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INFORMACJA

W dniach 18–19 października 2018 roku odbędzie się w Rzeszowie sympozjum naukowe
„Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Malarstwo monumentalne”. Jest to już szóste z cyklu
spotkań, organizowanych przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej poświęconych
sztuce sakralnej ostatniego dwuwiecza.
Stopień zaawansowania badań nad malarstwem monumentalnym we wnętrzach sakralnych
(malarstwo ścienne, sgraffito, witraż), w przedziale czasowym obejmującym okres od XIX do
początków XXI wieku jest bardzo zróżnicowany. Obok imponujących skalą projektów poświęconych
sztuce witrażu, występują poważne zaniedbania, szczególnie dotkliwe w zakresie malarstwa
ściennego. Wobec nietrwałości stosowanych współcześnie technik malarskich duże zespoły
wartościowych malowideł ulegają zniszczeniu, niekiedy poddawane nieudolnej konserwacji, a
najczęściej – usuwane.
Celem tegorocznej sesji jest zebranie i podsumowanie problematyki związanej z malarstwem
monumentalnym, zarówno w zakresie założeń teoretycznych, jak i praktyki realizacyjnej,
dokumentacji oraz interpretacji stylu i ikonografii istniejących zespołów dzieł, a także całokształtu
dorobku ich twórców. Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia relacji malarstwa monumentalnego
z historyczną i współczesną formą architektury.
Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko historyków sztuki i dziedzin pokrewnych, ale
także twórców i nauczycieli akademickich, ‘prowadzących zajęcia z zakresu malarstwa
monumentalnego.
Wyniki sympozjum zostaną opublikowane w tomie monograficznym oraz w roczniku
„Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej XIX i XX wieku”, którego
kolejny tom zostanie wydany w roku 2019.
Planowanemu sympozjum towarzyszyć będą imprezy o charakterze wiążącym się z
problematyką twórczości sakralnej, m.in. wystawy malarstwa i dokumentacji fotograficznej obiektów
sakralnych oraz koncerty muzyki religijnej. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w wycieczce do
Muzeum – Zamku w Łańcucie.
Zgłoszenia do udziału w sesji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
cdwszs@gmail.com do 30 czerwca 2018 roku. Natomiast krótkie streszczenie proponowanego
wystąpienia należy nadesłać do 10 września 2018 roku. W ramach opłaty konferencyjnej, która
wynosi 300 zł, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz druk materiałów
pokonferencyjnych. Wpłaty należy dokonać do 30 lipca 2018. Szczegółowe dane zostaną przekazane
po otrzymaniu zgłoszenia.
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