
KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2013

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA NA SPOTKANIA: 
14 X 2013 (poniedziałek), godz 13.00 – Spotkanie w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12). Po wystawie 
Bracia Łopieńscy. Tytani warszawskiego brązownictwa oprowadzi kurator dr Monika Bryl

15 X 2013 (wtorek), godz. 13.00 – Spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej na
wystawie BRITISH BRITISH POLISH POLISH: Sztuka krańców Europy,
długie lata 90. i dziś

28 X 2013 (poniedziałek), godz. 12.00 – Spotkanie na Zamku Królewskim na wystawie Wersal 
Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII w.

18 XI 2013 (poniedziałek), godz. 13.00 – Po wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie 
Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich oprowadzi kurator 
Joanna Kilian

5 XII 2013 (czwartek), godz. 17.00 – Emilia Nędzi, Polska Szkoła Animacji, czyli o PRL-
owskich ,,kreskówkach" dla dorosłych 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

11 X 2013 (piątek), godz. 17.00 - dr Marta Kargól, „Nostalgiczna moda”. Holenderskie stroje 
regionalne źródłem inspiracji dla współczesnych projektantów mody i biżuterii

25 X 2013 (piątek), godz. 17.00 - dr n. med. Maria Turos, Uniformy medyków polskich i 
francuskich w czasach wojen napoleońskich

15 XI 2013 (piątek), godz. 17.00 - Karolina Krzywicka, Azjatyckie ikaty - tradycja i współczesny 
design

13 XII 2013 (piątek), godz. 17.00 - Fela Bilska,"Smoków wielkie przebudzenie...". Tradycja w 
objęciach nowoczesności, czyli w świecie azjatyckich trendów w modzie

KLUB HISTORYKÓW MEBLARSTWA

25 XI 2013 (poniedziałek), godz. 13.30 – Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie. O 
meblach ze zbiorów MNW opowiedzą Dorota Gutkowska i Stefan Mieleszkiewicz
Zarząd Główny SHS oraz Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS zapraszają na Ogólnopolską Sesję 
SHS: PRZEŁOM/REGRES – INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE 
ŚREDNIOWIECZNEJ, która odbędzie się w dniach 21–22 listopada 2013 r. we Wrocławiu. 
Obrady sesji odbędą się w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Plac 
Biskupa Nankiera 17 

Program sesji:



21 LISTOPADA

9:00-9:20 Otwarcie sesji, powitanie referentów i gości (Wojciech Włodarczyk – prezes Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Romuald Kaczmarek – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Eysymontt – 
prezes Oddziału Wrocławskiego SHS)

Część I: Przybliżenia
9:20-9:40 Marian Kutzner (Poznań), Panorama procesów kulturowych na Śląsku w okresie średniowiecza
9:40-10:00 Dariusz Tabor CR (Kraków), Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu?
10:00-10:20 Masza Sitek (Kraków), „Przedłużający się początek” czy artystyczny „wielki wybuch”? Pytania o 
artystyczną oprawę kultu św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000
10:20-10:40 Dyskusja, 10:40-11:00 Przerwa kawowa 

Część II: Urbanistyka średniowieczna
11:00-11:20 Rafał Eysymontt (Wrocław), Europejskie miasta lokacyjne w wieku XIII i XIV. Przemiany funkcji i formy
11:20-11:40 Zofia Maciakowska (Gdańsk), Dynamiczny rozwój Głównego Miasta w Gdańsku w drugiej połowie XIV 
w.
11:40-12:00 Natalia Bursiewicz (Wrocław), Ku idealnej koncepcji miasta. Przemiany urbanistyczno-architektoniczne w
wybranych miastach hiszpańskich na przełomie XII i XIII wieku
12:00-12:20 Dyskusja

Część III: Architektura gotycka
12:20-12:40 Elżbieta Pilecka (Toruń), Dzieje badań nad średniowiecznym detalem architektonicznym z punktu 
widzenia zmieniających się (tradycyjnych i najnowszych) metod badań nad sztuką
12:40-13:00 Tomasz Ratajczak (Poznań), Od zamku do pałacu – przemiany architektury rezydencji królewskich w 
średniowiecznej Polsce
13:00-13:20 Piotr Pajor (Kraków), Relikty romańskie w murach gotyckiej katedry na Wawelu. Przyczynek do badań 
nad programem historycznym w fundacjach artystycznych Kazimierza Wielkiego
13:20-13:40 Jakub Adamski (Warszawa), O genezie artykulacji naw głównych śląskich bazylik XIV wieku
13:40-14:00 Waldemar Komorowski (Kraków), Gotyk w architekturze Małopolski XVI i pierwszej połowy XVII wieku
14:00-14:20 Dyskusja, 14:20-15:20 Przerwa obiadowa 
15:30-16:45 Zwiedzanie rynku, ratusza, kościoła św. Elżbiety (oprowadzanie: Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek)

Część IV: Rzeźba gotycka
17:00-17:20 Marek Walczak (Kraków), Rola tradycji i innowacji w kształtowaniu nekropolii królewskiej na Wawelu 
XIV–pocz. XVI wieku
17:20-17:40 Adam Soćko (Poznań), Znaczenie Śląska dla rozwoju rzeźby gotyckiej w Wielkopolsce od połowy XIII do 
początku XVI wieku
17:40-18:00 Romuald Kaczmarek (Wrocław), Późnogotycka rozbudowa ratusza we Wrocławiu jako czynnik 
dynamizujący środowisko artystyczne
18:00-18:20 Dyskusja 
19:00-20:30 Uroczystość wręczenia nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa oraz im. prof. Jerzego Łozińskiego, 
Hotel Tumski, Sala Czarna (adres: Wyspa Słodowa 10)

22 LISTOPADA
8:30-9:10 Małgorzata Chorowska, Prezentacja wyników badań architektonicznych prawobrzeżnego zamku 
wrocławskiego (prezentacja odbędzie się w miejscu zakwaterowania Referentów, Dom ss. Nazaretanek, ul. św. Marcina
10)

Część I: Gotyckie malarstwo ścienne, tablicowe i grafika
9:30-9:50 Adam S. Labuda (Poznań), Wrocławski ołtarz św. Barbary – dzieło i dyskusje
09:50-10:10 Agnieszka Patała (Wrocław), Rola Norymbergi w kształtowaniu formalnym i ikonograficznym 
późnogotyckich malowanych epitafiów z terenu Wrocławia
10:10-10:30 Andrzej Woziński (Gdańsk), Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Panny 
Marii w Gdańsku. Geneza i znaczenie
10:30-10:50 Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Średniowieczne metamorfozy architektury i malarskiego wystroju 
kościoła Św. Jadwigi w Bolkowie
10:50-11:10 Štefan Valášek (Kraków), Innowacja – tradycja. Średniowieczne malarstwo ścienne na Liptowie jako 
całość polifoniczna
11:10-11:30 Joanna Sikorska (Warszawa), Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Dynamika zjawiska (XV w.–pocz. 
XVI w.)



11:30-11:50 Dyskusja, 11:50-12:10 Przerwa kawowa

Część II: Sztuka bizantyńska
12:10-12:30 ks. Michał Janocha (Warszawa), Tradycja i innowacja w sztuce bizantyńskiej
12:30-12:50 Agnieszka Gronek (Kraków), Konserwatyzm a innowacja. Kilka uwag o malarstwie ikonowym w diecezji 
przemyskiej w wieku XVI
12:50-13:10 Jacek Maj (Berlin-Warszawa), „Sztywna otrupiałość mumii”. Malarstwo bizantyńskie w polskim 
piśmiennictwie o sztuce XIX wieku
13:10-13:30 Dyskusja, 13:30-14:30 Przerwa obiadowa

Część III: Ikonografia i zagadnienia funkcji dzieła
14:30-14:50 Jacek Witkowski (Wrocław), Tristan i Izolda w sztuce średniowiecznej Polski i krajów ościennych
14:50-15:10 Anna Pacan (Warszawa), Średniowieczna ikonografia motywu Marii w Majestacie
15:10-15:30 Mateusz Grzęda (Kraków), Konwencjonalny wizerunek czy fizyczna podobizna? Mimesis w portrecie 
środkowo-europejskim przed rokiem 1500
15:30-15:50 Ika Matyjaszkiewicz, (Warszawa), Metamorfozy: ciała, obrazu, widza. Kult Volto Santo i wizerunki 
androgyne
15:50-16:10 Anna Wyszyńska (Kraków), Symbol czy tradycja? Problem archaizacji stroju w sztuce XV i XVI wieku
16:10-16:30 Dariusz Galewski (Wrocław), Średniowieczne przedstawienia kultowe w barokowym Wrocławiu
16:30-16:50 Dyskusja, 16:50-17:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zarząd O/W SHS informuje, że sesja Ks. prof. Janusz Pasierb – kapłan, poeta, uczony. W 20. rocznicę śmierci 
badacza ikonografii sztuki kościelnej, odbędzie się 6 XII 2013 r. w Sali Konferencyjnej SHS. Program obrad podany 
zostanie w kolejnym komunikacie.

Zarząd O/W SHS, wiosną 2014 r. planuje organizację sesji naukowej: BRĄZOWNICTWO WARSZAWSKIE: 
DZIEŁA, TWÓRCY, KOLEKCJONERZY I BADACZE. Warszawa to jeden z najważniejszych ośrodków 
brązownictwa na ziemiach polskich, dzięki mecenatowi Stanisława Augusta liczący się także w Europie. Królewska 
kolekcja, zbiór brązów z pałacu w Wilanowie, nade zaś wszystko obfita produkcja licznie działających tu w XIX oraz 1.
połowie XX wieku warsztatów dostarczają materiałów do intensywnych badań. Podejmując w XXI wieku 
problematykę brązownictwa – sztuki reprodukcyjnej, operującej najczęściej stylami historycznymi, warto rozważyć 
także specyfikę samego rzemiosła. Skomplikowany proces powstawania brązów we współpracy rzemieślnika i artysty 
otwiera problem ich autorstwa oraz kryteriów oceny wartości artystycznej. Natomiast reprodukcyjny charakter tej 
sztuki czyni nawet dyskusyjnym status brązów jako dzieł sztuki. Warto także zastanowić się nad wartością brązów jako 
obiektów kolekcjonerskich, a także problemem oceny ich autentyczności i atrybucji. Zainteresowanych prosimy o 
zgłaszanie tematów wystąpień wraz ze streszczeniem (objętość ok. 1800 znaków) do dnia 31 grudnia 2013 r. na adres: 
dr Monika Bryl monika.bryl@gmail.com lub adres O/W SHS, ul. Piwna 44, 00-265 Warszawa. 

Informujemy, że 12 grudnia 2013 r., pod patronatem ICOM odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie konferencja: NOWE MUZEA, NOWE KOLEKCJE. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych. W 
ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście nowych muzeów historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego; 
Muzeum Historii Polski; Muzeum II Wojny Światowej; Europejskie Centrum Solidarności; Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Nowe muzea powstają jako placówki, których głównym celem jest zaprezentowanie narracyjnej wystawy 
historycznej a gromadzenie zbiorów bywa zadaniem drugoplanowym. Wszystkie one rozpoczynały działalność 
praktycznie bez kolekcji. Ich obecna sytuacja jest inna, niektóre zgromadziły pokaźne, stale powiększające się zbiory. 
To skłoniło Muzeum do zastanowienia nad rolą i znaczeniem kolekcji w nowych muzeach. Do udziału w konferencji 
zapraszamy historyków, historyków sztuki i muzealników, antropologów, kulturoznawców oraz socjologów, by 
porozmawiać o tym, jak i czy warto budować nowe kolekcje muzealne. Jest to także pytanie o tożsamość każdego 
muzeum, o sposób prowadzenia narracji muzealnej, rolę historyków, historyków sztuki, kustoszy w procesie jej 
tworzenia. Szczegółowe informacje i program zostaną zamieszczone w listopadzie na stronie 
www.jewishmuseum.org.pl 

Zarząd O/W SHS informuje, że Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje w dniach 25-27 lutego 2014 r. 
międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, 
zjawiska, stowarzyszenia, działania. Organizatorzy pragną, aby konferencja stała się okazją do prezentacji rozmaitych 
perspektyw badawczych, do weryfikacji i poszerzenia dotychczasowego obrazu belle époque wynikających z 
najnowszych badań. Ze szczególnym zainteresowaniem powitane zostaną prezentacje studiów nad twórczością artystów
traktowanych niegdyś marginalnie lub z różnych względów niedocenionych. Zachęcamy uczestników konferencji do 
przyjrzenia się szeroko pojętemu tłu zjawisk artystycznych i społecznych w aspekcie geopolitycznym i historycznym. 
Warte uwagi są również kwestie odrębności i wspólnoty kolejnych secesji w krajach niemieckojęzycznych regionie 

mailto:monika.bryl@gmail.com


Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Północnej a także recepcja tych ruchów w Nowym Świecie. 
Odrębnym, wartym omówienia problemem jest obecność sztuki około 1900 w kulturze masowej i współczesnej 
ikonosferze. Bardzo liczymy na wystąpienia na temat badań technologicznych i konserwatorskich. Oczekujemy na 
zgłoszenia referatów (czas wystąpień 20 min.) do 31 X br. wraz z abstraktem o objętości do 1800 znaków, oraz danymi:
imię, nazwisko; tytuł, stopień naukowy; instytucja macierzysta; adres kontaktowy: adres e-mail, nr telefonu; sugestie 
odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu. Językami konferencji są polski i
angielski. Prosimy o zgodę na nagrywanie i/lub transmisję na żywo wystąpienia. Adres do korespondencji: 
efrackowiak@mnw.art.pl 

 
Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi członków O/W SHS o aktualizację danych adresowych oraz nadsyłanie 
swoich adresów e-mailowych na adres Biura O/W SHS ow.shs@shs.pl.pl
 

Zarząd O/W SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich; 
 
podajemy numer konta: PKO BP 15 1020 1013 0000 0602 0206 6405.
 

Osoby korzystające ze stałych zleceń przelewu prosimy o aktualizację dyspozycji bankowych.Informujemy, 
że dawny numer konta, będzie aktualny do końca listopada br.: Bank Millennium S.A. 17 1160 2202 0000
0000 5515 6929 

Prezes O/W SHS 
dr Monika Kuhnke 


