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„Paragone. Rzeźba wobec awangardy” jest kolejną propozycją namysłu nad fenomenem rzeźby nowo- 
czesnej i współczesnej (tematem poprzedniej konferencji były zjawiska wykraczające poza tradycyjne 
materiały i techniki rzeźbiarskie — „Paragone. Rzeźba na granicy”). Moment narodzin awangardowych 
postaw z początków XX w. chcemy uczynić problemem węzłowym konferencji, która podejmie próbę 
analiz i interpretacji sytuacji plastyki wobec mitów Wielkiej Awangardy. Interesować nas będzie zarówno 
czas narodzin i poprzedzające go tendencje, jak również te zjawiska, obecne w świecie sztuki do dziś, 
które można nazwać tradycją awangardy, kontynuacją jej roszczeń i postulatów — neoawangarda, ale 
także sprzeciw wobec jej „przodującej roli” (obecność tradycjonalizmów rozumianych jako strategie opo-
ru).

Wstępne rozpoznanie określa trzy pola chronologiczne: 
• kontekst plastyki polskiej, europejskiej i światowej przed 1917 rokiem, uniwersalizm awangardy  
   a sprawa narodowej tożsamości (oficjalna sztuka państwowa, sztuka religijna),
• współzawodnictwo w obszarze sztuk w działaniach Wielkiej Awangardy (rzeźba a malarstwo, rzeźba  
   a taniec, rzeźba a teatr)
• neoawangardowe spełnienie postulatów Wielkiej Awangardy.

W ramach zarysowanych wyżej pól chronologicznych proponujemy następujące obszary tematyczne:
•  awangarda wobec tradycji – tradycja wobec awangardy – tradycja awangardy
•  czwarty wymiar w rzeźbie
•  piktorialność i fotograficzność rzeźby
•  efemeryczność rzeźby i rzeźba wirtualna
•  sprzeciw wobec awangardy.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie propozycji 20- 
minutowego wystąpienia z abstraktem do 500 słów i krótkim curriculum vitae według załączonego 
formularza mailem na adres paragone@kul.pl lub pocztą na adres Katedry do 28 lutego br. Decyzja  
o kwalifikacji zgłoszenia zostanie przesłana Autorom do 10 marca br., a wstępny program konferencji do 
21 kwietnia 2017.

Symboliczna opłata konferencyjna wynosi 150 PLN. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani 
wyżywienia.  
 
Przewidujemy publikację zredagowanych materiałów z konferencji jako drugi tom serii Paragone,  
w formie recenzowanej monografii naukowej.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce
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