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1. Życiorys, stopnie naukowe 

 

Urodziłam się w Warszawie. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące, tzw. Eksperyment 

(LXLO w Warszawie) – szkołę wyjątkową, umożliwiającą pogłębienie zainteresowań w 

wielu dziedzinach (sztuka, teatr, kino, nauka). W 1991 r. z drugą lokatą dostałam się na 

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Uniwersytet im. M. Kopernika, gdzie w 

1997 roku uzyskałam tytuł magistra w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby 

polichromowanej. Tytuł pracy dyplomowej prowadzonej przez promotor prof. Bogumiłę 

Roubę brzmiał: „Konserwacja i restauracja obrazu Portret Marysieńki Sobieskiej, autor 

nieznany, XVII w.”, natomiast pracy magisterskiej: „Wykorzystanie technik komputerowych 

na potrzeby konserwacji”, której promotorem była prof. Bogumiła Rouba, współpromotorem 

dr Sławomir Skibiński. Opuszczając uczelnię otrzymałam nagrodę rektora dla najlepszego 

studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK na rok 1997-8. 

 

W latach 2004-2008 odbyłam czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Sztuki 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, otrzymując na początku 2010 roku tytuł doktora nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historii sztuki. Tytuł pracy prowadzonej pod kierunkiem 

prof. dr hab. Joanny Sosnowskiej brzmiał „Autentyzm w sztuce instalacji”. Praca wydana 

została przez prestiżowe Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych UNIVERSITAS (M. Jadzińska „Duże dzieło sztuki”. Sztuka instalacji. 

Autentyzm, zachowanie, konserwacja, Kraków 2012). 

 

Od 1999 r. zatrudniona jestem na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na 

ASP w Warszawie, początkowo w MIKu (Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i 

Restauracji Dzieł Sztuki), z którym do dziś współpracuję, następnie w Katedrze Konserwacji i 

Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichromowanej w Pracowni 

Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego oraz Obiektów Sztuki Nowoczesnej 

(przekształconej później w Pracownię Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach 

Ruchomych). W latach 1999-2010 byłam asystentką, od 2010 adiunktem, a od 2011r. pełnię 

również funkcję Pełnomocnika do Spraw Nauki WKiRDS, (m.in. byłam odpowiedzialna za 

ocenę parametryzacyjną jednostki – w latach 2009-2012 WKiRDS otrzymał najwyższą 

kategorię A+; w 2013-2016 kategorię A). 
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2. Omówienie cyklu prac powiązanych tematycznie, będących 

podstawą przewodu habilitacyjnego 

2.1. Lista publikacji będących podstawą przewodu habilitacyjnego 

 

Nr  Obszar Publikacja Udział 

1.  Zachowanie i 

konserwacja dzieła 

sztuki współczesnej – 

ochrona sfery 

niematerialnej 

(intangible): 

wprowadzenie;  

podstawy filozoficzne; 

etyczne; estetyczne; 

oddziaływanie na 

społeczeństwo  

Jadzińska, M., A New Era in Conservation? Synergy in the Analysis, 

Conservation and Protection in the Preservation of Contemporary and 

Modern Art, :// Between Science and Art, red. naukowy M. 

Ciechańska, recenzenci wyd. M. Ciechańska, P. Engel, Wydawnictwo 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016, s. 33-47. 

100% 

2.  Jadzińska, M., Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji  na 

przykładach sztuki konceptualnej i instalacji, ://Wokół zagadnień 

estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, red. prowadzący i 

recenzenci wyd.: E. Szmit-Naud, B. Rouba, J. Arszyńska;  komitet 

naukowy: J. Arszyńska, M. Arszyński, E. Basiul, KJ. Flik, S. 

Gawliński, G. Korpal, W. Kowalski, J. Krawczyk, J. Łukaszewicz, J. 

Olszewska-Świetlik, R. Rogal, B. Rouba, M. Stec, I. Szmelter, E. 

Szmit-Naud, J. Tajchman, W. Zalewski, A, Żaba; UMK Publisher, 

Toruń 2012, s. 215-228. 

100% 

3.  Jadzińska, M., To preserve the impossible – the protection and 

conservation of contemporary art on the example of installation, 

://Proceedings to the ICOM-CC 16th Triennial Conference, Lisbona, 

September 2011, wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie 

płyt CD, recenzenci wydawniczy: ICOM-CC (International Council of 

Museums – Committee for Conservation). 

100% 

4.  Jadzińska, M., Think of culture, care for art. Preservation of 

contemporary heritage in modern society, ://Proceedings of the 

Information Society Conference, recenzenci wyd.: W. Fomichov, O. 

Fomichowa,  Ljubljana 2013, p. 438-443. 

100% 

5.  Zachowanie i 

konserwacja dzieła 

sztuki współczesnej – 

ochrona materii 

(tangible): rozpoznanie 

niekonwencjonalnego 

„ciała” sztuki; 

eksperymenty 

artystyczne; badania i 

identyfikacja 

nowoczesnych 

materiałów i technik 

Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials in works of art: 

How to preserve intent and matter, ://Authenticity in Transition, 

Changing Practices in Contemporary Art Making and Conservation, 

red. naukowi i recenzenci wyd. E. Hermens, F. Robertson, 

ARCHETYPE, London  2015, s. 189-197. 

100% 

6.  Jadzińska, M., The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside 

Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, 

red. naukowi i recenzenci wyd. T. Scholte, G. Wharton, Amsterdam 

University Press, Amsterdam 2012, p. 21-32. 

100% 

7.  Jadzińska, M., Nieznośna zmienność materii. Tworzywa sztuczne w 

sztuce/ Unbearaable variability of Matter. Plastics in Art ://”Sztuka i 

dokumentacja/Art&Documentation. Sztuka w kontekście 

rzeczywistości/Art Activity in the Context of Reality”, Stowarzyszenie 

Sztuka i Dokumentacja (SSiD), Art&Documentation Association, 

recenzenci wyd.: Ł. Guzek, M. Kazimierczak, J. Robakowski, A. 

Mandziuk-Zajączkowska, A. Klimczak, N. Trzeciak, K. Jabłońska, nr 

17, 2017, s. 47-58.  

100% 

8.  Jadzińska, M., Manekiny z Umarłej klasy Tadeusza Kantora, 

://Aspiracje. Pismo Warszawskich Szkół Artystycznych 2016, nr 

3(45), s. 22-35; recenzent wyd.: P. Szymor, Wydawnictwo ASP w 

Warszawie, s. 22-36. 

100% 

9.  Analiza, zachowanie, 

konserwacja i 

Jadzińska, M., “Rytm nieregularny, zmienny…”. Analiza, badania i 

konserwacja obiektów Jana Tarasina, ://Jan Tarasin, Metamalarstwo. 
100% 
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dokumentacja dzieł 

sztuki współczesnej 

Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji, redaktor naukowy i 

recenzent wyd.  I. Szmelter, Warszawa 2017, s. 81-98. 

10.  Dokumentacja konserwatorska: Jadzińska, M., Konserwacja i 

restauracja (rekonstrukcja) obiektu „Przedmioty policzone I” Jana 

Tarasina na tle twórczości artysty w latach 60-70-tych XX wieku. K, 

WKiRDS 2018, Warszawa, stron 145. Upublicznienie: wystawa w 

galerii sztuki współczesnej pt. Analogie do rzeczywistości. Jan Tarasin 

– Obiekty przestrzenne (1968-71). Badania, konserwacja, 

rekonstrukcja. Wystawa habilitacyjna dr M. Jadzińskiej, 29.06-

11.07.2018, Galeria Bardzo Biała w Warszawie. 

100% 

11.  Jadzińska, M., „Po nas choćby potop”? Zachowanie sztuki naszych 

czasów; ("After us the Deluge?" The Preservation of the 

Contemporary Art”), ://“Sztuka i Dokumentacja”  (“Art and 

Documentation”) (in Polish and English), recenzenci wyd.: Ł. Guzek, 

M. Kazimierczak, J. Robakowski, A. Mandziuk-Zajączkowska, A. 

Klimczak, N. Trzeciak, K. Jabłońska,  nr 5, 2011, s. 21-28. 

100% 

 

 

2.2. Omówienie celu naukowego prac wchodzących w zakres habilitacji, 

osiągniętych wyników oraz ich wykorzystania 

Podjęte przeze mnie w ciągu ostatnich ośmiu lat prace dotyczą jednego z 

najpilniejszych obecnie problemów w zakresie ochrony dziedzictwa kultury, mianowicie 

analizy, ochrony i konserwacji-restauracji sztuki współczesnej.  

Kultura i sztuka, stanowiąca nie tylko odbicie, ale i swoisty testament danego okresu, 

wykorzystuje koncepcje i środki charakterystyczne dla swoich czasów. Współczesność 

objawiająca się ogromną dynamiką, różnorodnością, dostępnością do nowych technologii i 

materiałów dała artystom do ręki narzędzia i możliwości, jakich nigdy dotąd nie posiadali. Od 

ponad stu lat mamy do czynienia z całkowitym przewartościowaniem na polu tworzenia i 

percepcji współczesnych sztuk wizualnych. Sztuka współczesna to sztuka (oprócz tej wciąż 

tradycyjnej) przekraczająca uznane reguły zarówno w sferze idei, reprezentacji jak i technik 

oraz materiałów. Dzieło sztuki zagarnęło wszystkie obszary życia wykraczając poza 

tradycyjnie rozumiany obiekt, określając się poprzez koncept, działanie, relację z 

przestrzenią, kontekstem, procesem, widzem itd. Jego budulcem stały się materiały celowo 

lub przypadkowo nietrwałe, niskiej jakości, użyte w sposób eksperymentalny lub bez 

znajomości ich właściwości. Można tej sztuki nie rozumieć (co nierzadko zdarza się w Polsce, 

w przeciwieństwie do szalonego zainteresowania sztuką współczesną na zachodzie Europy i 

w USA), ale nie można odmówić jej opieki, jako że, czy tego chcemy, czy nie, ponad 
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wszystko inne, będzie ona stanowić ślad i świadectwo o nas i naszych czasach dla przyszłych 

pokoleń. 

Różnorodność sztuki współczesnej i nowoczesnej, zarówno w aspekcie materialnym 

(tangible) jak i niematerialnym (intangible) rodzi pytania dotyczące jej autentyzmu, a 

odpowiedź implikuje metody zachowania i konserwacji
1
. Jak ochronić sztukę efemeryczną, 

konceptualną, performans, land art i inne, z góry skazane na niebyt? Jak postępować w 

przypadku dzieł stworzonych z nowych lecz szybko starzejących się technologii (time-based 

media) lub materiałów (tworzywa sztuczne), które okazują się być, wbrew utartym opiniom, 

dramatycznie nietrwałe lub niestabilne? Co i jak należy zachować w momencie, kiedy na 

kolejną wystawę artysta wymienia poszczególne lub wszystkie „oryginalne” elementy dzieła 

(jak się często dzieje w przypadku sztuki instalacji)? To tylko niektóre z wielu pytań. Teoria i 

praktyka konserwatorska odnosi się głównie do sztuki tradycyjnej i stanowi niezbędną bazę, 

bez której zrozumienie problematyki zachowania sztuki współczesnej jest niemożliwe. Jest 

jednak niewystarczająca w stosunku do potrzeb i problemów związanych z rozpoznaniem, 

dokumentacją, ekspozycją i zachowaniem sztuki naszych czasów.  

„Dzieła kompleksowe muszą być analizowane w sposób kompleksowy, a to wymaga 

interdyscyplinarności”
2
. „Proces konserwacji dzieł sztuki ma charakter złożony i wyjątkowy, 

co łączy się z przenikaniem na jego płaszczyźnie zagadnień należących do różnych dziedzin 

naukowych i artystycznych. Jedynie interdyscyplinarna i wieloaspektowa analiza pozwala na 

pełne ukazanie jego specyficznego charakteru”
3
. Na kanwie doświadczeń wyniesionych w 

wyniku współpracy z czołowymi instytucjami światowymi podczas kolejnych projektów, 

warsztatów, konferencji i wspólnych publikacji - wysuwam tezę, która głosi, że ochrona i 

konserwacja sztuki współczesnej wymaga podejścia synergicznego z wykorzystaniem 

narzędzi różnych dyscyplin (zarówno z zakresu humanistyki, jak i nauk przyrodniczych) i 

podjęcia rozważań nad szeroką gamą zagadnień dotyczących teorii i praktyki opieki oraz 

konserwacji dzieła sztuki współczesnej.  

Celem dzieła wchodzącego w skład osiągnięcia naukowego i artystycznego było 

stworzenie cyklu spójnych tematycznie prac (artykułów, dokumentacji konserwatorskich),  

                                                           
1
 M. Jadzińska, „Duże dzieło sztuki”. Sztuka instalacji. Autentyzm, zachowanie, konserwacja, Universitas, 

Kraków 2012. 
2
 M. Constantine, Preserving the legacy of 20th-century art, The Getty Conservation Institute Newsletter 13(2), 

1998., http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/13_2/index.html#top [data dostępu: 

09.11.2007]. 
3
 G. Korpal, Autor-dzieło sztuki-konserwator-odbiorca, „Studia i materiały wydziału Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki Akademii sztuk Pięknych w Warszawie, t. XIII, Kraków 2004, s. 9.  

http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/13_2/index.html#top
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stanowiących podstawę przewodu habilitacyjnego skonstruowanych tak, by określić w sposób 

holistyczny, czym jest sztuka współczesna, jak bardzo różni się od tradycyjnej oraz jakie są 

metody jej analizy, ochrony i konserwacji.  

Wybrałam 10 artykułów (z 29 opublikowanych po doktoracie) oraz dokumentację 

konserwatorską. Każdy z artykułów był naukowo recenzowany i opublikowany (w większości 

przez międzynarodowe ośrodki wiodące w dziedzinie ochrony i konserwacji sztuki 

współczesnej) lub (przypadek dokumentacji dzieła konserwatorskiego) – upubliczniony w 

formie wystawy w galerii sztuki współczesnej prac oryginalnych, dokumentacji opisowej, 

fotograficznej i filmowej dzieła konserwatorskiego. Publikacja artykułów pokonferencyjnych 

oraz ich wcześniejsze wygłoszenie na konferencji  wiązała się z formułą konkursową i 

również redakcją naukową.  

Pierwszy z artykułów (nr. 1, Jadzińska, M., A new era of Conservation? Synergy in 

the Analysis, Conservation and Protection in the Preservation of Contemporary and 

Modern Art, :// Between Science and Art, red. naukowy M. Ciechańska, recenzenci wyd. 

M. Ciechańska, P. Engel, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

Warszawa 2016, s. 33-47) w sposób szeroki podejmuje zagadnienie, jakim jest zachowanie i 

konserwacja sztuki nowoczesnej i współczesnej, stawiając prowokacyjne pytanie, czy 

dochodzi, wobec odmienności tej sztuki - do przewartościowania sposobów jej ochrony – a 

więc, czy wkraczamy w „nową erę” konserwacji? Konserwacja, rozumiana jako ochrona 

obiektów i dzieł sztuki towarzyszyła sztuce od zawsze, a od połowy XVIII w. przyjęła formę 

dziedziny opartej na określonych regułach technologicznych popartych badaniami 

naukowymi. Wynikało to z założenia, że aby uratować dzieło i jego ideę, należy zachować 

jego materię lub/i formę. Przez wieki w sztuce tradycyjnej, opierając się na doświadczeniach 

pokoleń, wypracowywano i doskonalono reguły w zakresie materiałów, technik i technologii, 

dzięki czemu podporządkowujący się im artyści mieli gwarancję zapewnienia trwałości 

swoim dziełom. Od końca XIX wieku (według niektórych badaczy nawet wcześniej) sytuacja 

zaczęła się zmieniać, by w wieku XX-tym ulec diametralnej przemianie. W artykule określam 

kształt tych zmian, jak wpływało to na percepcję widza i rozumienie autentyzmu dzieła i jakie 

rodziło dylematy związane z jego ochroną, zachowaniem i konserwacją.  

Wyzwanie, jakim jest synergiczne ujęcie najważniejszych zagadnień związanych z 

ochroną sztuki współczesnej w zaproponowanym układzie artykułów kontynuuję 

rozważaniami z punktu widzenia oceny sfery ontologicznej i aksjologicznej, podjętymi w 

drugim artykule (nr. 2, Jadzińska, M., Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji  
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na przykładach sztuki konceptualnej i instalacji, ://Wokół zagadnień estetyki zabytku po 

konserwacji i restauracji, UMK Publisher, Toruń 2012, s. 215-228; wygłoszony w formie 

referatu na konferencji). Konserwator dzieł sztuki zazwyczaj traktuje dzieło jako dokument 

historyczny, którego proces tworzenia w pewnym momencie został definitywnie zakończony, 

a rezultat w postaci jednego, konkretnego stanu fizycznego stanowi jednostkowy efekt 

finalny. I ten stan należy zachować, utrwalić i poddać konserwacji. W przypadku sztuki 

nowoczesnej i współczesnej nie zawsze mamy do czynienia z jednym, pierwotnym, 

oryginalnym stanem (fizycznym) dzieła. Również kwestie wartości należy poszerzyć z 

rieglowskich historycznych, artystycznych, wartości dawności o wartości naukowe, 

komemoratywne, edukacyjne, finansowe, jak również wartości rzadkości czy nowości. 

Analizując historyczne rozumienie pojęcia autentyzmu dzieła sztuki lub obiektu 

zabytkowego, które ulegało szeregu zmianom w zależności od danego okresu, podsumowując 

szereg teorii i stylów dochodzimy do XX-to wiecznego rozszerzenia pojęcia zachowania 

dziedzictwa materialnego (Dokument of Authenticity, Nara 1994), a także uznania aspektów 

niematerialnych i kontekstualnych kultury (Paryż 2003). Ma to ogromny wpływ na tworzenie 

nowej ramy konceptualnej dotyczącej zachowania sztuki współczesnej
4
. Tu, wobec innego 

podejścia artystów do materii, akceptacji rozpadu, używania eksperymentalnych technik i 

technologii, interakcji z widzem, dewaluacji pojęcia autorstwa, a przede wszystkim wobec 

różnorodności koncepcji, pojawia się potrzeba podejścia bardziej otwartego. Niektóre z 

problemów są czysto techniczne, związane z materiałami i technologią (o czym w kolejnych 

artykułach), ale inne muszą być rozwiązane z podjęciem filozoficznych i etycznych założeń. 

Proponuję tu wykorzystanie narzędzi fenomenologii. Można przyjąć za Martinem 

Heideggerem, że wyjątkowość sztuki ujawnia się w nierozerwalnej relacji pomiędzy materią 

(którą nazwał „Ziemią”) a ideą („Światem”), relacji, która zapewnia jedność wewnętrzną, ale 

również cały splot znaczeń, które to dzieło zawiera. Fenomenologiczne rozpoznanie dzieła 

sztuki prezentuje również Roman Ingarden objaśniając je jako twór wielowarstwowy, którego 

„konkretyzacja” odbywa się dopiero poprzez estetyczne przeżycie odbiorcy. Wreszcie, jedną 

z kluczowych kwestii dla zrozumienia niekonwencjonalnych form sztuki współczesnej, 

wpływających na strategię jej zachowania, jest zagadnienie percepcji dzieła sztuki, które 

opisuję powołując się na teorie Maurice Merlau-Ponty.  

                                                           
4
 I. Szmelter, Nowa rama konceptualna opieki nad dziedzictwem sztuki nowoczesnej – jako podstawa projektu 

konserwatorskiego oraz nowych procedur w budowaniu kolekcji :// „Biuletyn Konserwatorów Dzieł Sztuki”, 
2008, vol. 19, nr 1-4 (72-75), s. 4-13. 
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Obiekty tworzone zgodnie z tradycyjnymi metodami technologicznymi z 

wykorzystaniem znanych materiałów, podlegają tradycyjnym regułom konserwatorskim 

respektującym nienaruszalną integralność dzieła. W przypadku zachowania sztuki 

współczesnej chodzi o to samo, tylko owa integralność rozumiana jest nie jako spójność 

struktury wynikająca z nienaruszalności oryginalnej substancji, ale jako jedność idei i materii 

oparta o poszanowanie koncepcji artysty. Wewnętrzna jedność nie musi oznaczać wyłącznie 

integracji materii, a różnorodność znaczeń wynika z innych czynników. Tego typu obiekty 

niejednokrotnie wykluczają rutynowe postepowanie konserwatorskie. Niezbędna jest tu 

wnikliwa identyfikacja i interpretacja w sferze idei i materii obiektu, zwana przez Cesare 

Brandiego „momentem krytycznym”. Uczestnictwo w unijnym projekcie (2006-2007 Projekt 

UE – CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN 

THE XX CENTURY) pozwoliło mi na głębsze przeanalizowanie tego zagadnienia.    

Od czasów futurystów zaczęto stosować materiały nietrwałe nie zastanawiając się, 

jaka jawi się przyszłość dzieł z nich stworzonych. Począwszy od kubistycznych kolaży, 

artyści programowo stosowali w swoich pracach „skrawki codzienności” już zużyte w 

momencie wykorzystania przez artystę. Kwestia ich konserwacji może nieść ze sobą 

dylematy natury etycznej. Z takimi pracami mamy do czynienia w przypadku kolażowych 

obiektów Marii Stangret-Kantor (ur. 1929) (Collages NEW YORK 1965), Tadeusza Kantora 

(1915-1990) (Obraz - emballage z cyklu Okazy, Galeria La Fayette, 1962/63), instalacji Koji 

Kamoji (ur. 1935) (Martwa natura, 2003), czy niektórymi maszynami Juliana Antonisza 

(1941-1987) (Antograf-Animograf fazujący, 1968/75) - (obiekty badane i konserwowane 

przez habilitantkę). I tu natrafiamy na problem wynikający z nadania wartości i sensu przez 

twórcę konkretnemu elementowi pracy. Niekiedy wycinki gazet, ilustracje, bilety, listy i inne 

elementy muszą zachować rieglowską „wartość dawności”, będąc nośnikami wspomnień, 

pamięci i przeszłych wydarzeń. A równocześnie, w tych samych pracach (Kamoji, Antonisz) 

inne, choć równie zużyte elementy pełnią zupełnie inną funkcję – elementów wymienialnych, 

powtarzalnych, stanowiących ikoniczny obraz danej rzeczy. W związku z czym mogą, a 

niekiedy muszą być oczyszczone, zakonserwowane, a czasem wręcz wymienione. Wymiana 

niektórych gotowych elementów jest niezbędna w przypadku rzeźb i instalacji Mirosława 

Bałki. Zgodnie z intencją artysty re-instalacja prac zawierających np. sól (symbol cierpienia, 

łez, ale i oczyszczenia) wiąże się z kupnem nowej, czystej soli – jako symbolu, znaku 

ikonicznego. Z drugiej strony postępowanie z innymi nietrwałymi elementami, takimi jak 

igliwie musi być przeprowadzone zgoła inaczej, gdyż znaczenie tkwi w tej konkretnej materii, 
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jako znaku indeksowym (indywidualnym, jak odcisk palca). W trzecim artykule (nr. 3, 

Jadzińska, M., To Preserve the Impossible – the Protection and Conservation of 

Contemporary Art on the Example of Installations, :// Proceedings to the ICOM-CC 16th 

Triennial Conference, Lisbona 2011, wygłoszony w formie referatu na konferencji) 

proponuję posłużenie się stworzonym przeze mnie modelem do analizy, diagnozy i ochrony 

niekonwencjonalnych dzieł sztuki współczesnej, stworzonym w oparciu o  semiotyczną ocenę 

jego elementów. Zaproponowano, oparty na semiologii Charlesa Sandersa Pierce’a, model 

teorii znaku, który odróżniając znaki indeksowe i ikoniczne dawałby możliwość klarownej 

interpretacji dzieła sztuki współczesnej w kontekście jej zachowania i konserwacji-

restauracji/rekonstrukcji/wymiany elementów. Analizę przeprowadziłam na przykładach 

obiektów zaliczanych do sztuki wymagającej podjęcia najbardziej niestandardowych 

rozwiązań zarówno w sferze teorii, jak i praktyki konserwatorskiej – sztuki instalacji. Artykuł 

wzbudził zainteresowanie na konferencji ICOM-CC, do której, w sekcji teorii konserwacji, by 

móc go wygłosić, musiałam stawić czoła 56 konkurentom.  

Konserwacja sztuki nowoczesnej i współczesnej ma za zadanie zachowanie 

tożsamości obiektu poprzez zachowanie jego autentyzmu materialnego (tangible) i 

niematerialnego (intangible) zgodnie z intencją artysty, dzięki czemu dzieło ma szanse 

właściwie oddziaływać na odbiorcę. W przypadku sztuki współczesnej ten odbiorca stanowi 

nierozerwalne ogniwo, o czy musi pamiętać konserwator sprawujący opiekę nad danym 

obiektem. Obecnie zmiany cywilizacyjne wymusiły nowe potrzeby w dziedzinie kultury i 

sztuki. W czasach zmian, kryzysów ideologicznych, globalizacji i rewolucji 

technologicznych, kultura i sztuka wydaje się być jednym z najbardziej stabilnych obszarów 

rozwoju społeczeństwa. Zachowanie tego dziedzictwa jest nie tylko naszym przywilejem, ale 

i obowiązkiem. W kolejnym artykule (nr. 4, Jadzińska, M., Think of Culture, Care for Art. 

Preservation of Contemporary Heritage in Modern Society, ://Proceedings of the 

Information Society Conference, Lubliana 2013, wygłoszony w formie referatu na 

konferencji) podejmuję zagadnienia związane z wartością oraz rolą kultury i sztuki we 

współczesnych społeczeństwach. Artykuł wydany został w materiałach z dużej 

multidyscyplinarnej konferencji naukowej (International Scientific Multiconference: 

Information Society -  

IS 2013), na której był przeze mnie wygłoszony i również dyskutowany w ramach projektu, 

którego w imieniu ASP byłam członkiem: UE CHIC EUROPEAN CULTURAL HERITAGE 



10 
 

IDENTITY CARD, gdzie podejmowano kwestie ochrony i dokumentacji dziedzictwa kultury 

i sztuki według wspólnego dla Europy modelu.   

 Po rozważaniach dotyczących szeroko rozumianej sfery niematerialnej obiektów 

sztuki współczesnej i nowoczesnej i zachowania tejże, przechodzimy do kolejnego bloku 

zagadnień, związanych z materią dzieła.  

Przez wieki trwałość dzieł sztuki zależała od stopnia podporządkowania się 

wypracowanym zasadom technologicznym. Idea pracowni artystycznych, później szkół 

artystycznych, w których latami przyuczano do zawodu, zasadzała się na dobrym rzemiośle. 

Artysta, bez względu na to, jak wielki posiadał talent, tworzył dzieło świadomie, używając 

sprawdzonych, możliwie najlepszej jakości materiałów, gwarantujących dziełu 

długowieczność. Materia stanowiła nośnik znaczeniowy dzieła i im była trwalsza, tym 

większa była szansa na przekazanie autorskiej idei w niezmienionej postaci przyszłym 

pokoleniom. Z drugiej strony to właśnie szukanie, udoskonalanie, błądzenie – czyli, 

prowadzone z różnym skutkiem, eksperymenty technologiczne, stawały się motorem rozwoju. 

Wiedza z zakresu technik i technologii, trwałości i niezmienności materiału, na przełomie 

XIX i  XX wieku zaczęła być uznawana przez artystów za niepotrzebny balast hamujący ich 

kreatywność. Artykuł nr 5 (Jadzińska, M., Artist’s Experiments with New Materials in 

Works of Art: How to Preserve Intent and Matter, ://Authenticity in Transition, Changing 

Practices in Contemporary Art Making and Conservation, ARCHETYPE, London 

2015, s. 189-197, wygłoszony w formie referatu na konferencji) określa, na wspomnianej 

już bazie teoretycznej, kwestie związane z podejmowaniem przez artystów eksperymentów 

technologicznych i materiałowych. Dziś sztuka przejawia dwubiegunowe podejście do materii 

– może być tworzona w oparciu o stare reguły z wykorzystaniem materiałów tradycyjnych dla 

danej dziedziny (i klasyfikowana według tradycyjnych podziałów – malarstwo, rzeźba, 

rysunek itd.) lub może należeć do zbioru dzieł, dla których materia wkracza na inny poziom 

znaczeniowy - sztuka efemeryczna, konceptualna, happening, performance, sztuka instalacji i 

inne. Pomiędzy tymi dwoma biegunami istnieje cały wachlarz możliwości wykorzystania i 

nadania znaczenia materii w sztuce. Czerpanie z możliwości, jakie niesie dana epoka i 

wyrażanie tej epoki poprzez ich wykorzystanie skłania artystów do używania nowych, 

współczesnych im, a niedostępnych wcześniej materiałów. Od co najmniej stu lat są to 

również materiały nieartystyczne, o niesprawdzonej trwałości, stosowane w różnych 

nieoczekiwanych i niewłaściwych, z punktu widzenia trwałości, konstelacjach. Zrozumienie 

znaczenia indywidualnych elementów fizycznych w połączeniu ze znajomością przesłania 
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autorskiego stanowi tu klucz niezbędny do właściwej interpretacji. Trudność interpretacyjna 

wynika nie tylko z braku dystansu czasowego, braku doświadczenia i wiedzy na temat 

nowych, często niekonwencjonalnych materiałów i technologii, indywidualnych w stosunku 

do każdego dzieła intencji twórcy odnośnie znaczenia i zachowania poszczególnych 

elementów, ale też często z braku świadomości kompleksowości dzieła. Stąd potrzeba 

współpracy na różnych płaszczyznach – kuratora, konserwatora, artysty, właściciela, 

marszanda, inwentaryzatora (tzw. stakeholders) dla zachowania autentyzmu dzieła. 

Zagadnienia te, włączając podane w artykule, rozważałam w trakcie wieloletniego projektu 

europejskiego, którego z ramienia ASP byłam członkiem: PRACTIC’s - PRACTICES, 

RESEARCH, ACCESS, COLLABORATION, TEACHING IN CONSERVATION OF 

CONTEMPORARY ART, pośród 33 innych wiodących muzeów, instytucji i uniwersytetów z 

całego świata (m.in. Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN), TATE Gallery, 

Restaurierungzentrum Düsseldorf/Cologne University, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofia, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst i inni), oraz w trakcie prowadzonych we 

wcześniejszych latach projektów europejskich. Artykuł w formie referatu przedstawiony był 

na konferencji Authenticity in Transision. Changing Practices in Art. Making and 

Conservation na Uniwersytecie w Glasgow, w grudniu 2014r., a następnie opublikowany w 

materiałach pokonferencyjnych przez prestiżowe wydawnictwo ARCHETYPE. 

Zagadnienia związane z zachowaniem sztuki współczesnej są szczególnie 

skomplikowane w przypadku sztuki sprawiającej chyba największe trudności w zakresie 

zarówno teorii, jak i praktyki konserwatorskiej – sztuki instalacji. Tym większym 

wyróżnieniem było powierzenie mi napisania artykułu wstępnego, merytorycznie 

otwierającego monografię Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex 

Artworks (art. 6 Jadzińska, M., The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside 

Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, eds. T. Scholte, G. 

Wharton, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012, p. 21-32). To publikacja 

stanowiąca podsumowanie wieloletniego projektu Unii Europejskiej, skoncentrowanego na 

najbardziej kompleksowych i trudnych do zdefiniowania, a co za tym idzie zachowania, 

obiektach sztuki współczesnej – instalacjach. „Instalacja” to termin odnoszący się do różnego 

rodzaju prac i projektów, których cechą wspólną jest łączenie różnych form, mediów, 

obiektów (w tym ready made), nowych technologii (wideo, film, fotografia, media 

elektroniczne), jak również wykorzystaniu przestrzeni, miejsca oraz elementów sensualnych 

współgrających z elementami materialnymi. Znaczącym czynnikiem jest zwykle 
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interaktywność i multisensoryczne zaangażowanie wykorzystujące różne zmysły widza. 

Instalacja może być obrazem postawy konceptualnej, w której materia jest efemeryczna, lub 

samodegradująca się. Instalacja jest formą często zależną od przestrzeni, miejsca, stosunku 

pomiędzy kolejnymi elementami oraz wykorzystania mediów należących do różnych 

dyscyplin artystycznych i pozaartystycznych. Zachowanie tego typu dzieł nastręcza wiele 

trudności i ich rozwiązaniu poświęcony był w. s. projekt, w którym uczestniczyli m.in. 

profesjonaliści z TATE Gallery, MOMA, Pinakothek der Moderne, SBMK (Foundation for 

the Conservation of Contemporary Art.), Doerner Institute, ZKM Karlsruhe, S.M.A.K. i inni, 

a którego to grona z ramienia warszawskiej ASP byłam członkiem. 

Kolejnym zagadnieniem, jednym z najpilniejszych (ze względu na gwałtowną 

degradację obiektów), zagadnieniem wciąż w małym stopniu  opracowanym i przebadanym 

(na świecie od lat 90-tych XX wieku, u nas - obecnie), sprawiającym wiele trudności 

konserwatorom dzieł sztuki współczesnej, a szalenie istotnym dla przetrwania sztuki 

współczesnej są nowoczesne materiały stosowane w sztuce i designie (art. 7, Jadzińska, M., 

Nieznośna zmienność materii. Tworzywa sztuczne w sztuce/Unbearaable variability of 

Matter. Plastics in Art ://”Sztuka i dokumentacja/Art&Documentation. Sztuka w 

kontekście rzeczywistości/Art Activity in the Context of Reality”, Stowarzyszenie Sztuka 

i Dokumentacja (SSiD), Art&Documentation Association, t. 17, 2017, s. 47-58, 

wygłoszony w formie referatu na konferencji). Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez 

materiałów syntetycznych - są wykorzystywane w budownictwie, transporcie, przemyśle 

spożywczym, sprzęcie medycznym, sprzęcie gospodarstwa domowego i innych, właściwie 

wszystkich dziedzinach naszego życia. Pojawienie się ich wywołało rewolucję cywilizacyjną 

wpływając na standardy i estetykę w sferze użyteczności, a także kultury i sztuki od XIX do 

XXI wieku. Obserwujemy duże i stale rosnące zainteresowanie artystów tworzywami 

sztucznymi - dość wspomnieć, że w ok. 100 000 muzeów i instytucjach zawiązanych ze 

sztuką współczesną i nowoczesną na całym świecie obiekty wykorzystujące różnego rodzaju 

tworzywa stanowią pokaźną część kolekcji (często kilkadziesiąt procent). Instytucje takie, jak 

TATE Gallery i Victoria and Albert Museum w Londynie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

MOMA w Nowym Yorku czy Pinakothek der Moderne w Monachium stworzyły osobne 

kolekcje dzieł z tworzyw sztucznych. Obiekty zawierające tworzywa lub z nich stworzone 

stanowią prawie połowę prac wystawianych na czołowych wystawach sztuki współczesnej, 

jak to ma miejsce na Documenta w Kassel, Biennale w Wenecji, czy International Art Shows 

in Basel. Podobnie jest w kolekcjach prywatnych, a także w przestrzeni publicznej. Tworzywa 
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sztuczne stały się częścią naszego dziedzictwa kulturowego i świadectwem życia społecznego 

już od ponad wieku. Najbardziej zaskakujący jest więc fakt, że pozornie wytrzymałe i 

odporne materiały syntetyczne, niejednokrotnie ulegają starzeniu znacznie szybciej niż 

tradycyjne. Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy są łączone z innymi materiałami, czy 

mieszane własnoręcznie przez artystów, nie zawsze zgodnie z restrykcyjnymi procedurami 

technologicznymi, lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli pozwolimy, by 

proces degradacji się rozpoczął, to dla większości tworzyw jest on już nie do powstrzymania. 

Na niektóre z czynników wpływających na degradację obiektu nie mamy wpływu. Dotyczy to 

dotychczasowych losów obiektu, autorskiego doboru materiału, nieprawidłowych procesów 

technologicznych wynikających z twórczej koncepcji, połączenia degradujących się na 

wzajem materiałów w jednym dziele. Ale na resztę jego „życia” (lifespan) możemy mieć 

wpływ, zapewniając konserwację profilaktyczną poprzez dobór odpowiednich warunków 

klimatycznych i właściwe postępowanie w trakcie przechowywania, transportu i ekspozycji. 

Często konieczna jest też konserwacja aktywna, a zanim do niej dojdzie, kompleksowe 

przebadanie i analiza obiektu w celu nie tylko określenia historii, identyfikacji materiałów i 

technik, ale też w przypadku znacznych zmian, ubytków, czy braków – znalezienia 

rozwiązania dotyczącego przyszłego kształtu dzieła. W artykule zostały omówione 

zagadnienia związane z analizą, identyfikacją oraz ochroną dzieł stworzonych z tworzyw 

sztucznych bazując na efektach prowadzonego przeze mnie wieloletniego projektu 

badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011-2015)
5
. Analizy 

przyprowadzane były na obiektach wybranych artystów polskich: P. Althamer, J. Antonisz, 

M. Bałka, W. Borowski, S. Dróżdż, T. Kantor, E. Krasiński, Z. Libera, A. Szapocznikow, L. 

Tarasewicz, J. Tarasin, Julita Wójcik, K. Zarębski. Przeprowadzono szereg badań 

instrumentalnych (spektroskopię protonowego i węglowego jądrowego rezonansu 

magnetycznego, oznaczenie ciężarów cząsteczkowych wybranych polimerów metodą GPC), 

dokumentację fotograficzną (w świetle VIS, UV i IR). Charakteryzację materiałów wykonano 

z użyciem spektroskopii FTIR, FTIR-ATR, XRF, SEM-EDS, różnicowej kalorymetrii 

                                                           
5
 Pierwszy kompleksowy projekt badawczy dotyczący tworzyw sztucznych w dziełach sztuki w Polsce został 

przeprowadzony na WKiRDS ASP w Warszawie, sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr.  
2011/01/B/HS2/06182) i nosił tytuł: Innowacje i nowe technologie konserwacji dotyczące badań i ochrony dzieł 
sztuki z tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwój poprzez zbudowanie bazy wiedzy dla badań 
identyfikacyjnych, metodyki konserwacji i ekspozycji w kolekcjach i przestrzeni publicznej (2011-2015). Projekt 
obejmuje zagadnienie wykorzystania tworzyw sztucznych w sztuce i konserwacji w Polsce. Jest to efekt 
interdyscyplinarnej współpracy naukowców, konserwatorów, historyków sztuki, artystów i archiwistów w 
dziedzinie badań naukowych, artystycznych i kulturowych, określających technologie w rozwoju naukowej 
konserwacji wraz z możliwością zastosowania wyników w praktyce muzealnej, przestrzeni publicznej i 
prywatnej. 
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skaningowej (DSC) oraz spektroskopii Ramanowskiej. Próbki obiektów zostały też poddane 

analizom mikrochemicznym. Badania instrumentalne zostały przeprowadzone we współpracy 

Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP w Warszawie z Wydziałami Chemii 

Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Połączono możliwości różnych 

dyscyplin naukowych: chemii, fizyki, historii kultury oraz konserwacji. Wyznaczono 

standardy dobrej praktyki badawczej i prewencyjnej zgodne z obecnymi tendencjami 

światowymi, określając rozwiązania problemów ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych 

oraz ustalając metodykę postępowania w zakresie opieki, konserwacji i ekspozycji. 

Zbudowano platformę wiedzy dotyczącą właściwości tworzyw syntetycznych, technologii 

produkcji, historii wykorzystania ich w sztuce, a także ustalono metody identyfikacji 

materiałów syntetycznych, mechanizmy ich starzenia, żywotność (lifespan) obiektów sztuki, 

potrzeby i propozycje rozwiązań zachowawczych. Określono metodykę konserwacji-

restauracji, prewencji, przechowywania, transportu i ekspozycji w kolekcjach i przestrzeni 

publicznej. Efektem są dwie publikacje, których wydanie przez Wydawnictwo ASP w 

Warszawie planowane jest na rok 2019 (MONOGRAFIA: M. Jadzińska, Tworzywa sztuczne 

w sztuce polskiej. Historia, identyfikacja, zachowanie, s. 350 oraz bogato ilustrowana 

publikacja popularno-naukowa dla szerszego grona odbiorców, PRZEWODNIK: M. 

Jadzińska, Pomocnik praktyczny dla zagubionych pasjonatów tworzyw sztucznych… w sztuce, 

s. 220). 

Kolejnym artykułem, w którym podejmuję kwestie rozpoznania i zachowania 

obiektów sztuki współczesnej jest art. 8 Jadzińska, M., Manekiny z „Umarłej klasy” 

Tadeusza Kantora, ://Apiracje. Pismo Warszawskich Szkół Artystycznych 2016, nr 3(45), 

s. 22-35; Wydawnictwo ASP w Warszawie, s. 22-36. Tym razem wspólnym mianownikiem 

badań jest nie rodzaj materiału, ale autor. To studium przypadku analizujące jeden obiekt 

składający się z kilkunastu lalek (Manekinów ze słynnego spektaklu Umarła klasa Tadeusza 

Kantora), stworzonych w różnym okresie, z różnych materiałów, w różnych warunkach, co 

dodatkowo w obliczu ich bogatej historii związanej z „użyciem” scenicznym, niekorzystnymi 

warunkami przechowywania, transportu, niekonwencjonalnym obchodzeniem się w trakcie 

spektakli, nieprofesjonalnymi robotami naprawczymi – stanowił kapitalny materiał do badań. 

Tworzywa syntetyczne, z których stworzono manekiny, paradoksalnie okazują się być mniej 

trwałe niż te tradycyjne. Przez długi czas Manekiny nie były traktowane jako pełnoprawne 

dzieła sztuki, ale też nie stanowiły wyłącznie części scenografii. Odgrywały rolę 

współaktorów, bez których spektakl nie miałby racji bytu. Powstało wiele opracowań na 
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temat Umarłej klasy, ale żeby odkryć i zrozumieć fenomen Manekinów, trzeba było zacząć od 

ich gruntownej analizy, rozszyfrowania procesu powstawania, inspiracji, materiału, techniki, 

roli w spektaklu i trudnej historii, uwzględniającej udział w ponad dwóch tysiącach 

przedstawień pokazywanych na całym świecie. Nasuwało to wiele pytań – kto, jak i z czego 

stworzył manekiny? Jakie były ich losy? Co spowodowało obecny zły stan zachowania? 

Dlaczego twarze mające przedstawiać trupioblade twarzyczki dzieci są dziś czerwone i pełne 

kolorowych plam? Dlaczego jeden z Manekinów, najbardziej zniszczony, poklejony taśmami 

i plastrami, tak bardzo różni się od reszty? To tylko jedne z wielu kwestii, które podjęłam. W 

artykule przedstawiono szersze zagadnienia związane z ideą manekinów w sztuce Kantora, 

historią ich wykorzystania w sztukach teatralnych, a także ogólniej – wykorzystaniem 

tworzyw sztucznych (w kostiumach, lalkach, w elementach typu ready made) przez Kantora. 

Podsumowano wyniki kompleksowych, wieloletnich badań identyfikacyjnych obu kompletów 

Manekinów, stan zachowania, przyczyny zniszczeń, warunki przechowywania, pakowania i 

transportu. Badaniom towarzyszy bogata dokumentacja fotograficzna oraz  

(zgodne ze standardami współczesnej konserwacji) wywiady z osobami, które 

współuczestniczyły w procesie tworzenia/eksponowania/zachowania/przechowywania 

analizowanych obiektów. 

Kolejny artykuł jest pójściem o krok dalej w stronę rozpoznania, badań i określenia 

danych niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich. Tym razem 

skupiam się na twórczości innego artysty – Jana Tarasina w artykule nr 9. Jadzińska, M., 

“Rytm nieregularny, zmienny…”. Analiza, badania i konserwacja obiektów Jana Tarasina, 

://Jan Tarasin, Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji, red. 

I. Szmelter, Warszawa (2017), s. 81-98, wygłoszony w formie referatu na konferencji. 

Zachowanie i konserwacja dzieł sztuki współczesnej ze względu na ich niejednokrotnie 

kompleksowy charakter stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów – restauratorów. Aby 

opracować strategię interpretacji, ochrony i konserwacji danego obiektu należy rozpoznać 

całą sferę niematerialną pracy (intangible) (koncepcję, kontekst, rolę elementów 

sensorycznych, przestrzeni, miejsca), ale nadal podstawą jest przeprowadzenie analizy i 

identyfikacja jego „ciała”, a więc warstwy materialnej (tangible), i jej zmian, również w 

kontekście zachowania i konserwacji. Szczególnie dotyczy to obiektów stworzonych z 

materiałów, które uległy lub ulegają diametralnej zmianie lub obiektów, które na skutek 

różnych kolei losu zmieniły swoją formę i ekspresję (poprzez np. zagubienie pewnych 

elementów). Takimi są niekonwencjonalne dzieła stworzone z materiałów polimerowych Jana 
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Tarasina. Przeprowadzono kompleksowe analizy nad historią twórczości artysty, jego 

eksperymentami z nowymi tworzywami i formą, jakie miały miejsce w latach 60-tych i 70-

tych XX wieku. Przeprowadzono badania nietypowych materiałów i technik analizując 

obiekty: Mały rocznik statystyczny II, Przedmioty policzone I i Przedmioty policzone II, 

reliefy – szaro-zielony, granatowy, różowy, kolorowy, przy zastosowaniu technik 

badawczych: ATR-FTIR, obrazowania VIS/IR/UV/RTG, makrofotografii, tomografii 

komputerowej, badań mikroskopowych, analizy spektroskopowej XRF, GC/MS 

(chromatografia gazowa ze spektrometrią mas) i innych.  

Powyższy artykuł stanowił podstawę do rozwinięcia kwestii konserwacji i restauracji 

obiektów sztuki współczesnej, co zostało określone w poz. nr 10. Dokumentacja 

konserwatorska: Jadzińska, M., Konserwacja-restauracja oraz rekonstrukcja obiektu 

„Przedmioty policzone I” Jana Tarasina na tle twórczości artysty w latach 60-70-tych XX 

wieku, WKiRDS 2018, Warszawa, stron 145. W czerwcu 2015 roku Jakub Tarasin 

przekazał do konserwacji 30 obiektów autorstwa swego ojca, Jana Tarasina na Wydział 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozpoczęto 

trwający ponad trzy lata projekt badawczo-konserwatorski pt. „Tarasin”, stanowiący pracę 

zespołową dwóch pracowni: Pracowni Konserwacji-Restauracji Malarstwa na Podłożach 

Ruchomych i Międzykatedralnej Pracowni „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki 

Współczesnej i Nowoczesnej pod kierownictwem prof. dr hab. Iwony Szmelter. Był to projekt 

obejmujący szeroką gamę badań fizyko-chemicznych i instrumentalnych identyfikujących 

techniki i technologie obiektów oraz proces twórczy, jak również cały proces konserwacji i 

restauracji odkrytej kolekcji. Ostatnim jego etapem były rekonstrukcje zaginionych 

elementów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz 

nowoczesnych technologii. W wyniku projektu powstała część pracy habilitacyjnej dr Moniki 

Jadzińskiej – badania oraz konserwacja obrazu Przedmioty policzone I oraz rekonstrukcja 

elementów z tworzyw sztucznych w obrazach Przedmioty policzone I i Przedmioty policzone 

II, co zostało opisane w przedstawionej tu dokumentacji konserwatorskiej. Brałam również 

udział w badaniach i konserwacji-restauracji pozostałych 28 obiektów. Dokumentacja 

przedstawia pokrótce życiorys artysty, ze szczególnym podkreśleniem doświadczeń z 

nowoczesnymi materiałami, które rozpoczął w latach 60-tych XX wieku. Eksperymenty 

rozpoczęte na Sympozjum w Puławach zaowocowały powstaniem serii kasetonowych 

obiektów przestrzennych, reliefów oraz obiektów trójwymiarowych (zachowane tylko dwa), 

które są przedmiotem opisywanych badań i konserwacji-restauracji. Określono, jakie 
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materiały używane były w tamtych latach w Polsce (lata 60-70-te XX w.) i z jakich korzystał 

Tarasin (płyty pilśniowe, grunty malarskie, kleje, farby, lakiery, werniksy). Na podstawie 

badań przeanalizowano technikę i technologię kolejnych serii jego prac – tradycyjnych 

obrazów sztalugowych, kasetonowych obiektów przestrzennych, obiektów trójwymiarowych 

z wklejanymi elementami z tworzyw sztucznych oraz reliefów. Następnie opisano prace 

konserwatorskie i restauratorskie obiektu Przedmioty policzone I Jana Tarasina, który ze 

względu na błędy technologiczne i burzliwą historię był w najgorszym stanie z całej grupy 

konserwowanych prac. Ze względu na konieczność zachowania integralności dzieła, 

odtworzenia intencji artysty i wyrazu artystycznego, jaki się wiązał z wykorzystaniem form 

trójwymiarowych w obrazie, zdecydowano na rekonstrukcję utraconych 50 elementów (ok. 

40% wszystkich). Przeprowadzono to przy użyciu nowoczesnych technologii. By 

wykorzystać każdą najdrobniejsza informację o oryginale (zachowane ślady zagubionych 

przedmiotów na obiekcie) – zastosowano zaawansowane technologicznie skanery 3D, trzy 

różne programy komputerowe do tworzenia animacji i filmów, oraz drukarki 3D do wydruku 

opracowanych, przykładowych elementów. Ostatecznie zdecydowano na tradycyjne 

przeprowadzenie rekonstrukcji poprzez odlewy przedmiotów w odpowiednio dobranych i 

barwionych żywicach syntetycznych.   

Formą upublicznienia prezentowanego materiału dokumentacji konserwatorskiej była  

wystawa w galerii sztuki współczesnej - Analogie do rzeczywistości. Jan Tarasin – Obiekty 

przestrzenne (1968-71). Badania, konserwacja, rekonstrukcja. Wystawa habilitacyjna dr M. 

Jadzińskiej, 29.06-11.07.2018,- Galerii Bardzo Białej w Warszawie, przedstawiająca prace 

Jana Tarasina oraz historię ich badań, konserwacji i rekonstrukcji. Eksponowane tam były 

obiekty z krótkiego okresu twórczości artysty, w którym to eksperymentował z 

przestrzennością obrazu, kompozycją, techniką i materią. Szczególne miejsce wśród nich 

zajmują dzieła wykorzystujące w sposób niekonwencjonalny tworzywa sztuczne. Wystawa 

podzielona była na trzy części – „preludium” prezentujące obrazy, będące zapowiedzią 

wychodzenia z płaskiej powierzchni kompozycji poprzez stosowanie mięsistej, fakturalnej 

substancji malarskiej, część druga z dwoma unikalnymi obiektami z elementami z tworzyw 

sztucznych i trzecia – pokazująca wypływające z tej idei, ale inne pod względem 

technologicznym reliefy wraz z procesem ich powstawania oraz szerokimi badaniami 

mającymi na celu odtworzenie oryginalnej formy prac (zdjęcia RTG, tomografia 

komputerowa, techniki komputerowe). Wyzwanie, jakim był proces przebadania, a następnie 

konserwacji – restauracji, ale też wyjątkowy proces rekonstrukcji zagubionych elementów 
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obrazów z cyklu Przedmioty policzone I przedstawiono w formie dokumentacji opisowej, 

fotograficznej i filmowej okalającej oryginalne obrazy (19 dużych posterów z tekstem i 

zdjęciami, 10 wielkoformatowych zdjęć, dwa filmy). Taka niekonwencjonalna forma okazała 

się być ciekawa dla odbiorców - wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem (podczas 

wernisażu w 4 niewielkich salach zgromadziło się ponad 90 osób). 

Rozwinięciem kwestii dokumentacji towarzyszącej pracom konserwatorsko-

restauratorskim, a jednocześnie podsumowaniem tematu jest ostatni z zaproponowanych 

artykułów: Jadzińska, M., „Po nas choćby potop”? Zachowanie sztuki naszych czasów; 

("After us the Deluge?" The Preservation of the Contemporary Art”), ://“Sztuka i 

Dokumentacja”  (“Art and Documentation”) (in Polish and English), nr 5, 2011, s. 21-28. 

Różnorodność i złożoność sztuki nowoczesnej i współczesnej w zakresie koncepcji i materii 

spowodowała ogromny wzrost znaczenia prawidłowej dokumentacji
6
. Oprócz podstawowych 

elementów: opisu historii, ikonografii, materiałów, techniki, technologii i ochrony, 

dokumentacja taka powinna zawierać dane (konieczne szczególnie w przypadku dzieł 

niekonwencjonalnych) dotyczące nabycia, instalacji, ekspozycji, przechowywania i 

transportu. Istotne jest również określenie warunków i kontekstu tworzenia (wywiady z 

artystami), stosunku do miejsca, przestrzeni i innych aspektów niematerialnych, znaczenia 

poszczególnych elementów, a także autorskie wskazówki dotyczące przyszłości dzieła: 

możliwości wymiany elementów, tworzenia repliki, rekonstrukcji, re-instalacji, emulacji itd. 

Dopiero posiadając tak bogatą i wszechstronną wiedzę można budować strategie decyzyjne 

opieki i konserwacji czynnej oraz prewencyjnej danego obiektu. Czasami dokumentacja 

stanowi swego rodzaju autorski certyfikat, a niekiedy jedyny ślad ulotnej pracy koncepcyjnej, 

zachowanej tylko w dokumentacji. Opieka nad tego typu realizacjami wymaga dokumentacji 

obejmującej: rozpoznanie dzieła w zakresie materii, formy, kontekstu powstania i relacji z 

przestrzenią, miejscem, widzem, elementami sensualnymi, kwestii procesu, efemeryczności 

itd.; badania humanistyczne określające ideę i wartości dzieła, a także (w miarę konieczności) 

szerokie spektrum badań z dziedziny nauk ścisłych (chemia, fizyka, mikrobiologia i inne) nad 

materią i technikami wykonania. Dokumentacja powinna towarzyszyć dziełu przez cały okres 

jego „życia” (po angielsku określane jako lifespan), będąc sukcesywnie uzupełnianą, 

                                                           
6
 M. Jadzińska, „Po nas choćby potop”? Zachowanie sztuki naszych czasów, ://“Sztuka i Dokumentacja”, nr 5, 

2011, p. 21-28, http://www.doc.art.pl/pdf_archive/sid_vol_05_jadzinska.pdf [data dostępu 25.02.2015]; M. 
Jadzińska, Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej, ://“Sztuka i 
Dokumentacja”, nr 4, 2011, p. 71-81, http://www.doc.art.pl/pdf_archive/sid_vol_04_jadzinska.pdf [data 
dostępu 25.02.2015]. 
 

http://www.doc.art.pl/pdf_archive/sid_vol_05_jadzinska.pdf
http://www.doc.art.pl/pdf_archive/sid_vol_04_jadzinska.pdf
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zawierając również deklaracje artysty oraz historię dotyczącą powstania, trwania dzieła, 

znaczenia poszczególnych elementów, jak również sugestie na temat zachowania na 

przyszłość, które uzyskuje się u samego „źródła”. Służą temu specjalistyczne wywiady z 

artystą, jego współpracownikami, rodziną, poprzednimi kuratorami wystaw, konserwatorami, 

technikami itd. Wszystko to musi być w czytelny, klarowny i łatwy do wykorzystania sposób 

ujęte w dokumentacji. Mając tak rozpoznany i opisany obiekt można, bez szkody dla dzieła, 

określić projekt opieki konserwatorskiej, decydując się, w zależności od charakteru dzieła i 

jego stanu zachowania, na działania profilaktyczne lub w przyszłości na aktywną ingerencję. 

Tego typu dokumentację testowano podczas projektów (M. Jadzińska, badania statutowe 

MNiDN 2011-2018 – WARSZTAT ARTYSTY. Budowa cyfrowego archiwum danych o 

technologiach sztuk wizualnych. Digitalizacja danych dotyczących warsztatu artysty, oraz 

licznych wywiadów z artystami, rozpoczętych w 2003 roku publikacją Zachować dla 

Przyszłości. Wywiady z artystami warszawskimi – (SAVE IT FOR THE FUTURE – MODERN 

WARSAW ARTISTS)  - I. Szmelter, M. Jadzińska – wywiady z czołowymi artystami 

warszawskimi (M. Abakanowicz, M. Bałka, A. Jachtoma, S. Gierowski, A. Kobzdej, T. 

Pągowska, W. Sadley, J. Sempoliński, L. Tarasewicz, M. Woszczyński) - 3CDs, współautor 

projektu. 

  

Sztuka współczesna stanowi ważną część naszego dziedzictwa kulturowego. Aby 

obecne i przyszłe pokolenia miały szanse poprzez jej istnienie oceniać nas i nasze czasy, 

musimy zadbać o jej przetrwanie. 

„Konserwacja-restauracja jest dziedziną sztuki i nauki jednocześnie. Jako nauka ma 

charakter interdyscyplinarny – buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc 

wiedzę wielu dziedzin: historii sztuki, historii, archeologii, chemii, fizyki, biologii itd. Jako 

sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od innych dyscyplin: wynikający z konieczności 

odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji – zniszczonemu oryginałowi 

i zawartej w nim intencji jego twórcy"
7
. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

kompleksowej sztuki współczesnej, dla której niezbędna jest synergia działań, co starałam się 

wykazać zbiorem powyższych artykułów i dokumentacji. 

 

 

                                                           
7
 B. J. Rouba, Zasady postępowania estetycznego w ochronie dóbr kultury, „BIKDS”, 2000, nr 2(47), s. 82. 



20 
 

 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych i 

organizacyjnych    
 

3.1. Przebieg pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora    

3.1.1. Projekty naukowe (wybór): 

 

• 2004-2007 UE PROJECT: INSIDE INSTALLATIONS. PRESERVATION AND 

PRESENTATION OF INSTALLATION ART 

koordynatorzy: ICN – Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam; Tate Gallery, 

London; MOMA & New York University, Nowy Jork; Pinakothek der Modern, Monachium; 

Cologne Institute of Conservation Science, Kolonia; Foundation for the Conservation of 

Contemporary Art SBMK, Niderlandy; Stedelijk Museum, Gandawa; Doerner Institute, 

Monachium; Academy of fine Arts, Wiedeń; Cultural Heritage Agency RCE, Niderlandy; 

Maastricht University, Mastricht; Inhotim, Brazylia; Hamburger Kunsthalle, Hamburg; 

Univerity of Amsterdam & Kröller-Müller Museum, Niderlandy; Stuttgart State Academy of 

Art and Design, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madryt;  ZKM Center for Art 

and Media, Karlsruhe, (www.insideinstallations.org). 

Największy światowy projekt dotyczący konserwacji sztuki instalacji (33 czołowe instytucje z 

Europy i USA). Uczestnik projektu. Dużym wyróżnieniem było opublikowanie artykułu 

stanowiącego merytoryczny wstęp do monografii powstałej w wyniku projektu: Jadzińska, 

M., The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside Installations. Theory and Practice 

in the Care of Complex Artworks. Eds. T. Scholte, G. Wharton, Amsterdam 2012, p. 21-32. 

 

 2006-2007 PROJEKT UE – CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND 

EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY; uczestnik projektu 

koordynator: ICR Rome; partnerzy: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italy; Istituto 

Centrale per il Restauro, Italy; Associazione Amici di Cesare Brandi, Italy; Associazione 

Giovanni Secco Suardo, Italy; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska; Hochschule 

für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Germany; Institut National du Patrimoine, France; 

Universidad Politécnica de Valencia, Spain; Universidade Técnica de Lisboa, Portugal; 

Université Libre de Bruxelles, Belgium; The Hamilton Kerr Institute in Cambridge, England. 

Z okazji 100-lecia urodzin Cesare Brandiego, pośród ok. 200 różnego rodzaju działań 

zorganizowany został, finansowany przez UE, projekt w 8 krajach europejskich – cel – 

narodowe konferencje i wystawy propagujące teorie Brandiego, międzynarodowa dyskusja na 

temat teorii i praktyki konserwatorskiej.  

• 2007  współorganizator polskiej konferencji: Cesare Brandi (1906-1988). His Thought 

and the Heritage Debate. Art of Conservation – Restoration in Poland and co-organizer of 

the exhibition: Sztuka Konserwacji i Restauracji w Polsce, Muzeum Pałacu w Wilanowie.  

http://www.insideinstallations.org/
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• 2002-2003 ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – WSPÓŁCZEŚNI ARTYŚCI 

WARSZAWSCY (SAVE IT FOR THE FUTURE – MODERN WARSAW ARTISTS)  - I. 

Szmelter, M. Jadzińska – wywiady z czołowymi artystami warszawskimi (M. Abakanowicz, 

M. Bałka, A. Jachtoma, S. Gierowski, A. Kobzdej, T. Pągowska, W. Sadley, J. Sempoliński, 

L. Tarasewicz, M. Woszczyński) - 3CDs, współautor projektu. 

• 2000-2004 UE PROJECT: RAPHAEL – ESTABLISHING OF THE INTERNET 

NETWORK REGARDING CONSERVATION OF THE MODERN ART - INCCA.  

Europejski projekt dotyczący zachowania i konserwacji sztuki współczesnej i nowoczesnej i 

stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. Uczestnik projektu. 

 

3.2. Przebieg pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora  

3.2.1. Projekty naukowe: 

 

 Współuczestnictwo w projekcie INNOVA CUBA: 2018-2021– Międzynarodowy i 

Międzyresortowy Projekt Odnowy Historycznego Dziedzictwa Kraju, partner: Akademia 

Sztuk Pięknych w Warszawie – AFA (ASP), ARCiCultureSolidari, University Florence 

UNiFI, Assorestauro - Włoskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Konserwacji Zabytków, 

AITR- Włoskie Stowarzyszenie Odpowiedzialnej Turystyki, Arci Comitato Regionale 

Toscano. Udział: wykłady, warsztaty. 

 

 Kierowanie projektem: 2011-2015 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 

pt.: INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE KONSERWACJI DOTYCZĄCE BADAŃ I 

OCHRONY DZIEŁ SZTUKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH. ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ POPRZEZ ZBUDOWANIE BAZY WIEDZY DLA BADAŃ 

IDENTYFIKACYJNYCH, METODYKI KONSERWACJI I EKSPOZYCJI W 

KOLEKCJACH I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. Projekt poświęcony był ochronie i 

zachowaniu sztuki współczesnej. Współpraca: ASP w Warszawie, wydziały Chemii 

Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW, Narodowa Galeria 

Zachęta, Crikoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Fundacja 

Galerii Foksal, Galeria Salon Akademii Warszawskiej ASP, Galeria Propaganda w 

Warszawie. Projekt obejmuje następujące obszary badawcze: dziedzictwo kulturowe XX/XXI 

w, badania identyfikacyjne, nowe technologie, dokumentacja, tworzywa sztuczne w dziełach 

sztuki. Główne cele projektu: wyznaczenie standardów, określenie i propozycje rozwiązań 

problemów ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych poprzez synergię działań 

identyfikujących oraz ustalenie metodyki postępowania na polu opieki, konserwacji i 

ekspozycji, stworzenie aktualnej metodologii identyfikacji i modelu dokumentacji wraz z 

wdrożeniem. Przebadano obiekty 13 czołowych artystów polskich tworzących od lat 

pięćdziesiątych dwudziestego wieku po dziś dzień: dzieła P. Althamera, J. Antonisza, W. 

Borowskiego, M. Bałki, S. Dróżdża, T. Kantora, E. Krasińskiego, Z. Libery, A. 

Szapocznikow, L. Tarasewicza, J. Tarasina,  P. Zarębskiego, J. Wójcik. 

 

Wyniki zostaną opublikowane w formie dwóch publikacji autorstwa M. Jadzińskiej (wydanie 

planowane na rok 2019 przez Wydawnictwo ASP w Warszawie - monografia: Tworzywa 

sztuczne w sztuce polskiej. Historia, identyfikacja, zachowanie, s. 350 oraz bogato 
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ilustrowany „przewodnik” popularno-naukowy dla szerszego grona odbiorców: Pomocnik 

praktyczny dla zagubionych pasjonatów tworzyw sztucznych… w sztuce, s. 220). 

 

• PROJEKT UE: « PRACTIC’S ». PRACTICES, RESEARCH, ACCESS, 

COLLABORATION, TEACHING IN CONSERVATION OF CONTEMPORARY ART 

2009-2011 

Projekt koordynowany przez: Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN) (lider), 

współkoordynatorzy: TATE Gallery, England; Restaurierungzentrum Düsseldorf/Cologne 

University of Applied Sciences, Germany; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 

Spain; Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Belgium and the Foundation for the 

Conservation of Contemporary Art, The Netherlands. Partnerzy: 33 wiodących muzeów, 

instytucji i uniwersytetów z całego świata. Projekt dotyczący badań, współpracy, edukacji i 

konserwacji na polu sztuki współczesnej i nowoczesnej.  

- Projekt PRACTIC UE w 2010 to również współorganizowanie Światowego Sympozjum w 

Amsterdamie zatytułowanego « Contemporary Art: Who Cares ? », 9-11.06.2010 

koordynowanego ICN oraz SBMK w Amsterdamie oraz m.in. przez przedstawicieli Wydziału 

Konserwacji-Restauracji dzieł sztuki ASP w Warszawie - Sesja « The Knowledge Tree »: 

program, koordynacja i referaty w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010. Była to 

największa światowa konfrontacja naukowców, konserwatorów i artystów zaangażowanych w 

ochronę dziedzictwa sztuki najnowszej, która to nadal jest jednym z większych wyzwań 

kultury XXI wieku. Udział wzięło 550 profesjonalistów z 32 krajów. Nasz udział polegał na 

zorganizowaniu i prowadzeniu osobnej Sesji INCCA-Central-Eastern Countries, oraz 

odczytaniu referatów i wystawy posterów w Sesji Posterowej. 

- Międzynarodowa sieć INCCA-CEE: współkierowanie powstałą w 2009r. siecią naukową 

grupy International Network for Conservation of Contemporary Art – dla Centralnej i 

Wschodniej Europy (INCCA - Central Eastern Europe): prof. Iwona Szmelter i dr Monika 

Jadzińska (vice).  

- sub-projekt UE Access2CA- ON PUBLIC ACCESS TO CONTEMPORARY ART 

CONSERVATION; seminaria: Ljubljana (2009) i Porto (2011), referaty na obu sesjach 

 

• 2009-2011 - PROJEKT UE: CHIC – EUROPEAN CULTURAL HERITAGE 

IDENTITY CARD 

Konsorcjum: 12 partnerów z 11 państw: Słowenia (lider), Austria, Belgia, Chorwacja, 

Czechy, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Polska, Hiszpania, na poziomie narodowym i 

międzynarodowym. Advisory Committee: Egipt, Francja, Norwegia, Szkocja (UK), 

Niderlandy. Celem projektu było stworzenie systemu Kart Identyfikacyjnych dla dziedzictwa 

kulturowego: »Cultural Heritge Identity Card« - CHIC.  

 

• (2011-2018) kierownik badań statutowych finansowanych przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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3.3. Działalność 

3.3.1. Członkostwo zespołów eksperckich i towarzystw naukowych  

 

Ekspert Komisji Unii Europejskiej w zakresie oceny wniosków projektów w dziedzinie 

Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge 

for Europe) JPICH (2014). Horizon 2020 Call: H2020-Adhoc-2014-20 Topic: Environment 

Type of action: CSA Proposal number: 671749 Proposal acronym: JHEP2 

Ekspert Zespołu Sterującego Programu Kolekcje – Priorytet 5 – Narodowe Zbiory Sztuki 

Współczesnej edycja 2016, przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako 

przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM 

Ekspert Zespołu Sterującego Programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja  2017, 

2018 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego 

Komitetu Narodowego ICOM 

Ekspert Zespołu Sterującego Programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja 

2016, 2017, 2018 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel 

Polskiego Komitetu Narodowego ICOM 

 

• INCCA-CEE (International Network for Conservators of Contemporary Art – Central 

and East Europe) - vice-koordynator (od 2009),  czynny udział w w/w kilku projektach UE i 

międzynarodowych sieciach badawczych INCCA (od 2002) 

 • członek ICOM (uczestnictwo m.in. na sympozjach i konferencjach i spotkaniach 

roboczych w Rio de Janeiro, Melbourne, Lisbonie, Mediolanie) 

• Członek CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern 

Art – afiliowany komitet ICOM) (uczestnictwo m.in. na konferencjach i spotkaniach 

roboczych w Tokio, Singapurze) 

• Program i współkoordynacja: Sesja « The Knowledge Tree »: w bloku INCCA 

Central-East Europe, 10.06.2010 w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie 

zatytułowanego « Contemporary Art: Who Cares ? », 9-11.06.2010 (wraz z prof. I. Szmelter), 

www.incca.org 

• Członek redakcji naukowej Pisma Młodych Konserwatorów Dzieł Sztuki ICAR 

• Członek Komitetu Programowego International Conference on Cognitonics – a 

subconference of the Multiconference "Information Society", Jozef Stefan Institute, Ljubljana 

• recenzent dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

(2016) 

 

3.4. Prace konserwatorskie    

Sztuka dawna: 

 konserwacja-restauracja późnorenesansowego ołtarza głównego z kościoła 

parafialnego p.w. św. Stanisława w Stowięcinie, gm. Główczyce, pow. Słupsk 

http://www.incca.org/
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(kierownik prac), wym. 2,35x3,30cm, późnorenesansowy ołtarz typu 

architektonicznego, wolnostojący, polichromowany, odkryte oryginalne malowidła 

przedstawiające herby rodów von Stojentin i von Wedel, oraz późniejsze niemieckie 

inskrypcje stanowiące cytaty z Pisma Świętego, tech. podłoże drewniane, polichromia 

w technice tempery, srebrzenia, złocenia 

 konserwacja-restauracja rokokowego ołtarza głównego w kościele pw. 

Przenajświętszej Trójcy w Ciechanowcu (kierownik prac)   

 konserwacja-restauracja oraz rekonstrukcja stropu polichromowanego XVII/XVIII w. 

w kościele pw. Św. Mikołaja w Raculi (kierownik prac) 

 konserwacja malarstwa sztalugowego, rzeźby polichromowanej i ikon - dzieła sztuki 

(XIV – XX wiek) ze zbiorów Kurii Prymasa Glempa, Kolekcji im. Jana Pawła II, 

m.in.: 

- Cornelis Engelbertsz, Św. Agnieszka, XV/XVI w., wym. 44,5x23,5cm., obraz na desce, 

malowany w technice olejnej 

- Jan Gossaert zw. Mabuse, Najświętsza Maryja Panna, XV/XVIw., 46x38cm.,  obraz na 

desce, malowany w technice olejnej,  

- Pieter Aertsen, Wskrzeszenie Łazarza, XVI w., wym. 44,5x39,8cm, obraz na desce, 

malowany w technice olejnej 

- Pierre Dumonstrier, Henryk IV, król Francji jako dziecko, XVIw., wym. 35,5x28cm., olej na 

płótnie 

- Pieter Paul Rubens, pracownia, Studium portretu, XVI/XVIIw., wym. tondo 19,5 cm 

średnica, obraz na desce, malowany w technice olejnej, szkic do obrazu 

- Cornelis Cornelisz van Haarlem, Przybicie do krzyża, XVI/XVIIw., wym. 104,5x72,5cm., 

obraz na desce, malowany w technice olejnej 

- Joseph Heinz Starszy, Mistyczne zaślubiny Św. Katarzyny, XVI w., wym. 84x61cm., obraz 

na desce, malowany w technice olejnej 

- Pierre Louis Omer Charlet, Alegoria czasu, XIX w., wym. 130x189cm., obraz olejny na 

płótnie 

- autor nieznany, Jezus i samarytanka, XVIII/XIX w., wym. 61x147cm., olej na płótnie 

- Sir Thomas Lawrence, Portret Lady Brummel, XVIII/XIXw., wym. 70,5x50,5cm., olej na 

płótnie 

- pracownie Jean Marc Nattier, Angelika Kauffmann, pracownia Rubensa, Halsa i innych 

 

 konserwacja-restauracja prywatnych zbiorów kolekcjonerów z Drezna 

 konserwacja-restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem, XVIII w., malarz włoski,  z 

ołtarza bocznego kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach 

 konserwacja-restauracja obrazu Wacława Piotrowskiego Św. Roch, XIX w. z ołtarza 

głównego w kościele p.w. św. Rocha w Lipkowie 

 prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu w Łańcucie (praca w zespole 

prowadzonym przez U. Drozdowicz, uczestnictwo w pracach przez trzy lata) 

 konserwacja-restauracja obrazu Św. Antonii z Dzieciątkiem, autor nieznany, XVIII 

w.,  wym. 200x120cm, olej na płótnie, z kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach   
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 koordynacja i prace konserwatorsko-kuratoryjne oraz ekspertyzy konserwatorskie 

ponad 160 obiektów – 5 wystawy w Japonii zbiorów Kolekcji im. Jana Pawła II w 

latach 2002–2012: Madonna and Child, Tokio; Baroque to Rococo, Tokio – Ibaraki; 

Woman in Art, Tokio; Elegant European Women, Takamatsu; 17
th

 Century European 

Paintings, Hokkaido. 

Bardziej szczegółowe omówienia: patrz załącznik „Dokumentacja dorobku 

naukowego i artystycznego dr Moniki Jadzińskiej” stanowiący podstawę przewodu 

habilitacyjnego. 

 

Sztuka współczesna: 

 kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektami i 

dokumentacjami konserwatorskimi 14 obiektów Juliana Antonisza na wystawę: 

Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Filmoteka Narodowa, Warszawa – Kraków 

2012/2013. 

- Pantograf-animograf fazujący, 1970, tzw. Fortepian Antonisza, wym. 63x62x15cm, 

materiały różne (kilkadziesiąt różnych elementów, różnorodne materiały w tym ready made) 

- Pantograf-animograf z projekcją optyczną, 1968, wym. 22x54x48cm; technika j.w. 

- Maszyna do rysowania i malowania bezpośrednio na taśmie filmowej, wersja turystyczna, 

wym. 8x8,2x18cm, technika j.w. 

- Pantograf-animograf, 1977, wym. 8,5x42x53cm, techn. j.w. 

- Antograf-animograf fazujący, 1968/75, wym. 75x100x21cm, techn. j.w. 

- Aparat do grawerowania śladu dźwięków, 1975, wym. 25,5x35x24cm, techn. j.w. 

- Stół montażowy sonograf, 1978, wym. 27x54x49cm, techn. j.w. 

- Maszyna z żarówką, wym. 31,3x23x22cm, techn. j.w. 

- Chropograf skaningowy duży, 1983, wym. 72x43x36cm, techn. j.w. 

- Radioodbiornik, wym.26x35x9cm, techn.  j.w. 

- Radioodbiornik, wym. 20x22x8cm, techn. j.w. 

- Animograf, 1979, wym. 25,5x35x24cm, techn. j.w. 

- Dźwiękownica unikalna żyletkowa, 1970, wym. 30x56x47cm, techn. j.w. 

- Drukarka filmowa 35mm, 1968/76, wym. 27x46x16cm, techn.  j.w. 

 

 opieka konserwatorska nad wystawami i sporządzenie kart konserwatorskich do ok. 

300 obiektów wykonanych w różnych technikach, z użyciem różnych, często 

niekonwencjonalnych materiałów Juliana Antonisza na wystawę: Antonisz: Technika 

jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 22.01-

17.03.2012, Muzeum Narodowe w Krakowie 13.04-16.06.2013. 

 projekt konserwatorski – prace konserwatorskie i raporty obiektów sztuki 

współczesnej z galerii Salon Akademii i galerii aTAK w Warszawie na wystawę 

Przenikania, 8.12.2011-20.01.2012, następujących artystów: Tadeusz Brzozowski, 

Antonii Fałat, Jerzy Stajuda, Roman Opałka. 
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 opracowanie danych na temat obiektów wykorzystujących nowoczesne materiały 

(tworzywa sztuczne) i technologie następujących artystów: A. Szapocznikow, J. 

Tarasin,  Z. Libera, P. Zarębski, J. Wójcik z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w 

Warszawie (2012-15). 

 opracowanie danych na temat obiektów wykorzystujących nowoczesne materiały 

(tworzywa sztuczne) i technologie w obiektach Tadeusza Kantora – CRIKOTEKA – 

Ośrodek Dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie (2012-15). 

 prace konserwatorskie wraz z dokumentacją obiektu Jana Lebensteina, Figura nr 72, 

1960, z kolekcji 2M. 

 prace konserwatorskie wraz z dokumentacją obiektów Marii Stangret-Kantor z lat 60-

tych XX wieku, na wystawę Marii Stangret-Kantor Collages NEW YORK 1965, 2 

lutego - 30 marca 2013, Galeria Stefana Szydłowskiego w Warszawie. 

 prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów Ryszarda Winiarskiego dla galerii 

Salon Akademii w Warszawie, na wystawę Malarstwo i przestrzeń. Zagadnienia 

teoretyczne kształtowania otoczenia i dydaktyka. Wystawa twórczości Ryszarda 

Winiarskiego, 8-26.10.2012 

 prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektem i dokumentacją 

konserwatorską kilkudziesięciu obiektów z kolekcji Galerii Appendix2/Propaganda w 

Warszawie, m.in. Henryka Tomaszewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Pawła 

Kowalskiego, Ryszarda Grzyba, Aleksandra Ryszki, Laury Paweli, Julii Cybis i 

innych 

 prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z badaniami, projektem i dokumentacją 

konserwatorską obiektów z muzeum POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich – 

obrazy Leszka Sobockiego  

 projekt konserwatorski (w zespole: prof. I. Szmelter, dr M. Jadzinska, dr hab. J. 

Czernichowska, Ł. Wojtowicz, A. Kowalik, D. Kołakowska; M. Jadzińska: 

odpowiedzialna za badania, organizację i częściowo konserwację-restaurację oraz 

całkowicie za rekonstrukcję) 30 obiektów Jana Tarasina. 

 Obiekty czołowego czeskiego minimalisty Stanislava Kolibala z lat 60-tych XX 

wieku  

 

3.4. Dydaktyka  

 
Promotor czterech prac magisterskich – części praktycznych oraz czterech prac w części 

teoretycznej: 

ALEKSANDRA GĄSIOR,  

Dr M. Jadzińska – promotor prac: 

Praca praktyczna: tom IA Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego 

w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej, WKiRDS 2016; 

tom IB Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego 

Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016; 

Praca teoretyczna tom II, Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa scenografii 

teatralnej na przykładzie twórczości Jerzego Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016; 
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Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2016; 

Praca teoretyczna uzyskała ponadto wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Pracę 

Magisterską z Zakresu Wiedzy o Teatrze, Widowisku i Performansie 2015/2016 

organizowanym przez Instytut Teatralny. 

 

MAJA KLIMZA 

Dr M. Jadzińska – promotor prac: 

Praca praktyczna: tom IA, Analiza technologii i problematyka konserwacji i restauracji 

obrazów reliefowych Jana Tarasina – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, WKiRDS 2016; 

Tom IB, Opracowanie wyników badań i prac konserwatorskich obrazów reliefowych Jana 

Tarasina (ok. 1967 – 1970 r), WKiRDS 2016; 

Praca teoretyczna: Upowszechnianie wiedzy o ochronie sztuki i jej konserwacji. Sieci 

naukowe; opracowanie autorskich projektów informacyjno - edukacyjnych dla dzieł 

reliefowych Jana Tarasina; wykonanie strony internetowej pracowni NOVUM, WKiRDS 

2016. 

 

 

ALEKSANDRA KOZIOŁ 

Dr M. Jadzińska – promotor prac: 

Praca praktyczna: tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii 

Stangret-Kantor, WKiRDS 2017; 

tom I C, cz. 1 i 2, Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze 

zbiorów Galerii Foksal w Warszawie; Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji 

instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie, WKiRDS 

2017; 

Praca teoretyczna, tom II: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk 

wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce, WKiRDS 2017; 

Prof. I. Szmelter – promotor pracy:  tom I A, Pamiątka - Souvenir, Aliny Szapocznikow; o 

historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby, WKiRDS 

2017;  

Prace uzyskały nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków 2017; 

Ponadto zostały wyróżnione nagrodą i możliwością prezentacji dzieła konserwatorskiego na 

wystawie Coming Out – najlepsze dyplomy warszawskiej ASP 2017. 

 

JOANNA CHODKIEWICZ 

Praca praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji 

asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych "poematach" 

Władysława Hasiora, WKiRDS 2017; 

Praca teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. 

„Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, 

Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora, WKiRDS 2017; 

Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2017. 

 

Prowadzenie/współprowadzenie prac seminaryjnych w ramach seminarium niższego dla 

studentów 3 roku (tematy monograficzne opracowane w formie pisemnej oraz prezentacji 

multimedialnej);  
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Prowadzenie/współprowadzenie dokumentacji prac konserwatorsko-restauratorskich 

studentów 2-3 roku 

Recenzent prac magisterskich:  

Anna Selerowicz, Wybrane techniki analityczne stosowane przy ocenie autentyczności dzieł 

sztuki, promotor prof. I. Szmelter; WKiRDS 2014; 

Joanna Krakowian, Między konserwacją a kreacją na przykładzie projektu: „Multipart w 

procesie” - zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji 

„Multipartu” Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy 

„Zuzanna i Spółka”, promotor prof. I. Szmelter, WKiRDS 2015; 

Anna Chaber, Problematyka konserwatorska obrazu „Lirnik” Kazimierza Pochwalskiego, ok. 

1850 lub po 1919, olej, płótno, promotor dr hab. J. Czernichowska, WKiRDS 2016; 

Diana Kułakowska, Konserwacja i restauracja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem”, promotor 

dr hab. J. Czernichowska, WKiRDS 2017; 

Anna Konopko, Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźb Mirosława Bałki Suczka i Czysty 

piesek, promotor tej części pracy magisterskiej – prof. I. Szmelter, WKiRDS 2017. 

 

Dydaktyka: 

Praca naukowo-dydaktyczna w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa 

sztalugowego i obiektów sztuki współczesnej. Działalność Pracowni ogniskuje się wokół 

projektów konserwatorskich i restauratorskich poświęconych malarstwu sztalugowemu – 

dawnemu i współczesnemu. Program nauczania realizowany na roku II i III (4 semestry) ma 

na celu stopniowe praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnej konserwacji 

i restauracji obiektów sztuki, zgodnie z obowiązującą etyką zawodu i jego standardami. 

Program obejmuje praktyczną naukę konserwacji malarstwa sztalugowego oraz cykl 

wykładów poświęconych identyfikacji obiektu zabytkowego oraz współczesnej metodyce 

i metodologii konserwacji. W trakcie wykładów omawiane są zagadnienia z zakresu historii, 

techniki wykonania i przyczyn zniszczeń dzieł sztuki oraz działań w zakresie konserwacji, 

restauracji i rekonstrukcji na przykładach wybitnych dzieł sztuki o złożonej problematyce 

technologicznej i konserwatorskiej. Zajęcia praktyczne realizowane są przy oryginalnych 

dziełach sztuki, wykonanych zarówno w tradycyjnych, jak i współczesnych technikach. Pod 

merytoryczną opieką kadry studenci realizują projekty konserwatorskie, poprzedzone 

i wspierane specjalistycznymi badaniami fizyko-chemicznymi, historyczną, stylistyczną, 

ikonograficzną i technologiczną analizą dzieła sztuki oraz analizą jego stanu zachowania 

i przyczyn zniszczeń; realizacji projektu towarzyszy wykonanie konserwatorskiej 

dokumentacji opisowej i fotograficznej oraz seminarium na wybrany temat.  

 

Prowadzę wykłady dotyczące konserwacji-restauracji dzieł sztuki dawnej oraz 

współczesnej (restauracja – uzupełnianie ubytków zaprawy; uzupełnianie ubytków warstwy 

malarskiej – retusz) oraz współpracuję z Międzykatedralną Pracownią „Novum” Ochrony i 

Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej prowadzoną przez prof. Iwonę Szmelter. 
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Wykłady dotyczące ochrony sztuki współczesnej prowadzę również poza murami 

uczelni – m.in. w czasie projektu włosko-polskiego na Kubie (2018r.) 

 

3.5. Nagrody i wyróżnienia  
 

Nagroda rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2016/17 

Nagroda: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research&Cybernetics, 

Outstanding Contribution to the Art to dr Monika Jadzińska, in recognition of her 

Outstanding Scholarly Contribution to the Advancement of Research in the Arts, Baden 

Baden 3.08.2017. 

 

3.6. Upowszechnianie osiągnięć badawczych  

 

3.6.1. Upublicznienie wyników prac i badań, referaty (w okresie przed uzyskaniem 

doktoratu – wybór): 

 

1. Jadzińska, M., Case Study - Foksal Gallery. Innovations in the Interpretation of 

Authenticity, Seminarium «Access to Contemporary Art (part I.)», 5-6.12.2009, 

Ljubliana, referat 

2. Jadzińska, M., Autentyzm w sztuce współczesnej, Collegium Civitas, 03.01.2009, 

Warszawa, referat  

3. Jadzińska, M., Preservation, conservation and presentation of installation art, Shifting 

practice, shifting roles? Artist’s installation and the Museum, TATE Gallery, 22-

23.03.2007, Londyn, referat na sesji panelowej oraz poster na sesję posterową 

4. Jadzińska, M., The issue of authenticity in “Grass just Grass” by K.M. Bednarski, 

sympozjum: Art Participation, S.M.A.K., 19-20.10.2006, Gandawa, referat 

5. Jadzińska, M., Wybrane zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, IS PAN, 

4.03.2006, Warszawa, referat 

6. Jadzińska, M., Zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieł sztuki współczesnej, Wydz. Historii Sztuki, Uniwersytetu im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.04.2006, Warszawa, referat 

 

3.6.2. Upublicznienie wyników prac i badań, referaty, postery (w okresie po uzyskaniu 

doktoratu): 

 

1. Jadzińska, M., How Artists explore Science – Plastics in Visual Art in 1960s Poland, 

Advances in Art and Science, 15th Special Focus Symposium on Art and Science, The 

29th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, July 

31-August 4, 2017, Baden Baden 2017, referat, publikacja 

2. Jadzińska, M., Ocalić dziedzictwo naszych czasów – innowacje w myśleniu 

konserwatorskim. Sztuka współczesna, jej zachowanie i konserwacja, Targi 

Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, wyposażenia, Archiwów, Muzeów 
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i Bibliotek, DZIEDZICTWO, 7-9.11.2017, referat wraz z prezentacją multimedialną w 

formie filmu 45’ 

3. M. Jadzińska, „Nieznośna zmienność materii”. Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, 

Sympozjum Sztuka w Procesie – o lekkości bytu? Ochrona, konserwacja i restauracja 

dzieł sztuki współczesnej, 18.12.2017, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz 2017, 

referat, publikcja 

4. Jadzińska, M., Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, Badania fizyko-chemiczne w 

analizie dzieł sztuki i procesów ich degradacji, Wydział Chemii Uniwersytetu 

Jagielońskiego, 16-17.02.2017, Kraków 2017, referat 

5. Jadzińska, M., Krótka refleksja na temat zmian w sztuce, Cricoteka – warsztaty, esej, 

sierpień 2016  

6. Jadzińska, M., Materialne i niematerialne aspekty sztuki, Cricoteka – warsztaty, esej, 

sierpień  2015 

7. Jadzińska, M., Conservator – a Link to Connecting Art and Science in the Process of 

Research and the Project of Conservation and Restoration of Works of Art. Case 

Study – the Care of unconventional Works of Art by Jan Tarasin, 14th Special Focus 

Symposium on Art and Science held as part of  The 28th International Conference on 

systems Research, Informatics and Cybernetics, 1-5 August 2016, Baden-Baden, 

referat, publikacja 

8. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials in works of art: How to 

preserve intent and matter, International Conference Authenticity in Transition, 

Changing practices in Contemporary Art Making and Conservation, 1-2.12.2014, 

Glasgow,  referat, publikacja 

9. Jadzińska, M., New materials in works of art (plastics) – the challenge of our times. 

Synergy in the field of recognition, damage assessment and protection, International 

Conference EUROMED 2014 dedicated on Cultural Heritage Documentation, 

Preservation and Protection, 3-8.11.2014, Limassol, Cypr, referat, poster, publikacja 

10. Jadzińska, M., Parzuchowski,  P., Plastic work of art  - challenge of our time. FTIR, 

RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, P. Althamer 

and M. Bałka, CFP: Forum: Plastics History 2014 "Plastics Heritage", HTW 

Hochschule für Technik und Wirtschaft  (University of Applied Science) 22-

24.10.2014, Berlin, poster 

11. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials and technologies and its 

consequences. Questions about the authenticity of material, form or idea, IIAS Art 

and Science, 12th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 

25nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 4-

9.08.2014, Baden Baden, referat, publikacja 

12. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Plastic work of art. FTIR, RAMAN, NMR, XRF 

analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, M. Bałka and P. Althamer, 5th  

Meeting  X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural 

heritage, Celebrating the International Year of Crystallography and the 650th 

Anniversary of Jagiellonian University, 14-17 Maj 2014, Kraków, poster 

13. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Complex care for contemporary art heritage - 

research project: Plastics in art in Poland, FUTURE TALKS 013, Technology and 
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Conservation of Modern Materials in Design, Pinakothek der Moderne 23-25.10.2013, 

Monachium, poster, publikacja 

14. Jadzińska, M., Think of culture, care for art. Preservation of contemporary heritage in 

modern society, the Information Society Conference, 16th International 

Multiconference 7-11.10.2013, Ljubliana, referat, publikacja 

15. Jadzińska, M., Pięć ścieżek w stronę popularyzacji ochrony dziedzictwa kultury. 

Spostrzeżenia akademika i konserwatora, Nauczanie i popularyzacja ochrony 

dziedzictwa, Konferencja ICOMOS, Arkady Kubickiego, 5-6.12.2013, Warszawa, 

referat, publikacja 

16. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Zadrożna, I., Szmelter, I., Tworzywa sztuczne w 

dziełach sztuki w Polsce – interdyscyplinarny projekt badawczy, Analiza Chemiczna w 

Ochronie Zabytków, 5-6.12.2013, Warszawa, poster 

17. Jadzińska, M., To preserve the impossible – the protection and conservation of 

contemporary art on the example of installation, ICOM-CC 16th Triennial 

Conference, wrzesień 2011, Lisbona, referat, publikacja 

18. Jadzińska, M., Safe the Culture, the Culture Safes You. The role if Culture, Art and 

their Preservation in Modern Information Society, The Second International 

Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference "Information 

Society 2011", Jozef Stefan Institute, 10-11.10.2011, Ljubljana, referat, publikacja 

19. Jadzińska, M., Truth, Objectivity, Authenticity. Interdisciplinaryty in Research of 

Modern And Contemporary Art, Art and Science, Proceeding of a special Forum 

Symposium on Art and Science, held as part of The 23nd International Conference on 

System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.08.2011, Baden Baden, referat, 

publikacja 

20. Jadzińska, M., The game with the viewer – can we preserve it? Seminarium 

«Access2CA: Access to Contemporary Art (part II.)», Museu de Serralves, 9-

11.03.2011, Porto, referat, publikacja 

21. Jadzińska, M., Rethinking the Authenticity and it's Influence on Conservation. 

Innovative Strategy for Preservation Material and Intangible Aspects in Installation 

Art, Sesja «The Knowledge Tree» w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010 

w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary 

Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, Amsterdam, referat 

22. Jadzińska, M., Authenticity in Installation Art. Innovations in Interpretation of 

Authenticity in Works of Art, na Sesję Posterową w ramach Światowego Sympozjum 

w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, 

Amsterdam, poster 

23. Jadzińska, M., Reconsidering Authenticity. Care of Conceptual and Installation Art, 

Art and Science, special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 

22nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-

6.07.2010, vol. VIII, Baden Baden, referat, publikacja 

24. Jadzińska, M., Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładzie 

sztuki konceptualnej i instalacji, konferencja naukowa <<Wokół zagadnień estetyki 

zabytku po konserwacji i restauracji>>, 27-29.05.2010, Toruń, referat, publikacja 

 

PUBLIKACJE: 
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Po obronie doktoratu – 29 publikacji artykułów (w tym w 16 w periodykach zagranicznych), 

jedna książka autorska (szczegóły w załączniku dot. Dokumentacji dorobku M. Jadzińska).  

 

 

 

 

 


