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WYSTaWa W REKTORacIE  UZ

WystaWa „ObiektyWna fOtOgrafia” i kOnstruOWana histOriOgrafia sztuki

„Bunt“ – EksprEsjonizm – 
transgraniczna awangar-
da w RektoRacie UniweRsytetU 
ZielonogóRskiego

__ lidia głuchowska
Wydział artystyczny 

__Janina wallis 
biblioteka sztuki 

W Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego otwarta zo-
stała ekspozycja „Obiektywna fotografia” i konstruowana 
historiografia sztuki. Jest to fragment wystawy „Bunt“ – 
Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z ber-
lińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego przygotowa-
nej przez dr Lidię Głuchowską i prezentowanej podczas 
transgranicznego tournée i programu towarzyszącego Mię-
dzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie, w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego w Dreźnie oraz w galerii Ośrodka Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwa-
lu Artystycznego. Partnerem organizacyjnym był Instytut 
Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Cały pokaz obejmował ponad 150 obiektów, w tym ok. 80 
linorytów, wklęsłodruków i rysunków ekspresjonistycznej 
grupy Bunt z lat ok. 1916–1922. Ponadto jego częścią były 
trzy prezentacje sztuki współczesnej, na które złożyło się 
łącznie 61 prac graficznych, jedna rzeźba oraz monumen-
talna instalacja ze szkła pt. Przenikanie, zrealizowanych 
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fOtOgrafie :

1___ ekspOzycja „ObiektyWna fOtOgrafia” i kOnstruOWana histOriOgrafia 
sztuki – „bunt“ – ekspresjOnizm – transgraniczna aWangarda. prace z ber-
lińskiej kOlekcji prOf. st. karOla kubickiegO. przed Obiektami  –   kuratOrka, 
dr lidia głuchOWska (instytut sztuk Wizualnych)  i dr janina Wallis – 
kOOrdynatOrka pOkazu W rektOracie uz. (bibliOteka sztuki)

 fOtO: marek lalkO

2___ WystaWa „ObiektyWna fOtOgrafia” i kOnstruOWana histOriOgrafia sztuki 
– „bunt“ – ekspresjOnizm – transgraniczna aWangarda. prace z berlińskiej 
kOlekcji prOf. st. karOla kubickiegO, ukazująca m.in. dOkumentację 
kOngresu międzynarOdOWej unii artystóW pOstępOWych W düsseldOrfie 
(1922), zWiązki grupy bunt z aWangardą jidysz i prOblem tzW. sztuki zdege-
nerOWanej. fOtO: marek lalkO

3___ fOtOgrafie: stanisłaW kubicki, pOmnik „ku Wiecznej pamięci” józefa 
piłsudskiegO i legiOnistóW z „grOmady kObylepOle” pOległych W latach 
1919–1920, znajdujący się W parku pałacu hrabiegO stanisłaWa mycielskie-
gO W kObylempOlu, zniszczOny W latach 40. XX W. ,

 pOcztóWka z lat 30., a także pOrtret załOżycieli czasOpisma artystyczne-
gO zdrój (1918-1922) – stanOsłaWa przybyszeWskiegO i jerzegO huleWicza 
przed słupem OgłOszeniOWym z reprOdukcjami z periOdykóW międzyna-
rOdOWej aWangardy.  fOtO: marek lalkO 
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b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa |  LaUR NaUKOWca

__ ewa sapeńko

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego 
już po raz drugi zorganizował Galę Laur Naukowca 2016 
przyznając wyróżnienia najbardziej aktywnym kołom 
naukowym na naszej uczelni w minionym roku akade-
mickim. Tak jak rok temu kapituła wybierała spośród 
wszystkich kół zarejestrowanych na UZ, a nagrody przy-
znawała w ośmiu kategoriach. Warunek wzięcia udziału  
w plebiscycie? Aktualne sprawozdanie z działalności 
koła.

Kapituła wybrała także wzorem roku ubiegłego opiekuna 
roku – tym razem wybrano dwóch opiekunów roku: prof. 
Urszulę Kołodziejczyk z Wydziału budownictwa Architektu-
ry i Inżynierii Środowiska i dr. Leszka Kaźmierczaka-Piwko 
z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Przyznano także dwie 
nagrody honorowe.

W tym roku po raz pierwszy wybrano zwycięzcę Lauru 
Naukowca w kategorii Najpopularniejszy projekt. W tej 
kategorii odbyło się głosowanie internetowe, w którym 
ponad 5000 głosów oddano na koło naukowe BioMed UZ 
(drugie miejsce zajęło koło Architektura w przestrzeni 
zrównoważonej). Plebiscyt na najpopularniejszy projekt 

w ramach projektów Refleks (2014/2015), Ulotka (2015), 
Ich 7 (2015). Autorami 11 wchodzących w ich skład prac są 
prof. Andrzej Bobrowski, prof. Piotr Szurek i mgr Maryna 
Mazur z Instytutu Sztuk Wizualnych.

Aktualna ekspozycja w Rektoracie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego obejmuje pokaz fotografii dokumentują-
cych, imponujące swą rozległością międzyzaborowe i mię-
dzynarodowe inicjatywy wystawiennicze oraz wydawnicze 
artystów z kręgu ekspresjonistycznej grupy Bunt, a także 
dwa słupy ogłoszeniowe ukazujące odnoszące się do nich 
archiwalia, w tym m.in. reprinty z międzynarodowych cza-
sopism artystycznych „Die Aktion”, „Der Sturm”, „Zdrój”, 
„Der Weg”, „Blok” i „a bis z”, a także książki dr Lidii Głu-
chowskiej, m.in. Stanisław Kubicki – In Transitu. Poeta tłu-
maczy sam siebie / Ein Poet übersetzt sich selbst.

Relacje filmowe na temat wszystkich stacji międzynaro-
dowego tournée dostępne są m.in. na stronach www:
https://www.youtube.com/watch?v=9aBhkqYQY1M&fe-
ature=youtu.be
http://www.dresdeneins.tv/nachrichten/Revolte_Bunt-
2665.html
http://dokis.pl/files/view/670
h t t p s : / / e w a m a r i a 2 0 1 3 t e x t s . w o r d p r e s s .
com/2015/12/11/bunt-und-bunt-and-also-the-revolt/
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4___ prOf. andrzej bObrOWski pracuje nad lOgOtypem międzynarOdOWegO 
tOurnée WystaWy „bunt“ – ekspresjOnizm – transgraniczna aWangarda. 
prace z berlińskiej kOlekcji prOf. st. karOla kubickiegO,  
fOtO: barbara chOjnacka

laUR naUkowca

KURATORKA: dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych
LOGOTYP: prof. Andrzej Bobrowski, Instytut Sztuk Wizualnych
WSPółPRACA: dr Janina Wallis, Biblioteka Sztuki


