
 6. 02. 2016, Gmach Główny KUL, sala GG 245 

Członkowie Seminarium doktorskiego  dr hab. Doroty Kudelskiej prof. KUL:  Dialogi 
artystyczne: między obrazami, obrazowaniem, a słowem zapraszają wszystkich chętnych na:  

                       2. Seminarium Otwarte 

     (NIE)OBECNOŚĆ: WYBRANA - WYMUSZONA– PRZYPADKOWA 

Niebyt i formy trwania w kanonach historii sztuki, (nie)obecność kulturowa, etniczna; artyści 
osobni; siła i słabości tradycji (teoria i praktyka).  
 
10:00-10:25  

Mgr Dorota Walczak (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, promotor dr hab. 
Aleksandra Sulikowska)  

Projekty naprawy malarstwa ikonowego w XIX – wiecznej Rosji 

Referat będzie dotyczył kwestii zmiany i ciągłości tradycji w XIX - wiecznym rosyjskim malarstwie 
ikonowym na przykładzie ikon z podmoskiewskiego Palechu. W XIX w. Palech wysuwa się na pierwsze miejsce 
w Rosji pod względem ilości wytwarzanych ikon. Pod koniec stulecia palechskie warsztaty ,,produkowały" ok. 
1,5 mln ikon rocznie. Umasowienie produkcji wymusiło wprowadzenie innowacji organizacyjnych i 
technicznych, które przyspieszały proces pracy nad ikoną. Manufakturowy podział zadań wewnątrz warsztatu 
usprawnił tworzenie ikon. Tradycyjna technika złocenia na pulment została zastąpiona przez szybszą i łatwiejszą 
technikę złocenia na mikstion. To w Palechu rozpoczyna się zjawisko tzw. ikon foleżnych, w których malowano 
jedynie części wizerunków, które były widoczne spod okładu, okrywającego ikonę - z reguły jedynie twarze i 
ręce. Chociaż tego typu działanie było całkowicie niezgodne z teologią ikony, w Palechu stało się bardzo 
popularne.Równocześnie z nowatorstwem technicznym mistrzowie z Palechu chronili wiele tradycyjnych 
elementów wytwarzania ikon - przez cały czas pracowali w czaso -  i pracochłonnej technice tempery jajowej, 
nigdy nie próbując zastąpić jej łatwiejszą techniką olejną. Tradycyjny pozostał dobór tematów ikonograficznych, 
lecz niekoniecznie forma ikony. Chociaż droższe ikony na zlecenie były wykonywane bardziej precyzyjnie i 
dominowały w nich kompozycje wielofigurowe, najczęściej powielały one stare, tradycyjne wzorce, często 
jedynie rozbudowane kompozycyjnie i ornamentalnie. Mistrzowie często wykonywali ikony, utrzymane w 
stylach historycznych np. stylu rublowowskim i stylu szkoły Stroganowów. W referacie zostanie wykorzystany 
materiał ikonograficzny w postaci ikon palechskich, pochodzących w większości ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 

10:25-10:50 dyskusja 

10:50-11:15  

Mgr Eliza Ptaszyńska (Muzeum Okręgowe w Suwałkach, promotor dr hab. Dorota 
Kudelska, prof. KUL) 

Czego artyści nie chcieli zobaczyć na "Ukrainie cudownej...  w kolorowym kraju”. Tematy 
nieobecne, a realizm. Zarys problemu 

Malarze polscy związani w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku z międzynarodowym środowiskiem w 
Monachium mieli możność poznania wielu trendów sztuki europejskiej rodzących się w tym czasie w innych 
ośrodkach kultury. Ożywiony ruch wystawienniczy oraz bogate życie kulturalne oznaczały także dynamiczną 
wymianę idei nie tylko artystycznych, ale także intelektualnych. Malarstwo polskie tego okresu cechuje jednak 
przede wszystkim rodzimy charakter. Widać to głównie w doborze tematów. Czy rzeczywiście Polacy pozostali 
obojętni na trwające wokół nich zmiany cywilizacyjne, a co za tym idzie zainteresowania tematyczne i 
przemiany stylistyczne, które można było obserwować w malarstwie francuskim czy niemieckim? 
Najnowsze wytwory myśli technicznej, rozwój wielkich miast, zmiany obyczajowe, nowe spojrzenie na 
człowieka to przestrzenie życia, których próżno szukać w malarstwie polskich monachijczyków. Artyści szukali 
wrażeń i motywów na zmitologizowanych Kresach. Tam było słońce, barwność stroju miejscowej ludności, 



bezgraniczne przestrzenie i poczucie wolności. To znajdowało swoje ucieleśnienie na płótnach. Całe obszary 
rzeczywistości omijano wzrokiem, zapominając o hasłach, które w Polsce uosabiała grupa skupiona wokół 
pracowni w Hotelu Europejskim, a później – wokół „Wędrowca”.   

11:15-11:40 dyskusja 

11:40-12:05  

Mgr Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu. promotor dr hab. 
Dorota Kudelska, prof. KUL) 

Zapomniana twórczość Jerzego Hulewicza – świadoma strategia  czy złośliwość losu? 

 
Niniejszy referat chciałabym poświęcić analizie przyczyn, dla których spuścizna artystyczna Jerzego Hulewicza 
(1886-1941), jednego z pierwszych polskich twórców awangardowych już w kilka lat po upadku wydawanego 
przez niego „Zdroju”, popadać zaczęła w zapomnienie. Z jednej strony było to wynikiem czegoś co można by 
określić jako złośliwość losu, dziejów czy też historii, czyli zbiegu okoliczności zewnętrznych, które już w 
latach 30-tych nie pozwalały docenić sztuki, którą stereotypowo postrzegano jako wtórną wobec ekspresjonizmu 
niemieckiego. Z drugiej jednak opierając się na obecnym stanie badań, można stwierdzić, że było to poniekąd 
zaplanowane zapomnienie, część artystycznej strategii obranej przez samego Hulewicza. Jednocześnie mam 
nadzieję, przy tej okazji rozprawić się z kilkoma panującymi stereotypami na temat jego twórczości, jak i 
przywołać parę interesujących incydentów z historii polskiego życia artystycznego dwudziestolecia 
międzywojennego. 

12:05-12:30 dyskusja  

12:30-12.55  

Mgr  Agnieszka Chwiałkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, promotor dr hab. Dorota 
Kudelska, prof. KUL) 

Michel Sima – (nie)obecność kulturowa. Rozważania w kontekście obecnego stanu badań 

Michał Smajewski (Michel Sima) – pochodzący z żydowskiej rodziny polski rzeźbiarz i fotograf. Artysta 
nieobecny w polskich kompendiach dotyczących rzeźby i fotografii znajdujący jednakże swoje miejsce w 
opracowaniach i prasie francuskiej. Uczeń Académie de la Grande Chaumière, Ossipa Zadkina i Constantina 
Brâncușiego.Twórca fotoreportaży ukazujących wydarzenia Paryża lat 30 XX wieku, autor intymnych portretów 
artystów skupionych na Montparnassie, twórca ceramik i wieloformatowych rzeźb w drewnie, kamieniu i 
metalu.  Przyjaciel R. Desnosa, J. Cocteau, F. Picabii czy P. Picasso. 
Wystąpienie jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczynę zapomnienia rzeźbiarza przez historię sztuki w 
świetle jego wielopłaszczyznowej działalności, a także bogatej bibliografii dotyczącej artystów działających we 
Francji. Podejmuje również problem prawdziwej pozycji i funkcjonowania artysty w środowisku paryskim w 
kontekście przyjaźni z uznanymi twórcami oraz jego ciągłych podróży pomiędzy stolicą a  Ardèche. Stawiając 
pytanie o miejsce Michela Simy w historii sztuki podejmuję starania obiektywnej prezentacji dokumentów 
źródłowych pochodzących z archiwum rodziny Smajewskich. 

12:55-13:20 dyskusja  

13.20 -14.15 Posiłek 

14:15-14:40  

Mgr Aleksandra Nosalska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, promotor: dr 
hab. Andrzej Szczerski) 



Włodzimierz Gruszczyński (1906- 1973) architekt i profesor Politechniki Krakowskiej 

Włodzimierz Gruszczyński (1906- 1973) architekt i profesor Politechniki Krakowskiej przez prawie 40 
lat pracował nad nowoczesną koncepcją architektury regionalnej Podhala. Twórczość Gruszczyńskiego scala 
fascynację tradycyjną techniką budownictwa góralskiego z poszukiwaniem nowoczesnych form i zastosowaniem 
współczesnych materiałów. Esencją analiz i inwentaryzacji architektury Podhala była, napisana w 1947 roku, 
praca teoretyczna Koncepcje zakopiańskie, w której Gruszczyński wytyczył nowy kierunek dla architektury 
Zakopanego i jego okolic, wizję monumentalnej, syntetycznej architektury regionalnej, komponowanej w 
zgodzie z krajobrazem górskim i korzystającej z dobrodziejstw nowoczesności. Indywidualność 
Gruszczyńskiego nie została w pełni zrealizowana. Choć papier bezkrytycznie przyjmował jego śmiałe projekty, 
nie znajdowały one ucieleśnienia w materii. Skład torfu w Czarnym Dunajcu to jedyna powstała realizacja 
zaprojektowana przez architekta. Niestety budynek został zniszczony podczas II wojny światowej. Gruszczyński 
był artystą nietuzinkowym, charyzmatycznym, odosobnionym, niepotrafiącym nagiąć się do powojennych 
realiów. Nie uznający kompromisów, wolał zatrzymać się na etapie projektowania niż okaleczyć swoje wizje 
brakiem przystających doń rozwiązań technologicznych. Tradycja była dla architekta mocnym filarem, oparciem 
w podążaniu w stronę nowoczesnej formy. Artysta nie był też obojętny na dokonania Władysława 
Matlakowskiego i Stanisława Witkiewicza, a w swojej twórczości oscylował między regionalizmem 
a modernizmem, góralskim detalem a funkcjonalistyczną formą.      

14:40-15.05 dyskusja 

15:05-15:30 

Mgr Dominika  Piluk (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii sztuki, promotor: prof. dr hab. 
Małgorzata Omilanowska) 

Tradycja uobecniana w gdańskiej architekturze lat dziewięćdziesiątych XX w. 

Celem mojego wystąpienia jest rewizja gdańskiej architektury po 1989 roku  
w kontekście obecności w jej warstwie treściowej odwołań do niemieckiej spuścizny, która przeważała w 
Gdańsku od końca XVIII wieku, a której koniec nastał wraz z zakończeniem  
II wojny światowej.Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na wyjątkowe przywiązanie Gdańska do lokalnej 
tradycji. Gdańsk, jak chyba żadne inne polskie miasto, po 1989 roku poszedł stanowczo drogą poszukiwania 
lokalności, obierając dwie krzyżujące się trasy: „rekonstrukcji” oraz postmodernistycznych form lat 
dziewięćdziesiątych. Gdańska obsesja nawiązywania do kontekstu w parze z ekonomiczno-społeczną sytuacją 
czasów transformacji dały w rezultacie architekturę, która kojarzy się z niewygodnym dzisiaj czasem 
przyswajania nowego sytemu, nowej rzeczywistości, której społeczeństwo musiało uczyć się od podstaw. W 
związku z tym, naturalna wydaje się próba dookreślenia tożsamości gdańskiego społeczeństwa, które w państwie 
polskim zaczęło się kształtować dopiero po 1945 roku. Wtedy to przy odbudowie Głównego Miasta starano się 
za wszelką cenę zatrzeć ślady panującego przez 150 lat żywiołu niemieckiego. Sytuacja odwrotna miała miejsce 
po roku 89 kiedy nowa rzeczywistość na polu architektury tocząc walkę z utożsamianym z PRL-em 
modernizmem, dowartościowywała dziewiętnastowieczny – niemiecki – historyzm. Ostatni etap gdańskiej 
architektury, badany w nawiązaniu do XX wieku, jest w dużej mierze pretekstem do przyjrzenia się 
„fenomenowi gdańskości”, na który niebagatelny wpływ miał zmieniający się status kulturowy, etniczny, 
religijny, migracyjny, gdzie pojęcia „obecności” i „nieobecności” wciąż się krzyżowały i co ma miejsce do dziś.  

15.30-15:50 dyskusja i zakończenie seminarium 


