


Dzieñ I (18.10.2012)

9.00 – 9.30 – prof. UJ dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyñski – wyk³ad inauguracyjny

9.30 – 10.30 – Z teorii cielesnoœci:
mgr Agnieszka Jêczeñ – Medialne reprezentacje cia³a w kulturze wspó³czesnej – 
miêdzy estetyzacj¹ a rytualizacj¹
mgr Katarzyna Górska (RUB) – Fotomonta¿ jako subwersywna technika medialna: 
Pierre Molinier i nowa definicja cia³a
mgr Katarzyna Wejman (UAM) – Interaktywna sztuka nowych mediów – 
eksperymenty na ciele odbiorcy
Dyskusja: 15 – 30 minut

11:00 – 12:00 – Z filozofii wstrêtu:
mgr Urszula Lisowska (UWr) – Wstrêt jako zasada medialnej reprezentacji cielesnoœci – 
perspektywa filozofii Marthy C. Nussbaum
dr Grzegorz Kubiñski (PWSW) – Po¿¹danie i wstrêt. Analiza cia³a w wybranych 
programach telewizyjnych
Mateusz Zimnoch (UJ) – Wstrêt jako miejsce prawdy. Transgresywne doœwiadczenie 
abiektu w reporta¿u „Bom¿ycha” Jacka Hugo-Badera
Dyskusja: 15 – 30 minut

12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa

13:30 – 15:10 – Cia³o w reklamie:
mgr Kamil Szpyt – Cia³o w reklamie czy reklama na ciele? Wybrane prawne aspekty 
zjawiska body advertising
Alina Jaworska (UMK) – Cia³o jako noœnik reklamowy. Ludzka materia w komunikacji 
marketingowej
mgr Mariola Milusz (UMCS) – Sposoby kreowania wizerunku kobiety w reklamie prasowej 
na podstawie periodyku „Viva”
Karolina Ni¿yñska (UJ) – stereotypizacja p³ci w najpopularniejszych reklamach 2011 roku 
w bran¿y FMCG
Anna Czerwiñska (UKSW) – Na co dziœ zwracamy uwagê? Jêzykowy obraz partnera 
i partnerki w og³oszeniach matrymonialnych
Dyskusja: 15 – 30 minut

15:40 – 16:40 – Popkultura wobec cia³a i p³ci:
mgr Stanis³aw Dunin-Wilczyñski (KUL) – Cia³o jako noœnik suspensu w filmach 
o Jamesie Bondzie
mgr Daria Bruszewska (UWM) – Wyzwolone czy zniewolone? Nastoletnie cia³o 
w serialu Skins
mgr Anna Steli¿uk (UW) – Which one's the boy? Komiks jako medium edukacji 
na temat p³ci i seksualnoœci
Dyskusja: 15 – 30 minut



Z teorii cielesnoœci

mgr Agnieszka Jêczeñ – Medialne reprezentacje cia³a w kulturze wspó³czesnej – miêdzy 
estetyzacj¹ a rytualizacj¹:

W referacie swym postaram siê ukazaæ w jaki sposób cia³o przyjmuje w kulturze wspó³czesnej postaæ fetysza, 
któremu nadawane s¹ silne jakoœci estetyczne. Dzieje siê tak za spraw¹ licznych wizerunków medialnych 
obecnych w prasie popularnej, na billboardach, w telewizji, Internecie. Reprezentacje medialne wywo³uj¹ 
efekt estetyzacyjny cia³a w kulturze wspó³czesnej. Na wybranych przyk³adach reklam i artyku³ów prasowych 
uka¿ê œrodki i techniki medialnego sterowania uwag¹ i percepcj¹ odbiorców w tym aspekcie. Oddzia³ywanie 
mediów na sposób postrzegania cia³a ma nie tylko wymiar zewnêtrzny, ale g³êboko osobowy i psychologiczny, 
a niekiedy graniczy nawet z kwestiami sakralnymi i rytualizacyjnymi (gabinety odnowy, SPA). W ten sposób 
sfera somatyczna w mediach to dziedzina, która funkcjonuje na granicy fikcji i rzeczywistoœci, symulacji i 
werystycznej (wrêcz hiperrealistycznej) reprezentacji.Cia³o w perspektywie medialnej wpisuje siê w kondycjê 
ponowoczesnej to¿samoœci i idee autokreacji. Cielesne reprezentacje medialne konstruuj¹ równie¿ pewien 
projekt utopii – kultu wiecznej m³odoœci, zdrowia, figury i urody. Wszechobecnoœæ medialnych wizerunków 
sk³ania jednak do refleksji nad sfer¹ aksjologiczn¹ wspó³czesnego spo³eczeñstwa i efektami tego typu dzia³añ 
w przysz³oœci.

mgr Katarzyna Górska (RUB) – Fotomonta¿ jako subwersywna technika medialna: 
Pierre Molinier i nowa definicja cia³a:

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e fotografia to po prostu reprezentacja rzeczywistoœci? Przede wszystkim w latach 
70tych i 80tych „indeks” by³ pojêciem kluczowym w dyskursie dotycz¹cym fotografii, ale i dzisiaj jest pojêciem 
nadal aktualnym. Fotografia jest czêsto pojmowana jako niezbity dowód, potwierdzaj¹cy egzystencjê tego, co 
pokazuje. Lecz czy takie przekonanie jest prawdziwe dla ka¿dej fotografii? A mo¿e na przyk³ad cielesnoœæ to
 tylko fotograficzna koncepcja?

Tematem przewodnim referatu s¹ fotograficzne figuracje francuskiego fotografa Pierra Moliner. W swoich 
pracach Molinier wystêpuje najczêœciej sam w roli modela. Jego autoportrety s¹ w du¿ej mierze inscenizacjami 
i wariacjami, tego co zwyk³o siê nazywaæ cia³em. Dla jego prac charakterystycznymi elementami s¹ kanoniczne 
symbole kobiecoœci jak poñczochy, buty na wysokich obcasach, d³ugie paznokcie, makija¿. To w³aœnie te 
elementy pozwalaj¹ mu bardzo przekonywuj¹co „naœladowaæ” kobietê. Lecz ten moment wiarygodnoœci, który 
uda³o mu siê z tak¹ pieczo³owitoœci¹ stworzyæ, przerywa on czêsto poprzez monta¿ fotograficznych mêskich 
i damskich czêœci cia³a. W ten sposób wiele z jego postaci nabiera hermafrodytycznych konturów, inne 
natomiast w ogóle nie maj¹ odpowiedników w rzeczywistoœci. S¹ to formy, które mimo, i¿ s¹ zmontowane 
z fotografii czêœci ludzkiego cia³a, nie tworz¹ bynajmniej podobizny ludzkiego cia³a. Anatomie Moliniera
 odznacza wieloznacznoœæ, prowokacyjnoœæ i ambiwalentnoœæ. Jego prace s¹ niew¹tpliwie kompilacjami 
fotograficznego materia³u, lecz przekonanie o indeksykalnoœci fotografii, nadaje tym figuracjom wiarygodnoœæ.             
                                                                                                                        
Refleksja nad medium fotomonta¿u w po³¹czeniu z refleksj¹ nad indeksykalnoœci¹ fotografii przy recepcji prac 
Pierra Molinier pozwala na dostrze¿enie  cia³a w inny sposób.  A pojêcia p³eæ, seksualnoœæ czy „w³aœciwa” 
cielesnoœæ staj¹ siê z tej perspektywy o wiele mniej ostro nakreœlone . Ale tak¿e tak zaklinana indeksykalnoœæ 
fotografii w konfrontacji z technik¹ monta¿u pokazuje siê w innym œwietle. 

Pytaniem przewodnim referatu bêdzie: Jaki wp³yw ma na myœlenie o ciele, o jego konturach, na pojêcie p³ci 
i normalnoœci konfrontacja z ich przekazem medialnym? Niniejszy referat bêdzie zatem refleksj¹ nad  
problemem medialnoœci fotograficznej techniki.



mgr Katarzyna Wejman (UAM) – Interaktywna sztuka nowych mediów – eksperymenty 
na ciele odbiorcy:

Celem mojego referatu jest analiza ró¿nych form cielesnego anga¿owania odbiorcy w interaktywnej sztuce 
nowych mediów. Zostan¹ podjête rozwa¿ania na temat przekszta³ceñ tradycyjnej roli odbiorcy, domniemanej 
emancypacji, cielesnego uwik³ania w dzie³o oraz zwi¹zanej z tym kontroli i dyscypliny.

Sztuka wraz z doœwiadczeniem estetycznym od czasu modernizmu ulega³a nieustannym przeobra¿eniom. 
D¹¿ono m.in. do zwiêkszenia aktywnoœci odbiorcy, wyrwania go z kontemplatywnej postawy oraz 
anga¿owania w proces twórczy. Z czasem jego wolnoœæ zwi¹zana z interpretowaniem oraz kreowaniem 
sensu sta³a siê aktywnym i fizycznym uczestnictwem w artystycznym wydarzeniu. Proces ten, który mia³ 
u swej podstawy zarówno zaplecze teoretyczne m.in. poststrukturalizmu jak i eksperymenty artystyczne 
w ramach performance'ów i happeningów, wype³ni³ siê dziêki sztuce nowych mediów – realizowanej na 
bazie zaawansowanych technologii komputerowych. G³ówn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ tak¹ sztukê jest wpisania 
w jej strukturê interaktywnoœæ, czyli mo¿liwoœæ wykorzystania nielinearnoœci dzie³a (E. Zimmerman), 
ka¿dorazowe aktualizowanie go poprzez aktywnoœæ widza i jego komunikacjê z dzie³em. Dziêki nowym 
mo¿liwoœciom widz jest na ró¿ne sposoby anga¿owany w proces twórczy. Wraz z cia³em. Niekiedy przyjmuje 
to formê wykonywania mechanicznie danej czynnoœci np. jazdy na pod³¹czonym do instalacji rowerze. 
W innych przypadkach uczestnik zanurza siê w interaktywnej przestrzeni, a jego cia³o staje siê Ÿród³em 
impulsów oddzia³ywuj¹cych na œrodowisko. Mo¿e byæ to zale¿ne od jego ruchów, wytwarzanego ciep³a, 
fal elektromagnetycznych. Cia³o zostaje równie¿ podwojone, „zwirtualizowane” a przestrzeñ rozszerzona. 
Uczestnicy identyfikuj¹ siê z swoimi awatarami b¹dŸ anga¿uj¹ siê emocjonalnie w relacje z wyœwietlanymi 
obrazami innych. Dziêki rozszerzeniu pola wydarzenia artystycznego cz³owiek doœwiadcza multisensorycznie.

Proces ten jest postrzegany jako emancypacja odbiorcy. Decyduje on o znaczeniu dzie³a oraz o jego 
materialnoœci, strukturze i rozwoju (R. Kluszczyñski). Jednoczeœnie jednak staje siê zale¿ny od danego 
wydarzenia artystycznego. Zdany jest na œrodowisko, w które zostaje uwik³any. Dany algorytm pozwala 
na konkretne opcje wyboru, funkcjonuje siê we wczeœniej ukszta³towanej sieci hiper³¹czy (L. Manovich) 
i wyznaczonej formie komunikacji. Niekiedy widz zostaje zdyscyplinowany, wykonuje z góry wyznaczone 
czynnoœci. Innym razem nie posiada wstêpnej wiedzy o strukturze, która dodatkowo w czasie realizacji ulega 
przeobra¿eniom. Uczestnik eksploruje dan¹ wirtualn¹ przestrzeñ, gubi siê, rozpoznaje strukturê i swoj¹ rolê 
w niej. Próbuje harmonijnie wspó³dzia³aæ, a nastêpnie przej¹æ kontrolê nad tym, co siê dzieje (M. O¿óg). 
Jednak nie zawsze jest to mo¿liwe.



Z filozofii wstrêtu

mgr Urszula Lisowska (UWr) – Wstrêt jako zasada medialnej reprezentacji cielesnoœci – 
perspektywa filozofii Marthy C. Nussbaum:

Celem referatu bêdzie analiza sposobu medialnej reprezentacji cielesnoœci z perspektywy przedstawionej 
przez Marthê Nussbaum interpretacji kategorii wstrêtu. Zostanie ona osadzona w kontekœcie wypracowanej 
przez filozofkê koncepcji cielesnoœci jako konstytuanty cz³owieczeñstwa. Wstrêt pojmuje Nussbaum jako 
emocjê nakierowan¹ na te aspekty cielesnoœci, które wi¹¿¹ siê z, implikowan¹ przez ludzk¹ zwierzêcoœæ, 
podatnoœci¹ na krzywdê (vulnerability), a co za tym idzie – œmiertelnoœci¹. Emocja ta wyra¿a wiêc negacjê 
w³asnej cielesnoœci i jako taka funkcjonuje jako Ÿród³o wykluczeñ spo³ecznych. Cechy wzbudzaj¹ce wstrêt 
czêsto bowiem przypisuje siê okreœlonej grupie, a nastêpnie pozornie eliminuje siê ze spo³eczeñstwa przez 
wykluczenie dyskryminowanej grupy. W planowanym referacie zostan¹ wskazane przyk³ady, obrazuj¹ce
funkcjonowanie tego mechanizmu w medialnych reprezentacjach cielesnoœci. W szczególnoœci uwzglêdnione
 zostan¹ ró¿nice w obrazowaniu cielesnoœci kobiet i mê¿czyzn, które sugeruj¹, ¿e to kobietom przypisuje 
siê cechy wzbudzaj¹ce wstrêt. Jednoczeœnie, takie praktyki zostan¹ poddane krytyce z perspektywy 
zaproponowanej przez Nussbaum rewizji pojêcia ludzkiej godnoœci, maj¹cej na celu pogodzenie tej kategorii 
z cielesnoœci¹.

dr Grzegorz Kubiñski (PWSW) – Po¿¹danie i wstrêt. Analiza cia³a w wybranych 
programach telewizyjnych:

Przedstawiany referat dotyczy³ bêdzie analizy wybranych programów telewizyjnych emitowanych na 
kana³ach takich jak np.: TLC, Polsat Cafe, TVN Style, MTV, Club. Analiza treœci dokonana bêdzie pod wzglêdem 
postrzegania, prezentowania i percypowania cia³a zarówno przez osoby wystêpuj¹ce jak i odbiorców. 
Wspomniane kana³y telewizyjne w du¿ej mierze emituj¹ treœci dotycz¹ce wszelkich mo¿liwych aspektów 
zwi¹zanych z cia³em, aczkolwiek nigdy nie jest to cia³o zdrowe, normalne. Wydaje siê, ¿e sytuacja jest 
dok³adnie odwrotna - cia³a prezentowane w analizowanych programach s¹ w ci¹g³ym procesie konstrukcji 
oraz d¹¿enia do idea³u. Tez¹ proponowanego referatu jest, ¿e nie istnieje ¿aden absolutny cel przedstawianych 
zabiegów i zdecydowanie nie jest nim uzyskanie okreœlonego, lepszego czy zdrowszego wygl¹du. Obecne 
na ekranie cia³a funkcjonuj¹ jako paradygmat wspó³czesnej kultury, s³u¿¹ jako liminalne figury wskazuj¹ce na 
ci¹g³¹ obecnoœæ ci¹g³ych przekszta³ceñ w niekoñcz¹cym siê procesie kulturowym.

Mateusz Zimnoch (UJ) – Wstrêt jako miejsce prawdy. Transgresywne doœwiadczenie 
abiektu w reporta¿u „Bom¿ycha” Jacka Hugo-Badera:

Celem wyst¹pienia jest zaprezentowanie reporta¿u Bom¿ycha Jacka Hugo-Badera w œwietle niektórych 
w¹tków filozofii wstrêtu oraz myœli innoœci. Wspomniany reporta¿ s³u¿y tu wy³¹cznie jako arbitralna propozycja 
materia³u badawczego, zaœ kluczowe spostrze¿enia mog¹ byæ rozci¹gniête na inne reporta¿e wcieleniowe, 
dotycz¹ce grup wykluczonych. Punktem wyjœcia dla wyst¹pienia jest przekonanie o faktycznej niemo¿noœci 
dotarcia do istoty opisywanego przez reporta¿ystê zjawiska, co nasila siê zw³aszcza w dobie ponowoczesnoœci. 
Doœwiadczenie wstrêtu mia³oby byæ rodzajem próby dotarcia do tego, co Realne, wymykaj¹ce siê kulturowym 
reprezentacjom i konstruktom – próby rzetelnej reprezentacji œwiata empirycznego, le¿¹cej u podstaw 
reporta¿u. By³oby to zgodne z zasadniczymi w¹tkami filozofii wstrêtu od Kanta a¿ po Kristev¹ – historia owej 
myœli jest zarazem histori¹ poszukiwania prawdy w oderwaniu od wielkich systemów metafizycznych, co staje 
siê szczególnie wyraŸne zw³aszcza od czasów Nietzschego. Rozwój filozofii wstrêtu oraz punkty wspólne 
w koncepcjach ró¿nych myœlicieli (Kanta, Nietzschego, Bataille'a, Kristevej i innych) s¹ nie tylko symptoma-
tyczne z filozoficznego punktu widzenia, lecz stanowi¹ interesuj¹cy punkt wyjœcia  dla ponowoczesnych 
interpretacji wspomnianej wy¿ej grupy tekstów. Perspektywa ta ³¹czy siê œciœle ze zmierzchaj¹c¹ ju¿ myœl¹ 
innoœci, lecz tak¿e niewyeksploatowanymi dotychczas w dyskursie teoretycznoliterackich kategoriami, 
np. z kategori¹ empatii. Tym samym referat ma byæ nie tylko pewn¹ propozycj¹ filozoficzno-metodologiczn¹,
 lecz jednoczeœnie punktem wyjœcia dla dalszych poszukiwañ.



Cia³o w reklamie

mgr Kamil Szpyt – Cia³o w reklamie czy reklama na ciele? Wybrane prawne aspekty 
zjawiska body advertising:

Cia³o ludzkie przy ka¿dej okazji wysy³a do rozmówcy szereg niewerbalnych komunikatów: jestem znudzony, 
zainteresowany, rozdra¿niony. I wszystko to za poœrednictwem pozornie niezauwa¿alnych gestów, mo¿liwych 
do odczytania jedynie dla specjalistów. Krok dalej w rzeczonej praktyce poszli niektórzy artyœci, m.in. aktorzy, 
tancerze, czy ³y¿wiarze, zamierzenie staraj¹c siê przekazaæ odbiorcom pewne przes³anie za pomoc¹ 
kombinacji przemyœlanych ruchów i mimiki. Nie ulega w¹tpliwoœci – cia³o ludzkie to nie tylko „wabik” 
nak³aniaj¹cy do kupna pewnego towaru w mediach (s³ynne sex sells), ale swoiste medium samo w sobie. 
Wspomniana prawid³owoœæ zosta³a w b³yskawicznie zauwa¿ona przez specjalistów od reklamy i marketingu 
oraz wykorzystana, staj¹c siê tym samym „kamieniem wêgielnym” pod powstanie zjawiska body advertising.

Body advertising to nic innego, jak wykorzystanie cia³a ludzkiego jako powierzchni do przekazywania treœci 
reklamowych, przewa¿nie – za pomoc¹ tatua¿y. Umo¿liwia ono tym samym prezentowanie reklam 
w sytuacjach, w których normalnie nie uda³oby siê tego wykonaæ lub wi¹za³oby siê to ze znacznymi kosztami 
np. podczas wystêpu w telewizyjnym show znanego prezentera, przez ca³y czas trwania programu. 

Zjawisko rodzi liczne kontrowersje wœród odbiorców: natury etycznej, estetycznej, ale równie¿ (a mo¿e 
przede wszystkim) prawnej. Sprowokowa³o ono m.in. takie pytania jak: czy przekazywanie treœci reklamowych 
na ciele ludzkim powinno byæ traktowane pod wzglêdem prawnym tak samo, jak za poœrednictwem 
tradycyjnego medium? Je¿eli np. pi³karz znanej dru¿yny pojawi siê z wytatuowan¹ na czole nazw¹ znanej 
marki piwa, konkurencyjnej do tej, która uznawana jest za oficjalnego sponsora spotkania, czy organizatorom 
wolno nakazaæ mu zas³oniêcie wspomnianego tatua¿u? Jak daleko mo¿na w tym przypadku ingerowaæ 
w wolnoœæ jednostki do prezentowania swojego cia³a? A co z reklamami epatuj¹cymi nagoœci¹ i erotyzmem – 
obecnymi pod postaciami obscenicznych rysunków na ciele mê¿czyzny lub kobiety? Czy firma reklamuj¹ca 
swój produkt mo¿e zakazaæ „¿ywemu billboardowi” jego usuniêcie przez pewien czas i tym samym ograniczyæ 
jego prawo do decydowania o samym sobie? Czy cia³o ludzkie to rzeczywiœcie w obecnych czasach jedynie 
„powierzchnia”, na której mo¿na umieœci dowolne przes³anie, a jedynym ogranicznikiem jest cena?

Niniejsze opracowanie ma na celu spojrzenie na zasugerowan¹ przez organizatorów relacjê reklama-cia³o 
niejako „z drugiej strony”. Cia³o nie pe³ni ju¿ tylko roli „treœci przekazy”, a samo je przekazuje, rodz¹c tym 
samym liczne kontrowersje natury prawnej.

Alina Jaworska (UMK) – Cia³o jako noœnik reklamowy. Ludzka materia w komunikacji 
marketingowej:

Co mo¿na wyraziæ za pomoc¹ ludzkiej sylwetki? Okazuje siê, ¿e coraz wiêcej. Ludzkie cia³o wykorzystuje siê 
nie tylko w promocji produktów, ale tak¿e kampanii spo³ecznych i towarzysz¹cych im idei. Gdy cia³o zamienia 
siê w noœnik reklamowy, przekaz staje siê bardziej ludzki i rzeczywisty. To, co posiada ka¿dy z nas, zostaje 
sprowadzone do instrumentu czy te¿ narzêdzia, jakim pos³uguj¹ siê marketingowcy. 

Referat bêdzie dotyczy³ kilku aspektów wykorzystania czêœci cia³a w akcie komunikacyjnym. Zaprezentowane 
zostan¹ przyk³ady, gdzie cia³o w ró¿nych wymiarach i w ró¿ny sposób uczestniczy³o w komunikacji reklamowej. 
Nie tylko poprzez prezentacjê sylwetki, ale tak¿e poprzez zachêcenie i zaanga¿owania cia³a odbiorcy 
w odczytanie komunikatu. 



mgr Mariola Milusz (UMCS) – Sposoby kreowania wizerunku kobiety w reklamie prasowej 
na podstawie periodyku „Viva”:

Celem niniejszego referatu jest przedstawienie wizerunku kobiety wyzyskiwanego w reklamie prasowej 
na ³amach periodyku Viva . Czasopismo to kreuje nastêpuj¹ce rodzaje  postaci kobiecych:
     1) kobieta-wamp,
     2) kobieta mityczna,
     3) kobiet w kawa³kach,
     4) lolita,
     5) kobieta sukcesu,
     6) kobieta dojrza³a.
W referacie autorka wykorzysta³a  semantyczno-pragmatyczn¹ metodologiê badañ.  Analizie zosta³a poddana 
zarówno werbalna jak i pozawerbalna czêœæ przekazu.  Wyniki pokazuj¹, i¿ kreacje postaci kobiecych mo¿na 
umieœci na przeciwleg³ych stronach osi aksjologicznych.  Ka¿de z wymienionych przedstawieñ konotuje 
w³aœciwe sobie skojarzenia i wpisuje siê w okreœlony kanon wartoœci. Wizerunki te s¹ wiêc uzale¿nione od 
socjologicznych uwarunkowañ, odgrywaj¹cych dominuj¹c¹ rolê w okreœlonej grupie spo³ecznej. Nale¿y przy 
tym zaznaczyæ, ¿e wizerunki kobiet w reklamie na przestrzeni czasu ulega³y  metamorfozie. Wielkim 
uproszczeniem by³oby stwierdzenie, ¿e kobieta pe³ni w przekazie reklamowym jedynie funkcjê ornamentu. 
Niniejszy referat jest te¿ wiec próba ukazania innych ról, które tego typu wizerunki odgrywaj¹ we wspó³czesnej 
reklamie prasowej.

Karolina Ni¿yñska (UJ) – stereotypizacja p³ci w najpopularniejszych reklamach 2011 roku 
w bran¿y FMCG:

Celem wyst¹pienia jest przedstawienie stereotypów p³ci w reklamach produktów szybko zbywanych. Analiza 
zosta³a przeprowadzona na podstawie rankingu najchêtniej ogl¹danych reklam 2011 r. dwutygodnika "Detal 
dzisiaj" poœwiêconemu dystrybucji towarów FMCG.

Punktem wyjœcia jest usystematyzowanie najbardziej zakorzenionych w kulturze przekonañ o rolach 
spo³ecznych kobiet i mê¿czyzn. Dobór osób w reklamach FMCG oparty jest na schematach: kobieta zajmuj¹ca 
siê domem - wariant tradycyjny. Ciep³a i spokojna osoba, najczêœciej w œrednim wieku, dla której priorytetem 
jest utrzymanie ³adu w domu i szczêœcie wszystkich jego mieszkañców. W opozycji do niej wystêpuje 
gospodyni domowa - wariant nowoczesny, która œledzi najnowsze trendy w prowadzeniu domu i czerpie
z tego przyjemnoœæ, oraz kobieta - symbol piêkna i seksu, która dba o swoje cia³o najlepszymi kosmetykami. 
Mê¿czyzna najczêœciej przedstawiany jest jako profesjonalista. Dobrze wykszta³cony, obeznany w najnowszych 
technologiach, dziêki czemu pe³ni rolê eksperta. Innym mêskim stereotypem jest mê¿czyzna-macho. 
Niezale¿ny, pewny siebie, przystojny i zabawny oraz mê¿czyzna-ojciec, najczêœciej w tle ¿ony-gospodyni 
domowej. Jego g³ównym zadaniem jest utrzymanie rodziny i domu, który prowadzi jego idealna ¿ona.
Cechy na podstawie których bêd¹ analizowane reklamy to przede wszystkim: p³eæ, atrakcyjnoœæ fizyczna, 
kompetencje, wiek i wyobra¿enie o roli, któr¹ przyjmuje grana postaæ. Próba zrozumienia wyboru 
okreœlonego wzorca modeli w konkretnej reklamie, ale nie ocena wp³ywu przedstawionych stereotypów 
p³ci na spo³eczeñstwo.

Anna Czerwiñska (UKSW) – Na co dziœ zwracamy uwagê? Jêzykowy obraz partnera 

i partnerki w og³oszeniach matrymonialnych:

Zagadnienie, którym chcia³abym siê zaj¹æ, by³o ju¿ przedmiotem analizy. W swoim referacie chcia³abym 
zebraæ dotychczasowe ustalenia na ten temat i dokonaæ aktualizacji jêzykowego obrazu partnera i partnerki 
w og³oszeniach matrymonialnych.    



Popkultura wobec cia³a i p³ci:

mgr Stanis³aw Dunin-Wilczyñski (KUL) – Cia³o jako noœnik suspensu w filmach 
o Jamesie Bondzie:

O ile motyw cia³a (seksualnoœci) w filmach o Jamesie Bondzie by³ ju¿ obiektem zainteresowania badaczy 
ró¿nych dziedzin, o tyle patrzenie na cia³o przez pryzmat suspensu jest podejœciem nowatorskim. Perspektywa 
badawcza czerpi¹ca z doœwiadczeñ creative writing pozwala rozszerzyæ znaczenie motywu cia³a poza obszary 
kojarzone z kulturoznawstwem czy literaturoznawstwem i jeszcze wyraŸniej wpisaæ w szeroko rozumian¹ 
retorykê medialn¹.     

Suspens rozumiany jako potêgowanie napiêcia pomiêdzy pragnieniem a frustracj¹ (opóŸnionym spe³nieniem 
tego pragnienia) widza jest jednym z najwa¿niejszych chwytów narracyjnych ale tak¿e retorycznych 
wykorzystywanych w filmach i literaturze. Oddzia³uje na widza poprzez tworzenie sytuacji wywo³uj¹cych 
emocjonalne napiêcie; napiêcie pomiêdzy strachem a nadziej¹, niepewnoœci¹ a przeœwiadczeniem powodzenia, 
pozytywnym zaskoczeniem a rozczarowaniem.   

Problem badawczy przeze mnie analizowany sprowadza siê do pytania: jak przewijaj¹ce siê w filmach o Jamsie 
Bondzie motywy i wizualne reprezentacje cia³a wp³ywaj¹ na potêgowanie napiêcia, czyli suspens? W Bondach, 
zarówno pojêcie fizycznoœci, jak i sprawnoœci fizycznej, których cia³o jest wizualn¹ reprezentacj¹, okazuj¹ siê 
jednymi z najwa¿niejszych wartoœci, gdy¿ w du¿ej mierze determinuj¹ fabularny rozwój akcji. Zauwa¿alne s¹ 
trzy g³ówne obszary suspensowego wykorzystania motywu cia³a: cia³o jako obiekt seksualnego po¿¹dania; 
cia³o jako obiekt zagro¿enia; cia³o jako s³aby punkt. 

W filmach o Jamesie Bondzie cia³o staje siê jednym z Ÿróde³ wspó³odczuwania i identyfikacji z g³ównym 
bohaterem. Mo¿e to powodowaæ reakcje zarówno pozytywne, gdy widz pragnie byæ jak g³ówny bohater, jak 
i negatywne, gdy bohater staje siê podatny na zranienie, a widz w strachu martwi siê o jego los. Z innej strony, 
szczególnie bior¹c pod uwagê kreacje antagonistów,  cia³o mo¿e byæ tak¿e wyrazem z³a i niebezpieczeñstwa.

mgr Daria Bruszewska (UWM) – Wyzwolone czy zniewolone? Nastoletnie cia³o 
w serialu Skins:

Kinga Dunin, we wstêpie do Przewodnika Krytyki Politycznej poœwiêconego serialom, zauwa¿y³a, ¿e seriale s¹ 
konserwatywnym, niebuntowniczym gatunkiem. Wydaje siê jednak, ¿e takie stwierdzenie staje siê ryzykowne – 
to w³aœnie w seryjnych produkcjach telewizyjnych mo¿emy, coraz czêœciej, obserwowaæ próby przekraczania 
nie tylko tematów tabu, ale i stereotypów. Seriale oswajaj¹ z rzeczywistoœci¹, pokazuj¹ jej wielobarwnoœæ i 
niejednoznacznoœæ. Taka tendencja nie omija tak¿e tych produkcji, które jeszcze do niedawna by³y kojarzone 
z czymœ, co mo¿na nazwaæ ¿yczeniowym obrazem œwiata. Seriale m³odzie¿owe, bo o nich mowa, przestaj¹ byæ 
opowieœci¹ o nastolatkach widzianych oczyma doros³ych – bohaterowie przybierali wyidealizowan¹ postaæ, 
bêd¹c¹ emanacj¹ nostalgicznych wspomnieñ twórców albo ukazywano ich jako rozpieszczone, zepsute 
pokolenie, którego scenarzyœci wydaj¹ siê zupe³nie nie rozumieæ.

Nic zatem dziwnego, ¿e m³odzie¿ czeka³a na serial, który napisze ktoœ, kto doskonale pamiêta swoje rozterki 
sprzed kilku lat. Doczeka³a siê w 2007 roku – w Wielkiej Brytanii powsta³ serial Skins i niemal natychmiast sta³ 
siê przebojem wœród brytyjskiej publicznoœci, co zaowocowa³o emisj¹ w innych krajach oraz powstaniem 
amerykañskiego remake'u. Na forach internetowych zawrza³o – pojawi³y siê opinie, ¿e serialowi bohaterowie 
stali siê g³osem pokolenia.>    



W swoim wyst¹pieniu zajmujê siê tymi problemami, które wi¹¿¹ siê z seksualnoœci¹ nastolatków oraz 
poszukiwaniem przez nich w³asnej to¿samoœci, dla której istotne znaczenie ma p³eæ nie tylko biologiczna, 
ale i kulturowa. Stawiam tak¿e pytanie o to, jakie znaczenie ma dla m³odzie¿y cia³o – poddawane niezliczonym 
wyzwaniom, nara¿ane na zgubny wp³yw narkotyków i alkoholu, dostosowywane do, obowi¹zuj¹cego 
wspó³czeœnie, kanonu piêkna. Wszystkie moje rozwa¿ania s³u¿¹ tak¿e i dodatkowemu celowi – próbie 
odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolê mediów w kreowaniu to¿samoœci m³odzie¿y.

mgr Anna Steli¿uk (UW) – Which one's the boy? Komiks jako medium edukacji 
na temat p³ci i seksualnoœci:

Jeœli chodzi o reprezentacjê p³ci i seksualnoœci, szerokiemu odbiorcy komiks tradycyjnie kojarzy siê z nierealis-
tycznym wizerunkiem perfekcyjnego supermê¿czyzny i nieskazitelnej superkobiety, stereotypami p³ciowymi, 
pomijaniem innych orientacji ni¿ heteroseksualna, kobiet¹ w roli drugoplanowej, sprowadzon¹ do roli kochanki, 
ofiary, wampa lub ewentualnie pomocniczki. To wyobra¿enie o komiksie jako ca³oœci gatunku okazuje siê 
b³êdne po przyjrzeniu siê komiksom wspó³czesnym, zw³aszcza autobiograficznym i tworzonym przez autorki 
i autorów queerowych. Szczególnie ciekawe s¹ komiksy tworzone bezpoœrednio w celu edukacji odbiorcy 
w kwestiach seksualnoœci i gender, przekazuj¹ce wprost informacje o ró¿nych aspektach i przejawach 
to¿samoœci seksualno-p³ciowej. Komiks jako forma dziêki swojemu aspektowi graficznemu tradycyjnie 
uwa¿ana za „³atw¹” zarówno w przekazie, jak i interpretacji, okazuje siê idealnym medium edukacji, co 
potwierdza fakt szerokiego przesy³ania, linkowania i repostowania odcinków komiksów internetowych jako  
pomocy przy edukacji osób niezwi¹zanych z tematem gender i queer. Co wiêc wspó³czesny komiks, 
opowiadaj¹cy bez upiêkszeñ o zwyk³ych ludziach, wnosi do wizerunku i œwiadomoœci p³ci, seksu i szeroko 
pojêtej odmiennoœci? Jakich metafor obrazkowych i werbalnych, jakich odniesieñ kulturowych u¿ywa siê 
dla u³atwienia przekazu? Na to pytanie stara siê odpowiedzieæ wyst¹pienie.

Analizowane komiksy to przede wszystkim wspó³czesne komiksy autobiograficzne, czêsto publikowane 
w Internecie, takie jak „DAR” Eriki Moen czy „Museum of Mistakes” Julii Wertz. Autorka wyst¹pienia jest 
zarówno badaczk¹, jak i autork¹ komiksów.  



Dzieñ II (19.10.2012)

09:30 – 11:10 – Media z perspektywy genderowej:
mgr Patrycja Obara (UWr)  – Ile kobiety w kobiecie – analiza wizerunku medialnego 
Hillary Clinton
Agata Szymborska (UMK) – Jaka powinna byæ Pierwsza Dama RP? Wizerunek ¿on polityków 
w segmencie people w 2005 oraz 2010 roku
Urszula KuŸnik (UJ) – Kobiece cia³o na podstawie fotografii dziennikarskiej 
w Wysokich Obcasach
Dominika Faber (AGH) – Cia³o wobec opresji – modowe konstrukty kobiecoœci a religijne nakazy
dr Rados³aw Filip Muniak (SWPS) – Mê¿czyzna – nowy przedmiot po¿¹dania
Dyskusja: 15 – 30 minut

11:40 – 12:40 – Media wobec odmiennoœci seksualnych:
Sylwana Borszyñska (U£) – Sposoby ukazywania odmiennoœci seksualnych na ³amach 
wybranych polskich pism
Agnieszka Weseli (UW) – „Sprawa Sadowskiej”. Skandaliczna lesbijka w prasie dwudziestolecia 
miêdzywojennego
Agata Frymus (UWE) – Cenzura i to¿samoœæ. Wp³yw kina Ameryki lat 30 na rozumienie 
homoseksualimu kobiet
Dyskusja: 15 – 30 minut

13:10 – 14:10 – przerwa obiadowa

14:10 – 15:30 – Media a pornografia:
dr Joanna Miksa (U£) – Debata na temat podmiotowoœci pracowników seksu w kontekœcie 
pornografii
mgr Anna Ratecka (UJ) – Sponsoring czy handel ludŸmi? Obrazy prostytucji w polskich mediach
mgr Anna Gêbalska (UKSW) – Sponsoring seksualny – forma prostytucji czy nowoczesnego 
stylu bycia? Prezentacja zjawiska na podstawie wybranych internetowych og³oszeñ 
towarzysko-matrymonialnych
mgr Agata £uksza (UW) – Preparowanie „kobiety”: co ³¹czy rozk³adówkê i Wenus z Milo?
Dyskusja: 15 – 30 minut

16:00 – zamkniêcie konferencji



Media z perspektywy genderowej

mgr Patrycja Obara (UWr)  – Ile kobiety w kobiecie – analiza wizerunku medialnego 
Hillary Clinton:

Œwiat polityki jeszcze stosunkowo niedawno by³ dla kobiet zamkniêty. Teraz jednak otwiera dla nich swe 
podwoje, a na politycznym firmamencie pojawiaj¹ siê coraz liczniejsze kobiety-gwiazdy. Jedn¹ z nich 
niew¹tpliwie jest Hillary R. Clinton, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych w gabinecie Baracka Obamy.

Rola, jak¹ w tocz¹cej siê obecnie w USA kampanii prezydenckiej odgrywa Ann Romney dowodzi, jak wa¿ne 
dla sukcesu politycznego w tym kraju s¹ ¿ony. Stanowi¹ one kluczowe „narzêdzie” ocieplania wizerunku 
polityków i nierzadko to w³aœnie dziêki nim szala zwyciêstwa przechyla³a siê na stronê danego kandydata. 
Czy jednak równie¿ od kobiet piastuj¹cych najwy¿sze stanowiska w pañstwie oczekuje siê, ¿e bêd¹, jak 
Mitt Romney, same sobie robiæ pranie i prasowaæ koszule?

Celem autorki prezentacji bêdzie omówienie wizerunku medialnego Hillary R. Clinton w oparciu o analizê 
publikacji na jej temat w amerykañskiej prasie oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy 67 sekretarz stanu USA 
osi¹gnê³a bezprecedensowy sukces w amerykañskim œwiecie polityki rzeczywiœcie jako kobieta, czy te¿ 
zawdziêcza go manifestacji tradycyjnie mêskich cech.

Agata Szymborska (UMK) – Jaka powinna byæ Pierwsza Dama RP? Wizerunek ¿on polityków 
w segmencie people w 2005 oraz 2010 roku:

Polityka jest dziedzin¹ ¿ycia zdominowan¹ przez mê¿czyzn, ale kampanie wyborcze nie kieruj¹ siê takimi 
ograniczeniami. St¹d te¿ ich œlady mo¿na odnaleŸæ niemal wszêdzie, tak¿e w prasie kobiecej. Ta z kolei 
w ci¹gu ostatniego trzydziestolecia przesz³a radykalne zmiany – na tyle istotne, ¿e ogó³ prasy kobiecej 
zast¹piony zosta³ jej segmentami. Jednym z nich jest stosunkowo m³ody segment people reprezentowany 
w Polsce przez czasopisma „Viva!” oraz „Gala”. Obydwa tytu³y w kampaniach przed wyborami prezydenckimi nie 
rezygnowa³y z prezentowania ¿on polityków. Wzmianki tej natury ka¿¹ zastanowiæ siê g³êbiej nad rol¹ 
Pierwszej Damy w Polsce: czy jej zadaniem jest jedynie towarzyszenie mê¿owi i reprezentowanie Polaków 
podczas spotkañ dyplomatycznych wysokiego szczebla? Interesuj¹cym przyk³adem sta³y siê w¹tpliwoœci 
dotycz¹ce ewentualnego zwyciêstwa Jaros³awa Kaczyñskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. 
Na ³amach prasy zastanawiano siê bowiem, kto zosta³by wówczas Pierwsz¹ Dam¹ RP (polityk by³ przecie¿ 
kawalerem). Tym podobne uwagi sta³y siê podstaw¹ do zbadania wizerunku ¿on kandydatów na prezydenta 
Polski, nie tylko w 2010 roku, ale i piêæ lat wczeœniej, gdy Polacy wybierali g³owê pañstwa po dwukrotnej 
kadencji Aleksandra Kwaœniewskiego.

Urszula KuŸnik (UJ) – Kobiece cia³o na podstawie fotografii dziennikarskiej 
w Wysokich Obcasach:

G³ównym za³o¿eniem mojego referatu jest przybli¿enie specyfiki kszta³towania siê wizerunków kobiecego cia³a 
publikowanych w sobotnim dodatku Gazety Wyborczej, w Wysokich Obcasach. Zajmê siê reprodukcj¹ p³ci 
kulturowej, oddzia³ywaniem wybranych fotografii na odbiorców, fetyszyzacj¹ kobiecej cielesnoœci 
i seksualnoœci. Moje rozwa¿ania zostan¹ poparte  wizualnymi przyk³adami. 

Jedn¹ z kategorii, któr¹ omówiê s¹ transformacje kobiecego cia³a zwi¹zane z wiekiem i  macierzyñstwem. 
Kolejnym tematem bêdzie kobieta w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem fotoreporta¿u. 
Okreœlê jakie postawy wzglêdem rzeczywistoœci mo¿e zapoœredniczaæ kobiece cia³o. Nastêpnie zajmê siê 
funkcjonowaniem cielesnoœci kobiety w modzie, w jaki sposób staje siê tworzywem dla stylizacji. >



Odpowiem na pytanie czy cia³o kobiece mo¿e zostaæ poddane konsumpcji przez odbiorcê. Poddaj¹c analizie 
poszczególne fotografie zajmê siê równie¿ kwesti¹ emocji wyra¿anych przez gesty i mimikê wyp³ywaj¹c¹ 
z kobiecego cia³a. Przybli¿ê przedstawienia nagoœci publikowane w Wysokich Obcasach, okreœlê ich funkcjê 
i charakter. Ostatnim aspektem, który poruszê bêdzie wp³yw linii programowej pisma na wybór publikowanych 
fotografii.

Dominika Faber (AGH) – Cia³o wobec opresji – modowe konstrukty kobiecoœci 
a religijne nakazy:

Wzajemne relacje i powi¹zania œwiata mody i religii nie s¹ niczym nowym ani zaskakuj¹cym, ró¿ne religie 
w ró¿nym stopniu wp³ywa³y i wp³ywaj¹ na strój swoich wyznawców. Dziœ mamy do czynienia jednak z zupe³nie 
nowym zjawiskiem, w którym twórczoœæ pewnych œrodowisk modowych staje siê znakiem przemian 
kulturowych i spo³ecznych wspó³czesnego cz³owieka. 

Analizie poddane zosta³y sesje fotograficzne (prezentowane w najpopularniejszych magazynach modowych), 
które œmia³o zestawiaj¹ zakonny habit czy muzu³mañsk¹ burkê z nagoœci¹, cielesnym po¿¹daniem 
i zmys³owoœci¹ modelek, z jednej strony w³¹czaj¹c siê w proces dyskursywizacji seksu, z drugiej zaœ staraj¹c 
siê uwolniæ ludzkie (a zw³aszcza kobiece) popêdy i zachowania spod w³adzy religii. 

Czy jednak takie wyzwolenie kobiety poprzez modê nie prowadzi do ponownego jej zniewolenia? Byæ mo¿e 
mamy do czynienia z „mitem emancypacji”? Jean Baudrillard pisze, ¿e zarówno o kobiecie, jak i o jej ciele 
mo¿na powiedzieæ, ¿e „wszystko to, w imiê czego zostaj¹ «wyemancypowane» – wolnoœæ seksualna, erotyzm, 
rozrywka – przekszta³ca siê w system kurateli i kontroli, system wartoœci «opiekuñczych»”. Kobieta przestaje 
byæ odró¿nialna od swojego cia³a, a kobiecoœæ zostaje nierozerwalnie zwi¹zana z seksualnoœci¹. Tylko w ten 
sposób rozumie siê i wyzwala kobietê, która zostaje w³¹czona w „mit emancypacji”. Uwolnienia od w³adzy 
religii, mêskiej dominacji, nierównoœci spo³ecznych wcale nie staje siê obszarem autonomii jednostki, ale 
miejscem, w którym w³adzê sprawuje siê poprzez system produkcji i konsumpcji. Czasopisma, w których 
pojawi³y siê analizowane sesje zdjêciowe – „Vogue”, „Harper's Bazaar”, „Numero” – promuj¹ nowy wzorzec 
kobiety – wyzwolonej seksualnie, z idealn¹ sylwetk¹, zawsze zadban¹, ubran¹ w kreacje najs³awniejszych 
projektantów. Jednak kobiece cia³o w momencie, w którym sta³o siê produktem marketingowym, zaczêto 
traktowaæ przedmiotowo – modelki s¹ jedynie „wieszakami” prezentuj¹cymi stroje od kreatorów mody. 
A zwrócona kobietom wolnoœæ seksualna mo¿e staæ siê przyczyn¹ frustracji, gdy nie spe³ni¹ oczekiwañ 
swoich partnerów.

dr Rados³aw Filip Muniak (SWPS) – Mê¿czyzna – nowy przedmiot po¿¹dania:

W swoim wyst¹pieniu bêdê stara³ siê pokazaæ jak zmieni³y siê sposoby przedstawiania cia³a mêskiego 
we wspó³czesnych przekazach medialnych. Obecnie mamy doczynienia z seksualn¹ fetyszyzacj¹ mêskoœci - 
cia³o mêskie sta³o siê pasywnym obiektem do 'patrzenia na' w odró¿nieniu od tradycyjnego modelu 
kulturowego, który czyni³ z mê¿czyzny aktywny element patrz¹cy, po¿¹daj¹cy. Zjawisko to wykracza 
poza stereotyp 'metroseksualisty', homoerotyzmu czy feminizacji mêskoœci, a zwi¹zane jest z immanentnym 
dla wspó³czesnej kultury konsumpcji, narcyzmem. Cia³o mêskie jako przedmiot po¿¹dania, staje siê doskona³ym 
narzêdziem do wyra¿ania po¿¹dania per se, gdzie element seksualny (zwi¹zany z fizycznoœci¹) przestaje byæ 
motorem dzia³ania na rzecz po¿¹dania czysto estetycznego, inercji patrzenia, narcystycznej apatii. Cia³o mêskie 
staje siê przedmiotem czystej konsumpcji, w tym sensie zostaje od-seksualizowane (choæ przedstawianie 
w sposób hyper-seksualny), wykreowane na fantoma seksualnego, na czysty wizerunek. Postaram siê 
odpowiedzieæ na pytanie, jakie konsekwencje dla tradycyjnego modelu mêskoœci, dla dynamiki p³ci i dla 
seksualnoœci w ogóle, taka sytuacja mo¿e zak³adaæ.  



Media wobec odmiennoœci seksualnych

Sylwana Borszyñska (U£) – Sposoby ukazywania odmiennoœci seksualnych na ³amach 
wybranych polskich pism:

Pierwsz¹ czêœci¹ referatu bêdzie ukazanie, w jaki sposób wybrane periodyki ró¿ni¹ce siê od siebie pod 
wzglêdem œwiatopogl¹dowym, odnosz¹ siê do kwestii homoseksualizmu. A tak¿e, jak na ich ³amach 
opisuje siê ten problem i ile poœwiêca siê mu uwagi. Kwerenda obejmie kilka pism z ostatniego roku lub 
kilku lat. Drug¹ czêœci¹ referatu bêdzie natomiast zaprezentowanie wyników ankiety dotycz¹cej stosunku 
polskiej prasy do odmiennoœci seksualnych. Ankieta sporz¹dzona zosta³a przez autorkê referatu i 
przeprowadzona przez Internet wœród u¿ytkowników portalu InnaStrona.pl. Dziêki ankiecie mo¿liwe 
jest spojrzenie na polsk¹ prasê oczami cz³onków spo³ecznoœci LGBT, a tak¿e poznanie ich zdania na 
temat publikowanych na jej ³amach artyku³ów. Poza tym, ankieta pozwala przeœledziæ to, po jakie tytu³y 
prasowe siêgaj¹ wy¿ej wymienione osoby i jakie informacje na swój temat uwa¿aj¹ za dyskryminuj¹ce.

Agnieszka Weseli (UW) – „Sprawa Sadowskiej”. Skandaliczna lesbijka w prasie 
dwudziestolecia miêdzywojennego:

W moim referacie zamierzam zanalizowaæ przebieg oraz instrumentarium medialnego skandalu, w którym, 
niczym w soczewce, skupiaj¹ siê liczne zagadnienia obyczajowe, lecz tak¿e medyczne, prawne, a nawet 
dotycz¹ce wizji polskoœci. "Sprawa Sadowskiej" to równie¿ pierwszy w Polsce przypadek rozg³osu wokó³ 
lesbianizmu, po raz pierwszy "lesbijka" – tak w³aœnie nazwana – pojawi³a siê, doskonale widoczna, w sferze 
publicznej: jako obiekt spo³ecznego s¹du.

"Na ³awie oskar¿onych siedzi redaktor Plewiñski, a sprawa nazywa siê »spraw¹ Sadowskiej«", pisa³a jedna 
z warszawskich gazet w lutym 1924 roku. Bohaterka tocz¹cego siê wówczas "starogreckiego (czyt. lesbijskiego) 
skandalu", dr Zofia Sadowska (1887-1960) ukoñczy³a – z wyró¿nieniem – studia medyczne oraz jako pierwsza 
kobieta i pierwsza Polka obroni³a doktorat na Cesarskiej Wojskowo-Medycznej Akademii w Sankt Petersburgu, 
prowadzi³a dzia³alnoœæ naukow¹ i w³asn¹ praktykê lekarsk¹, by³a cz³onkini¹ Zwi¹zku Równouprawnienia 
Kobiet Polskich, publicystk¹, dzia³aczk¹ spo³eczn¹ (m.in. zas³u¿on¹ podczas I wojny œwiatowej). Jako jedna 
z pierwszych Polek jeŸdzi³a w³asnym samochodem. Uczestniczy³a osobiœcie w najwa¿niejszych dla Polek 
przemianach spo³ecznych i politycznych, a w pewnym sensie - ponios³a ich konsekwencje: wybór zawodu 
lekarskiego obci¹¿a³ j¹ w oczach wspó³czesnych dodatkow¹ moraln¹ odpowiedzialnoœci¹, wybór mêskiego 
stroju i mêskiego sposobu bycia, które przyjê³a na sta³e zapewne podczas I wojny, wyró¿nia³y j¹ w negatywnym 
sensie na tle kobiet, realizuj¹cych bardziej tradycyjny model. Ponadto, co tym bardziej zwraca³o uwagê, 
Sadowska otwarcie adorowa³a kobiety i nie zabiega³a o ukrywanie swoich zwi¹zków. 

Pod koniec 1923 roku brukowy dziennik "Ekspres Poranny" – na podstawie wiadomoœci mê¿a oraz kuzyna 
kobiet, które, jak twierdzili, uwiod³a, wrêcz pozbawiaj¹c w³asnej woli - oskar¿y³ j¹, motywuj¹c to trosk¹ 
o moralnoœæ publiczn¹, o uwodzenie nieletnich dziewcz¹t, rozbijanie ma³¿eñstw, lesbijskie orgie, sadyzm, 
prowadzenie lesbijskiego domu publicznego oraz podawanie kobietom narkotyków w gabinecie przy 
Mazowieckiej 7. W odpowiedzi na to Sadowska oskar¿y³a o znies³awienie redaktora "Ekspresu" oraz redaktora 
siostrzanego "Kuriera Czerwonego", a tak¿e prywatnego detektywa, który na zlecenie rozpowszechnia³ 
oczerniaj¹ce j¹ informacje. Mimo ¿e œledztwo policyjne wykaza³o, ¿e zarzuty gazet s¹ niezgodne z prawd¹, 
w kolejnych instancjach przegra³a wszystkie procesy. Ostatecznie sama stanê³a przed s¹dem Izby Lekarskiej 
i zosta³a skazana na jeden z najwy¿szych wymiarów kary, jaki móg³ wymierzyæ s¹d zawodowy: roczne 
odebranie prawa wykonywania zawodu.  



Agata Frymus (UWE) – Cenzura i to¿samoœæ. Wp³yw kina Ameryki lat 30 na rozumienie 
homoseksualimu kobiet:

W swoim wyst¹pieniu chcê udowodniæ, ¿e kino jako instytucja mia³o znaczny wp³yw zarówno na spo³eczne 
rozumienie kobiecego homoseksualizmu jak i konstrukcje to¿samoœci lesbijek. Badaj¹c postaci potencjalnych 
homoseksualistek w Amerykañskich filmach lat 30-tych i 40-tych, u¿ywam pojêcia zaproponowanego przez 
Michel'a Foucault, a mianowicie prohibicji jako si³y produktywnej. Omawiaj¹c stereotypy p³ciowe 
w amerykañskich mediach zesz³ego wieku, bazowaæ bede na postmodernistycznym rozumieniu dyskursu 
seksualnego jako ulegaj¹cemu nieustannym zmianom. Chcê podkreœliæ, ¿e wp³yw mediów, szerz¹cych 
pseudo- naukowe teorie na temat homoseksualizmu nie by³ wy³¹cznie negatywny. Paradoksalnie, popularnoœæ 
amerykañskiego kina pomog³a lesbijkom zrozumieæ naturê ich seksualnej orientacji i zbudowaæ w³asn¹ 
to¿samoœæ.

U¿ywaj¹c filmu Królowa Krystyna (USA, 1933) jako g³ównego przyk³adu, chcê wykazaæ ¿e kinematografia 
nie tylko odzwierciedla³a postawê spo³eczeñstwa wobec homoseksualizmu ale równie¿ kszta³towa³a 
rozumienie zjawiska. Uwa¿am, ¿e historyczna rola jak¹ odegra³o kino w artykulacji mi³oœci lesbijskiej jest 
trudna do przecenienia. W zwi¹zku z istnieniem œcis³ej cenzury, lesbijki nie mog³y byæ ukazane w sposób 
bezpoœredni na srebrnym ekranie. Kodeks Haya narzuca³ producentom pewne rodzaje rozwi¹zañ, które 
uwa¿ano za zgodne z ówczesn¹ moralnoœci¹. Z drugiej strony, nieliczne postaci lesbijek którym uda³o siê 
przenikn¹æ do popkultury nie mog³y byæ poddane otwartemu ostracyzmowi. Ten aspekt jest jedn¹ 
z najwa¿niejszych ró¿nic pomiêdzy przedstawianiem lesbijek w filmie, a ich portretami literackimi.

Odniosê siê do kulturowych kodów których u¿ywali twórcy filmów aby zasugerowaæ homoseksualizm 
widzom, jednoczeœnie omijaj¹c ograniczenia narzucone przez tzw. Kodeks Hay'a. Przedyskutujê równie¿ 
stereotypy, które funkcjonuj¹ w mediach tamtego okresu. Dokonuj¹c analizy Królowej Krystyny, przedstawiê 
alternatywn¹ interpretacjê zakoñczenia filmu z perspektywy ''queer''. Zwrócê szczególn¹ uwagê na sposób, 
w jaki potencjalnie niebezpieczny homoerotyzm jest ukryty w filmie pod warstw¹ homonormatywnoœci. 
Wprowadzenie heteroseksualnego w¹tku mi³osnego mia³o niejako niwelowaæ domniemany homoseksualizm 
szwedzkiej monarchini.



Media a pornografia

dr Joanna Miksa (U£) – Debata na temat podmiotowoœci pracowników seksu w kontekœcie 
pornografii:

W moim referacie chcê podj¹æ temat sporu miêdzy zwolennikami delegalizacji pornografii i pracownikami tej 
ga³êzi przemys³u filmowego. Pogl¹dy przedstawicieli delegalizacji pornografii przedstawiê na przyk³adzie 
dwóch bardzo wa¿nych dzia³aczek amerykañskich, a mianowicie Andrei Dworkin i Catharine MacKinnon. 
Obydwie s¹ zaanga¿owane w przygotowanie zmian prawodawstwa w Stanach Zjednoczonych. MacKinnon 
jest prawniczk¹, która przyczyni³a siê do wprowadzenia terminu „molestowanie seksualne” do systemu 
prawnego. W 1983 i 1984 MacKinnon i Dworkin doprowadzi³y do zmian w ustawodawstwie stanowym kolejno 
w Minneapolis i Indianapolis, doprowadzaj¹c do uznania pornografii za pogwa³cenia praw obywatelskich 
kobiet. Ich dzia³alnoœci towarzyszy³o opublikowanie szeregu prac, w których uzasadnia³y, dlaczego 
pornografia jest naruszeniem praw cz³owieka. Bardzo ciekawym elementem ich dzia³alnoœci jest te¿ 
ksi¹¿ka In Harm's way. The Pornography Civil Right's Hearings, w której spisane zosta³y œwiadectwa osób 
pokrzywdzonych przez przemys³ pornograficzny. Zosta³y one wyg³oszone pierwotnie przed cia³em 
ustawodawczym Minneapolis. Moim zadaniem bêdzie wydobycie argumentów, przeciw pokazywaniu 
przede wszystkim kobiecego cia³a w filmach pornograficznych.

Od lat 70. wszelako pracownicy seksu (sex workers) zrzeszaj¹ siê w organizacjach, które reprezentuj¹ ich 
prawa, przyk³adem dla Europy jest organizacja o nazwie The InternationalComittee on the Rights of Sex 
Workers in Europe, czy International Union of Sex Workers. Walcz¹c przeciwko przemocy, jaka towarzyszy 
ich pracy i jaka bez w¹tpienia ma równie¿ miejsce przy okazji tworzenia filmów pornograficznych, broni¹
 jednak prawa do tworzenia pornografii. Ich oœwiadczenia i dzia³alnoœæ zawieraj¹ argumenty na rzecz uznania 
pornografii za wynik dobrowolnego wyboru rzeszy osób zaanga¿owanych w jej tworzenie. Konfrontacja tych 
stanowisk nie wystarczy prawdopodobnie do tego, by odpowiedzieæ na wszystkie pytanie dotycz¹ce 
dopuszczalnoœci pornografii, pozwalaj¹ jednak zrozumieæ stopieñ trudnoœci tego zagadnienia.

mgr Anna Ratecka (UJ) – Sponsoring czy handel ludŸmi? Obrazy prostytucji w polskich 
mediach:

W 2012 roku temat prostytucji pojawia³ siê wielokrotnie w polskich mediach. Mia³o to zwi¹zek z dwoma 
wydarzeniami - premier¹ filmu Ma³gorzaty Szumowskiej Sponsoring oraz z mistrzostwami Europy w pi³ce 
no¿nej  Euro 2012. Debata, a raczej dwie odrêbne debaty - chocia¿ obie dotycz¹ce prostytucji - ró¿ni³y siê 
zdecydowanie miêdzy sob¹, zarówno pod wzglêdem poruszanej problematyki (studentki œwiadcz¹ce us³ugi 
seksualne, obyczaje seksualne klasy œredniej versus ofiary handlu ludŸmi, zagro¿enie dla bezpieczeñstwa 
publicznego ze strony kobiet œwiadcz¹cych us³ugi seksualne, bezpieczny seks), osób zabieraj¹cych w nich 
g³os (intelektualistki feministyczne, prawicowi publicyœci, krytycy filmowi, seksuolodzy versus policjanci, 
przedstawiciele sanepidu, przedstawicielki organizacji dzia³aj¹cych na rzecz ofiar handlu ludŸmi, prawnicy), 
sposobie mówienia o œwiadczeniu us³ug seksualnych (zastanawianie siê nad granicami prostytucji, szukanie 
przyczyn versus problemy epidemiologiczne, kwestie bezpieczeñstwa, kwestie prawne - legalizacji prostytucji), 
prezentowaniu osób, które sprzedaj¹ seks (studentki versus “prawdzie” prostytutki lub ofiary handlu ludŸmi). 
W moim referacie zamierzam przeœledziæ te dwie debaty oraz obraz prostytucji, który ka¿da z nich 
wykreowa³a. Poddam refleksji wp³yw kontekstu, w których zaistnia³y te debaty  (a wiêc z jednej strony film, 
czyli wydarzenie kulturalne, z drugiej natomiast masowa impreza sportowa zwi¹zana z polityk¹, ekonomi¹ 
i bezpieczeñstwem pañstwa) na sposób mówienia o prostytucji.



mgr Agata £uksza (UW) – Preparowanie „kobiety”: co ³¹czy rozk³adówkê i Wenus z Milo?

Przedmiotem mojej refleksji s¹ mechanizmy kszta³towania kobiecego cia³a jako obiektu przyjemnoœci: 
b¹dŸ seksualnej, b¹dŸ estetycznej. Zamiast zatem podejmowaæ próbê rozgraniczenia pornografii i sztuki,
 za Lynd¹ Nead uznajê je za elementy powi¹zane i wspó³zale¿ne. Pytanie, na  które chcia³abym odpowiedzieæ, 
dotyczy sposobów kodowania kobiecej cielesnoœci w dziele sztuki, w akcie wystawianym w muzeum oraz 
w tak zwanych glamour photos stanowi¹cych sedno takich magazynów dla mê¿czyzn, jak „Playboy” 
czy „CKM”, okreœlanych równie¿ mianem miêkkiej pornografii. Wydaje siê bowiem, ¿e choæ pozornie mamy 
do czynienia z oddzielnymi sferami kultury, to w obydwu tych sferach w toku analogicznych procesów 
dyscyplinuj¹cych cielesnoœæ produkowany jest idea³ kobiecoœci czy te¿ fantazja o kobiecie.
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