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Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów w zakresie proponowanego tematu.
Pomimo wielu prób opisania tego problemu zdecydowaliśmy się na podjęcie wyzwania po raz
kolejny. Intryguje nas pytanie do jakiego stopnia właściwa kulturze antycznej jedność,
bliskoznaczność pojęć textum/ τέχνη ma znaczenia dla określania sztuki i tekstu na początku XXI w.
Interesujące jest czy relacje miedzy obrazem i tekstem od dawna pozostające w centrum uwagi są
uniwersalne, czy też na granicach, peryferiach obszarach między kulturami uzyskują inną specyfikę
i intensywność. Stąd pomysł na konferencję umiejscowioną na peryferiach Zachodu. Bliskość
ortodoksji zachęca do podjęcia szeregu szczegółowych kwestii wynikających z odmiennego
stosunku do obrazu i do tekstu w prawosławiu (np. onomoatodoksja). Jeszcze odleglejszym, a
równie nas interesującym obszarem jest odmienność spojrzenia jakie na ten problem jest
skierowane ze strony kultur Nowego Świata – Ameryki. Tylko wobec takich dla niektórych wciąż
egzotycznych perspektyw można porównawczo rozpoznawać zarysy tożsamości Zachodu.
Dzieje sztuki rozumianej szeroko, jako dzieła plastyczne (malarskie, rzeźbiarskie, graficzne,
architektoniczne), literackie (liryczne, epiczne i dramaturgiczne) oraz mulitimedialne
(videoinstalacje, film, gry komputerowe etc.) często wiązały/ nadal wiążą się z traktatami
teoretycznymi, różnymi formami zapisu, opisu, a przede wszystkim z odmienną obecnością słowa.
Problem jest dostrzegalny zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. O ile dawniej
częściej relacja tekst a dzieło kształtowana była według przepisów i traktatów, o tyle ubiegłe
stulecie wprowadziło manifest jako nową formę wypowiedzi, która zdominowała prawie wszystkie
nurty awangardowe w XX wieku. Litery, słowa i całe inskrypcje czy partytury bywają równoważną
częścią składową przedstawień ikonograficznych/ dramatycznych/ performansów, przydając im
szereg dodatkowych odniesień semantycznych. W tak szeroko zakrojonym polu badawczym,
chcemy poddać analizie zależności jakie zachodzą pomiędzy tekstami a sztuką. Proponujemy
podział tematyczny sesji na trzy podstawowe grupy zagadnień: tekst i manifest; ekfraza i
hypotypoza; litera i inskrypcja. W obrębie każdej z nich, interesujące są zarówno rozważania o
charakterze teoretycznym, jak i analizy poświęcone konkretnym dziełom.

• Traktat i manifest
„Wytwarzanie” dzieła sztuki często związane było z konkretnymi przepisami o charakterze
technicznym, estetycznym czy ideowym. Traktaty definiujące proces kreacji funkcjonowały od
starożytności po wiek XIX, kiedy to zastąpione zostały wzornikami. Pauperyzacja sztuki wymusiła
pojawienie się innej formy komunikacji z odbiorcą/nabywcą, przydającej czynom artystycznym rangi
wyjątkowości/odmienności. Manifesty nadawały aktowi twórczemu unikatowej siły, która miała
jednocześnie pewien walor edukacyjny, wyjaśniający idee zawarte w dziele.

• Ekfraza i hypotypoza
Ekfraza (gr. ékphrasis) czyli „dokładny opis” początkowo utożsamiany był tylko z figurą retoryczną, z
czasem przekształcił się w osobny nurt literacki. Termin odnosi się do deskrypcji dzieł sztuki w
dziełach literackich (pismach religijnych, prozie, poezji, dramacie). Nierzadko pełni ważną rolę
elementu dzieła literackiego o charakterze psychologicznym, retorycznym czy ontologicznym.
Najbardziej interesują nas ekfrazy, dotyczące konkretnych dzieł sztuki, ale także sugestywne
hipotypozy (gr. hypotyposis „zarys, wzór”), konstytuujące niemal namacalne obrazy, które (choć
nieistniejące) można umieścić w kontekście badań nad przedstawieniami wizualnymi zarówno z
zakresu historii literatury, jak i historii sztuki. Kategorią osobną, utworzoną ponad wymienionymi
terminami jest niewątpliwie „zapis spektaklu teatralnego”, zarówno istniejący w formie filmowej,
jak i literackiej; podobnie jak partytury, scenopisy, powstające na różnym etapie kształtowania się
dzieła teatralnego czy filmowego.

• Litera i inskrypcja
Pojedyncze litery, całe słowa, dłuższe inskrypcje są elementami składowymi dzieł plastycznych.
Dialogi objaśniające przedstawienia towarzyszom scenom od czasów starożytnego Egiptu, po
współczesny komiks i miejskie murale, tak jak i pojedyncze litery, które pojawiają się jako elementy
kompozycji pełniąc ważną rolę formalną, symboliczną i semiotyczną. Interesujące wydają się
zarówno takie obiekty, w których inskrypcje traktowane są ornamentalnie, takie w których tekst
jest równoważną częścią składową w stosunku do obrazu, jak i takie w których ilustracje stanowią
dodatek, ornament dla tekstu. Na szczególną uwagę zasługuje tekst wprowadzony jako obraz/ rzecz
w dzieło teatralne czy filmowe, na szczególną uwagę zasługują również tytuły dzieł.
Do dyskusji zapraszamy: historyków sztuki, krytyków sztuki, historyków i teoretyków literatury,
antropologów kultury, kulturoznawców, teatrologów, filmoznawców oraz inne osoby zajmujące się
w swoich badaniach powyższą tematyką.
Propozycje referatów (tytuł i abstrakt 250-300 słów) do dnia 20 stycznia 2015 r. prosimy przesyłać
na adres: conference2015lodz@gmail.com
Wysokość opłaty konferencyjnej:

pełna
ulgowa

250 zł/ lub 60 EUR
150 zł/ lub 35 EUR

Języki konferencyjne to: polski, ukraiński oraz języki kongresowe.
Koordynacja naukowa: dr Dominika Łarionow, dr Julia Sowińska-Heim

