
KRONIKA INSTYTUTU ZA LATA 2006-2007

JUBILEUSZE

Dnia 25 IV 2006 odbyła się uroczystość
wręczenia Pani Profesor Klementynie Żu-
rowskiej dedykowanej Jej księgi pt. Lapi-
des Viventes.

Dnia 10 I 2007 miała miejsce uroczystość
wręczenia Panu Profesorowi Adamowi
Małkiewiczowi ofiarowanej Mu pracy pt.
Praxis atąue theoria.

W dniu 18 V 2007 w Instytucie Historii
Sztuki odbyło się spotkanie jubileuszo-
we, w czasie którego Panu Profesorowi
Jerzemu Gadomskiemu wręczono księgę
pamiątkową pt. Artifex doctus, ofiarowaną
Mu przez grono uczniów i przyjaciół.

WYKŁADY I KONFERENCJE NAUKO-
WE

• W dniu 5 VI 2006 w Instytucie odbyła się
jednodniowa sesja poświęcona dziewiętna-
stowiecznej sztuce Krakowa. Wygłoszono
na niej następujące referaty:

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Sytuacja
religijna Krakowa w XIX wieku na tle wie-
lowyznaniowej monarchii habsburskiej.
Dr Marek Walczak, mgr Krzysztof Czy-
żewski, Ikonografia biskupów krakowskich
w XIX wieku.
Mgr Tomasz Szybisty, Witraż Juliusa Hub-
nera w kościele Dominikanów w Krakowie.

Mgr Barbara Ciciora, Zapomniany witraż
Jana Matejki z katedry krakowskiej.
Mgr Irena Buchenfeld-Kamińska, Sakral-
ne malarstwo ścienne Franciszka Matzke
w Krakowie.
Mgr Kamila Podniesińska, Zygmunt Lang-
man i zagadnienie rzeźby sakralnej w teo-
rii i praktyce artystycznej wieku XIX.
Mgr Katarzyna Jurkiewicz, Obrazy wła-
dysława Kossowskiego z krakowskiego ko-
ścioła OO. Franciszkanów.
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, Projekty wi-
traży wawelskich Stanisława Wyspiańskie-
go-

• W dniach 8-10 VI 2006 roku Instytut
wraz z Polską Akademią Umiejętności zor-
ganizował międzynarodową konferencję
naukową pt. Józef Kremer (1806-1875).
W dwusetną rocznicę urodzin (zob. szersze
omówienie w niniejszym tomie). Pomysło-
dawcą i realizatorem konferencji był Jacek
Maj.
Po wprowadzeniu prof. Wojciecha Bałusa
wygłoszono następujące referaty:

(czwartek, 8 czerwca)
Dr Isabel Róskau-Rydel (Kraków), Rodzi-
na Kremerów.
Dr hab. Urszula Perkowska (Kraków), Jó-
zef Kremer - wychowanek i profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.
Prof. Jerzy Starnawski (Łódź), Rozważa-
nia nad mową rektorską Józefa Kremera
z 1870 roku.
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Prof. Zbigniew Sudolski (Warszawa), Jó-
zef Kremer w świetle pamiętników i kore-
spondencji.
Prof. Julian Dybiec (Kraków), Twórczość
Józefa Kremera w XIX-wiecznej krytyce
naukowej i literackiej.
Prof. Edmund Kowalski CSsR (Rzym),
Pojęcie etyki według Józefa Kremera.
Dr hab. Bartłomiej Dobraczyński (Kra-
ków), Józefa Kremera projekt psychologii
naukowej.
Prof. Jan Woleński (Kraków), Logika Jó-
zefa Kremera.
Prof. Stanisław Borzym (Warszawa). Józef
Kremer i Henryk Struve.

(piątek, 9 czerwca)
Prof. Joachim Śliwa (Kraków), Egipt i Bli-
ski Wschód Józefa Kremera.
Dr hab. Marta Kudelska (Kraków), Indie
Józefa Kremera.
Prof. Maria Kalinowska (Toruń), Grecja
Józefa Kremera
Jacek Maj (Heidelberg), Bizancjum Józefa
Kremera.
Prof. Joanna Ugniewska (Warszawa), „Po-
dróż do Włoch " Józefa Kremera.
Dr Olga Płaszczewska (Kraków), Literatu-
ra i legenda w „Podróży do Włoch " Józefa
Kremera.
Dr hab. Jan Zieliński (Berno), Józef Kre-
mer w Trieście.
Prof. Luca Bernardini (Mediolan), Józef
Kremer we Florencji.
Prof. Krzysztof Żaboklicki (Warszawa),
Józef Kremer w Neapolu.

(sobota, 10 czerwca)
Dr Magdalena Saganiak (Warszawa), Ele-
menty irracjonalne w estetyce Józefa Kre-
mera.

Dr hab. Ryszard Kasperowicz (Lublin). Jó-
zef Kremer i Jacob Burckhardt.
Dr Piotr Szubert (Warszawa), „Posągjako
duchowe widziadło ". O poglądach Józefa
Kremera na rzeźbę.

Urszula Bęczkowska (Kraków), Józef Kre-
mer i Karol Kremer.
Dr Michał Myśliński (Kraków), Józefa
Kremera uwagi o Sukiennicach i Bramie
Floriańskiej.
Dr Olaf Krysowski (Warszawa), Józef Kre-
mer i polscy romantycy.
Prof. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kra-
ków), Poglądy na muzykę Józefa Kremera
w kontekście postaw estetycznych i zjawisk
artystycznych w kulturze muzycznej Ipoło-
wy XLXwieku.

• W dniach 21 IX (Warszawa) i 23 IX 2006
(Kraków) odbyła się sesja zorganizowana
przez Instytut wraz z Instytutem Sztuki
PAN w Warszawie pt. Reinterpreting the
Past: Traditionalist Artistic Trends in Cen-
tral and Eastern Europę of the 192Os and
J930s.

• W dniach 22-24 III 2007 odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja zorganizowana
przez Instytut i Muzeum Narodowe w Kra-
kowie pt. Europejskie malarstwo histo-
ryczne wieku XIX. Wzajemne powiązania
- wspólne tematy - odrębności.

• W dniu 23 IV 2007 Dr Karen David-
Sirocko (Moguncja) wygłosiła wykład pt.
The Innovative Impulse of Georg Gottlob
Ungewitter (1820-1864): Architecture and
Theory of the Gothic Revival fin Germa-
ny).

• Dnia 4 VI 2007 Prof. Elizabeth Oy-Mar-
ra (Uniwersytet Jana Gutenberga w Mo-
guncji) wygłosiła wykład pt. „Immobile
Riman per Mera\iglia ". Amazement as the
Typical Yiewer ś Reaction in Gioran Bat-
tista Marino ś Image Poem on Titian ś St.
Sebastian.

• W dniach 26-30 IX 2007 w Instytucie
została zorganizowana XIV Konferencja
Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich
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Historyków Sztuki i Konserwatorów /14.
Tagung des Arbeitskreises deutscher und
polnischer Kunsthistoriker und Denk-
malpfleger pt. Kształtowanie się i rozwój
historii sztuki w Niemczech, Polsce oraz
Europie Środkowej (w 125. rocznicę utwo-
rzenia pierwszej na ziemiach polskich uni-
wersyteckiej katedry historii sztuki) I Die
Etablierung und Entwicklung des Faches
Kunstgeschichte in Deutschland, Polen
und Mitteleuropa (anldsslich des 125jdhri-
gen Grundungsjubildums des ersten Lehr-
stuhls fur Kunstgeschichte in Polen).

Program obejmował następujące wystą-
pienia:

(środa, 26 września, moderator: Prof. Dr.
Stefan Muthesius. Norwich)
Prof. dr hab. Wojciech Bałus (Kraków),
Einfiihrung I Wprowadzenie

(czwartek, 27 września, moderatorzy: Prof.
dr hab. Ewa Chojecka, Katowice; Prof. dr
hab. Adam Labuda, Berlin; Dr. Andrea
Langer, Leipzig; Dr hab. Irma Kozina, Ka-
towice)

Mag. Uta Kaiser (Dresden), Die„ Geschich-
te der neueren deutschen Kunst" (1836—
1841) des Athanasius Graf Raczyński
(1788-1874) I „Geschichte der neueren
deutschen Kunst" [,JHistoria nowoczesnej
sztuki niemieckiej"] (1836-1841) Atanaze-
go hr. Raczyńskiego (1788-1874).
Dr. Susanne Muller-Bechtel (Dresden),
Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-
1897) - ein Blick in die Skizzenbiicher
eines Kenners und Vertreters der Stilge-
schichte I Giovanni Battista Cavalcaselle
(1819-1897) - rzut oka na szkicowniki
znawcy i przedstawiciela historii stylu.
Prof. Dr. Henrik Karge (Dresden), Stilge-
schichte versus Kulturgeschichte: zur Ent-
faltung der kunsthistorischen Methodik in
den Jahrzehnten ab 1830 I Historia stylu

kontra historia kultury: o rozwoju metody-
ki historii sztuki od roku 1830.
Dr. Johannes Róssler (Bern/Berlin), Zwi-
schen Wissenschaft, Politik und Asthetik.
Anton Springer im Kontext I Anton Sprin-
ger w kontekście: pomiędzy nauką, polity-
ką i estetyką.
Dr. Dorothea Peters, (Berlin), Zur Etablie-
rung der Fotografie ais „Hulfsmittel" der
Kunstwissenschaft: Der Kunstverlag Gu-
stav Schauer und die Berliner Museen urn
1860 I O początkach fotografii jako ,, nauki
pomocniczej" wiedzy o sztuce: wydawnic-
two Gustava Schauera i muzea berlińskie
około roku 1860.
Mag. Lena Bader (Basel), „Ein Procefi
iiber Bilder". Der Holbein-Streit und die
Anfange einer Kunstgeschichte in Bildern
I,,Proces o obrazy". Spór o Holbeina oraz
początki historii sztuki w obrazach.
Prof. KUL dr hab. Ryszard Kasperowicz
(Lublin), Who is Afraid of Art History? Be-
renson and His Connoisseurship I Kto się
boi historii sztuki? Berenson i jego znaw-
stwo.
Prof. Dr. Albert Boesten-Stengel (Loruń),
Aporien der Kennerschaft. Aspekte der
Zeichnungsforschung I Aporie znawstwa.
Różne aspekty badań nad rysunkiem.
Prof. Dr. Heinrich Dilly (Halle/Saale), Ter-
minologisch, nicht paradigmatisch. Die
(kunst)wissenschaftlichen 'Revolutiondre'
der DDR I Terminologicznie, nie para-
dygmatycznie. „Rewolucjoniści" nauki
(o sztuce) w NRD.
Dr. Reginę Dehnel (Berlin), Zwischen
Wahrheit und Ideologie: die Biicher von
Ruth und Max Seydewitz I Pomiędzy
prawdą a ideologią: książki Ruth i Maxa
Seydewitzów.

Wykład wieczorny w Collegium Maius
(Sala Michała Bobrzyńskiego) Prof. dr
hab. Adam Małkiewicz (Kraków), Kunst-
geschichte an der Jagiellonen-Universitdt
in Krakau 1882-2007 I Historia sztuki na
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Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
1882-2007.

(piątek, 28 września, moderatorzy: Dr
hab. Małgorzata Omilanowska, Warsza-
wa; Dr. Dietmar Popp, Marburg; Dr Hanna
Grzeszczuk-Brendel, Poznań; Dr Michał
Woźniak, Toruń)

Dr. Marc Schalenberg (Ziirich), Berliner
Schnie? Zur Konstituierung der Kunst-
geschichte in Preufien bis 1870 I Szkoła
berlińska? O kształtowaniu się historii
sztuki w Prusach do roku 1870.
Dr. Matthew Rampley (Teesside), The
Vienna School. A Contestable Idea I,, Szko-
ła wiedeńska ". Pojęcie sporne.
Dr. Peter Heinrich Jahn (Miinchen),»... statt
plastischer Massengestaltung, optischer II-
lusionismus«. Der Einflufi Alois Riegls auf
die Beurteilung der ósterreichischen Ba-
rockarchitektur I »...optyczny iluzjonizm
zamiast plastycznego kształtowania mas«.
Wpływ poglądów Aloisa Riegla na ocenę
austriackiej architektury barokowej.
Prof. dr hab. Piotr O. Scholz (Lublin/
Gdańsk), Josef Strzygowski und die Ikono-
logie I Josef Strzygowski i ikonologia.
Prof. Dr. Hans Aurenhammer (Wien), Max
Dvofak und die Revision der Mittelalter-
Kunstgeschichte I Max Dvofak i rewizja
historii sztuki średniowiecza.
Prof. Dr. Jan Bakoś (Bratislava), Vien-
na School Doctrine: Revised I Doktryna
,, szkoły wiedeńskiej " zrewidowana.
Dr. des. Robert Born (Leipzig), Die Kunst-
historiographie in Siebenbiirgen und die
Wiener Schule der Kunstgeschichte I Hi-
storiografia sztuki w Siedmiogrodzie i wie-
deńska szkoła historii sztuki.
Prof. Dr. Hubert Locher (Stuttgart), Kunst-
begriff (Art with Capital 'A ") und Kunst-
geschichte. Schlosser— Gombrich — War-
burgl Pojęcie sztuki (Art with Capital 'A ")

a historia sztuki. Schlosser — Gombrich —
Warburg.
Dr Lidia Głuchowska (Poznań), ,,Die
Nymphomanie" und ,,die wilden Krdfte"
Aby Warburgs versus ,,das Dionysische"
Friedrich Nietzsches. Ein Versuch des sy-
stematischen Vergleichs I „Nimfomania"
i ,, nieokiełznane siły" Aby Warburga wo-
bec ,,pierwiastka dionizyjskiego " Frydery-
ka Nietzschego. Próba analizy porównaw-
czej.
Dr. Barbara Uppenkamp (Hamburg), Ein
Paradigmenwechsel in der Kunstgeschich-
te: Aby Warburgs ikonologische Methode
und der Internationale Kunsthistorikertag
1912 I Zmiana paradygmatów w historii
sztuki: metoda ikonologiczna Aby War-
burga i międzynarodowy Kongres Historii
Sztuki w roku 1912.
Dr. Sigrid Brandt (Berlin), Gantner - Zu-
cker - Brinckmann. Drei Stddtebauhisto-
riker und die Stadt ais Form I Gantner
- Zucker - Brinckmann. Trzej historycy
urbanistyki a miasto jako forma.

(sobota, 29 września; moderatorzy: Dr Ra-
fał Makała, Szczecin; dr hab. Tadeusz Żu-
chowski, Poznań)

Dr. Beatę Stórtkuhl (Oldenburg). Die
Kunstgeschichte an der Breslauer Univer-
sitdt und ihre Dozenten bis 1945 I Historia
sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim i jej
wykładowcy do roku 1945.
Dr. Birte Pusback (Hamburg), ,,Denn Ar-
chitektur ist Morał!" Wilhelm Pinder und
der Nationalsozialismus I ,,Denn Architek-
tur ist Morał!" Wilhelm Pinder i narodowy
socjalizm.
Mag. Sabinę Arend (Berlin), Die kunsthi-
stońsche Sektion am Institut fur deutsche
Ostarbeit (IdO) in Krakau 1941-1945 I
Sekcja historii sztuki w Institut fur deut-
sche Ostarbeit (IdO) w Krakowie w latach
1941-1945.
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Dr Ewa Gładkowska (Olsztyn), Ostpreufii-
sche Bauernteppiche — die Geschichte der
Polemik tiber die Herkunft I Wschodnio-
pruskie dywany chłopskie - dzieje polemiki
na temat ich pochodzenia.

* * *

Informationsbórse / Giełda informacyjna
(moderator: Dr Tomasz Torbus, Leipzig)

Mag. Sabinę Arend (Berlin), GKNS-WEL:
ein Online-Archiv zur Geschichte der
Kunstgeschichte im Nationalsozialismus I
GKNS-WEL: internetowe archiwum histo-
rii sztuki okresu narodowego socjalizmu.
Mag. Britta Dumpelmann (Hamburg), Der
Krakauer Marienaltar des Veit Stofi - Me-
dialitdt, Kórperlichkeit und Inszenierungs-
strategien geschnitzter Bilder im spatmit-
telalterlichen Krakau I Krakowski Ołtarz
Mariacki Wita Stwosza — medialność,
materiałność i strategie inscenizowania
przedstawień snycerskich w późnośrednio-
wiecznym Krakowie.
Mgr Małgorzata Jankowska (Szczecin),
Die gotische St.-Jakobi-Kirche in Stettin
- Der Wiederaufbau wird weitergefuhrt I
Gotycki kościół Św. Jakuba w Szczecinie -
dalszy ciąg odbudowy.
Mag. Peter Knuvener (Berlin), Spdtmit-
tełalterliche Kunst in der Neumark. Ein
grenziiberschreitendes Forschungsprojekt
I Późnośredniowieczna sztuka Nowej Mar-
chii. Ponadgraniczny projekt badawczy.
Mag. Marta Kowalski (Trier), Die Be-
trachtung der Kunst nach Stanisław Przy-
byszewski in seinen kunstkritischen Schrif-
ten sowie der Einfluss und die Auswirkung
seiner Theorien auf das internationale
Kunstverstdndnis der aufbrechenden Mo-
dernę im 19. Jahrhundert am Beispiel der
Malerei Edvard Munchs I Pojmowanie
sztuki według Stanisława Przybyszewskie-
go w jego pismach krytycznych oraz wpływ
i oddziaływanie jego teorii na międzynaro-

dowe rozumienie sztuki u progu moderni-
zmu w wieku XIX, na przykładzie malar-
stwa Edvarda Muncha.
Mgr Magdalena Kunińska (Kraków), Ma-
rian Sokołowski and the First Art History
Curriculum in Poland I Marian Sokołow-
ski i pierwszy program nauczania historii
sztuki w Polsce.
Mgr Iwona Liżewska (Olsztyn), The Ad-
opting of Regional Traditional Elements
in Contemporary Architecture I Adapta-
cja tradycyjnych elementów regionalnych
w architekturze współczesnej.
Mag. Lena Bader, Dr. Susanne Miil-
ler-Bechtel, Dr. Johannes Róssler, Das
Themenportal ,, Geschichte der Kunstge-
schichte" auf arthistoricum.net I Portal
tematyczny ,,Historia historii sztuki" na
stronie internetowej arthistoricum.net.
Mgr inż. arch. Aleksandra Narczewska
(Gdańsk), Villa Architecture in Sopot bet-
ween 1870 and 1914 I Architektura willo-
wa w Sopocie w latach 1870—1914.
Mag. Elke Onnen (Schwerin), Deutsch-
polnisches Projekt ANTIKONI Polsko-nie-
miecki projekt ANTIKON.
Mgr Anna Sobecka (Toruń), Die Kidtur
des Gegenstandes. Das Stilleben und der
Kunstgeschmack im fruhneuzeitlichen
Danzig I Kultura przedmiotu. Martwa na-
tura i gust w nowożytnym Gdańsku.

Konferencji towarzyszyła prezentacja
dwóch książek (28 IX) w Instytucie Goe-
thego:
Landgiiter in der Regionen des gemein-
samen Kulturerbes von Deutschland und
Polen - Entstehung, Yerfall und Bewah-
rung. Materialien der 12. Tagung des Ar-
beitskreises in Będlewo, 2005 / Materiały
XII Konferencji Grupy Roboczej, Będlewo,
2005, Warszawa 2007 (= Das Gemeinsame
Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo).
Christofer Herrmann, Die mittelalterliche
Architektur im Preufienland (Michael-
Imhof-Verlag) Petersberg 2007.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FOTOTEKI INSTYTUTU HISTORII

SZTUKI OD LIPCA 2005 DO KOŃCA
ROKU 2007

Systematyczne gromadzenie zbiorów fo-
tograficznych, tworzących dziś Fototekę
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, rozpoczęło się z chwilą po-
wstania przy Uniwersytecie katedry histo-
rii sztuki w roku 1882. Ogromna większość
zbiorów pochodzi sprzed II wojny świato-
wej, a wśród nich ilościowo przodują na-
bytki z przełomu wieków XIX i XX - po-
zyskane drogą zakupów lub darów. Wśród
darczyńców na pierwszym miejscu trzeba
wymienić prof. Jerzego Mycielskiego, a za
nim Karola hr. Lanckorońskiego, Juliana
Klaczkę i Bolesława Wołodkowicza. Im
Fototeka zawdzięcza pokaźną kolekcję od-
bitek przedstawiających dzieła nowożytnej
sztuki włoskiej. W okresie międzywojen-
nym fototeka wzbogaciła się o fotografie,
będące plonem prac inwentaryzacyjnych
w Małopolsce, prowadzonych siłami Insty-
tutu. Trzeba też wspomnieć o materiałach
pozostawionych przez okupacyjny Institut
fur Deutsche Ostarbeit. W ostatnich latach
do Fototeki trafiły między innymi zbiory
fotograficzne ś.p. prof. Lecha Kalinow-
skiego (polska sztuka przedromańska i ro-
mańska) oraz ś.p. dra Franciszka Stolota
(snycerstwo XVII wieku w Polsce).
Obecnie zasoby Fototeki liczą przeszło
40 000 fotografii: odbitek różnego forma-
tu, diapozytywów i negatywów, nie licząc
drukowanych reprodukcji z początku wie-
ku XX w wydawanych seryjnie albumach
(Die Galerien Europas, EA. Seemann,
Leipzig; Das Museum, W. Spemann, Ber-
lin-Stuttgart; Klassischer Bilderschatz,
F. Bruckmann, Miinchen). Trzon kolekcji
stanowią odbitki, przeważnie formatu 13 x
18 cm lub większe, ukazujące dzieła sztuki
z dawnych i obecnych terenów Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem Małopolski

i Krakowa. Wśród autorów spotkać można
nazwiska najwybitniejszych polskich foto-
grafów: Ignacego Kriegera, Józefa Jawor-
skiego, Jana Bułhaka i Stanisława Kolow-
cy. Oddzielną grupę tworzą fotografie dzieł
sztuki obcej, przede wszystkim włoskiej (do
wieku XVIII włącznie), zamawiane w zna-
nych agencjach fotograficznych (Alinari,
Brogi, Anderson). Fototeka posiada także
ponad 10 000 szklanych przezroczy forma-
tu 8,2 x 8,2 cm, używanych niegdyś do wy-
kładów. Znaczna ich ilość pochodzi z firmy
Franza Stoedtnera w Berlinie, a także z lip-
skiego wydawnictwa EA. Seemann; repre-
zentowane są także Krakowska Pracownia
Przezroczy Józefa Cieślińskiego, pracow-
nia Jana Bułhaka i in. Kolekcja negatywów
obejmuje przede wszystkim klisze 13x18
cm (ponad 2000), na szkle i folii, głównie
autorstwa instytutowego fotografa W. Gu-
muły. W przeważającej większości ukazują
one zabytki polskie; można też wyodrębnić
niewielki zbiór fotografii dzieł malarstwa
polskiego po 1945 roku.
Po przeprowadzce Instytutu Historii Sztuki
UJ do budynku Collegium Iuridicum przy
ul. Grodzkiej w roku 1992, zbiory Fototeki
znalazły miejsce w pokoju 57 na II piętrze.
Do niedawna kolekcja przechowywana
była we wtórnie przystosowanych szafach
drewnianych, me spełniających wymogów
przeciwpożarowych, nie zapewniających
właściwego zabezpieczenia obiektów
i utrudniających prowadzenie kwerend.
Dlatego w roku 2005 staraniem Dyrekcji
Instytutu zainicjowano szeroko zakrojoną
reorganizację Fototeki, której celem jest
uporządkowanie zbiorów, ich skatalogo-
wanie, digitalizacja i umożliwienie wygod-
nego z nich korzystania pracownikom, stu-
dentom, a także zainteresowanym osobom
spoza Instytutu.
Prace rozpoczęły się od remontu pomiesz-
czenia (wykonanego siłami Sekcji Usług
Remontowych UJ od listopada do grudnia
2005) i wymianą oświetlenia. Z punktu wi-
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dzenia zabezpieczenia zbiorów największe
znaczenie miała kompleksowa moderniza-
cja wyposażenia Fototeki. Jej przeprowa-
dzenie było możliwe dzięki dofinansowa-
niu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wy-
sokości 60 000 zł, otrzymanemu w ramach
programu MILAB (nr umowy 123/2005).
Z funduszy tych zakupiono w okresie od
stycznia do września 2006 roku:
1) metalowe regały z szufladami, zaprojek-
towane specjalnie na potrzeby Fototeki;
2) pudła introligatorskie z tektury bezkwa-
sowej do przechowywania odbitek (500
szt.) wraz z kartonowymi przekładkami
(2000 szt.);
3) zestaw mebli biurowych (do 3 miejsc
pracy dla personelu w pomieszczeniu Fo-
toteki i 2 miejsc pracy dla korzystających
ze zbiorów w sąsiednim pokoju) wraz z fo-
telami obrotowymi (5 szt.);
4) system klimatyzacji pomieszczenia Fo-
toteki.
Dzięki nowemu wyposażeniu można było
rozpocząć porządkowanie fotografii i ukła-
danie ich w zakupionych pudłach i rega-
łach; jeśli chodzi o odbitki, to działania te
można uznać za zrealizowane. Zachowa-
no przy tym - z pewnymi modyfikacja-
mi - obowiązujący od kilku dekad układ
rozmieszczenia odbitek, pogrupowanych
na następujące działy: Topografia pol-
ska (miejscowości wg alfabetu; Kraków
oraz miejscowości położone poza obecną
wschodnią granicą Polski tworzą zbiory
wydzielone - Kraków i Kresy), Topogra-
fia obca (miejscowości wg alfabetu, bez
podziału na państwa). Artyści polscy (dzie-
ła malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła
artystycznego o określonym autorstwie,
przechowywane w muzeach i kolekcjach
prywatnych - w układzie alfabetycznym
wg nazwisk artystów), Artyści obcy (jak
poprzednio).
Równocześnie z modernizacją wyposaże-
nia rozpoczęto proces digitalizacji zbiorów
Fototeki. Celem tego procesu jest cyfrowe

zarchiwizowanie całej kolekcji i udostęp-
nienie jej w tej formie pracownikom, dok-
torantom i studentom Instytutu oraz innym
zainteresowanym osobom na potrzeby
badań naukowych i zajęć dydaktycznych
- w stopniu odpowiadającym wymogom
prawa autorskiego. Oprócz właściwej di-
gitalizacji (skanowania) zdjęć konieczne
było stworzenie narzędzia umożliwia-
jącego katalogowanie i łatwy dostęp do
zdigitałizowanych zbiorów. W tym celu
w roku 2006 Instytut zakupił (częściowo
ze środków Funduszu Rozwoju Uczelni)
oprogramowanie FotoArch firmy Infoge-
nia, w wersji specjalnie dostosowanej do
wymagań Fototeki. Oprogramowanie to
jest relacyjną bazą danych, dostępną za-
równo „wewnętrznie" - z trzech stanowisk
roboczych zainstalowanych na kompute-
rach podłączonych do wewnętrznej sieci
w budynku Instytutu - jak i „zewnętrznie"
poprzez interfejs internetowy (zakres obu
rodzajów dostępu nie jest jednakowy).
Po dodaniu do bazy zdigitalizowana fo-
tografia może być zaopatrzona w szereg
informacji, umożliwiających jej wyszu-
kanie; dotyczą one zarówno dzieła, które
przedstawia (tytuł, artysta, czas powsta-
nia, miejsce przechowywania, technika,
ikonografia itp.), jak i fizycznego nośnika
przedstawienia (sygnatura miejsca, dział,
typ nośnika, autor zdjęcia, czas powstania
fotografii, prawa autorskie itp.). Kluczową
rolę w funkcjonalności systemu odgrywa
interfejs internetowy, poprzez który moż-
na przeszukiwać zasoby Fototeki, a tak-
że - po zalogowaniu - pobierać zdjęcia
w formacie JPG. W aktualnej wersji serwis
ten przeznaczony jest przede wszystkim
dla pracowników, doktorantów i studen-
tów Instytutu, którzy jako zarejestrowani
użytkownicy mają dostęp do wszystkich
zasobów bazy i posiadają uprawnienia do
pobierania plików (studenci mogą pobie-
rać pliki w rozdzielczości wystarczającej
do prezentacji na zajęciach). Pozostali
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użytkownicy - goście - mogą przeglądać
publicznie dostępne rekordy bazy zaopa-
trzone w miniaturki fotografii.
System FotoArch został wdrożony
w czerwcu roku 2006, a serwis interneto-
wy (http://www.fototeka.ihs.uj.edu.pl) zo-
stał uruchomiony na początku roku 2007.
Proces digitalizacji znajduje się jednak
dopiero w stadium początkowym. Jeszcze
przed rozpoczęciem reorganizacji zeskano-
wano ok. 1100 przezroczy szklanych doty-
czących zabytków polskich; skanowanie
odbitek postępuje wyrywkowo (w miarę
potrzeb). Najbardziej zaawansowana jest
digitalizacja slajdów małoobrazkowych,
używanych do zajęć dydaktycznych - od
lipca 2005 zeskanowano przeszło 12000
przezroczy, głównie ze sztuki średnio-
wiecznej i XIX wieku (z czego ok. 1/3
wprowadzona została już do systemu Foto-
Arch). Trzeba zaznaczyć, że akcja digitali-
zacji zasobów Fototeki ściśle związana jest
z odchodzeniem od tradycyjnych metod
ilustrowania zajęć dydaktycznych (rzutni-
ki przezroczy) na rzecz systemu cyfrowej
prezentacji obrazu. Od wiosny roku 2006
w salach wykładowych Instytutu działają
rzutniki multimedialne, zakupione dzięki
dofinansowaniu Rektorskiego Funduszu
Ars Docendi.
O celowości prowadzonej reorganizacji
przekonuje w dużym stopniu zaintereso-
wanie, jakim zbiory Fototeki cieszą się nie
tylko wśród krajowych i zagranicznych
historyków sztuki, ale także osób i insty-
tucji popularyzujących wiedzę o dobrach
kultury. Wspomnieć trzeba też o licznych
kwerendach, które - oprócz codziennie od-
wiedzających Fototekę pracowników In-
stytutu Historii Sztuki UJ - przeprowadzili
goszczący w Krakowie badacze z innych
ośrodków.

Wojciech WALANUS

PRACE DOKTORSKIE
I MAGISTERSKIE

ROK 2006
• Prace doktorskie obronione
(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Anna
Olszewska, Między rytmem natury a teo-
logią. Czas jako element przedstawień
kosmologicznych w rękopisach z X-XII w.
(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Ta-
deusz Łopatkiewicz, Między pedagogiką
a inwentaryzacją zabytków. Naukowo-ar-
tystyczne wycieczki Władysława Łuszczkie-
wicza z uczniami Krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych w latach 1888-1893.
(Promotor prof. Jan Ostrowski) Joanna
Winiewicz-Wolska, Wiedeńska kolekcja
Lanckorońskich - jej dzieje, jej twórca. -
Danuta Natalia Zasławska, Chinoiseries
w Wilanowie od XVII do drugiej polowy
XIX wieku jako modelowy przykład recep-
cji mody chińskiej w Polsce.

• Prace magisterskie obronione
(Promotor prof. Wojciech Bałus) Patrycja
Graczykowska, Serie Adolfa Ryszki a pro-
blem figuracji w rzeźbie nowoczesnej. -
Elżbieta Lang, Rzeźba pomnikowa w zało-
żeniu krakowskich Plant (plantacyjne fun-
dacje do 1945 roku). - Anna Maćkowiak,
Informel we współczesnej sztuce, krytyce
i filozofii francuskiej. - Beata Malczewska,
Autoportrety Jacka Malczewskiego jako
reinterpretacja renesansowego wizerunku.
- Rafał Ochęduszko, Gmach Towarzystwa
Ubezpieczeniowego ,,Feniks". - Justyna
Wnuk, Twórczość Władysława Hasiora
w ocenie polskiej krytyki prasowej w la-
tach 1960-2005.
(Promotor prof. Marcin Fabiański) Michał
Dębowski, Rysunki Szymona Czechowicza
(1689-1775). - Karolina Molga, Biskupa
Jana Aleksandra Lipskiego (1690-1746)
opieka nad sztuką sakralną. - Barbara Pie-
karz, Srebrne tla z przedstawieniem Jerozo-
limy w ołtarzach św. Krzyża w Małopolsce.
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- Paulina Wojtowicz, Pomniki nagrobne
profesorów i studentów Akademii Krakow-
skiej (ok. 1400—1655 r.).
(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Małgo-
rzata Bulska, Ikonografia i styl późnogo-
tyckich skrzydeł tryptyku z Zatora. - Mar-
lena Urbanek, Ikonografia i styl wrocław-
skiego obrazu ,,Madonna w komnacie".
- Karolina Zdziejowska, Poliptyk Olkuski
- dzieło Jana Wielkiego z końca wieku XV.
- Magdalena Żeglin, Dekoracja malar-
ska średniowiecznego rękopisu „Powieści
o Róży" przechowywanego w Bibliotece
Książąt Czartoryskich w Krakowie (Ms.
Czart. 2920IV).
(Promotor dr hab. Maria Hussakowska)
Agata Antonowicz, Ettore Sottsass i grupa
Memphis jako przykład rozwiązania kwe-
stii funkcjonalizmu we włoskim designie. -
Halina Baczewska, Atlas, pamiątki, alego-
rie. Cykle fotograficznych portretów Augu-
sta Sandera, Zofii Rydet i Rineke Dijkstra.
- Justyna Balisz, Refleksje po katastrofie
drugiej wojny światowej w sztuce niemiec-
kiej. -Anna Będkowska, Renzo Piano - ar-
chitekt-kameleon. Próba klasyfikacji styli-
stycznej projektów zrealizowanych w latach
1990-2005. - Barbara Budziaszek. Perfor-
mance środowiska krakowskiego do 1989
roku. Najważniejsze postaci i wydarzenia. -
Agnieszka Dela, Pojęcie ironii w sztuce na
przykładzie twórczości plastycznej Gruppy.
- Karolina Kolenda, Przedstawienia cia-
ła i śmierci w sztuce brytyjskich artystów
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. — Anna
Krajczyńska, Poszukiwanie nowoczesności
w architekturze wnętrz biur i hoteli Medio-
lanu - 1990-2005. - Dominika Nowak,
Relacje łączące modę i sztukę. Na przykła-
dzie twórczości Husseina Chalayana na
tle przemian w ubiorze i sztuce XX wieku.
- Karolina Nowak, Przekraczanie granic.
Rola wystaw sztuki współczesnej w repre-
zentacji dyskursu tożsamości w dekadzie łat
90-tych w Stanach Zjednoczonych. - Kinga
Rościszewska, Strategie muzealne zwią-

zane z wykorzystaniem witryn elektronicz-
nych. - Magdalena Szędzielarz, Wiktoria
Cukt - Prezydent 2001. - Sylwia Szozda,
Monika Piotrowicz-Stokłosa - na obrze-
żach awangardy. - Ewa Małgorzata Tatar,
Szczeliny między tym-co-prywatne i tym-
co-pubłiczne. Wybrane problemy w sztuce
Ewy Partum. - Krystyna Wójcicka, Kon-
strukcja w procesie Łódź, 1981 - przykład
polskiej drogi do wolności w sztuce. - Ka-
tarzyna Woźniak, Artystyczne próby kon-
strukcji przestrzeni inwersyjnych.
(Promotor dr hab. Piotr Krasny) Julita
Gwiżdż, Sztuka jako narzędzie „propa-
gandy zakonnej" polskich augustianów-
eremitów w epoce nowożytnej. - Maria
Ożóg, Hieronim Łopaciński jako badacz
dziejów sztuki.
(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Jakub
Puchalski, Nowożytne kaplice pałacowe
w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku.
- Marta Zamojska, Architektura kościoła
Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanego
św. Łazarza w Krakowie.
(Promotor prof. Jan Ostrowski) Marta Go-
lik, Ornament okuciowy w Krakowie.
(Promotor dr hab. Marek Zgórniak) We-
ronika Czorny, Działalność Jana Matejki
w zakresie ochrony i konserwacji zabyt-
ków. - Anna Kulawiak, Symbolika moty-
wów muzycznych i problem ,, muzyczności"
w polskim malarstwie i krytyce sztuki prze-
łomu wieków, na tle europejskim. - Marta
Makucka, Olena Kulczycka (1877-1967).
Próba monografii twórczości.

• Otwarte przewody doktorskie
(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Aneta
Bukowska, Masyw zachodni w architek-
turze wczesnopiastowskiej i romańskiej
od X do końca XII wieku - forma i funkcja
w kontekście architektury europejskiej. -
Magdalena Goras, Układy dwunawowe we
wnętrzach sakralnych Małopolski w wie-
kach XIV i XV. - Marta Graczyńska, Ar-
chitektura Polski, Czech i Węgier na ich
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historycznych terenach w X i XI wieku.
Studium porównawcze form i inspiracji ar-
tystycznych.
(Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Tomasz
Szybisty, XIX-wieczne witraże kościołów
i klasztorów Krakowa (1815-1914).

ROK 2007
• Prace doktorskie obronione
(Promotor prof. Tomasz Gryglewicz) Na-
tasza Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Ar-
tystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie
1931- 1939.
(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Anna
Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy
XVIII wieku - twórcy, nurty i tendencje.
(Promotor prof. Jacek Purchla) Dorota Le-
śniak-Rychlak, ,,Drzewo wpływu". Związ-
ki twórczości Charlesa Renniego Mackin-
tosha z Europą Środkową.

• Prace magisterskie obronione
(Promotor prof. Wojciech Bałus) Justyna
Borowiec, Władysław Łuszczkiewicz w Pa-
ryżu (1849-1850). - Alicja Małgorzata
Łusik, Architektura Zakładu Naukowo- Wy-
chowawczego oo. Pijarów na Rakowicach.
- Janusz Skrzypiec, Kościółp. w. św. Pawła
w Recklinghausen. Geneza architektonicz-
nej kompozycji formalnej.
(Promotor dr hab. Maria Hussakowska)
Dominika Baliga, Kobiecy terror. Vanes-
sa Beecroft, tradycja i piękno. - Wojciech
Franciszek Bednarz, Nowa Afrykańskość.
Spojrzenie Europy na Współczesną Afrykę.
- Aleksandra Romana Jach, Symboliczne
znaczenie koncepcji męskości na przykła-
dzie ,,Nazistów" i ,,Untitled" (Jan Paweł
II) Piotra Uklańskiego. - Marta Lisok,
W poszukiwaniu ładu, tożsamości i języka
- kobieca krzątanina w sztuce wybranych
polskich artystek. - Ewa Agnieszka Łą-
czyńska, The Chinati Foundation Donalda
Judda jako miejsce rzeczywistych obec-
ności. - Karolina Merska, O twórczości
Władysława Wołków•skiego. Michał Szwa-

grzyk, Sztuka krytyczna w Polsce w latach
siedemdziesiątych. - Justyna Tomczykow-
ska, Rysunki autonomiczne Jerzego Skar-
żyńskiego.
(Promotor dr hab. Piotr Krasny) Anna Bar-
bara Irla, Oprawa artystyczna kultu Matki
Boskiej Tuchowskiej. - Aneta Katarzyna
Pąjprowicz, Polskie chrzcielnice nowożytne
w obrządku rzymsko-katolickim oraz ich
programy ikonograficzne. - Barbara Wa-
szak, Ośmioboczne zbory w Nowej Marchii
na tle tendencji centralizujących w archi-
tekturze protestanckiej w czasach nowożyt-
nych.
(Promotor prof. Adam Małkiewicz) Marta
Bobek, Kaplica Lubomirskich przy koście-
le oo. Dominikanów w Krakowie. - Gra-
żyna Kosiacka-Słoń, Dekoracja malarska
kościoła parafialnego p.w. św. Michała Ar-
chanioła w Binarowej.
(Promotor prof. Jan Ostrowski) Kinga Bla-
schke, Powtarzalność planów i projekty
typowe w architekturze sakralnej Rusi Ko-
ronnej odXV do XX wieku.
(Promotor dr. hab. Marek Walczak) Kinga
Sozańska, Dekoracja malarska Godzinek
w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Kra-
kowie (Ms. Czart. 2420), dzieło Mistrza
Godzinek z Huntington w San Marino.
(Promotor dr hab. Marek Zgórniak) Mag-
dalena Maria Lenik, Polska Francja. Pej-
zaże francuskie malowane przez artystów
polskich w XIX i na początku XX wieku.

• Otwarte przewody doktorskie
(Promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus)
Agnieszka Janczyk, Obywatel Krakowa
i artysta - Saturnin Swierzyński (1820—
1885).
(Promotor prof. Jerzy Gadomski) Zoltan
Gyalókay, Rzeźba drewniana XIV wieku
w Małopolsce; - Katarzyna Moskal. Go-
tyckie hafty liturgiczne w Małopolsce do
połowy wieku XV.
(Promotor dr hab. Maria Hussakowska)
Krzysztof Jurecki, Kontynuatorzy tradycji
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Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej
lat pięćdziesiątych. Pogranicza malarstwa,
grafiki i filmu eksperymentalnego.
(Promotor dr hab. Piotr Krasny) Michał
Kurzej, Nurt italianizujący w dekoracjach
stiukowych w Małopolsce i na Rusi Koron-
nej w XVII wieku: - Dominik Ziarkowski,
Badania nad zabytkami sztuki w rejonie
Doliny Prądnika wobec rozwoju turystyki
na tym obszarze od początku XIX wieku po
czasy współczesne.
(Promotor prof. Jan Ostrowski) Tomasz
Zaucha, Tradycje średniowieczne w archi-
tekturze ziem ruskich Korony w końcu XVI
i w XVII wieku.

TYTUŁY I STANOWISKA,
ZMIANY KADROWE

2006
Prof. Jerzy Gadomski przeszedł na emery-
turę.
Prof. Adam Małkiewicz przeszedł na eme-
ryturę z zachowaniem połowy etatu (na
okres jednego roku).
Mgr Marta Giżyńska-Matecka przeszła na
emeryturę.
Dr Katarzyna Brzezina została zatrudnio-
na w Pracowni do Badań nad Sztuką Ziem

Wschodnich d. Rzeczypospolitej (etat
w ramach grantu KBN), zaś od semestru
zimowego 2006/2007 - w Zakładzie Hi-
storii Sztuki Nowożytnej.
Od stycznia r. 2006 dr Adam Organisty
został zatrudniony w Instytucie w ramach
programu inwentaryzacji zabytków Mało-
polski „Dehio Handbuch der Kunstdenk-
maler".
Mgr Michał Kurzej został asystentem
w Pracowni do Badań nad Sztuką Ziem
Wschodnich d. Rzeczypospolitej (etat
w ramach grantu KBN) od semestru zimo-
wego 2006/2007.

2007
Prof. Adam Małkiewicz przeszedł na eme-
ryturę.
Dr hab. Tomasz Gryglewicz uzyskał tytuł
i stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Dnia 16 XI 2007 dr Marek Walczak habi-
litował się na podstawie pracy pt. Rzeźba
architektoniczna w Małopolsce za czasów
Kazimierza Wielkiego.
Mgr Urszula Bęczkowska została zatrud-
niona na stanowisku asystenta w Zakładzie
Studiów Miejskich od semestru zimowego
2007/2008.

(oprać. Katarzyna BRZEZINA)
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