PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN
XXXVI Kunsthistorikertag Stuttgart 2021 – sekcja polskich historyków sztuki
W dniach 24-28 marca 2021 roku w Stuttgarcie odbędzie się XXXVI kongres niemieckich
historyków sztuki (XXXVI Kunsthistorikertag 2021) organizowany przez Stowarzyszenie
Niemieckich Historyków Sztuki (Verband Deutscher Kunsthistoriker) we współpracy z
Instytutem Historii Sztuki, Instytutem Historii Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz
miejscową Akademią Sztuk Pięknych.
Po raz pierwszy w historii tych spotkań przewidziano sekcję gościnną, a zarazem to
pierwsze zaproszenie skierowano do polskich historyków sztuki! Przyjmujemy to
zaproszenie nie tylko z entuzjazmem, ale także jako wyraz uznania wieloletniej,
wielopokoleniowej i różnorodnej współpracy pomiędzy środowiskami, a zarazem przejaw
niesłabnącej ciekawości dla naszych bieżących zainteresowań, pytań i obszarów badawczych
ze strony niemieckich partnerów.
Kongres odbywa się pod hasłem przewodnim PYTANIA O FORMĘ/FORM FRAGEN, w
ramach którego ogłaszamy nabór zgłoszeń do sekcji gościnnej polskich historyków sztuki. W
zamyśle organizatorów konferencji leży bardzo rozległa panorama problemów, dla których
kluczowym zagadnieniem jest forma, będąc z jednej stroną istotą artystycznej działalności, a
z drugiej stojąc u podstaw historyczno-artystycznej refleksji nad nią i pozostając tym samym
jednym z centralnych pojęć naszej dyscypliny. Skłania to nie tylko do krytycznego namysłu
nad tym pojęciem, jego dawną i współczesną kondycją, operacyjną skutecznością,
relacyjnością z treścią oraz z materiałem dzieła sztuki, ale także nad relacją formy i normy, a
tym samym związkami z ideologią, polityką, społeczeństwem, wiedzą czy techniką. Otwiera
zarazem cały kompleks pytań o zniszczenie i rekonstrukcję form, przede wszystkim w
zakresie architektury.
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https://kunsthistorikertag.de/ausschreibungen/), chcieliśmy podkreślić, że istotą naszej sekcji
jest prezentacja tego w jaki sposób problematyka ta była/jest aktualna dla polskich historyków
sztuki, uprawianej przez nas dyscypliny i dla sztuki, która była/jest obecnie obszarem ich
refleksji. Mając to na względzie chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę, na kilka wybranych
obszarów zagadnień:
1/ Problem „formy” w historii sztuki w Polsce

2/ „Forma” jako narzędzie budowy nowego społeczeństwa – modernistyczna awangarda i
rozumienie formy po 1918 roku w Polsce
3/ „Forma” i pietyzm dla przeszłości – problemy formy w polityce, dyskusji i praktyce
rekonstrukcji i restauracji w Polsce w XX wieku
4/ „Forma” jako zadanie artystyczne i wyzwanie percepcyjne – problemy formy w wybranych
realizacjach artystycznych i w krytyce artystycznej w Polsce po II wojnie światowej
5/ „Forma” i „treść” jako parametry ideologii – polski socrealizm
6/ Pojęcie formy dla pogłębieniu rozumienia sztuki i wizualności? Jej relacja ze zwrotem ku
cielesności, multisensoryczności, a także w kontekście nowego materializmu i teorii
materiałów
Propozycje wystąpień związanych z hasłem kongresu oraz uwzględniające powyższe sugestie
powinny mieć charakter przekrojowy. Ich zgłoszenia w języku polskim o objętości (18003600 znaków) prosimy kierować do dnia 10 czerwca 2020 roku na adresy:
Prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza (rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl) oraz
Prof. UAM dr hab. Piotra Korduby (pkorduba@amu.edu.pl).
Autorzy zakwalifikowanych wystąpień będą zobowiązani do przygotowania streszczenia
wystąpienia w j. niemieckim lub angielskim (2000 znaków) do dnia 15.09.2020. Streszczenia
będę opublikowane w tomie konferencyjnym przed rozpoczęciem kongresu. Zgodnie ze
zwyczajem kongresu, w późniejszym terminie nie publikuje się pełnych wystąpień. Językami
konferencji jest niemiecki i angielski.
Wzorem pozostałych sekcji, w sekcji polskiej przewidziano cztery wystąpienia (każde po 30
min.) oraz 15-minutową dyskusję po każdym z nich. Koszty podróży oraz pobytu w
Stuttgarcie pokrywa organizator.
Zachęcamy do składania propozycji!
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