
CALL FOR PAPERS 
U ŹRÓDEŁ NOWOŻYTNEGO PORTRETU 

 
 
16-18 kwietnia 2015 
 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 
 
W ciągu ostatnich lat poczyniono badania, które znacząco pogłębiły naszą wiedzę na temat 
portretu w okresie późnego średniowiecza i renesansu. Dzięki wielu szczegółowym studiom 
zagadnienie to zostało poddane daleko idącej problematyzacji, pokazującej jak bardzo złożona 
jest istota tego gatunku artystycznego. Zauważalne w tych badaniach jest odejście od prostego 
utożsamiania portretu z mimetyczną podobizną. Nowsze interpretacje pokazują, że w 
średniowieczu, gdy zaczęto rozwijać coraz bardziej zaawansowane sposoby odzwierciedlania 
natury, zindywidualizowana podobizna miała nie tyle naśladować rzeczywiste rysy twarzy, co 
stanowić wizualną inscenizację, retoryczny komentarz, w którym uwidaczniać się miały 
specyficzne cnoty i cechy charakteru określające indywidualność ukazanej osoby. Tak rozumiana 
podobizna była wzbogaceniem i alternatywą dla symbolicznych i konwencjonalnych sposobów 
reprezentacji, zawierających się w materiale, herbie, inskrypcji, stroju, etc. Także w okresie 
nowożytnym utrwalenie zindywidualizowanej fizjonomii nie stanowiło wystarczającego środka 
identyfikacji (tę rolę wciąż pełniły kontekst, strój, herb, inskrypcja), wierzono bowiem, że w 
poprawnie uchwyconych rysach twarzy powinny być dostrzegalne wewnętrzne, indywidualne 
właściwości modela. 
 
Wobec powyższego trudno zgodzić się z utrwalonym w tradycji XX-wiecznej przekonaniem, że 
portret jest gatunkiem par excellence renesansowym, gatunkiem którego początki miały wiązać się z 
narodzinami jednostki nowożytnej. Wzmianka Petrarki o pośmiertnej podobiźnie kardynała 
Napoleone Orsiniego, którą Jan z Arezzo miał przekazać papieżowi Klemensowi VI, zapis w 
inwentarzu Karola V, króla Francji, traktujący o czterech wizerunkach Jana Dobrego, Karola IV 
Luksemburskiego, Edwarda III i samego Karola V, które miały znajdować się w Hôtel de St. Pol, 
oraz niezwykłe przedstawienie Karola IV Luksemburskiego na jego pieczęci sekretnej, w której 
zindywidualizowana głowa cesarza została ujęta prostokątną ramą, sugerującą obecność 
niezależnego wizerunku tablicowego, pozwalają mniemać, że niezależny portret był formą 
reprezentacji znaną przynajmniej od połowy wieku XIV. W takim kontekście, słynne, zachowane 
do dziś, obrazy Jana Dobrego w paryskim Luwrze oraz Rudolfa IV w wiedeńskim Dom- und 
Diözesanmuseum, jawią się nie tyle jako zwiastuny nowego rozumienia portretu – jak w roku 
1939 uważał Harald Keller – lecz raczej jako przejaw szerszego, lecz niełatwego dziś do 
uchwycenia, zjawiska artystycznego. 
 
Aby zrozumieć przyczyny i uwarunkowania narodzin portretu nowożytnego nie wystarczy jedynie 
cofnąć się w czasie do wieku XIV. W istocie wykształcanie się zindywidualizowanego portretu 
wypada postrzegać jako długi i złożony proces, w którym ważną rolę pełnili zarówno otwarci na 
nowatorskie sposoby reprezentacji zleceniodawcy, jak również pracujący dla nich artyści. Stephen 
Perkinson pokazał, że w późnośredniowiecznej Francji zdolność portretowania była traktowana 
jako cenny atut artystów, którzy w ten sposób demonstrowali swój talent i biegłość techniczną. 
Tak rozumiane portretowanie staje się bliskie nowożytnej praktyce artystycznej, w której umysł i 
ręka artysty urastają do rangi podstawowego środka warunkującego autentyczność podobizny. 



Jednocześnie jednak w okresie Quattrocenta, a więc w czasie gdy rodzi się nowożytna teoria 
sztuki, upowszechnia się zgoła inny rodzaj portretu, taki, który bazuje nie na pamięci i kunszcie 
artysty, lecz na utrwalaniu rzeczywistych rysów twarzy za pomocą technicznej reprodukcji. 
Popularność naturalistycznych popiersi wykonanych w terrakocie oraz tradycja zdejmowania 
masek pośmiertnych, na które ostatnio uwagę zwróciła Jeanette Kohl, a także niesłabnące 
zjawisko umieszczania wotywnych figur woskowych w kościołach, świadczą o tym, że kultura 
renesansu nie hołdowała jednemu sposobowi uwieczniania jednostki, lecz raczej sprzyjała 
różnym współistniejącym ze sobą, i na pierwszy rzut oka wzajemnie się wykluczającym, 
sposobom portretowania. 
 
W czasie dwudniowej konferencji pragniemy zastanowić się nad początkami portretu 
nowożytnego w całej różnorodności i złożoności tego zagadnienia. Poświęcając uwagę zarówno 
średniowiecznym modelom reprezentacji, jak i formom portretowania wykształcającym się w 
okresie renesansu pragniemy przekroczyć granicę między średniowieczem i nowożytnością. Z 
tego względu szczególnie mile widziane będą referaty, w których omawiany problem zostanie 
przedstawiony w szerszej perspektywie kulturowej, (społecznej, politycznej, religijnej, etc). 
 
Zapraszamy do nadsyłania krótkich (do 500 wyrazów) abstraktów 25-minutowych wystąpień w 
języku angielskim. Ich tematyka może się wiązać z niżej proponowanymi zagadnieniami, lecz nie 
musi się do nich ograniczać: 
 
- portret a indywiduum w średniowieczu 
- insygnia, strój, akcesoria: sposoby (auto)prezentacji w portrecie 
- typ czy podobizna? Mimesis w portrecie  
- geneza i funkcja kryptoportretu 
- analogia, metafora, pokrewieństwo: poziomy podobieństwa w portrecie 
- początki indywidualizacji fizjonomicznej w sztuce 
- portret a zainteresowanie naturą w średniowieczu i renesansie 
- od reprezentacji do sztuki: portret a modele patronatu artystycznego 
- związki i paralele portretów plastycznych i literackich 
- paradygmat antyku? Forma i funkcja wczesnych popiersi 
- wizerunek i memoria: portret w przestrzeni sakralnej 
- portretowanie a zmieniający się status społeczny artysty 
- form follows function? Portrety niezależne: problem formy i przeznaczenia 
- portret a rewolucja druku 
- koncepcje metodologiczne w badaniach nad portretem w XIX i XX w. 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dr. hab. Marka Walczaka na adres e-mail: 
walczak.ihs[at]poczta.fm oraz dr. Mateusza Grzędy na adres e-mail: m.j.grzeda[at]gmail.com. 
Wraz z abstraktami prosimy o wyszczególnienie imienia, nazwiska, instytucji, tytułu wystąpienia 
oraz krótkiego CV. 
 
Referenci będą proszeni o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł. Pokryje ona 
koszty noclegów w pokojach gościnnych (dwie noce: 16/17 i 17/18 kwietnia). 


