Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce
Edycja II
Pamięć o pominiętym

Salon Mickiewicza pod Kopułą, Collegium Maius
ul. Fredry 10, Poznań

Dzień I (09.06.2016)
9:00-9:30
Rejestracja uczestników
9:30-9:45
Uroczyste otwarcie konferencji
9:45-11:00
moderator: prof. Joanna Maleszyńska
– prof. Agnieszka Czyżak (UAM): Strażnicy „miejsc pamięci” - przypadek Piotra
Pazińskiego
– dr Marek Jedliński (UAM): Znaczenie kulturowe tradycji (pamięci zbiorowej) w procesie
budowania poczucia pewności człowieka
– mgr Maria Pleskaczyńska (KUL): (Nie)pominięci – nieznani żołnierze, anonimowi (?)
bohaterowie i (bez)imienne ofiary
11:00-12:15
– dr Adam Jarosz (UG): O incjacji historycznej, czyli o (nie) pamięci o Chile z okresu
dyktatury w powieści „Para que no me olvides” Marceli Serrano

– dr Oksana Puchońska (Kijowski Uniwersytet im. B. Grinczenki): Literatura a wojna:
pamięć żywa i/czy pamięć odzyskana
– dr Aneta Jurzysta (UR): Rozmowy w milczeniu, czyli pamięć, nienawiść i odrzucenie.
Odcienie obcości w twórczości Thomasa Bernharda
12:15-13:00
Przerwa kawowa
13:00-14:15
moderator: mgr Ewelina Chodakowska
– dr Małgorzata Okupnik (AM w Poznaniu): "Remeber me, but forget my fate". Strategie
pamięci i zapominania w piśmiennictwie autobiograficznym
– mgr Renata Łukaszewska (UWr): Konstrukcje pamięci. Refleksja nad samobójstwem Clary
Immerwahr-Haber
– mgr Małgorzata Cieliczko (UAM): Pomijana codzienność – (od)pamiętana codzienność.
Waga wspomnień według Georges’a Pereca
14:15-15:30
– mgr Magdalena Maja Śliwińska (UW): Nadmiar pamięci w opowiadaniach Giorgia
Bassaniego oraz Winfrieda George’a Sebalda
– mgr Kamila Gieba (UZ): Kłopotliwe pogranicze. (Nie)pamięć wielokulturowości w polskiej
literaturze o przesiedleniach na Ziemie Zachodnie
– Yelizaveta Startsava (UW): Czy pamiętasz coś oprócz wojny? „Dzienniki czasu wojny”
Zofii Nałkowskiej i „Szkice piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego
15:30-16:00
Przerwa kawowa
16:00-17:15
moderator: mgr Katarzyna Ebbig

– mgr Emilia Leszczyńska (UMK): Prawda w pamięci bohaterki „Wynurzenia” Margaret
Atwood
– Anna Głodkowska (UAM): Obłęd przypominania. O „Wozzecku” Albana Berga i „Pokusie”
Marcina Pietraszka

– Jędrzej Tazbir (UŁ): Pamięć jako brzemię i zapomnienie jako warunek podjęcia
odpowiedzialności za innego w „Drodze” Cormaca McCarthy’ego
17:15-18:30
– mgr Emilia Słomińska (UAM): Pominięte. Przypadek Krzysztofa Vargi
– mgr Krzysztof Witczak (UAM): Odgrywanie pamięci - o pomijanej teraźniejszości w
prozie Magdaleny Tulli
– Alicja Sierotzka (UG): „Włoskie szpilki” oraz „Szum” Magdaleny Tulli w świetle rozważań
nad narracjami pamięciowymi - prolegomena
18:30
Kolacja
Dzień II (10.06.2016)
10:00-11:15
moderator: mgr Krzysztof Witczak
– dr Anna Jarmuszkiewicz (PAU): Utwory osierocone wobec pamięci kulturowej – jak odzyskać
pamięć o pominiętym?

– mgr Ewelina Chodakowska (UAM): „Mówię do siebie, [...] w sobie błądzę”. Ku pamięci
Igora Newerlego
– mgr Karolina Mazur (UMCS): Szalona Leontyna – romantyczna wizja kobiecości
zobrazowana w zapomnianym utworze Józefa Ignacego Kraszewskiego „Leon-Leontyna.
Powieść wariata”
11:15-12:30
– mgr Agnieszka Wróbel (IBL PAN): Dynamika wyparć i pominięć w polskiej prozie
powojennej – perspektywa badań nad męskością

– mgr Katarzyna Ebbig (UAM): Żołnierze pomijani. Nie-ludzka narracja wojenna
– Małgorzata Tarnowska (UW): Świat rzeczy w międzywojennej kobiecej prozie
wspomnieniowej z Kresów
12:30-13:00
Przerwa kawowa
13:00-14:00
moderator: mgr Emilia Słomińska
– Gaweł Janik (UŚ): Zapomniany Śląsk, wyparta historia. Pamięć miejsca a (nie)pamięć
lokalna
– Dagmara Świerkowska (UAM): Rosja na paryskim bruku – pamięć o kraju, którego nie ma
14:00-15:15
– mgr Natalia Kowalska (UŁ): Dźwięk, pamięć i wspomnienie. Projekty Davida Isaya
– mgr Katarzyna Olczak (UW): „Na drewnianej estradzie […] osiedliło się plemię
homlesów” – pamięć Nowego Jorku według Janusza Głowackiego
– Dominika Olga Stankiewicz (UwB): „Bojowniczka” pomijanych – o felietonach Ireny
Krzywickiej z lat 1932-1934
15:15-15:30
Zamknięcie obrad

