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Noty o autorach

Błaszczyk Marek – doktor filozofii, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; zainteresowania naukowe: filozofia egzystencji, antropologia filozoficzna, 
filozofia hermeneutyczna.

Depcik DoMinika – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu oraz obecna studentka studiów magisterskich na kierunku Media Interak-
tywne i Widowiska tego samego Uniwersytetu; w 2016 roku ukończyła Liceum Plastyczne 
im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł zawodowy artysta-plastyk, 
stąd jej zamiłowanie do wszelkiego rodzaju wizualności; do jej obecnych zainteresowań 
badawczych należą współczesne media, ich funkcja komunikacyjna w społeczeństwie oraz 
powiązania ze światem sztuki. 

HuDzik Jan p. – filozof, profesor na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, kie-
rownik Katedry Teorii Mediów; zajmuje się filozofią kultury – ostatnio w szczególności 
polityki i mediów – historią idei oraz teoretycznymi podstawami nauk społecznych i huma-
nistycznych; publikacje książkowe najnowsze: Prawda i teoria (2011), Wykłady z filozofii 
mediów (2017), (wraz z Marcinem Sanakiewiczem i Piotrem Celińskim) Projekt: Media. 
Wyobrazić sobie media i stworzyć świat (2020).

LoMpe Maria – absolwentka Instytutu kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktorantka szkoły doktorskiej nauk humanistycznych, teologicznych i artystycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; jej zainteresowania naukowe skupiają się 
wokół studiów nad nauką i techniką, mapowania kontrowersji oraz badań struktur wiedzy, 
a także teorii Aktora-Sieci (ANT) i jej aplikacji do badań Internetu; obecnie realizuje pro-
jekt doktorski dotyczący badania obiegu wiedzy w przestrzeni internetowej na podstawie 
mapowania kontrowersji wokół przekopu Mierzei Wiślanej. 

Marianna MicHałowska – dr hab. prof. UAM, kieruje Zakładem Badań nad Kulturą 
Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa w Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka UAM oraz Studium Fotografii Profesjonalnej 
ASP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu; główne zainteresowania badawcze 
dotyczą sfery wizualnej współczesnej kultury artystycznej oraz znaczeń obrazu w kulturze 
popularnej. Obszary badań obejmują współczesne transformacje fotografii, związki huma-
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nistyki i nauk przyrodniczych, a także refleksję nad dziedzictwem antropocenu; autorka 
realizacji fotograficznych i kuratorka wystaw (między innymi w latach 2004–2016) cyklu 
wystaw w ramach Biennale Fotografii w Poznaniu); w przygotowaniu książka Przewrotne 
przyjemności. O fotografii w kulturze popularnej (2020); autorka trzech monografii: Nie-
pewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej fotografii (Rabid, Kraków 
2004, wyd. II Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2017), Obraz utajony. Szkice o fo-
tografii i pamięci (Galeria i księgarnia f5, Kraków 2007), Foto-teksty. Związki fotografii 
z narracją (Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu 2012), 
Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć. Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy 
(wraz z Katarzyną Jankowską i Anetą Łuczkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 
2019); redaktorka wydawnictw, między innymi dwujęzycznego tomu będącego wynikiem 
grantu badawczego NCN (2014/13/B/HS2/00109) pod jej kierownictwem pt. Mobilność: 
media, praktyki miejskie i kultura studencka / Mobility: media, urban practices and stu-
dents’ culture, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM (2017), licznych artykułów polskich 
i zagranicznych, między innymi Digital utopias and real cities – computer-generated ima-
ges in re-design of public space, „Journal of Aesthetics & Culture” 2015, nr 7; The city as 
a construction site: A visual record of a multisensory experience, ARGUMENT: Biannual 
Philosophical Journal, 2015 nr 5(2); Anti-Monuments – Critical Art in City Space, „Studia 
Kulturoznawcze” 2016 nr 1(9), Visual Research in Motion: Between a Reflection on Visu-
ality and Survey Practices, „Studia Kulturoznawcze” nr 3(13), oraz licznych opracowań 
artystycznych; w latach 2015–2018 redaktor naczelna kwartalnika „Kultura Współczesna”.

Obirek stanisław – ur. 1956 r., prof. zw. dr hab., wykłada na Uniwersytecie Warszaw-
skim w Ośrodku Studiów Amerykańskich; studiował filologię polską na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim, 
w 1997 r. habilitował się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 2002 
r. wydał antologię tekstów Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi, w 2006 Religia – schro-
nienie czy więzienie?, w 2008 Obrzeża katolicyzmu, w 2009 r. Catholicism as a Cultural 
Phenomenon in the Time of Globalization: A Polish Perspective, w 2010 r. Uskrzydlony 
umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, w 2011 Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu 
dojrzałego katolicyzmu, razem z Zygmuntem Baumanem w 2013 O Bogu i człowieku. 
Rozmowy, On the World and Ourselves w 2015, Polak katolik? w 2015, razem z Arturem 
Nowakiem  w 2020 Wąska ścieżka. Dlaczego odszedłem z Kościoła, razem z Zygmuntem 
Baumanem (pośmiertnie) w 2020 O świecie i sobie samych, razem z Arno Tausch, Global 
Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems 
of Roman Catholics, 2020 i Polak katolik po przejściach (II rozszerzone wydanie Polaka 
katolika?) w 2021; bBada miejsce religii we współczesnej kulturze, interesuje się dialo-
giem międzyreligijnym, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia 
konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. 

wicHer cezary – krytyk literacki, studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocław-
skim, ukończył filologię polską; publikował teksty o sztukach wizualnych i literaturze na 
łamach między innymi „Magazynu SZUM”, „Odry” czy „Małego Formatu”; badawczo 
interesuje się filozofią literatury oraz związkami polityki z wizualnością; członek zespołu 
kuratorskiego Biennale WRO.



 Noty o autorach 151

zyDorowicz Jacek – dr hab. prof. UAM, Instytut Kulturoznawstwa UAM; zajmuje się 
sztuką najnowszą, kulturą alternatywną, terroryzmem, relacjami sztuki i technologii; do-
datkowo jako entuzjasta studiów wizualnych prowadzi dla studentów laboratoria służące 
opanowaniu podstawowych technik audiowizualnych i ich wdrażaniu w kulturoznawczy 
warsztat badawczy; od kilku lat koordynuje działania związane z Festiwalem Kultury 
Studentów KULMINACJE oraz sprawuje opiekę kuratorską nad Galerią Akademicką na 
kampusie Ogrody UAM; autor książek: Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec 
przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005, Kultura wizualna w dobie terroryzmu, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018; współredaktor 
książki Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze, Poznań 2004 (red. T. Kostyrko, 
G. Dziamski, J. Zydorowicz), współredaktor tomu O wstręcie i wstydzie, „Studia Kul-
turoznawcze” 2012, nr 1(2), red. Jacek Zydorowicz, Sylwia Szykowna, ponadto liczne 
publikacje z obszaru krzyżujących się dyskursów sztuki, terroryzmu i religijności, między 
innymi w „Art Inquiry. Recherches sur les arts” oraz w „Przeglądzie Religioznawczym”.




