
KOMUNIKAT PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2015 r. 

Wszystkim członkom O/W SHS przypominamy, że w tym roku upływa kolejna trzyletnia kadencja 
aktualnego zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 
Warszawskiego SHS odbędzie się w dniu 19 XI 2015 roku o godz. 17.00 (I termin) i o godz.17.15 (II 
termin) w Sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27. Porządek zebrania przewiduje: 
sprawozdanie obecnego Zarządu, głosowanie nad absolutorium, wybór nowych władz, wybór 
delegatów na Walne Zebranie oraz wolne wnioski. Przypominamy, że udział w zebraniu jest nie tylko 
przyjemnością ale i statutowym obowiązkiem członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego zaprasza na spotkania: 

9 XI 2015, godz. 12.00 – Spotkanie w Zamku Królewskim. Wystawę Napoleon i sztuka przedstawią 
kuratorzy Marta Zdańkowska i Maciej Choynowski 

16 XI 2015, godz. 13.00 – Spotkanie w Muzeum Narodowym. Po wystawie Mistrzowie pastelu Od 
Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie oprowadzą kuratorki wystawy 
Anna Grochala oraz Joanna Sikorska 

17 XI 2015, godz. 18.00 – „… czasem salon, czasem cela mnisza, czasem bazar, a czasem 
fabryka”. Prezentacja książki dr Agnieszki Bagińskiej Pracownia artysty w polskiej sztuce i kulturze
drugiej połowy XIX i początku XX wieku, którą przedstawi prof. dr. hab. Andrzej Pieńkos. 

KLUB KOSTIUMOLOGII I TKANINY ARTYSTYCZNEJ 

15 X 2015, godz. 18.00 – Anna Nurzyńska-Dziemska, Wątki wanitatywne w modzie na dworze 
Ludwika XIV 

24 X 2015, godz. 18.00 – Katarzyna Ośko, Moda w filmowym Śródziemiu 

20 XI 2015, godz. 18.00 – Katarzyna Czajkowska, Współczesne boginie. Inspiracje strojem 
antycznym w modzie drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku 

27 XI 2015, godz. 18.00 – prezentacja książki dr Magdaleny Furmanik-Kowalskej Uwikłane w kulturę.
O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Warszawa 2015 r. (Wydawnictwo: 
Kirin) 

KLUB HISTORII I KULTURY WINA 

29 X 2015, godz. 17.00 – Wojciech Bońkowski, Co pił Chopin? Na kanwie nowowydanej książki 
Chopin Gourmet. 

SEKCJA MEDIEWISTYCZNA 

16 X 2015, godz. 18.00 – dr Zoltán Gyalókay, Wschód i Zachód w średniowiecznym malarstwie 
ściennym Królestwa Węgierskiego. Środkowoeuropejskie perspektywy badań w świetle 
najnowszych odkryć. 

Zarząd Główny SHS informuje, że LXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki HISTORIA SZTUKI NA CO DZIEŃ odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-27 
listopada 2015 r. (Obrady sesji: Centrum Kultury Zamek (dawny zamek cesarski), ul. Św. Marcin 
80/82, Sala Kominkowa). 

Program sesji: 

26 listopad 2015 (czwartek) 

10.00 Otwarcie sesji
Wojciech Włodarczyk / Warszawa, Historia sztuki stosowana społecznie
Janusz L. Dobesz / Wrocław, Funkcjonowanie historii sztuki w przestrzeni społecznej
dyskusja
przerwa kawowa



11.30 Dariusz Tabor CR / Kraków, Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej 
codzienności
Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska / Wrocław, „Piękne sztuki” komunikacyjnie aktywne
Magdalena Kunińska / Kraków, „Historia sztuki jako pole bitwy”. Manipulacje w dyskursie 
historyczno-artystycznym jako medium kształtujące rzeczywistość na przykładzie doktryny 
„konserwatywnego modernizmu” w Rosji post-Jelcynowskiej
dyskusja
przerwa obiadowa
14.30 Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska / Kraków, Nie taka sztuka straszna jak ją malują, 
czyli o spotkaniach Polaków ze sztuką
Anna Kozioł / Warszawa, Co Jan Kowalski myśli o dziedzictwie. Społeczne zapatrywania na 
przeszłość w świetle badań socjologicznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Ewa Perlińska-Kobierzyńska / Warszawa, Miejsce historyka sztuki w „kulturze miejskiej” – spacery
po mieście
dyskusja
przerwa kawowa
16.30 Bartosz Małolepszy / Poznań, Inspirujący Ostrów Tumski. Rola turystyki w doświadczaniu 
dziedzictwa kulturowego
Przemysław Maćkowiak / Poznań, Architectura militaris i turystyka. Dziewiętnastowieczna 
twierdza w Poznaniu jako poligon historyka sztuki
Marcin Szeląg / Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu wobec edukacji, publiczności i historii 
sztuki. Porównanie działalności instytucji do aktywności innych muzeów narodowych w Polsce 
z perspektywy społecznego funkcjonowania muzeum i historii sztuki
Maciej Szymaniak / Poznań, Centrum Kultury Zamek jako miejsce praktykowania historii sztuki
dyskusja
19.00 Spotkanie koleżeńskie (Centrum Kultury Zamek Galeria Sztuki Współczesnej Profil): Wręczenie 
nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Z. Łozińskiego
20.15 Zwiedzanie dawnego zamku cesarskiego 

27 listopad 2015. (piątek)
10.00 Anna Mazur / Lublin, Rola edukacji szkolnej w przygotowaniu do odbioru dzieła sztuki
Hubert Bilewicz / Gdańsk, Matura z historii sztuki: diagnoza problemu
dyskusja
przerwa kawowa
11.30 Beata Lewińska-Gwóźdź / Warszawa, Historia sztuki w programach szkolnych na 
przykładzie szkolnictwa plastycznego
Piotr Rosiński / Kielce, Historia sztuki dla polonistów. Refleksje wykładowcy
Wojciech Przybyszewski / Warszawa, „Spotkania z Zabytkami” w przededniu jubileuszu 
czterdziestolecia. Pomówmy o edukacji…
dyskusja
przerwa obiadowa
14.30 Wojciech Niewiarowski / Łódź, Polski rynek sztuki w 2014 roku
Andrzej Palacz / Warszawa, Rynek książki o sztuce w Polsce
Dorota Łuczak, Filip Lipiński / Poznań, Polskie dokumentalne filmy o sztuce 1945-1989
Agnieszka Murawska / Poznań, Sztuka i ludzie sztuki na polskich monetach współczesnych
dyskusja
przerwa kawowa
16.30 Kazimierz S. Ożóg / Opole, Od Tomasza N.N. do Joasi z „M jak Miłość”, czyli historyk sztuki
na stanowisku (bohatera masowej wyobraźni)
Anna Manicka / Warszawa, Obraz historyka sztuki na podstawie współczesnej polskiej literatury 
popularnej i kryminalnej
Monika Kuhnke / Warszawa, Od „Obrońców skarbów” do „Złotej Damy”, czyli problem dzieł 
sztuki zagrabionych w czasie wojny widziany oczyma amerykańskich twórców filmów 
fabularnych. Mity i fakty
dyskusja, zamknięcie sesji 

Zarząd O/W SHS informuje, że Klub Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej: 
Fukierowie: wino – historia – sztuka. Okazją do organizacji sesji jest 500. rocznica przyjęcia praw 
miejskich Warszawy przez Jerzego Fukiera, w grudniu 1515 roku, co zapoczątkowało trwającą ponad 



czterysta lat obecność rodu Fukierów w historii Warszawy. Sesja planowana jako całodniowa odbędzie 
się 15 stycznia 2016 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Rynku 
Starego Miasta 27 w Warszawie (kamienica Fukierowska). Sesja podzielona będzie na trzy 
posiedzenia. Pierwsze poświęcić chcemy historii rodu Fukierów, ich winiarni, kolekcjom, działalności 
publicznej. Podczas drugiego chcemy szerzej spojrzeć na historię handlu winem w Polsce, przyjrzeć 
się asortymentowi win popularnych niegdyś w naszym kraju, funkcjonowaniu historycznych składów 
wina winiarni, zagadnieniom transportu wina i pozycji społecznej kupców wina.Trzecie posiedzenie 
będzie miało formę panelu dyskusyjnego na temat polskiej kultury wina i jej historycznych źródeł. 
Organizatorzy planują wydanie drukiem tomu posesyjnego. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów 
wystąpień do 16 listopada 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub 
gabriel.kurczewski@gmail.com. Pod te adresy należy także kierować wszelkie zapytania dotyczące 
sesji. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt wystąpienia i krótką notkę biograficzną, charakteryzującą 
zakres zainteresowań badawczych. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną
30 listopada.
Komitet organizacyjny sesji: prof. Wojciech Włodarczyk, dr Artur Badach, dr Dorota Dias-Lewandowska,
Gabriel Kurczewski – Sekretarz sesji. 

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w październiku 2016 r. planuje zorganizować 
sesję naukową POLSKIE KOLEKCJONERSTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO- historia i 
współczesność. Kolekcjonerstwo obiektów rzemiosła artystycznego, jako świadome gromadzenie 
przedmiotów, ma długowiekowe tradycje. Pomijamy tutaj wyposażenie artystyczne rezydencji 
narastające pokoleniami, które Andrzej Ryszkiewicz proponuje nazywać zbiorami np. rodzinnymi. Za 
pierwsze kolekcje można uważać starożytne i średniowieczne skarbce, a następnie późnorenesansowe
gabinety osobliwości, zwłaszcza te, w których gromadzono obiekty z kategorii artificialia. Na przestrzeni
XIX wieku przekształcano prywatne, często wyspecjalizowane kolekcje rzemiosła artystycznego w 
zbiory muzealne. Choć rzemiosło artystyczne od dawna stanowi odrębną dziedzinę badań naukowych, 
w polskim muzealnictwie zdaje się być dziś niedoceniane. Mimo, że liczne inicjatywy tworzenia 
placówek poświęconych rzemiosłu i przemysłowi artystycznemu były podejmowane w drugiej połowie 
XIX wieku, żadna z nich nie zdołała w pełni zaistnieć. Stąd, jak pisze Ryszard Bobrow: „Warszawa nie 
doczekała się wzorem innych stolic, jak Wiedeń, Londyn czy Paryż, autonomicznego 
reprezentatywnego muzeum sztuki dekoracyjnej […]”. Brak takiej instytucji uzupełniają co prawda 
muzea wnętrz i działy rzemiosła artystycznego w muzeach narodowych, jednakże wobec zamkniętej na
potrzeby reorganizacji Galerii Sztuki Zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie czy Muzeum 
Sztuk Użytkowych w Poznaniu luka ta jest silnie odczuwalna. Osobną kwestię stanowi nieobecność 
stałej ekspozycji muzealnej prezentującej wzornictwo przemysłowe i design XX i XXI wieku. 
Analogiczną sytuację obserwujemy na rynku sztuki, gdzie prywatni kolekcjonerzy wciąż traktują 
rzemiosło artystyczne z nieufnością, przez co sytuowane jest ono na marginesie tegoż rynku. Mimo, iż 
rzemiosło artystyczne obejmuje kilkanaście dziedzin sztuki, na polskim rynku posiada zaledwie 10% 
udział (K. Borowski, Sztuka inwestowania w sztukę, Warszawa 2013). Co więcej – średnia cena dzieła 
rzemiosła artystycznego jest prawie trzy razy niższa, niż cena obrazu. Stąd też od kilku lat można 
również zaobserwować powolne wycofywanie rzemiosła artystycznego z oferty aukcyjnej największych 
podmiotów oraz przenoszenie go do oferty galeryjnej. Dzieje się tak mimo tego, iż zabytkowe meble, 
porcelana, szkła czy tkaniny osiągają niejednokrotnie spektakularne ceny na światowych aukcjach. 
Jednocześnie obserwować można swoisty boom na rzemiosło artystyczne w nieco innych wydaniach. 
Po pierwsze termin ten w potocznym rozumieniu kojarzony jest często z podrzędnym asortymentem 
oferowanym na targach staroci czy jarmarkach. Spora liczba drobnych kolekcjonerów eksplorujących 
takie miejsca oraz internetowe portale aukcyjne, prowadzi działalność na pograniczu kolekcjonerstwa i 
zbieractwa. Ponadto renesans przeżywa wzornictwo przemysłowe dekad PRL-u, a przedmioty z lat 50.,
60. czy 70. osiągają coraz wyższe ceny na portalach aukcyjnych. Oblegane są również targi 
współczesnego wzornictwa i designu oraz sklepy i portale internetowe oferujące projekty młodych 
artystów.
Nie ulega wątpliwości, iż obecnie w Polsce istnieją sprzyjające warunki, jakich nie było od lat, dla 
tworzenia kolekcji rzemiosła artystycznego. Są to: rosnący odsetek ludzi zamożnych, możliwość 
nabywania dzieł na rynku międzynarodowym, zaś przede wszystkim – dostęp do informacji. Rozwój 
kolekcjonerstwa obiektów rzemiosła hamuje jednak kilka czynników. Po pierwsze można wskazać na 
niepokojącą sytuację na polskim rynku sztuki. Duża ilość falsyfikatów, nieprzestrzeganie kodeksu 
etycznego Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich, zaś nade wszystko – brak ekspertów
i uregulowań prawnych, zniechęca początkujących kolekcjonerów. Podkreślić tu trzeba, iż również dla 
muzealników stwarza poważne zagrożenia, takie jak: zakup falsyfikatu, dzieła w złym stanie 
zachowania, o wątpliwej proweniencji, czy też przeszacowanej wartości.
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W szerszym kontekście są to przemiany społeczno-kulturowe. Dzieła sztuki tracą dziś rolę oznaki 
statusu społecznego, zaś w modnych, minimalistycznych wnętrzach nie ma na nie miejsca. Nie bez 
znaczenia jest również historia Polski XX wieku. Dwie wojny światowe oraz zmiana ustroju 
doprowadziły do nieoszacowanych strat w kulturze materialnej oraz zniszczenia inteligencji i kultury 
mieszczańskiej. Nieobecność dzieł sztuki w domach oraz dominacja mecenatu państwowego sprawiły, 
iż dla wychowanego w tych warunkach nowego pokolenia dzieło sztuki to obiekt muzealny, nie zaś 
element wystroju wnętrza czy przedmiot kolekcjonerski. Stąd też dla współczesnego widza rzemiosło 
artystyczne jest trudne w odbiorze. Umiejętność jego oceny wymaga bowiem nie tylko znajomości 
stylów, ale i tradycyjnych technik wytwarzania i zdobienia, materiałów oraz funkcji przedmiotów. Być 
może dlatego też rzemiosło artystyczne nadal postrzegane jest jako ars minor – dziedzina pomniejsza 
wobec malarstwa czy rzeźby. Organizatorzy chcieliby zaprosić do dyskusji na temat kolekcjonowania 
rzemiosła artystycznego w Polsce. Jak zjawisko to wyglądało dawniej, a jak funkcjonuje współcześnie i 
dokąd zmierza? Czy pozostaje domeną muzeów czy prywatnych kolekcji? Jaka jest jego skala i jaki jest
zakres merytoryczny? Jakie niesie szanse i możliwości a z jakimi mierzy się problemami? Jaka jest 
pozycja kolekcji rzemiosła artystycznego i wzornictwa przemysłowego we współczesnym 
muzealnictwie? W jaki sposób badać dzieła rzemiosła pochodzące z handlu? Mamy nadzieję na udział 
w spotkaniu i wymianę doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i środowisk – historyków 
sztuki, badaczy kultury materialnej, socjologów, kulturoznawców, jaki i samych kolekcjonerów. 
Proponujemy wyjściowe tematy dyskusji: Kolekcjonowanie rzemiosła artystycznego dawniej i dziś – 
kryzys czy perspektywy rozwoju? historyczne kolekcje rzemiosła artystycznego do 1945 roku; straty 
wojenne w zakresie rzemiosła artystycznego; prywatne kolekcje rzemiosła artystycznego po 1945 roku;
zbiory rzemiosła artystycznego w muzeach – historia, perspektywy, typologia; polskie rzemiosło 
artystyczne w kolekcjach poza granicami kraju; polskie rzemiosło artystyczne na rynku 
międzynarodowym; kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego i kolekcje w tej dziedzinie jako przedmiot 
badań.
Obiekt rzemiosła artystycznego: dzieło sztuki, pamiątka historyczna, obiekt kolekcjonerski, przedmiot 
użytkowy czy dekoracyjny? historyczne i współczesne rzemiosło, sztuka użytkowa i design jako 
przedmiot kolekcjonerstwa.
Kolekcjoner: badacz i ekspert rzemiosła artystycznego; kulturotwórcza rola kolekcjonera dawniej i dziś. 
Ekspert vs dzieło sztuki: ocena i wycena rzemiosła artystycznego; problem proweniencji rzemiosła 
artystycznego pochodzącego z handlu; zagrożenia w kolekcjonerstwie rzemiosła artystycznego 
(kradzieże, fałszerstwa, utrata wartości rynkowej) i próby przeciwdziałania; aspekty prawne 
kolekcjonowania rzemiosła.
W zgłoszeniu prosimy o przesłanie abstraktu 20-minutowego wystąpienia (do 2000 znaków), informacji 
o autorze (afiliacja, krótki biogram – do 450 znaków, dane kontaktowe – adres mailowy, numer 
telefonu). Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2016 na adres: 
kolekcjonerstwoshs@gmail.com. Osoby kontaktowe: Magdalena Białonowska (tel. 609 357 505), 
Monika Bryl (tel. 605 417 850), Anna Frąckowska (tel. 603 882 867) 

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

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

Za Zarząd                                            
dr Monika Kuhnke                               
Prezes Oddziału Warszawskiego SHS
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