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Nawet jeśli Susan Sontag kampu nie wymyśliła, na pewno go spopularyzowała w swoich 

słynnych „Notatkach o kampie” opublikowanych w 1964 roku. Sontag nie była również 

pierwszą, która o nim pisała i choć kamp nie narodził się w Ameryce, tam tworzyli artyści, 

którzy wprowadzili go do mainstreamu: Robert Rauschenberg oraz „Prometeusz kampu” - 

Andy Warhol. Wykład ten będzie opowieścią o tym, czym jest kamp, skąd się właściwie 

wziął, jakich amerykańskich artystów można uznać za kampowych i dlaczego. Krytyce 

poddany zostanie również sam esej Sontag oraz wyjaśnione, dlaczego wielu krytyków 

uważało, że „Sontag nie miała racji”. 

  









Wykład dotyczyć będzie architektury klasycystycznej z terenu dzisiejszych Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. Autor przedstawi w zwięzły sposób jej genezę  

oraz główne nurty oddziaływań. W ramach wykładu dokonany zostanie przegląd 

najważniejszych obiektów architektury użyteczności publicznej jak również sakralnej  

i prywatnej (rezydencjonalnej). Przedstawione i omówione zostaną tak sztandarowe dzieła 

klasycyzmu amerykańskiego, jak Kapitol, Biały Dom, Mauzoleum Lincolna  

w Waszyngtonie, ratusz w Filadelfii czy gmachy państwowe w Bostonie. 



MGR MICHAŁ PIECZKA  

- historyk sztuki i muzykolog, jego zainteresowania 

skupiają się wokół szeroko rozumianej kultury i sztuki 

epoki baroku. W swej pracy badawczej mgr Pieczka 

koncentruje się przede wszystkim na problematyce 

architektury rezydencjonalnej tego czasu na Śląsku. 

Jest autorem publikacji dotyczących zabytków 

Śląska, m. in. kościoła pojezuickiego  

w Twardocicach, kościoła św. Marcina  

w Barkowie koło Żmigrodu, pałacu  

w Radomierzycach. Obecnie przygotowuje pod 

kierunkiem prof. dr. hab. Jana Wrabeca rozprawę 

doktorską na temat: "Barokowe pawilony ogrodowe 

na Śląsku i w dawnym Hrabstwie Kłodzkim". 



W swoim wykładzie opowiem  

o Manhattanie w kontekście 

alternatywnych metod zazieleniania 

przestrzeni miejskich.  

Jest to doskonały przykład betonowej 

metropolii, która odczuła społeczne, 

ekonomiczne, estetyczne oraz ekologiczne 

skutki braku roślinności. Ponieważ każdy 

centymetr ziemi jest tam 

zagospodarowany, zaczęto poszukiwać 

różnych sposobów na wtórne zazielenienie 

przestrzeni.  Dzięki temu udało się 

przełamać stereotypowe myślenie o zieleni 

miejskiej, która dotychczas kojarzyła się 

jedynie z parkami, skwerami czy bulwarami. 

Zapraszam więc na spacer po 

Manhattanie. 



MGR MARTA OSTROWSKA 

 – absolwentka filologii germańskiej oraz historii 

sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie 

doktorantka w Instytucie Historii Sztuki na UWr.  

Pod kierownictwem prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos 

przygotowuje dysertację na temat życia  

i twórczości śląskiego architekta Karla Grossera 

(1850-1918).  

Do jej zainteresowań badawczych należą 

zjawiska architektoniczne przełomu XIX i XX wieku, 

rewitalizacja terenów i budynków 

poprzemysłowych oraz zagadnienia współczesnej 

zieleni miejskiej. 



Przedstawię najważniejszych 

amerykańskich 

projektantów wzornictwa 

przemysłowego.  

Przybliżę ich twórczość  

ze szczególnym naciskiem  

na zaprojektowane przez nich 

produkty, które na stałe wpisały 

się w historię designu  

i w definicję dobrego, 

współczesnego gustu. Będą to 

ikony amerykańskiego designu 

XX i XXI wieku. 

 

 



MGR NATALIA BURSIEWICZ  

- doktorantka w Instytucie Historii Sztuki 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jej zainteresowania badawcze obejmują 

historię architektury i urbanistyki Półwyspu 

Iberyjskiego oraz historię designu.  





Podczas wykładu omówię ruch Light & Space, który formował  

się w latach 60. na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Skupię się  

na sylwetkach trzech najbardziej wpływowych artystów z tego kręgu, 

którymi są James Turrell, Robert Irwin, Douglas Wheeler. Będę opowiadać  

o tzw. przestrzeniach świetlnych, przestrzeniach nieba, trochę o przestrzeni 

kosmicznej, prawdziwej i syntetycznej pustyni oraz pustkowiu  

w środku miasta. 



MGR NATALIA KRAWCZYK  

– doktorantka w Instytucie Historii Sztuki 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Jej głównym zainteresowaniem badawczym  

jest sztuka światła 





W swoim wykładzie opowiem o Charleston, jego bogatej historii, mieszkańcach  

i unikatowej atmosferze. Niszczony przez pożary, huragany, trzęsienia ziemi  

czy w wyniku działań zbrojnych, Charleston zawsze się odradzał.  

Opowiem także o sposobach na zachowanie i ochronę historycznego 

charakteru tego miasta, które dziś po raz kolejny święci triumfy wybrane przez 

czytelników amerykańskiego magazynu „Condé Nast Traveler” najwspanialszym 

miastem Ameryki… drugi rok z rzędu. 

 

 



MGR MAGDALENA MARKOWSKA 

– absolwentka filologii angielskiej (studia licencjackie) oraz historii sztuki  

na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie doktorantka w Instytucie Historii 

Sztuki na UWr. Pod kierownictwem prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos 

przygotowuje dysertację na temat XIX-wiecznych ratuszy w granicach 

pruskiej Prowincji Śląsk. Do jej zainteresowań badawczych należą zjawiska 

architektoniczne i urbanistyczne XIX i XX wieku oraz rewitalizacja miast i 

obszarów staromiejskich. 





Kim był Frank Lloyd Wright? Odpowiedzi jest kilka i żadna nie jest jedyną i prawdziwą.  

Był światowej sławy architektem, samotnikiem i nauczycielem, ikoną popkultury, 

bohaterem talk-shows, amerykańskim bohaterem. To postać odkrywana na nowo 

przez kolejne pokolenia, niedoceniana i przeceniana, wymykająca się definicjom  

i ustalonym ramom kierunków artystycznych. O tym, jak jego twórczość i on sam 

funkcjonuje dziś w kulturze masowej oraz o tym, dlaczego Simon i Garfunkel napisali 

piosenkę architektoniczną - w czwartek! 



MGR AGATA GABIŚ (ur. 1981)  

– wrocławianka, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego (praca doktorska pt. „Koncepcje i rzeczywistość - 

wrocławska architektura 1956–1970” napisana pod kierunkiem  

dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos). Szczególnie interesuje się zjawiskami  

z pogranicza architektury, historii i socjologii oraz polskim designem lat 50. 

i 60. Publikuje w "Autoportrecie", "Dziełach i Interpretacjach",  

"Roczniku Wrocławskim". 





Wykład będzie dotyczył przede wszystkim 

dwóch amerykańskich ilustratorów dwudziestowiecznych: 

Edwarda Goreya i Lane'aSmitha. Na ich przykładzie zostaną 

omówione dwa oblicza ilustracji: z jednej strony sięganie do 

tradycji grafiki książkowej, zaś z drugiej książka 

postmodernistyczna, czyli igranie z przyzwyczajeniami. 



DR ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA  

– adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki 

i kultury, historii malarstwa, teorii sztuki. W Instytucie Historii Sztuki UWr prowadzi zajęcia  

o polskiej sztuce użytkowej w XX i XXI wieku.   

Zainteresowania badawcze skupiają się na historii grafiki książkowej, zwłaszcza na polskiej 

ilustracji XX i XXI wieku, teorii ilustracji, a także na sztuce użytkowej XX wieku. Śledzi także zjawiska 

w sztuce najnowszej zachodzące w Polsce i na świecie. 

Najważniejsze publikacje to "Stacja Ilustracja: Polska ilustracja książkowa 1950-1980. Artystyczne 

kreacje i realizacje", Wrocław 2008, będąca obronioną w 2007 roku dysertacją doktorską, a także 

seria artykułów w czasopiśmie "Quart" poświęcona europejskiej ilustracji  

książkowej. Stypendystka Trinity Room Hub w Trinity College, Dublin (2011). 





Temat o tyle ciekawy, że bardzo aktualny – Polska przeżywa obecnie istną eksplozję 

powstawania różnych galerii i centrów handlowych. Poza europejskimi korzeniami tych 

budynków, z początków oraz sprzed ery przemysłowej, za ich ojczyznę (zresztą i słusznie) 

uważa się Stany Zjednoczone, zaś za ojca -  Victora Gruena, którego prawowitym 

spadkobiercą stał się Jon Jerde, architekt m. in. warszawskich Złotych Tarasów. Wykład  

to podróż po amerykańskich świątyniach handlu, powstających od lat 50. XX w.  

do współczesności oraz próba uchwycenia zmian, jakim te budynki podlegają  

aż do dzisiaj, wpływając również na architekturę polskich miast. 



MGR AGATA CHMIELOWSKA  

– doktorantka w Instytucie Historii Sztuki 

UWr, zainteresowania badawcze dość 

mocno spolaryzowane: z jednej strony 

urbanistyka średniowieczna, z drugiej 

strony współczesna architektura  

i planowanie przestrzenne.  

Przygotowuje rozprawę doktorską na 

temat układów ulicznych w 

średniowiecznych miastach 

lokacyjnych na Dolnym Śląsku.  

Na co dzień zajmuje się problematyką 

konserwatorską. 





Wykład będzie spojrzeniem na twórczość Cy Twombly'ego (1928-2011) - amerykańskiego malarza, który  

u początków swojej kariery opuścił artystyczne środowisko Wschodniego Wybrzeża USA dla 

powojennych Włoch. Oglądając obrazy Twombly'ego, zobaczymy, jak amerykański abstrakcjonista 

przedstawiał na ogromnych płótnach "Iliadę", dlaczego widział Morze Śródziemnomorskie jako światło 

oraz jak malował sierpniowy upał w Rzymie. Zastanowimy się także, jak można pisać wiersze za pomocą 

pędzla, jak antyk potrafi inspirować artystów całkowicie nowoczesnych i co mają z tym wspólnego 

francuscy teoretycy literatury. Opowiemy sobie również o wspólnej wystawie Nicolasa Poussina  

i Twombly'ego oraz o fizycznie demonstrowanej miłości do obrazów tego drugiego. Oraz o tym, czy 

artyście wolno się żenić (z włoską arystokratką). Strona artysty: http://cytwombly.info/ 



MGR JAKUB ZARZYCKI (ur. 1988)  

- doktorant w Instytucie Historii Sztuki oraz 

student trzeciego roku filologii polskiej UWr. 

Jego zainteresowania badawcze 

koncentrują się wokół znaczenia polskiej 

sztuki nowoczesnej wobec historii i filozofii 

(praca magisterska poświęcona malarstwu 

Wojciecha Gersona w kontekście pojęć 

Jeana-François Lyotarda) oraz obecności 

Śródziemnomorza w kulturze europejskiej 

(przygotowywana praca doktorska na 

temat konwencji postrzegania Italii przez 

malarzy polskich w latach 1861-1918). 

Publikował w "Dziełach i Interpretacjach" 

oraz w "Opposite". 





Historycy sztuki amerykańskiej przez długi czas rozpatrywali sztukę amerykańską  

w kontekście dychotomii sztuki Zachodu i Wschodu. Thomas Moran, którego duże płótna  

z wizerunkami Yellowstone, czy Grand Canyonu uczyniły go „zachodnioamerykańskim 

artystą”, żyje na Long Island i tutaj również maluje tysiące pejzaży. Edward Potthast, 

amerykański impresjonista kiedyś odwiedził Grand Canyon i również namalował kilka 

płócien tego terenu. Czy powinniśmy  

go nazywać zachodnioamerykańskim malarzem? Czym zatem jest 

zachodnioamerykańska sztuka? Zapraszam na wykład o zawiłościach sztuki i pejzażu - 

„amerykańskości Zachodu”, Indianach, Arizonie i Wielkim Kanionie. 



DR SYLWIA ŚWISŁOCKA-KARWOT 

– adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się 

badaniem sztuki XX w. ze szczególnym uwzględnieniem właściwych jej obszarowi 

heteronomii oraz uwikłań krytycznych, społecznych, politycznych, rynkowych. 

Interesuje się również metakrytyką oraz w sposób szczególny historią sztuki  

od pocz. 2 poł. XX w. po zjawiska aktualne. 

 





Szkło znane od czasów starożytnych przez stulecia zmieniało swoje formy, zastosowanie i przeznaczenie. 

Wytwarzane przede wszystkim w hutach, było rzemiosłem, nie sztuką. Dziś znalazło swoje miejsce w świecie 

sztuki, stając się środkiem artystycznego wyrazu, dającym niemal nieograniczone możliwości kreacji, 

unifikującym walory rzeźbiarskie i malarskie zarazem. Współczesne szkło amerykańskie wyróżnia się bogactwem 

form od minimalistycznych, poprzez przestrzenne instalacje, na pracach na granicy kiczu kończąc. Dla jego 

historii znaczące było powstanie w 1962 roku ruchu Studio Glass, który zachęcał artystów do eksperymentów w 

samodzielnym wydmuchiwaniu szkła, we własnych małych pracowniach szklarskich. W 2012 roku minęło 

pięćdziesiąt lat od jego powstania, co skłania do zadania pytania jak wiele się zmieniło? W jakim kierunku 

sztuka szkła się rozwinęła? czy „uwolniła” się od rzemiosła? Na wykładzie postaram się przybliżyć ścieżkę jego 

rozwoju odpowiadając na postawione pytania. Zapraszam serdecznie. 



MGR EWELINA KWIATKOWSKA  

– doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UWr, obecnie pracuje w Muzeum w Nysie. Znajduje 

się  w składzie redakcyjnym pokonferencyjnego pisma Instytutu Historii Sztuki UWr 

"Opposite" oraz uczestniczy w programie "Tutorial" przygotowanym przez Koło Naukowe 

Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze UWr. Brała udział w organizacji European Glass 

Festival in Wrocław 2012, w trakcie którego była współautorką projektu „Szkło w przestrzeni 

miejskiej Wrocławia”. Przygotowuje dysertację doktorską na temat polskiego 

współczesnego szkła artystycznego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół  

tematyki współczesnego szkła, sztuki użytkowej oraz fotografii. 

 





Beat generation przeżywa drugą młodość - m.in.  

za sprawą ubiegłorocznej ekranizacji słynnej 

powieści Jacka Kerouaca W drodze. Ten manifest 

obyczajowej wolności, społecznej kontestacji oraz 

literackiej feerycznej improwizacji, unieśmiertelnił 

obok jej autora takie postaci jak Allen Ginsberg, 

William Borroughs czy Neal Cassidy.  

Kerouac - w latach 50. mistrz nowego stylu, słowa 

modulowanego w rytmie be-bopu - był znawcą  

i smakoszem literatury światowej, a także... buddystą, 

ćpunem, pijakiem i seksoholikiem. Jego 

zainteresowanie wieloma sposobami wypowiedzi 

obejmowało obok literatury i poezji muzykę oraz 

sztuki plastyczne. Stworzone przez niego szkice, 

pastele i obrazy nawiązywały raz do ekspresjonizmu 

Szkoły Nowojorskiej, raz do dzieł uwielbianych 

przezeń postimpresjonistów. W szkicach tego  

(o paradoksie!) francuskiego Kanadyjczyka  

a jednocześnie mistycyzującego katolika, zawarła się 

duchowa żarliwość najbardziej "świętego ze 

świętych" współczesnych pisarzy amerykańskich. 

 



DR ANDRZEJ JAROSZ  

– adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Redaktor naczelny serii "Wrocławskie Środowisko Artystyczne" (wyd. Akademia 

Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu), sekretarz Kwartalnika Naukowego 

"Quart". Autor m.in. książek Józef Hałas (2007), Jan Chwałczyk (2010),Malarstwo Alfonsa 

Mazurkiewicza (1922-1975) (2011) oraz Zbigniew Karpiński (2012). Kurator wystaw i współautor 

publikacji poświęconych sztuce wrocławskiej. W latach 2000-2002 zastępca dyrektora  

BWA we Wrocławiu ds. programowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują także okres 

polskiego modernizmu oraz sztukę współczesną. 




