21.04.2020
Historia i sztuka online: przegląd wybranych wystaw i kolekcji cyfrowych
Okres pandemii. Czas, w którym niemożliwym staje się wyjście do galerii sztuki lub
muzeum. Warto zatem zapoznać się z możliwościami, jakie dają cyfrowe kolekcje
oraz wystawy czy wydarzenia online. Część z nich narodziła się niedawno. Są
odpowiedzią świata kultury i sztuki na obecną sytuację. Inne od początku
powstawały jako projekty cyfrowe, umożliwiając odbiorcom szybkie i powszechne
odkrywanie ciekawych materiałów online z całego świata. Przedstawiamy
zestawienie inspirujących inicjatyw w języku polskim oraz angielskim, które
pozwalają na bezpłatne poznanie zasobów bez wychodzenia z domu. Na liście
znajdują się zarówno pojedyncze wystawy, jak i całe instytucje udostępniające
zbiory online.
11.06.2019
Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską
„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej na aktach
antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej
„estetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument
rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali,
organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących
w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym
„widzeniu” niewobrażalnej zbrodni lub form „oślepiania”, chroniącego przed
desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując
niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał
badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie
tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie
kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej
reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof.
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)
06.06.2019
O pasjach, wrażliwości i wartościowych pokoleniach - wywiad z Panią
Profesor Katarzyną Węgorowską
„Najważniejsze jest w życiu to, aby siebie nie zatracić i w momencie, kiedy
będziemy się już rozliczać z tym światem, wiedzieć, że nikomu nie zrobiliśmy
krzywdy, że po prostu nie robiliśmy nic za wszelką cenę, bo to nie o to w ogóle w
życiu chodzi”. Rozmowa z profesor Katarzyną Węgorowską.
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Prof. UZ dr hab. Katarzyna Węgorowska – językoznawczyni, twórczyni i kierownik
Pracowni Języka i Kultury Ludowej UZ. Pasjonatka kamieni, muszli, kaktusów,
orchidei, haftu, sztuki i kultury ludowej.
27.05.2019
Kilka pytań o … SZKOŁĘ DOKTORSKĄ ANTHROPOS
Od przyszłego roku akademickiego studia doktoranckie zostaną zastąpione przez
szkoły doktorskie, wprowadzone na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, zwanej też Konstytucją dla Nauki.
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