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Misja Muzeum

Muzeum to ludzie: artyści, zespół oraz publiczność.

Pragniemy być użyteczni, traktujemy sztukę jako narzędzie komunikacji, poznawania
i rozumienia świata. Dzieło sztuki w Muzeum nie służy wyłącznie kontemplacji, używamy go,
ucząc się społecznej odpowiedzialności, dialogu, krytycznego myślenia i wpływania na
rzeczywistość, w której żyjemy.

Językiem zaangażowania Muzeum we współczesność są wystawy, publikacje, programy
edukacyjne i badawcze. Budowana przez nas kolekcja sztuki współczesnej jest zapisem
dynamicznych zjawisk i procesów, zachodzących lokalnie i globalnie. Tworzymy przestrzeń
spotkań, wzajemnej inspiracji i refleksji, wychodzących poza obszar sztuki, lecz zawsze
znajdujących w niej swoje źródło.

Muzeum związane jest z Warszawą, jej historią i mieszkańcami, a jednocześnie aktywnie
uczestniczy w życiu artystycznym w Polsce i na świecie.
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Historia Muzeum

„Emilia”



Działalność Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej związane jest z Warszawą, jej historią
i mieszkańcami. Zostało powołane w 2005 roku przez Ministerstwo
Kultury, a od 2006 roku prowadzone jest wspólnie z Urzędem m.st.
Warszawy.



Muzeum nad Wisłą

Położone przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22
Muzeum nad Wisłą mieści się w pawilonie
projektu austriackiego architekta Adolfa
Krischanitza.
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Muzeum na Pańskiej

Główna siedziba Muzeum mieści się na parterze
i pierwszym piętrze bloku przy ulicy Pańskiej 3, obok
hotelu Intercontinental.
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Kolekcja Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
zebrało od momentu jego założenia w 2005
roku 592 dzieła sztuki współczesnych
artystów polskich i zagranicznych.
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Archiwum Artystów i Filmoteka

Archiwa Sztuki Współczesnej to projekt
digitalizacji i prezentacji archiwów
związanych z praktykami artystycznymi po
1945 roku.



Inicjatywy pozamuzealne

Od 2009 roku Muzeum sprawuje pieczę nad Parkiem 
Rzeźby na Bródnie powstałym jako wspólna 
inicjatywa Muzeum, Pawła Althamera i Urzędu 
Dzielnicy Targówek.

Wraz z końcem 2017 roku MSN stało się też 

właścicielem Domu Hansenów w Szuminie, 

należącego do Iconic Houses Network. 



WARSZAWA W BUDOWIE

Od 2009 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizuje
festiwal poświęcony architekturze, urbanistyce, projektowaniu
i przestrzeni publicznej w Warszawie.



WARSZAWA W BUDOWIE
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WARSZAWA W BUDOWIE
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Muzeum w budowie
W lutym 2019 roku Muzeum podpisało z m.st.
Warszawą umowę na budowę swojej nowej
siedziby na placu Defilad.

Budynek, zaprojektowany przez studio Thomas
Phifer and Partners, ma być oddany do użytku
pod koniec 2022 roku.



Muzeum w budowie

Tomasz Fudala o architekturze nowego Muzeum:



Płot wokół placu budowy, pro. Ludovic Balland Typography Studio




