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Od Redakcji
W najnowszym numerze naszego kwartalnika znajdziecie Państwo teksty ukazujące, jak niezwykle
różnorodną dyscypliną naukową może być historia sztuki. Poczynając od jej bardziej tradycjonalnego
modelu, skupionego na ustalaniu atrybucji dzieł sztuki i ich rozlicznych filiacji terytorialnych oraz
temporalnych (artykuł Magdaleny Łanuszki poświęcony dwóm późnogotyckim obrazom tablicowym
znajdującym się obecnie w zbiorach angielskich); poprzez sentymentalne w swej istocie „świątynie
przyjaźni” i „ołtarze pamięci” objawiające się jako echo prawdziwych realizacji ogrodowych w sztambuchach powstających ok. 1800 r., zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Anna Michalska); kończąc zaś na bliższej nam w czasie artystycznej i „postkolonialnej” recepcji
Kazimierza nad Wisłą w okresie międzywojennym (Piotr Cyniak). Dodajmy do tego analizę odniesień
i analogii pomiędzy malarstwem Alfreda Lenicy i Tadeusza Kalinowskiego a tym tworzonym równolegle za żelazną kurtyną (Michał Szymański) oraz poświęcony radykalnym projektom designerskim
powstającym w latach 60. XX w. we Włoszech tekst Agaty Knapik, a sygnalizowana przeze mnie na
wstępie różnorodność nabierze kolejnych odcieni. Tym bardziej że całość wieńczą niezwykle interesujące opracowania – omawiające kolejno: działalność współczesnych polskich artystów „żyjących
w podróży”, tj. Krzysztofa M. Bednarskiego i Dominika Lejmana (tekst Magdaleny Howorus-Czajki),
i kontrowersje związane z postacią Piotra Pawlenskiego (Daria Skok) – oraz recenzja książki poświęconej problematyce audiodeskrypcji, już raz zresztą goszczącej na łamach naszego kwartalnika
(Anna Wendorff).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, w której trakcie objawią nam się zarówno
Mistrz Wiedeńskiego Ołtarza Szkotów, jak i Umberto Eco i jego oddziaływanie na nowatorskich architektów, by nie wspomnieć o „ataku” na szacowny Bank Francji, jaki miał miejsce 16 X 2017.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Editorial
In the latest issue of our quarterly you will find texts showing how diverse the discipline of art history can be.

Starting with its more traditional model, focused on determining the attributions of works of art and their

numerous territorial and temporal affiliations (the article by Magdalena Łanuszka devoted to two late Gothic

panel paintings currently found in the English collections), through the sentimental in its essence “temples of
friendship” and “altars of memory” manifesting themselves as an echo of real garden realizations in albums

created around 1800, preserved in the collections of the University Library in Wrocław (Anna Michalska); and

ending with the artistic and “post-colonial”, closer to us in time, reception of Kazimierz on the Vistula River

in the inter-war period (Piotr Cyniak). Add to this the analysis of references and analogies between the painting of Alfred Lenica and Tadeusz Kalinowski and that one created at the same time behind the Iron Curtain

(Michał Szymański); the text by Agata Knapik devoted to radical design projects created in the 1960s in Italy,

and the diversity I signalled at the beginning will take on new shades. This is all the more so as the whole is

crowned with extremely interesting studies – discussing in turn: the activity of contemporary Polish artists
“living on the road”, i.e. Krzysztof M. Bednarski and Dominik Lejman (text by Magdalena Howorus-Czajka),

and controversies related to the figure of Petr Pavlensky (Daria Skok) – and a review of a book devoted to the
subject of audio-description, which has already been published in our quarterly (Anna Wendorff).

Therefore, I can only encourage you to read, during which they will appear both the Master of the Vienna
Altar of the Scots and Umberto Eco with his impact on innovative architects, not to mention the “attack” on
the noble Bank of France, which took place on 16 X 2017.

On behalf of the Editors
Prof. Waldemar Okoń
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