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1. Imię i nazwisko
Patrycja Włodek

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:

2011 - doktor nauk o sztuce, stopień nadany przez Radę Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 21 września 2011 roku; rozprawa
doktorska pt.:,„Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie" napisana
pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Helman, recenzenci: prof. dr hab. Ewelina NurczyńskaFidelska, prof. dr hab. Krzysztof Loska;

2007 - magister kulturoznawstwa, specjalność filmoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Sztuk Audiowizualnych, studia
magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym; temat pracy magisterskiej: „JeanPierre Melville. Piękno klęski. O miłości do kina i nostalgii za światem utraconym";
promotor: prof. dr hab. Alicja Helman, recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski);

2006 - magister socjologii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut
Socjologii, studia magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym; temat pracy
magisterskiej: „Dialog kina ze współczesnością. Przełom 1989 roku i jego kulturowe
konsekwencje na przykładzie współczesnego filmu polskiego"; promotor: prof. dr hab.
Mariola Flis, recenzentka: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn);
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

- adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na
Uniwersytecie Pedagogicznym (od 1 października 2014);

- asystent w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na
Uniwersytecie Pedagogicznym (1 października 2013-30 września 2014);

- adiunkt w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów w Instytucie Polonistyki i
Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim (1 października 2011-30 września 2013);

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):
s

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
monografia Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach
i serialach - pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro;

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci
wydawniczy):

Patrycja Włodek, Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich
filmach i serialach - pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, 2018, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, recenzenci naukowi: dr hab. Elżbieta Durys,
dr. hab. Marcin Adamczak;

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Książka Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich
filmach i serialach - pomiędzy reprezentację, nostalgię a krytycznym retro jest wynikiem
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kilku lat pracy oraz obserwacji, że jednym z dominujących trendów kultury (także kina i
telewizji) w drugiej połowie XX wieku oraz w XXI wieku, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, jest zwrot ku przeszłości, obecny także w koncepcjach filmoznawczych i
kulturoznawczych, a obrazowany w pojęciach takich jak retromania, retro, film
nostalgiczny bądź duchologia.
Rozważania związane z intensywnym i stałym sięganiem przez twórców filmowych
i telewizyjnych do przeszłości oparłam na konkretnym, aczkolwiek rozbudowanym
przykładzie, jakim jest fenomen obecności, mitologizacji i demitologizacji ery Eisenhowera
w kinematografii amerykańskiej lat pięćdziesiątych, osiemdziesiątych oraz w XXI wieku.
Problem badawczy poruszony w książce dotyczył nie tylko samej dynamiki uobecniania
przeszłości w późniejszych okresach i produktach kultury, ale też mechanizmów
upamiętniania decydujących o kształtach filmowych (i kulturowych) reprezentacji.
Era Eisenhowra (pojęcie synonimiczne dla terminu „lata pięćdziesiąte") jest
datowana najczęściej na okres 1945-1963 - już samo rozejście się stosowanej terminologii
z kalendarzem (oraz rzeczywistymi latami rządów Eisenhowera) wskazuje na szczególny
ciężar symboHczny omawianego okresu, definiowanego nie przez naturalną cezurę
czasową, ale kwestie inne, takie jak proponowana wówczas określona i spójna wizja
rzeczywistości, ideologia, projekt społeczny, styl życia. Na istotną rolę lat pięćdziesiątych,
zarówno w historii, jak i w amerykańskim zbiorowym imaginarium, wskazują nie tylko
liczne analizy, publikacje i odwołania. Kluczowa dla mnie była też stała obecność tej epoki
w kulturze (filmach i serialach), co ze szczególną intensywnością objawiło się w latach
osiemdziesiątych (reaganizm) i w XXI wieku (kino Obamy, krytyczne retro).
Punktem wyjścia dla definiowania ery Eisenhowera było dla mnie jej wyobrażenie
jako ostatniej dekady amerykańskiej

niewinności, okresu szczęśliwej

powojennej

prosperity i konserwatywnych reguł podważonych dopiero przez ruchy kontrkulturowe
oraz kontestacyjne późnych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Bliższe przyjrzenie
się latom pięćdziesiątym (także przez pryzmat kina popularnego tej dekady - w pierwszej
części książki), wskazuje jednak, że taka ich wizja jest jedynie idealizowanym konstruktem
powstałym post factum, a one same są wytwarzane - nadal - in statu nascendi. W
rzeczywistości

okazują

się

bowiem

paradoksalne:

dydaktyczne

i subwersywne,

konserwatywne i zbuntowane zarazem - były zalążkiem i kontrkultury, i rewolucji
seksualnej. Dlatego monografia, składająca się z dwóch części podzielonych na rozdziały i
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podrozdziały, koncentruje się na amerykańskim projekcie społecznym, ekonomicznym i
politycznym - stabilizacji pax Americana - oraz na jego odzwierciedleniu w filmach trzech
dekad (i serialach z XXI wieku).
Część pierwsza monografii dotyczy ery Eisenhowera - wprowadzenia w jej
charakter społeczny, w kinematografię tego okresu, a w końcu w wybrane zjawiska
filmowe. Nie wszystkie z licznych fenomenów, które zaistniały na wielkich ekranach ery
Eisenhowera, w równym stopniu mogły stać się pryzmatem służącym do pokazania
wspomnianych tarć ideologicznych. Nie wszystkie interesowały też twórców w latach
osiemdziesiątych i w XXI wieku sięgających po ikony, motywy i wątki związane z latami
pięćdziesiątymi. Dlatego do analizy wybrałam tylko niektóre z nich, kierując się tematami
inspirującymi późniejsze filmy i seriale, przy czym kategoriami spajającymi te zjawiska
stały się rodzina i funkcjonujące w jej obrębie role społeczne (płciowe). W części
dotyczącej ery Eisenhowera analizie poddałam więc melodramaty rodzinne, komedie
romantyczne, filmy młodzieżowe (teenpics) i filmy korporacyjne, czyli przede wszystkim
obyczajowe obrazy gatunkowe i głównego nurtu. W najlepszy sposób oddają one bowiem
schematy typowe dla danej kultury oraz dominujące oczekiwania społeczne wobec
porządku świata i funkcjonowania jednostek, a zarazem obrazują napięcia między
konserwatyzmem epoki a kiełkującymi już wówczas zalążkami kontestacji. Co istotne,
zdecydowałam się na ujęcie syntetyczne, a nie rozbudowane analizy wybranych dzieł.
Wybór ten motywuję przekonaniem, że tekst kultury postrzegany przekrojowo, jako
istniejący wśród innych tekstów, trafniej niż jednostkowe analizy oddaje powszechność
pewnych zjawisk i ich dyskursywną zależność od kontekstów (także pozafilmowych).
Wybrane przeze mnie zjawiska kinematografii lat pięćdziesiątych stały się
podstawą późniejszych - politycznie motywowanych - powrotów, przetworzeń i wariacji.
Ich analiza - okresu reaganizmu, czyli lat osiemdziesiątych, oraz kina Obamy i krytycznego
retro (XXI wiek) - znajduje się w części drugiej. Choć łatwo byłoby wskazać przykłady
ekranowej obecności ery Eisenhowera w kinie i telewizji większej liczby dekad, mnie
interesowały nie incydentalne i pojedyncze nawiązania, ale intensywne i dystynktywne
fenomeny - spójne myślowo i estetycznie re-kreacje ery Eisenhowera. Pojawiły się one
dwa razy i - co istotne - były sobie biegunowo przeciwstawne.
Pierwsza intensywna fala ponownej popularności lat pięćdziesiątych przypadła na
lata osiemdziesiąte - konserwatywną politycznie erę Reagana, prezydenta czyniącego erę
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Eisenhowera punktem odniesienia dla swojego projektu politycznego, co znalazło wyraz
zarówno w ówczesnej retoryce politycznej, jak i w zjawisku kinowego reaganizmu. Filmy
powstające w duchu retro afirmującego (nostalgia za epoką rock'n'rolla; mniej miejsca
poświęcam Kinu Nowej Przygody oraz nowego barbarzyństwa), na przykład Powrót do
przyszłości

(Back To the Futurę,

1985, reż. Robert Zemeckis), były nostalgiczne,

idealizowały i mitologizowały lata pięćdziesiąte, a zarazem symbolicznie unieważniały
subwersywny potencjał zjawisk kształtujących erę Eisenhowera, między innymi rodzącej
się wówczas kultury młodzieżowej.
Z kolei amerykańscy reżyserzy końca XX i XXI wieku odwołujący się do ery
Eisenhowera stworzyli zjawisko krytycznego retro, zachodzące na inny współczesny nurt
(równie rewizjonistyczny i dekonstruujący) nazywany kinem Obamy. Druga fala powrotów
-filmy i seriale nowej generacji osadzone w piątej i szóstej dekadzie XX wieku - to, inaczej
niż dwie dekady temu, w większości obrazy o silnym ładunku krytycznym, poszerzające
pole widzenia i w świadomy sposób włączające w świat przedstawiony teorie, diagnozy i
obserwacje społeczne zrodzone już po erze Eisenhowera lub u jej schyłku (na przykład
figura kobiety z nienazwanym problemem opisana przez Betty Friedan w 1963 roku w
Mistyce

kobiecości).
W produkcjach tych, między innymi Drodze do szczęścia (Revolutionary Road,

2008, reż. Sam Mendes), serialu Mad Men (2007-2015), Ukrytych działaniach (Hidden
Figures, 2016, reż. Theodore Melfi), staranna stylizacja nie służy już konserwatywnemu
przesłaniu i zaspokajaniu tęsknoty za mityczną, najszczęśliwszą epoką, jak w latach
osiemdziesiątych. Celem okazuje się radykalne poszerzenie krytyki niekiedy obecnej już w
filmach z ery Eisenhowera i dekonstrukcja mitu „amerykańskiej niewinności".
Ponadto, osobne rozdziały poświęciłam dwóm istotnym kwestiom: kontekstom
teoretycznym oraz roli stylizacji jako narzędzia kształtowania pamięci zbiorowej przez kino
i telewizję (a także strategiom jej stosowania).
Obecne w przywołanych nurtach środki filmowe, jak również wyraźny wpływ
atmosfery politycznej na strategie upamiętniania, zdecydowały o osadzeniu rozważań w
trzech głównych kontekstach - analizy dyskursu (filmy zarówno jako nośniki, jak i
produkty dyskursu), postmodernistycznym oraz studiów pamięciologicznych (memory
studies). Postmodernizm, związany z pojęciami retro nostalgicznego (afirmacyjnego) i
filmu nostalgicznego, wykorzystuję przede wszystkim do analizy i interpretacji strategii
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ekranowych (wizualnych, audialnych, narracyjnych), także stylizacji. Z kolei narzędzia
dostarczane

przez

memory

studies

(kategorie

pamięci

zbiorowej, kulturowej,

kontrpamięci) pozwoliły powiązać zabiegi filmowe z ich szerokim kontekstem społecznopolitycznym. Sprawia to, że filmy - zwłaszcza z lat osiemdziesiątych i XXI wieku - są
rozważane nie w relacji do faktów historycznych, ale w odniesieniu do praktyk i
mechanizmów kolektywnego pamiętania/upamiętniania dominujących w danym okresie.
Narzędziami

polityki pamięci, narracji oficjalnej bądź kontrpamięci, pamiętania i

zapominania, stają się filmy i seriale, a ma to znaczenie także dlatego, że pamięć
kolektywna zawsze jest zorientowana na teraźniejszość, której doraźne potrzeby (na
przykład polityczne) decydują o mechanizmach jej kształtowania. Dlatego ważnym
kontekstem rozważań okazał się również krajobraz społeczno-polityczny poszczególnych
analizowanych epok - Eisenhowera, Reagana i Obamy.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)

Najobszerniejsza

część moich badań obejmuje kino anglosaskie

(amerykańskie i

brytyjskie), a dotyczące go artykuły można podzielić na kilka uzupełniających się działów.

5.1. Prace dotyczące zagadnień gatunkowości

Pierwszym z owych działów jest -

szczególnie zajmująca

mnie w kinie

amerykańskim - refleksja nad gatunkowością i formułami filmowymi. Między innymi tego
zagadnienia dotyczyła już książka „Świat był przemoczoną

pustką".

Czarny kryminał

Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego, Kraków 2015), poszerzona wersja mojej pracy doktorskiej. Jej celem było
wpisanie osoby kluczowej dla projektu, czyli pisarza i scenarzysty amerykańskiego,
Raymonda Chandlera, w różnorodne konteksty. Najważniejszymi z nich były gatunki
literatury kryminalnej (przede wszystkim hard-boiled fiction) oraz film noir, czyli filmowy
czarny kryminał i jego przemiany (wśród innych wymienić należy zagadnienia narracji
filmowej, sytuację społeczną w Stanach Zjednoczonych lat trzydziestych i czterdziestych,
możliwości i funkcje pisarza/scenarzysty oraz proces produkcji filmów w Hollywood).

Wynikiem

zainteresowań

rozwijanych w doktoracie,

a potem

w

książce

doktorskiej, stały się artykuły ujmujące i poszerzające refleksję nad film noir, zarówno w
jego klasycznym okresie (analiza wizerunków kobiet w tekstach Phyllis, Córa, Laura,
Gilda... Kobieta jako przedmiot w film noir, Hollywoodzki gotyk i zamknięta

przestrzeń

ogniska domowego oraz „Kręte schody" - odzyskany głos Helen), jak i współcześnie. Kilka
tekstów poświęciłam bowiem różnym formom jego (nad)obecności w kinie i telewizji
końca XX wieku i pierwszych dekad XXI. Ujmowałam ją zarówno przekrojowo (Życie po
życiu film noir - czarny kryminał a kategoria multiperiodyczności,

gdzie koncentruję się

także na geograficznym wymiarze nurtu), jak i na konkretnych przykładach: puzzle films
(Człowiek XXI wieku i doświadczenie
metafora współczesnego

świata)

rzeczywistości

odbite w kinie. Puzzle films jako

i nordic noir („W bagnie" Arnaldura Indridasona:

„Tragiczne historie, smutek i śmierć", Cold-noir. Czarny kryminał i Skandynawia, artykuły o
Baltasarze Kormakurze).
Pisząc

zarówno

o

kinie

gatunkowym,

jak

i zjawiskach

niespełniających

definicyjnych wymogów gatunkowości (takich jak//7m noir), starałam się szukać nowych
formuł ich funkcjonowania bądź przykładać do nich nowe koncepcje. Stąd moje
zainteresowanie puzzle films i skandynawskim film noir. Innym przykładem jest spojrzenie
na melodramaty

i westerny przez

pryzmat postironii (Postironia i trzy twarze

melodramatu oraz Amerykański western XXI wieku - między demitologizacjg a postironia),
koncepcji coraz silniej naznaczającej współczesną popkulturę i rzucającej nowe światło na
klasyczne gatunki (a także toposy filmowe, takie jak męska przyjaźń analizowana w ujęciu
popularnonaukowym w No hoes before bros. Postironia bromance'u).

5.2. Prace dotyczące autorstwa filmowego
Tematem

niejako

dopełniającym

kwestie

gatunkowości

jest

zagadnienie

autorstwa. W 2018 roku ukazała się książka zbiorowa Autorzy kina europejskiego VII,
współredagowana przeze mnie i dr hab. Kamilę Żyto, w całości poświęcona temu
zagadnieniu. W artykułach publikowanych zarówno w tym, jak i wcześniejszych tomach z
serii Autorzy kina europejskiego (także w okresie studiów doktorskich) poświęcałam
uwagę tradycyjnemu podejściu do tematu autorstwa w kinie, badając twórczość
poszczególnych reżyserów-autorów (Joe Wright - w cieniu dziewcząt, Baltasar Kormakur:

zbrodnie i wykroczenia dalekiej Północy; także Jean-Pierre Melville - auteur maudit i
gatunki z tomu Europejskie kino gatunków).
Nieco

inne ujęcie zastosowałam

w tekstach o przedstawicielach

pionów

pozareżyserskich - scenarzystach (Pisarze i klasyczna era Hollywood - mity i zmagania,
„Hollywood to wielki temat dla powieści") oraz producentach (na przykładzie Davida O.
Selznicka postrzeganego jako autor-producent; Dawid i Goliaci, czyli David O. Selznick i
Hollywood).

Do tego obszaru zainteresowań zaliczam też teksty o Idzie Łupino

(egzemplifikującej

wykluczenie

kobiet

parających

się zawodami

kreatywnymi w

Hollywood; Ida Łupino - na wpół widzialna), oraz o Ryszardzie Bolesławskim, który stał się
przyczynkiem do badania kategorii artystycznej przeciętności (Ryszard Bolesławski

-

reżyser jako medium).

5.3. Prace związane z tematami retro, nostalgii i pamięcią

Istotną częścią mojego dorobku są też teksty poprzedzające i rozszerzające książkę
Kres niewinności.

Obraz i upamiętnienie

serialach - pomiędzy reprezentacją,

ery Eisenhowera w amerykańskich

filmach i

nostalgią a krytycznym retro. Dotyczą one zarówno

zagadnień z obszaru historii kina amerykańskiego (Hollywood na frontach zimnej wojny,
Między stłumieniem
pięćdziesiątych,
amerykańskim

a ekscesem -

„Prawda

Tennessee Williams w amerykańskim

kinie lat

jest dnem bezdennej studni". Fenomen psychoanalizy w

kinie lat pięćdziesiątych,

Ciała

upolitycznione.

Męskość

i retoryka

polityczna w amerykańskim kinie lat osiemdziesiątych), jak też tematyki filmowego retro i
nostalgii (America's Lost Innocence and Cinema, O przemijaniu mitu - „Mad Men" i kres
„amerykańskiej

niewinności",

Czas zatrzymany - amerykańska

nostalgia za epoką

rock'n'rolla).
Praca nad tymi tekstami pozwoliła mi nie tylko zapoznać się z dodatkowymi
materiałami badawczymi, ale przede wszystkim staranniej przemyśleć i opracować
kwestie poruszane później w książce. Przygotowanie publikacji towarzyszących dało mi
bowiem możliwość dokonania wyborów tematycznych i metodologicznych, na przykład
zwrócenie się w stronę memory studies (obecnych także w tekście Prosthetic Memory and
the New Civil Rights Cinema of the 21

th

Century). Niektóre zagadnienia - takie jak

tematyzacja psychoanalizy w kinie lat pięćdziesiątych, działalność Komisji do spraw

\
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Badania Działalności Antyamerykańskiej bądź adaptacje sztuk Tennessee Williamsa szerzej omawiam właśnie we wspomnianych tekstach, uzupełniając przedstawiony w
książce pejzaż kinematografii ery Eisenhowera o dodatkowe, pogłębione konteksty.
Na pojęciu retro skoncentrowana jest także monografia wieloautorska Pomiędzy
retro a retromanig, współredagowana przez"e mnie i Małgorzatę Major, gdzie jest ono
przykładane nie tylko do kina, ale także do mody, muzyki, literatury czy praktyk
odbiorczych (VHS).

5.4. Prace związane z polityką różnicy

W obszarze moich naukowych zainteresowań znalazły się też zagadnienia związane
z polityką różnicy. Im poświęcona jest większość artykułów na temat kina angielskiego,
poruszam

nich

bowiem

kwestie

konserwatyzmem a „przepisywaniem"

neokolonializmu

(„Raj

revival"

-

pomiędzy

kolonializmu w brytyjskim kinie dziedzictwa) oraz

neo- i postimperializmu, zarówno na konkretnych przykładach („Rydwany

ognia" i

neoimperializm brytyjskiego kina dziedzictwa, Londyńska mgła nigdy nie opada. Mariaż
tradycji i współczesności

w „Sherlocku"),

jak i przekrojowo (Imperium nie trzęsie się w

posadach. Neo-heritage w kinie i telewizji brytyjskiej XXI wieku, Podróż jako dialog [w
brytyjskim kinie dziedzictwa]). Tematy te przecinają się (i łączą zarazem) z również
zajmującymi mnie zagadnieniami rasizmu, feminizmu i różnicy płciowej, zarówno w kinie
brytyjskim, jak i amerykańskim.
Kwestie te są obecnej zarówno w tekstach naukowych (Co przeminęło z wiatrem?
Rasa i gender w arcydziele Hollywood oraz już przeze mnie wspomnianych, dotyczących
neo-

i postimperializmu), jak

i popularnonaukowych

(Kochamy je

nienawidzić?

Neoserialowe antybohaterki, „Głębokie gardło" - hardcore'owa rewolucja?). Stanowiły
też ważną część Kresu niewinności...,

którego obszerne fragmenty dotyczą ekranowych

reprezentacji grup marginalizowanych i mniejszości, takich jak Afroamerykanie, kobiety i
homoseksualiści, zarówno w latach pięćdziesiątych, jak i współcześnie. Szczególnie
interesowały mnie reprezentacje rasy, dlatego analizowałam je w kilku artykułach
ujmujących zagadnienie z różnych perspektyw - kina klasycznego (Rasa w Hollywood
złotej

ery), współczesnego

(ttoscarssowhite. Problematyka

rasy we

współczesnym

Hollywood), a także w odniesieniu do konkretnych filmów (Rasa i apokalipsa - „Świat,
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ciało i szatan") i aktorów (Oswojenie i walka. Sidney Poitier i Harry Belafonte w
amerykańskim kinie lat 50. i 60.).

5.5. Inne
•

Wśród mniej licznie reprezentowanych zainteresowań znajdują się seriale nowej
generacji (recenzje, Seriale nowej generacji a konwencje filmowe) oraz adaptacje filmowe,
czego wyrazem jest przede wszystkim książka doktorska (analiza strategii adaptacyjnych
stosowanych w odniesieniu do powieści i opowiadań Raymonda Chandlera) oraz tom
zbiorowy

Od

de

Laclosa

do

Collarda.

Adaptacje

literatury

francuskiej,

który

współredagowałam z profesor Alicją Helman. Opublikowałam też kilka tekstów innych
tomach z serii Adaptacje... (Pożegnanie

z Dżakartą.

„Rok

niebezpiecznego

Christophera Kocha i Petera Weira, „Świat był przemoczoną

pustką".

życia"

„Wielki sen"

Raymonda Chandlera i Howarda Hawksa, „Pokuta" lana McEwana i Joego Wrighta - co
widziała Briony?).
•

5.6. Artykuły recenzyjne

Jestem autorką licznych artykułów recenzyjnych - tematyka recenzowanych
książek często zresztą pokrywała się z moimi zainteresowaniami badawczymi, na przykład
rolą autora filmowego (recenzja książki Ewy Fiuk Obrazo-światy,

dżwięko-przestrzenie.

Kino Toma Tykwera, recenzja książki Kino Hanny Schygulli pod redakcją Andrzeja
Gwoździa) i zagadnień związanych z kolonializmem (recenzja książki Krzysztofa Loski
Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego

świata). Lektura i recenzje książek

Andrzeja Gwoździa Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego oraz Arkadiusza Lewickiego
Seks i Dziesiąta

Muza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce genderowe

w kinie

przedkodeksowym (1894-1934) zainspirowały optykę przyjętą przeze mnie w Kresie
niewinności..., przede wszystkim odejście od analizy kina w kluczu arcydzieł i twórczości
uznanych autorów.
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5.7. Działalność popularyzatorska

Poza tekstami i redakcją tomów o charakterze naukowym, współredagowałam też
czasopisma popularnonaukowe - Film na Świecie oraz Ekrany. Zwłaszcza to drugie pismo
pozwoliło mi przygotowywać teksty popularnonaukowe utrzymane w nieco lżejszym, ale
nadal merytorycznym tonie. Analizowałam między innymi fenomeny gwiazd filmowych
(na przykład - Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, La uren Bacall) oraz przybliżałam
klasykę kina (na przykład Ostatnia runda" - gorsza strona amerykańskiego

snu, Rasa i

apokalipsa - „Świat, ciało i szatan"). Przede wszystkim publikowałam recenzje książek
filmoznawczych i seriali nowej generacji.
Wśród moich innych aktywności popularyzatorskich należy wymienić: wykłady i
referaty (w Katedrze Antropologii Literatury UJ - Zbrodnia w zaułku. Raymond Chandler,
czarny kryminał i film noir, na zebraniu naukowym krakowskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami - „Housewives on the Verge of Revolution.
Krytyczne retro w kinie amerykańskim"); udział w panelach dyskusyjnych, z reguły
dotyczących książek, w których miałam artykuły (na przykład „Discussion: (ln)visible
Figures in Cinema", „Śniadanie z książką: Autorzy kina europejskiego VII", „Jak pisać
krytycznie o filmie i rasie. Spotkanie wokół książki Kino afroamerykańskie

pod redakcją

Ewy Drygalskiej i Marcina Pieńkowskiego"); prelekcje przed filmami (w ramach festiwalu
Ulica.

Międzynarodowy

festiwal teatrów

ulicznych,

dwóch

edycji

Dni

Kultury

Amerykańskiej KNA UJ, Festiwalu Nauki w Krakowie, cyklu Prawie Kino: American
Classics); udział w audycjach radiowych (o serialach i Baltasarze Kormakurze) oraz
internetowych („Ekspertyza": Po co mężczyznom kobiety? O męskiej przyjaźni w kinie).

5.8. Konferencje

Istotną częścią

mojej aktywności

naukowej jest wymiana doświadczeń z

pracownikami innych uczelni w ramach konferencji naukowych, w kraju i za granicą. W
latach 2012-2018 wzięłam udział w 23 konferencjach naukowych, w tym w 11
międzynarodowych i 12 ogólnopolskich. Brałam także udział w organizacji wydarzeń
naukowych - jako opiekunka Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Opolskiego
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(lata 2011-2013) sprawowałam nadzór merytoryczny nad dwiema konferencjami
studencko-doktoranckimi, a już pracując na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
byłam członkinią komitetów przygotowujących konferencje naukowe zarówno pod egidą
UP (pięć konferencji), jak i o szerszym zasięgu (II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców
„Dyskursy widzialności", I Kongres Edukacji Medialnej).
5.9. Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczną, zapoczątkowaną jeszcze podczas studiów doktoranckich
na

Uniwersytecie Jagiellońskim

(zajęcia

w

Instytucie Sztuk

Audiowizualnych),

kontynuowałam najpierw przez dwa lata na Uniwersytecie Opolskim, a od 2013 roku na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadziłam zajęcia z zakresu filmoznawstwa
na studiach dziennych i zaocznych (a podczas przygotowywania doktoratu także na
wieczorowych) i na wszystkich trzech uczelniach uzyskałam wysokie noty od studentów
uczęszczających na moje kursy.
Jestem też promotorką

pomocniczą doktoratu dotyczącego

historii kina

amerykańskiego (twórczość Prestona Sturgesa, przewód otwarty w 2016 roku).
Od 2011 roku wypromowałam 57 prac licencjackich i 26 magisterskich z zakresu
filmoznawstwa i kulturoznawstwa, a także zrecenzowałam 82 prace magisterskie i 45
licencjackich.

5.10. Działalność organizacyjna i towarzystwa naukowe

Istotną częścią mojej pracy jest działalność organizacyjna na uczelni, w którą
włączam się w ramach zatrudnienia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego. Obecnie należę do Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Komisji
Rekrutacyjnej, wcześniej pracowałam w Kierunkowym Zespole ds. KRK, byłam opiekunką
roczników studentów oraz zasiadałam w kilku komisjach konkursowych (na stanowisko).
Od 2015 roku należę do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, a od
2013 roku do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Wcześniej należałam do
Stowarzyszenia Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany" oraz
Stowarzyszenia Szczyty Kultury.
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