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Cel  naukowy 

     Celem projektu jest zgromadzenie, edycja poloników z opracowaniem (wraz ze wstępem i 

przypisami) z archiwów wiedeńskich: Akademie der bildenden Künste,  Kunstgewerbeschule, 

Künstlerhaus, Wiener Secession,  Hagenbund, Galerie Miethke, Galerie Pisko: 1726-1938. Daty 

graniczne wyznaczono na podstawie wcześniejszych kwerend zespołu projektu, zakres tematyczny 

obejmie edukację, udziały w  wystawach, kontakty i w omówieniu współpracę z tamtejszy 

środowiskiem  artystycznym. 

1.  Akademie i Kunstgewerbeschule:  spis  polskich studentów, notki biograficzne (wybór profesora i 

pracowni, oceny, udział w konkursach, nagrody); 

2. Künstlerhaus: spisy polskich artystów nadsyłających i wystawiających dzieła, notki biograficzne, 

udział w wystawach, nagrody, inna zachowana dokumentacja (w tym korespondencja); 

3. Wiener Secession,  Hagenbund, Galerie Miethke, Galerie Pisco – spis polskich artystów 

wystawiających, notki biograficzne,  udział w  wystawach; 

4. korespondencja Polaków z Wiener Secession (380 jednostek);  

5. spisy polskich artystów należących do  austriackich stowarzyszeniach: Gesellschaft bildender 

Künstler Österreichs, Genossenschaft  bildender Künstler  Wiens (z  Aquarellisten-

Club),  Vereinigung  Bildender Künstler Österreichs - Secession, Vereinigung Hagenbund. 

4 tomy opracowania będą zawierać materiały źródłowe opatrzone wstępami i przypisami (pełna 

dokumentacja, w tym korespondencja Polaków z Wiener Secession, całość w języku polskim i 

niemieckim). Analiza danych i opisanie wiedeńskich kontaktów polskich artystów przyniesie nowe 

informacje o ich nauce i obecności na wiedeńskim rynku sztuki  (ad. malarstwa, rzeźby i rzemiosła 

artystycznego).  Załączona baza online (tabela) będzie zawierać dane osobowe i instytucjonalne 

umieszczone na osi czasu.  

Znaczenie projektu      
     Istota projektu to opracowanie zupełnie nieznanych poloników w najważniejszych instytucjach 

artystycznych Wiednia (Archiwa: Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, 

Künstlerhaus, Wiener Secession, Museum-Schloß Belvedere, Kunsthistorishes Museum). Informacje 

te mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o rozwoju polskiej sztuki przez ostatnie 200 lat; dotyczą 

edukacji, wystaw (indywidualnych i zbiorowych), członkostwa w stowarzyszeniach w ważnym 

centrum europejskiej kultury (od początku do rozkwitu polskiej sztuki nowoczesnej). Niezbędne jest 

dokładne przebadanie, opracowanie i omówienie odpowiednich archiwaliów całkowicie dotąd 

pomijanych przez polskich badaczy, mimo dużego zainteresowania dla sztuki ok. 1900 r. i dla 

ówczesnej roli Wiednia. Dotychczasowe kwerendy dowodzą, że krytyczno-analityczna edycja źródeł 
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pogłębi dotychczasowe rozpoznania naukowe (ad. Towarzystwa "Sztuka" i Wiener Secesion), 

znacznie poszerzy pole badań, a w wielu zakresach radykalnie zmieni stan wiedzy ad. edukacji 

(Akademia Sztuk Pięknych, Kunstgewerbeschule) wystaw i stowarzyszeń artystycznych 

(Künstlerhaus, Hagenbundu, Galerie Miethke i Pisko). Książkowa publikacja wyników  (język polski i 

niemiecki) i baza danych online (dane osób- instytucji-chronologia), będą podstawą kolejnych badań 

nad polską sztuką akademicką i nad moderną z lat 1900-1939. Wydobędą one z zapomnienia ok. 200 

artystów oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy w dziedzinach pokrewnych (historia, literatura). 

Dwujęzyczność edycji pozwoli wprowadzić szerszą wiedzę o polskich artystach do zagranicznego 

obiegu naukowo-wystawowego. 

koncepcja i plan badań      
     Zadania badawcze odpowiadają kompetencjom członków zespołu (zainteresowania, wiedza, 

przeprowadzone wcześniej kwerendy). Planowany rytm pracy wyznacza stan zaawansowania badań i 

obszerność materiału w danej części. 

R. 2016: 

1. Opracowanie szczegółowej koncepcji metod zapisu informacji we wspólnej  tabeli (w porozumieniu 

z informatykiem  opracowującym bazę danych). 

2. Symultaniczna i niezależna praca członków zespołu nad odpowiednimi częściami projektu 

(kwerendy:  opracowanie zespołów muzealnych, bibliotecznych i archiwów): 

     a) porządkowanie i opracowanie materiałów źródłowych; 

     b) publikacja: 1. t. serii - Studenci polscy i pochodzący z ziem Polskich w wiedeńskiej Akademie 

der bildenden Künste w latach 1726-1938. 

R. 2017 

1. Symultaniczna praca członków zespołu nad częściami projektu (j. w.). 

     a) porządkowanie i opracowanie części materiałów źródłowych; 

     b) publikacje: 2. t. serii:  Studenci  polscy  i pochodzący z ziem Polskich w Kunstgewerbeschule 

1867-1938; 3. tom, vol.1: Korespondencja artystów polskich z Wiener Secession.  

R. 2018 

1. Symultaniczna i niezależna praca członków zespołu nad częściami projektu (j. w.). 

     a) porządkowanie i opracowanie części materiałów źródłowych; 

     b) publikacje: 3. t. serii, vol. 2.: Polscy artyści w Wiener Secession, Künstlerbund Hagen. Galerie 

Miethke i Gelerie Pisko; 4. t. serii:  Polscy artyści i  Künstlehhaus.  

Metodyka     
     Zastosowane będą metody klasyczne i nowatorskie. 

1. Kwerendy: archiwa, muzea, biblioteki i zbiory prywatne (głównie  w Wiedniu).  

2. Opracowanie (wstępy, przypisy, indeksy): 

- klasyczne formy biogramów; 

- analiza porównawcza ilościowa i jakościowa (np. w stos. do czeskiej aktywności artystycznej); 

- analiza zmian  ocen estetycznych epoki (krytyka, historia sztuki, praktyka zakupów prywatnych i 

rządowych etc.); 

-  komparatystyka rozumiana jako: relacja m. literaturą, plastyką i filozofią (topika, poetyka, refleksja 

nad  pamięcią, percepcją nowoczesnych form i in.) 

3. Dane  będą umieszczane  we wspólnej bazie udostępnionej online (oś czasu / oś instytucji: artyści, 

stowarzyszenia, daty i charakter uczestnictwa, udział wystawach, nagrody). 
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