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SilvanaMandolessi (Universidad de Constanza, UniversidadCatólica de Lovaina). 



Instytucje kultury i przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją konferencji proszone są 
o kontakt, w celu przekazania informacji dotyczących form współpracy i wsparcia finansowego. 

 

Informacja 

 

Witold Gombrowicz (1904-1969) jest jednym z najważniejszych pisarzy literatury światowej XX 
wieku. Jego pomysłowość, humor, inteligencja, zmysł krytyczny, oryginalność i zabawa słowem 
otworzyły nowy etap w międzynarodowej tradycji literackiej. Niemniej jednak, o ile jego życie 
i twórczość było przedmiotem wielu badań, w Argentynie nie cieszą się one popularnością 
i uznaniem, na które zasługują. Dlatego proponujemy rok 2014, w 75.rocznicęprzyjazdu pisarza 
do Argentyny w sierpniu 1939, jako pretekst, aby ponownie przyjrzeć sięGombrowiczowi 
z różnych perspektyw. 

Z tego względu konferencja adresowana jest do osób zajmujących się literaturą, naukami 
społecznymi, historią, psychoanalizą, dziennikarstwem, a także do wszystkich czytelników 
Gombrowicza, którzy pragną podzielić się własnymi przeżyciami dotyczącymi jego dzieła, 
interpretacji,adaptacji i biografii. 

I Międzynarodowa Konferencja“Witold Gombrowicz” będzie miejscem nie tylko dla debaty nad 
twórczością, ale także dla przyjemności. Pragniemy zaproponować dynamikę prezentacji 
referatów w trybie akademickim, paneli, debat, wywiadów z ekspertami oraz pozostałych 
wystąpień, w których dyskusja nad Gombrowiczem zachowa typowy gombrowiczowski 
charakter. 

 

 

Obszary tematyczne konferencji: 

• Gombrowicz i komparatystyka 

• Gombrowicz i emigracja 

• Gombrowicz i teatr 

• Gombrowicz i więzi społeczne 

• Gombrowicz i intelektualiści w Argentynie 

• Gombrowicz i intelektualiści w Europie 

 

 

Informacje dla autorów dotycz ące abstraktów oraz referatów: 

 

• Czas wystąpienia jest ograniczony do 15 minut 

• Docenia się szczególnie referaty mówione, nieczytane z kartki 

• Abstrakty nie mogą przekraczać 100 słów 

• Długość referatu nie może przekraczać 40 000 znaków typograficznych ze spacjami 

włącznie 

• Abstrakt i referat powinien zawierać: 



� imię i nazwisko autora/ów 

� wybrany obszar tematyczny 

� tytuł wystąpienia 

� uczelnia autora/ów 

� telefon i adres email autora/ów 

• Termin nadsyłania abstraktów: 15 lutego 2014  

• Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów 15 kwie tnia 2014 

• Wygłoszone referaty zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej z numerem ISBN 

na CD oraz w Internecie, jako materiał ogólnodostępny 

 

 

Potwierdzeni uczestnicy: 

 

AliciaBorinsky (Argentyna-USA) 
Jorge Dubatti (Argentyna) 
GustavoFerreyra (Argentyna) 
PauFreixaTerradas (Hiszpania) 
GermánGarcía (Argentyna) 
Fernanda GarcíaLao (Argentyna) 
Pablo Gasparini (Argentyna-Brazylia) 
HoracioGonzález (Argentyna)  
Miguel Grinberg (Argentyna) 
Carlos Huerga (Hiszpania) 
MartínKohan (Argentyna) 
SilvanaMandolessi (Argentyna-Niemcy) 
Guillermo Martínez (Argentyna) 
Andrés Neuman (Argentyna-Hiszpania) 
Ricardo Pasolini (Argentyna) 
Klementyna Suchanow (Polska) 
Gerson VanegasRengifo(Kolumbia) 
Jean-Michel Vappereau (Francja) 
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