
 

 

Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego  

ma zaszczyt zaprosić na 

 VI  Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Imponderabilia Teatralne: 

 

Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym 

 

Konferencja pod patronatem Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. 

 

Wobec znaczącej obecności we współczesnym teatrze narracji faktualnych, czy to 

związanych z historią i biografią, czy bieżącym życiem społeczno-politycznym, podjęcie 

refleksji dotyczącej tematów, po które sięgają twórcy teatru i sztuk performatywnych, a także 

strategii wykorzystywanych do ich realizacji, wydaje się istotne i zasadne. Formułując temat 

VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Imponderabilia Teatralne, przyjmującej 

w tym roku formułę międzynarodową, chcieliśmy zachęcić młodych badaczy do zajęcia się 

zjawiskami, które stanowią nie tylko propozycje przedstawiania narracji faktualnych, ale 

również problematyzują wykorzystanie do tego celu medium teatru. Interesują nas zmiany w 

tematyce i sposobie prowadzenia opowieści w teatrze, a także spowodowane przez nie 

zmiany perspektyw badawczych. 

Proponujemy szerokie ujęcie tematu, w ramach którego znajdzie się miejsce na analizy 

spektakli dramatycznych, tanecznych, muzycznych, performansów i dramaturgii 

współczesnej. 

 

Proponujemy dyskusję na temat: 

 

● teatru dokumentalnego (z perspektywy artystycznej, technicznej, etycznej), w tym 

jego wpływów na kształtowanie się zbiorowej tożsamości i zbiorowej pamięci 



● wzrostu zainteresowania biografią we współczesnej dramaturgii  

● sztuk auto-teatralnych, wykorzystujących wypowiedzi pierwszoosobowe o 

zabarwieniu autobiograficznym  

● reakcji teatru na współczesne wydarzenia polityczne i społeczne „tworzące historię” 

(np. akcja #metoo) 

● rozmaitych sposobów rekonstrukcji, adaptacji, remixów i odwołań do dawnego 

dramatu, teatru, życia teatralnego, zarówno w formie spektakli, jak i rozmaitych 

strategii badawczych i dyskursywnych 

● spektakli i inscenizowanych obchodów rocznicowych (np. rekonstrukcje historyczne) 

związanych z jubileuszami historycznymi  

 

Mile widziane będą również wystąpienia podchodzące odmiennie do proponowanych 

haseł. 

 

Czas przewidziany na wystąpienie: 20 min. 

Opłata konferencyjna: 50 zł 

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia 2019 roku na adres: 

imponderabiliateatralne@gmail.com. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące 

informacje: 

 

Imię i nazwisko 

Stopień naukowy 

Afiliacja 

Abstrakt wystąpienia w języku polskim lub angielskim o objętości 1500-2000 znaków. 

 

Wszystkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych i organizacyjnych prosimy kierować na 

adres: imponderabiliateatralne@gmail.com 
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The Theatre Students’ Society of the Jagiellonian University in Kraków 

is honoured to invite you to the 6th Students’ and Doctoral Students’ Conference 

“Theatre Imponderabilia”: 

 

Non-fiction narratives in contemporary theatre 

1-2 June 2019 

Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University in Kraków 

 

Non-fiction narratives represent a vital part of themes in which contemporary theatre artists 

are interested. While history, biographies, political and social discourses are becoming an 

important material for performative arts, in the field of the theory of studies on theatre and 

performance there emerges an urgent need to survey this special kind of phenomena. 

Researching non-fictional narratives in performative arts should consider particular themes 

that are chosen to be presented on stage and artistic strategies involved in these presentations. 

 

This year, members of Theatre Students’ Society of Jagiellonian University decided to invite 

international students to take part in the annual academic conference organised by the 

Association and the Department of Theatre and Drama. We would like to encourage 

participants of the conference to consider artistic phenomena that involve non-fiction 

narratives and those that approach the problem of utilising theatre as a medium for the telling 

of non-fiction stories. We are interested in observing alterations both in artistic language and 

in the academic approach towards it.  

 

We would like to propose a multi-dimensional approach towards the main subject of the 

conference. Papers considering dramatic, musical, dance theatre as well as performance and 

interdisciplinary art and contemporary dramaturgy will be welcome.   

 



We especially encourage papers dealing with: 

 

● documentary theater (from artistic, technical, and ethical perspectives) and its role in 

shaping the collective identity and memory; 

● increasing interests in biography in contemporary dramaturgy; 

● metatheatrical plays employing first-person forms with an autobiographical bend; 

● theatrical reactions to various political and social events which “make history” (eg.  

#metoo movement) 

● various ways of reconstructing, adapting, remixing and referencing classical drama, 

theater, theatrical life, both in the form of the plays and in numerous research and 

narrative strategies; 

● shows and stagings of historical events (eg. historical reconstructions) connected with 

historic anniversaries. 

 

We are open to paper proposals creatively reinterpreting the abovementioned subjects. 

 

Paper presentation time: 20 minutes 

Conference fee: 50 PLN 

 

Paper proposals will be accepted until 28 April 2019, and should be sent to: 

imponderabiliateatralne@gmail.com 

Every proposal should include the following information: 

1. Full name 

2. Academic title 

3. Affiliation 

4. Paper abstract in Polish or English (1500-2000 characters including spaces) 

 

All inquiries concerning the conference should be directed to: 

imponderabiliateatralne@gmail.com 
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