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W WARSZAWIE

Wizualizacja Muzeum
nad Wisłą z naniesioną
kompozycją malarską
Sławomira Pawszaka
/
Computer rendering
of the Museum
on the Vistula including
the painting by Sławomir
Pawszak
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WITAJ W MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

Skoro czytasz teraz tę broszurę, to znaczy, że znajdujesz się w jednej
z naszych dwóch lokalizacji na terenie Warszawy – w Muzeum nad
Wisłą lub w Muzeum na Pańskiej. Niezależnie od tego, gdzie teraz
jesteś, cieszymy się, że jesteś z nami.
W tej książeczce znajdziesz podstawowe informacje o tym, kim
jesteśmy, gdzie i jak działamy, co mamy do zaoferowania Tobie.
Jak zaraz zauważysz, nie jest to kalendarium ze szczegółowym
programem. To raczej broszura „pierwszego kontaktu”. Poznaj nas,
a mamy nadzieję, że zachęci Cię to do poszukania informacji o aktualnych wydarzeniach przygotowanych przez Muzeum na naszej
stronie internetowej www.artmuseum.pl, na naszym fanpage’u
na Facebooku: @MuzeumSztukiNowoczesnej oraz na Twitterze
@msn_warszawa.
Nasze koleżanki i nasi koledzy z recepcji oraz opiekunki i opiekunowie wystaw bardzo chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, chętnie
odpiszemy też na Twoje e–maile (info@artmuseum.pl) i wiadomości
na Facebooku.
A teraz zapraszamy do lektury i do korzystania z tego, co dla
Ciebie przygotowaliśmy.
Zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

PL
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WELCOME TO THE MUSEUM OF MODERN ART IN WARSAW

If you’re reading this brochure, that means you are currently in one
of our two Warsaw locations: the Museum on the Vistula or the
Museum on Pańska Street. Regardless of which it is, we’re happy
you are here. In this booklet you’ll find basic information about
who we are, how and where we operate, and what we can offer.
As you’ll quickly discover, it’s not a calendar detailing our schedule, but
rather a “first contact” brochure, which will hopefully encourage you
to look through the Museum’s current events on our website www.
artmuseum.pl, our Facebook page @MuzeumSztukiNowoczesnej,
or Twitter @msn_warszawa.
Our colleagues working at the reception and the exhibition assistants will gladly answer your questions. You can also contact us via
email (info@artmuseum.pl) or message us on Facebook.
Now we invite you to read on and enjoy all that we’ve prepared
for you.
				
The Museum of Modern Art in Warsaw team

EN

NASZA MISJA

OUR MISSION

Wystawa Zofii Rydet
„Zapis”, pawilon Emilia,
2015 fot. B. Stawiarski
/
Zofia Rydet's exhibition
”Record” at the Emilia
pavilion, 2015,
photo. B. Stawiarski
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NASZA MISJA

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.

PL
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OUR MISSION

The Museum is made up of people: the artists, the crew and the
spectators.
We want to be useful. We treat art as a means of communication,
of discovering and understanding the world. A piece of art in our
Museum isn’t just meant for contemplation. It helps us learn social
responsibility, dialogue, critical thinking, and influencing reality.
The Museum’s involvement in the contemporary world is expressed
through exhibitions, publications, and educational and research
programs. Our expanding art collection is a record of dynamic phenomena and developments, occurring locally and globally. We create
a space for meetings, mutual inspiration and reflection. We move
beyond art, but are always inspired by it. The Museum is closely tied
with Warsaw, its history and inhabitants, all the while actively taking
part in artistic life in Poland and abroad.

EN

DZIAŁALNOŚĆ
MUZEUM

Plakat do wystawy,
projekt: Ludovic Balland
/
Exhibition poster,
design: Ludovic Balland

THE MUSEUM’S
ACTIVITIES
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DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury założoną przez Ministra Kultury w 2005 roku, a od
2006 roku prowadzoną wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy. Władze
stolicy zapewniają Muzeum tymczasową siedzibę oraz odpowiadają
za wybudowanie przyszłego gmachu Muzeum, który ma powstać
po północnej stronie placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki.
Od 2008 roku prowadzimy działalność w tymczasowej siedzibie
przy ulicy Pańskiej 3, za dawnym pawilonem Emilia. Sam pawilon,
rozebrany zimą 2017 roku, w latach 2012-2016 wynajmowany był
na potrzeby Muzeum. Organizowane przez Muzeum wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą
wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej
siedzibie na placu Defilad. Muzeum sukcesywnie rozbudowuje swoją
ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych,
projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych
zadań Muzeum należy prowadzenie badań sztuką najnowszą i gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym
gmachu.

PL
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THE MUSEUM’S ACTIVITIES

The Museum of Modern Art in Warsaw is a national cultural institution,
founded by the Minister of Culture in 2005, run jointly with the City
of Warsaw. The municipality provides the Museum with a temporary
location and is responsible for completing the future Museum building, which is planned for the north side of Defilad Square, in front
of the Palace of Culture and Science.
Since 2008 we’ve been functioning in our temporary location
at ul. Pańska 3, behind the iconic Emilia pavilion. The pavilion, which
was torn down in the winter of 2017, was rented by the Museum
in 2012–2016. The Museum’s exhibitions, cultural and educational
events, and publications, are all meant to develop a comprehensive
program of activities for the future location on Defilad Square.
The Museum is constantly developing its programs, focused on
visual arts, design and architecture. One of its key tasks is expanding
its art collection, which will be displayed in the new building, as well
as researching the latest developments in art.

EN

MUZEUM
NAD WISŁĄ

Wizualizacja Muzeum
nad Wisłą z naniesioną
kompozycją malarską
Sławomira Pawszaka
/
Computer rendering of
the Museum on the Vistula
including the painting by
Sławomir Pawszak

MUSEUM
ON THE
VISTULA

18

MUZEUM NAD WISŁĄ

Wiosną 2017 roku zainaugurowaliśmy działalność naszego nowego
miejsca, nazwanego „Muzeum nad Wisłą”, dla odróżnienia od głównej siedziby instytucji przy ulicy Pańskiej 3. Położone na Powiślu,
w sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej
(BUW), Muzeum nad Wisłą mieści się w pawilonie projektu austriackiego architekta Adolfa Krischanitza, służącym w latach 2008-2010
jako tymczasowa galeria sztuki (Temporäre Kunsthalle) w Berlinie.
Pawilon został użyczony Muzeum bezpłatnie przez wiedeńską fundację Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, założoną w 2002 roku
przez Francescę von Habsburg. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem eksperymentalnej sztuki i architektury. Zgodnie z wizją
architekta, elewacje Muzeum nad Wisłą są przestrzenią twórczo
zagospodarowaną przez artystów. W 2016 roku konkurs na projekt
plastyczny na fasadzie pawilonu wygrał malarz Sławomir Pawszak.
W Muzeum nad Wisłą, oprócz sali wystawowej, znajduje się kawiarnia,
księgarnia oraz niewielkie centrum edukacyjne. Budynek otoczony
jest tarasami na działania plenerowe.
Muzeum nad Wisłą działać będzie do czasu wybudowania gmachu
na placu Defilad.
→
M
A
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Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-390 Warszawa
Metro: stacja Centrum Nauki Kopernik
Autobusy: 102, 162, 185, przystanek Centrum Nauki Kopernik
	    105, 118, 127, przystanek Biblioteka Uniwersytecka
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MUSEUM ON THE VISTULA

In the spring of 2017 the museum opened its new exhibition space,
called the Museum on the Vistula to differentiate it from the Museum’s headquarters at ul. Pańska 3. The Museum on the Vistula
is in the Powiśle district, next to the Copernicus Science Centre
and the University of Warsaw Library, in a pavilion designed by
Austrian architect Adolf Krischanitz. In 2008–2010 the pavilion
served as a temporary art gallery (Temporäre Kunsthalle) in Berlin. It was lent to the Museum free of charge by the Vienna-based
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary foundation, established in
2002 by Francesca von Habsburg. The foundation disseminates
experimental art and architecture. The Museum on the Vistula’s
façade, in accordance with the architect’s design, was meant to
be covered by an artistic composition, selected by a competition.
Sławomir Pawszak’s paint project won the contest in 2016. As well
as ample exhibition space, the Museum on the Vistula houses a café,
a bookshop, and a small education centre. It’s surrounded by terraces
perfect for outdoor activities.
The Museum on the Vistula will function until the new Defilad
Square building is complete.
→
M
B
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Address: Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-390 Warsaw
Metro: Centrum Nauki Kopernik (Copernicus Science Centre) station
Buses: 102, 162, 185, Centrum Nauki Kopernik (Copernicus Science
Centre) stop / 105, 118, 127, Biblioteka Uniwersytecka (University
of Warsaw Library) stop

MUZEUM NA
PAŃSKIEJ

Widok księgarni Bookoff
i kawiarni Emesen
w Muzeum na Pańskiej,
fot. B. Stawiarski
/
The Bookoff bookshop
and Emesen cafe at the
Museum on Pańska str.,
photo. B. Stawiarski

MUSEUM
ON PAŃSKA
STREET
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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. Oprócz
biur instytucji, znajduje się tu sala wielofunkcyjna, wykorzystywana
zależnie od potrzeb jako przestrzeń wystawowa, audytorium, kino,
itp. Wraz z uruchomieniem pawilonu Muzeum nad Wisłą, dla odróżnienia od niego, stara siedziba przyjęła nazwę „Muzeum na Pańskiej”
i tą nazwą oznaczane są wszelkie wydarzenia organizowane przez
Muzeum w tym miejscu. Na Pańskiej działa księgarnia artystyczna
Bookoff i popularna kawiarnia Emesen.
→
M
A
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Adres: ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa
Metro: stacja Rondo ONZ
Autobusy: 109, 160, 178, 518, przystanki: Emilii Plater, Rondo ONZ
Tramwaje: 10, 17, 33, przystanek Rondo ONZ
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MUSEUM ON PAŃSKA STREET

The Museum’s headquarters are on the ground floor and first floor
of the residential building at ul. Pańska 3, next to the InterContinental hotel (5 minutes’ walk from the Central Railway Station, across
the street from the Palace of Culture and Science). Apart from the
Museum’s offices, the site includes a multifunctional space, used for
exhibitions or as an auditorium or cinema, depending on the current
program. To differentiate it from the new Museum on the Vistula, this
location has been renamed the “Museum on Pańska Street.” The
new name designates all events held there. The Bookoff bookstore
and popular Emesen café are also located on Pańska.
→
M
B
T
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Address: ul. Pańska 3, 00-124 Warsaw
Metro: Rondo ONZ station
Buses: 109, 160, 178, 518; bus stops: Emilii Plater, Rondo ONZ
Tram: 10, 17, 33, Rondo ONZ tram stop

Wizualizacja zespołu
budynków Muzeum (jasny)
i teatru TR Warszawa
(ciemny) na pl. Defilad
/
Computer rendering
of the Museum (white)
and TR Warszawa theatre
(dark) buildings on Defilad
Square

BUDYNEK
NA PLACU
DEFILAD

DEFILAD
SQUARE
BUILDING
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BUDYNEK NA PLACU DEFILAD

W momencie zakładania Muzeum w 2005 roku zaplanowano, że
zostanie ono wybudowane po północnej stronie placu Defilad. Będzie
to początek wielkiej przebudowy otoczenia Pałacu Kultury i Nauki.
Nasz gmach powstanie wraz z nową siedzibą teatru TR Warszawa –
zespół gmachów wraz z łączącym je miejskim forum zaprojektowany
został przez nowojorskiego architekta Thomasa Phifera, cenionego twórcę budynków użyteczności publicznej, m.in. wyróżnionego
wieloma prestiżowymi nagrodami nowego gmachu muzeum sztuki
w Raleigh, w Karolinie Północnej, wybudowanego w 2010 roku.
Nowe Muzeum, o powierzchni około 15.000 m.kw., mieścić będzie
trzy zróżnicowane zespoły sal wystawowych na ekspozycje stałe
i zmienne, otwarte audytorium, salę kinową, centrum edukacyjne,
czytelnię, księgarnię, kawiarnię i przestronne miejsca wypoczynku.
W projekcie nowego budynku wykorzystane zostały nasz doświadczenia z działalności w pawilonie Emilia – parter będzie niemal w całości
przeszklony, zachęcający do wejścia do wnętrza budynku, a różne
funkcje będą płynnie się przenikać i łączyć ze sobą.
Budynki Muzeum i teatru TR Warszawa powinny zostać ukończone
i otwarte dla publiczności do 2021 roku.

PL
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DEFILAD SQUARE BUILDING

Since the founding of the Museum in 2005, its building has been
planned for the vacant site on the north side of Defilad Square. This
will be the start of a grand reconstruction of the Palace of Culture
and Science’s surroundings. Our building will be erected together
with the new home of TR Warszawa theatre—a complex of structures
connected by a public urban forum, designed by the New York architect Thomas Phifer, esteemed designer of public buildings, including
the award-winning North Carolina Museum of Art building in Raleigh
from 2010. The new Museum, with an area of about 15,000 m², will
house three different gallery suites for permanent and temporary
exhibitions, an open auditorium, a screening room, an education
centre, a reading room, a bookstore, a café, and spacious lounges.
The design of the new building benefits from our experiences in
the Emilia pavilion: the ground floor will be almost entirely fronted
in glass to entice people to enter. The building’s different functions
will merge and intersperse with each other.
The Museum’s and TR Warszawa’s buildings should be completed
and open to the public by the end of 2021.
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KOLEKCJA
MUZEUM

Lynette Yiadom-Boakye,
„Obserwatorka wiosny”,
2013, olej na płótnie,
kolekcja Muzeum Sztuki
Nowoczesnej
w Warszawie
/
Lynette Yiadom-Boakye,
”Observer of Spring”, 2013,
oil on canvas, collection
of the Museum of Modern
Art in Warsaw

Wilhelm Sasnal, „bez tytułu
(Astronauta)”, 2011,
olej na płótnie,
mecenas zakupu: PGE S.A.,
kolekcja Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie
/
Wilhelm Sasnal, ”Untitled
(The Astronaut)”, 2011,
oil on canvas, acquisition
sponsor: PGE S.A.,
collection of the Museum
of Modern Art in Warsaw

THE MUSEUM’S
COLLECTION
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KOLEKCJA MUZEUM

Budowana w sposób planowy międzynarodowa kolekcja sztuki definiuje nas jako muzeum i odróżnia od galerii sztuki, nastawionych na
bieżącą prezentację sztuki. Powstająca kolekcja stanowi odpowiedź
na wieloletnie starania środowiska artystycznego w Polsce, dążącego
do stworzenia publicznego zbioru sztuki o globalnym zasięgu, który
jednocześnie definiowałby oraz eksponował najważniejsze postawy
i nurty sztuki polskiej. Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie analizuje związki pomiędzy sztuką, miastem, polityką i historią,
poszukując i wizji przyszłości, i nowych odczytań przeszłości. Jednocześnie kolekcja zwraca uwagę na korzenie nowoczesności, na
postawy charyzmatycznych artystów z XX wieku, takich jak Alina
Szapocznikow i Andrzej Wróblewski, którzy pozostają inspiracją dla
współczesnych praktyków i teoretyków sztuki.
Od momentu założenia Muzeum zgromadziliśmy ponad 400 dzieł
współczesnych artystów polskich i zagranicznych. Są to przede
wszystkim zakupy zrealizowane w ramach programów Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dary i depozyty artystów,
osób prywatnych, w tym darczyńców Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
oraz firm. Wiele z prac zgromadzonych w kolekcji powstało podczas
realizowanych przez nas wystaw i projektów publicznych. Do czasu
otwarcia gmachu na placu Defilad, wybrane prace z kolekcji prezentowane są okazjonalnie w ramach wystaw czasowych. Największym
dotychczasowym pokazem kolekcji była wystawa „W sercu kraju”,
zorganizowana w pawilonie Emilia w 2013 roku.

W
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Wszystkie niezbędne informacje o kolekcji, poszczególnych pracach
i ich twórcach znajdziesz na stronie www.artmuseum.pl w zakładce
„kolekcja”.
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THE MUSEUM’S COLLECTION

Our international art collection, built and expanded in a thoughtout manner, is what makes us a museum and differentiates us from
galleries geared towards temporary exhibitions. It is the Museum’s answer to the Polish art community’s longstanding efforts
to create a public, accessible collection of international and Polish
art, to help define and expose the most important developments
in Polish art. Our collection delves into connections between art, the
city, politics and history. It searches for a vision of the future, but
also reinterprets the past. It centres around the roots of modernity:
charismatic artists of the 20th century, such as Alina Szapocznikow
and Andrzej Wróblewski, who continue to inspire contemporary
artists and theoreticians.
Since the Museum’s opening we’ve collected more than 400
pieces by contemporary artists, both Polish and foreign. Most of
them are acquired under programs of the Ministry of Culture and
National Heritage, or received from artists or private donors, such
as the Society of Friends of the Museum, as well as companies.
Many of our pieces have been created for exhibitions and projects
we’ve organized. Until the new building on Defilad Square opens,
selected works from our collection will be displayed occasionally
as part of temporary exhibitions. The biggest display of our collection
to date was the exhibition In the Heart of the Country (W sercu kraju),
featured in the Emilia pavilion in 2013.

W
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All essential information about the collection, individual pieces and
artists can be found at www.artmuseum.pl (see the “Collection” tab).

WARSZAWA
W BUDOWIE

Wejście na wystawę
„Spór o odbudowę”.
Wystawa prezentowana
była w byłym gmachu
liceum im. K. Hoffmanowej,
WWB7, 2015,
fot. B. Stawiarski
/
Entrance to the
”Reconstruction Disputes”
exhibition. The exhibition
was presented
at the abandoned former
public high school.
WWB7, 2015,
photo. B. Stawiarski

WARSAW UNDER
CONSTRUCTION
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WARSZAWA W BUDOWIE

To festiwal, który każdej jesieni przybliża naszej publiczności wybrane
ważne zagadnienia dotyczące miasta: architektury, planowania,
polityk miejskich. Tego, jak kształtujemy nasze miasto, jak w nim
żyjemy, poczynając od naszych własnych mieszkań po przestrzeń
publiczną. WARSZAWĘ W BUDOWIE organizujemy od 2009 roku. Od
2013 roku współorganizatorem jest Muzeum Warszawy. Na festiwal
składają się wystawy tematyczne oraz bardzo intensywny program
wydarzeń towarzyszących: projekcje filmów, wykłady, spotkania,
wycieczki, zajęcia dla dzieci, itp. W ostatnich dwóch latach festiwal
miał szczęście do wystaw na ważkie tematy: w 2015 roku „Spór
o odbudowę” prezentował powojenną rekonstrukcję miasta wraz jej
współczesnymi konsekwencjami, m.in. reprywatyzacją, zaś w 2016
roku pod hasłem „Wreszcie we własnym domu” przyglądaliśmy się
temu, jak 27 lat po zmianie ustroju mieszkają Polacy, jaka jest geneza
trudnej sytuacji mieszkaniowej i jakie są możliwości jej naprawienia.
W 2017 WARSZAWA W BUDOWIE poświęcona będzie przyszłości
placu Defilad – najważniejszego, a wciąż pustego miejsca w centrum
Warszawy.
W
F
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Festiwal ma własną stronę internetową: www.warszawawbudowie.pl
oraz własny fanpage na Facebooku: @festiwalwarszawawbudowie
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WARSAW UNDER CONSTRUCTION

Every autumn, during the Warsaw Under Construction festival, we
introduce our audience to important issues regarding the city: its
architecture, planning and urban politics—the way we shape our
town, how we live in it, from private apartments to public spaces.
The first festival was held in 2009. The Museum of Warsaw became
our co-organizer in 2013. The festival consists of thematic exhibitions and many accompanying events: films, lectures, meetings, city
walks, activities for children etc. For the last two years our exhibitions
have taken on particularly urgent subjects: 2015’s Reconstruction
Disputes (Spór o odbudowę) presented the post-war reconstruction
of the city and its modern repercussions, such as reprivatization,
while 2016’s Home at Last (Wreszcie we własnym domu) took a look
at the living conditions of Poles 27 years after the fall of communism,
the origins of the housing problem and ways to solve it. In 2017
Warsaw Under Construction will tackle the future of Defilad Square:
the most important plot in the city centre, standing vacant.
W
F
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The festival has its own website, www.warszawawbudowie.pl and
a Facebook page, @festiwalwarszawawbudowie.

PARK
RZEŹBY NA
BRÓDNIE

BRÓDNO
SCULPTURE
PARK

Rirkrit Tiravanija, „bez
tytułu (przewrócony
domek herbaciany z ekspresem do kawy)”, 2009,
fot. B. Stawiarski
/
Rirkrit Tiravanija, ”untitled
(tilted teahouse with
coffeemachine)”, 2009,
photo. Bartosz Stawiarski
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PARK RZEŹBY NA BRÓDNIE

Park Rzeźby na Bródnie pełni funkcję ewoluującej wystawy sztuki
współczesnej, prezentowanej pod gołym niebem i dostępnej dla
widzów przez 24 godziny na dobę. Powstał w Parku Bródnowskim
w 2009 roku ze wspólnej inicjatywy artysty Pawła Althamera, władz
dzielnicy Targówek i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Co
roku w sezonie letnim inaugurowane są w parku kolejne prace artystów, przy czym pojęcie rzeźby rozumiane jest szeroko, od obiektów
tradycyjnych przez instalacje, interwencje malarskie czy dźwiękowe,
po działania performatywne, definiowane jako „rzeźba społeczna”.
Park Rzeźby na Bródnie jest też przestrzenią działań edukacyjnych
prowadzonych przez Muzeum, a także wielu inicjatyw realizowanych wspólnie i oddolnie z i przez społeczność lokalną i lokalnych
partnerów.
Artyści, których prace znajdują się w parku: Ai Weiwei, Paweł
Althamer, Youssouf Dara, Jens Haaning, Nik Kosmas, Susan Philipsz,
Katarzyna Przezwańska, Monika Sosnowska, Roman Stańczak,
Rirkrit Tiravanija,

A

Park Bródnowski leży w kwadracie ulic Kondratowicza, Chodeckiej,
Wyszogrodzkiej i Rembielińskiej.
Dojazd tramwajami linii: 1, 3, 4, 25
oraz autobusami linii 114, 126, 145, 169

F

Program wydarzeń jest ogłaszany na stronie Muzeum. Park ma także
własny fanpage na Facebooku: @parkrzezbynabrodnie

→

T
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BRÓDNO SCULPTURE PARK

The Bródno Sculpture Park functions as an ever-evolving contemporary art exhibition, displayed outdoors and available to the public
24/7. It was created in 2009 by the artist Paweł Althamer, together
with the Targówek district authorities and the Museum of Modern Art in Warsaw. Works of new artists are displayed in the park
every year. They may be traditional sculptures, installations, painting
or sound interventions, or performances defined as “social sculptures.” The Bródno Sculpture Park is also a place for educational
activities organized by the Museum, and other initiatives realized
jointly with the local community and partners.
The artists featured in the park include Ai Weiwei, Paweł Althamer,
Youssouf Dara, Jens Haaning, Nik Kosmas, Susan Philipsz, Katarzyna
Przezwańska, Monika Sosnowska, Roman Stańczak, and Rirkrit
Tiravanija.

T/B

The sculpture park is in Park Bródnowski, located between Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka and Rembielińska streets.
Commute by trams 1, 3, 4 or 25, or buses 114, 126, 145 or 169.

F

Upcoming events are published on the Museum’s website. The park
has its own Facebook page: @parkrzezbynabrodnie

→
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Wystawa „Co widać.
Polska sztuka dzisiaj”,
2014, pawilon Emilia,
fot. B. Stawiarski
Exhibition ”As You Can
See. Polish Art Today”,
2014, Emilia pavilion,
photo. B. Stawiarski
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PROGRAMY DLA PUBLICZNOŚCI

Muzeum oferuje szereg programów edukacyjnych, skierowanych
do różnych grup wiekowych o różnym poziomie wiedzy na temat
współczesnej kultury. Hasłem spinającym te działania jest „Użyj
muzeum!”, przez co sugerujemy aktywną rolę publiczności, która jest
nie tylko odbiorcą naszego programu, ale i jego współtwórcą. Oprócz
klasycznych oprowadzań, wykładów i spotkań z artystami, towarzyszących wystawom, prowadzimy cykle, które pozwalają publiczności
zaangażować się mocniej w życie muzeum i rozwijać wiedzę na temat
sztuki naszych czasów. Oto niektóre z nich:
„Pilotaż” jest wprowadzeniem do sztuki współczesnej dla osób,
które nie miały z nią wcześniej kontaktu, lub u których wywołuje ona
zakłopotanie, ale i ciekawość.
„Wejdź w Muzeum” to intensywny cykl spotkań dla uczniów szkół
średnich, chcących pogłębić swoje zainteresowanie sztuką i pracować wspólnie z zespołem edukacyjnym muzeum. Pod tytułem „Po
co dzieciom artyści?” kryją się warsztaty weekendowe dla rodzin,
w praktyce przygotowujące do odbioru kultury współczesnej. „Rezydencje dla publiczności” pozwalają wolontariuszom przez kilka
miesięcy angażować się w życie Muzeum od kuchni, a na koniec zrealizować swój własny projekt: autorskie oprowadzanie czy warsztaty.
Specjalnością Muzeum są także niestandardowe formaty edukacyjne: sytuacjonistyczne „dryfy” po mieście, pikniki, dziecięce
kongresy czy rekonstrukcje historycznych performansów. W 2017
roku inaugurujemy działalność Pływającego Uniwersytetu, skierowanego do najbardziej dociekliwych użytkowników, zainteresowanych
sztuką jako narzędziem zmiany rzeczywistości – z jednej strony
nawiązują on do tradycji „wolnych uniwersytetów” i współpracy
z pobliską Akademią Sztuk Pięknych, z drugiej strony wykorzystuje
bliskość Wisły.
Od kilku lat nasza instytucja prowadzi też akademicki program
Muzeum Otwarte, wiosenne i jesienno-zimowe semestry poświęcone
są interdyscyplinarnym badaniom nad sztuką oraz jej relacjom z językiem, ruchami społeczno-politycznymi czy filozofią.
PL
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PUBLIC PROGRAMS

The Museum offers a variety of educational programs aimed at
different age groups and various levels of engagement in contemporary art. All of these are tied to one motto: “Use the museum!”
This encourages the audience to become active contributors to our
program, instead of just passive recipients. Apart from tours, lectures
and meetings with artists, which typically accompany exhibitions,
we organize cyclical events, which allow the public to become more
involved in the life of the Museum and learn more about contemporary art. Here are some of them:
“Pilotage” (“Pilotaż”) is an introduction to contemporary art for
those who haven’t had much contact with it—maybe confused, but
also interested. “Enter the Museum” (“Wejdź w muzeum”) is an intensive series of meetings designed for secondary school students who
wish to deepen their interest in art and cooperate with the Museum’s
educational team. “Why do children need artists?” (“Po co dzieciom
artyści?”) is a set of weekend workshops intended for families who
want to take in and interpret contemporary art. “Residences for the
Public” (“Rezydencje dla publiczności”) allows volunteers to engage
in the Museum’s life from the inside and carry out their own projects,
original tours or workshops.
The Museum specializes in unique educational formats: situationist “drifts” around the city, picnics, children’s conventions, and
reconstructions of historic performances. In 2017 we open our
Sailing University to the public. It’s meant for the most inquisitive
audiences, who treat art as a tool for shaping reality. It harkens back
to the tradition of “free universities” and relies on cooperation with
the nearby Academy of Fine Arts, while exploiting the proximity
of the Vistula. Our institution is also undertaking an academic program called “Open Museum.” Spring and autumn/winter semesters
are devoted to studying art and its relations with language, socio-political movements and philosophy.
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FILMOTEKA
MUZEUM

Józef Robakowski,
„Ćwiczenia na dwie ręce”,
1976, kolekcja Muzeum
Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie
/
Józef Robakowski,
”Exercises For Two
Hands”, 1976, collection
of the Museum of Modern
Art in Warsaw

THE MUSEUM’S
FILM ARCHIVE
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FILMOTEKA MUZEUM

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt
cyfryzacji oraz udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez
artystów sztuk wizualnych drugiej połowy XX i początków XXI wieku.
Upubliczniamy je w Internecie bezpłatnie w celach edukacyjnych i dla
promowania ważnych zjawisk i postaw w sztuce, działając w imieniu
artystów i kierując się zasadą wolnego dostępu do wiedzy.
Na stronie Filmoteki Muzeum prezentowanych jest około 700
filmów autorstwa 140 artystów, docelowo znajdzie się na niej około
1500 pozycji.
W
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Filmoteki szukaj na stronie www.artmuseum.pl w zakładce „zasoby”.
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THE MUSEUM’S FILM ARCHIVE

The Museum of Modern Art’s Film Archive is a project involving
digitalization and sharing of eminent films by visual artists of the
second half of the 20th century and the early 21st century. We offer
the films online free of charge to educate and promote important
movements and phenomena in art. We act in the name of artists,
guided by the principle of free access to knowledge.
There are currently over 700 films by 140 artists on the Archive’s
website. We aim to double these numbers.
W
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Look for the Archive on www.artmuseum.pl in the “Resources” tab.

ARCHIWA
ARTYSTÓW

Tadeusz Kantor „Panoramiczny
Happening Morski”, 1967,
fot. Eustachy Kossakowski
© Anka Ptaszkowska.
Negatywy są własnością
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
/
Tadeusz Kantor ”Panoramic Sea
Happening”, 1967,
photo. Eustachy
Kossakowski
© Anka Ptaszkowska.
Negatives are the property
of the Museum of Modern
Art in Warsaw

ARTISTS’
ARCHIVES
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ARCHIWA ARTYSTÓW

Archiwa Artystów to projekt digitalizacji i prezentacji różnych form
dokumentów związanych z praktykami artystycznymi po 1945 roku.
Naszym celem jest stworzenie bazy internetowej, która z jednej strony
ułatwi prowadzenie badań, z drugiej zaś pozwoli na popularyzację
najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej. Wśród prezentowanych materiałów znajdują się niekonwencjonalne prace artystyczne:
publikacje, artziny, dokumentacje fotograficzne, teksty artystów, listy
i dokumenty prywatne oraz oficjalne pisma, odsłaniające codzienne
życie artystów.
Rozbudowa internetowych zasobów Archiwów Artystów to proces
nieustanny. Muzeum pozyskuje wciąż nowe zbiory dokumentów,
opracowuje je, digitalizuje i udostępnia. Na stronie Archiwów znajdują
się obecnie m.in. archiwa Włodzimierza Borowskiego, Wojciecha
Bruszewskiego, Zbigniewa Libery, Eustachego Kossakowskiego,
Tadeusza Rolke, Aliny Szapocznikow, notatniki fotograficzne Władysława Hasiora, archiwum tzw. „Palmy” Joanny Rajkowskiej.
W
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Archiwów szukaj na stronie www.artmuseum.pl w zakładce „zasoby”.
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ARTISTS’ ARCHIVES

Artists’ Archives is a project involving digitalization and presentation
of various documents connected with different art practices after
1945. We aim to create an online database which will facilitate
research and popularize the most interesting phenomena in contemporary art. The materials include unconventional pieces: publications,
artzines, photographic documentations, texts, letters, private and
official documents revealing the artists’ everyday life.
The Archive is continually growing. The Museum acquires new
documents and catalogues, digitalizes them and makes them available online. So far the website contains archives of such artists
as Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Libera,
Eustachy Kossakowski, Tadeusz Rolke and Alina Szapocznikow,
as well as photographic journals of Władysław Hasior and the archive
of Joanna Rajkowska’s Palma.
W
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Find the Archives at www.artmuseum.pl in the “Resources” tab.

DOM ZOFII I OSKARA
HANSENÓW W SZUMINIE

fot. Igor Hansen / photo. Igor Hansen

ZOFIA AND OSKAR HANSEN
HOUSE IN SZUMIN
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DOM ZOFII I OSKARA HANSENÓW W SZUMINIE

Od 2014 roku Muzeum opiekuje się unikalnym zabytkiem polskiej
architektury: drewnianym domem małżeństwa architektów Zofii
i Oskara Hansenów. Położony nad starorzeczem Bugu w miejscowości Szumin, dom jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej
– idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej. Zofia (1924-2013) i Oskar (1922-2005) Hansenowie wznosili
dom od 1968 roku, jest to jedyny obiekt zrealizowany w pełni według
ich wizjonerskiej koncepcji architektury. Forma Otwarta negowała
hierarchię między architektem i użytkownikiem i postulowała traktowanie architektury jako „tła” dla życia. Architektura miała być podatna
na zmiany i indywidualną ekspresję użytkownika. Oskar Hansen,
architekt, artysta, teoretyk i pedagog, związany z międzynarodową
grupą Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych, stał się mentorem dla kilku pokoleń polskich artystów i norweskich architektów
(w Norwegii, w Bergen idee Hansena zostały przeszczepione na grunt
miejscowej Szkoły Architektury przez jego uczniów).
Ze względów konserwatorskich możliwość zwiedzania domu
w Szuminie jest ograniczona. W sezonie wiosenno-letnim Muzeum
organizuje jednodniowe wycieczki dla grup, które mogą liczyć maksymalnie 12 osób. Terminy wycieczek ogłaszane są wiosną, obowiązują
zapisy za pośrednictwem strony internetowej.
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ZOFIA AND OSKAR HANSEN HOUSE IN SZUMIN

Since 2014 the Museum has been looking after a unique monument of Polish architecture: the country house of Zofia and Oskar
Hansen, a couple of architects. It lies on the old river bed of the
Bug, in Szumin, and is a spatial manifesto of Open Form—a concept
which Oskar Hansen made the main axis of his architectural work.
Zofia (1924–2013) and Oskar (1922–2005) Hansen began work on
the house in 1968. It’s the only building realized in full accordance
with their visionary concept. Open Form questioned the relationship
between architect and user, and called for treating architecture as
a background for life. It was to be susceptible to change according
to individual expressions of its users. Oskar Hansen, architect, artist,
theoretician and teacher, associated with the international Team
10 group and the Academy of Fine Arts in Warsaw, became the
mentor for many generations of Polish artists and Norwegian architects. In Norway, Hansen’s ideas were transplanted to the ground
of the Bergen School of Architecture by his students. Tours of the house
in Szumin are limited for conservation reasons. In the spring/summer season the Museum organizes one-day tours for groups of up
to 12 people. The tour dates are announced in the spring. Advance
online registration is required.
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MUZEUM NA
FESTIWALU
OPEN’ER

Muzeum na Open’erze,
2016, fot. B. Stawiarski
/
Museum at the Open’er,
2016, photo. B. Stawiarski

MUSEUM AT
THE OPEN'ER
FESTIVAL
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MUZEUM NA FESTIWALU OPEN’ER

Od 2012 roku, co roku, Muzeum prezentuje wystawy sztuki na jednym
z najważniejszych polskich letnich festiwali muzycznych, Open’er
Festival w Gdyni. Dzięki unikalnej inicjatywie organizatora festiwalu,
firmy Alterart, tysiące miłośników muzyki spotyka się w przerwach
między koncertami z ważnymi tematami i postawami w sztuce, prezentowanymi w hali zwanej popularnie „Muzeum na Open’erze”,
oznaczonej neonem zaprojektowanym przez Paulinę Ołowską.

PL
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MUSEUM AT THE OPEN'ER FESTIVAL

Every year since 2012 the Museum has organized art exhibitions
during one of the most important summer music festivals in Poland,
the Open’er Festival in Gdynia. Thanks to the unique initiative of festival organizer Alterart, during breaks between concerts thousands
of music fans can encounter different forms of art, all tackling important issues. The exhibitions are held in a hall called “The Museum
at the Open’er Festival” under a neon sign by Paulina Ołowska.
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PUBLIKACJE

Co roku wydajemy po kilka książek w dwóch seriach: „mówi muzeum”
oraz „Muzeum w budowie/Museum Under Construction”, a także
książki nienależące do serii wydawniczych, a powiązane z bieżącymi
wystawami. Seria „mówi muzeum”, którą wydajemy wspólnie z krakowskim Wydawnictwem Karakter to popularne książki poświęcone
współczesnej sztuce i architekturze – biografie, opowieści o ważnych i żywych zjawiskach, teksty krytyczne. Tą serią staramy się
udowodnić, że pisanie o sztuce i artystach może być pasjonujące
i stać się inspiracją także dla osób niezwiązanych na co dzień ze
światem artystycznym. W serii „mówi muzeum” ukazały się dotychczas m.in. biografia Zofii i Oskara Hansenów „Zaczyn” pióra Filipa
Springera, listy Aliny Szapocznikow do Ryszarda Stanisławskiego
(„Kroją mi się piękne sprawy”) i barwna opowieść o sztuce krytycznej
lat 90. „Zatańczą ci, co drżeli” pióra Karola Sienkiewicza. Z kolei seria
„Muzeum w budowie/Museum Under Construction”, wydawana we
współpracy z University of Chicago Press, to dwujęzyczne lub anglojęzyczne publikacje będące raportami z badań z zakresu historii sztuki
najnowszej. Książki te adresujemy do międzynarodowego środowiska
historyków sztuki. Wśród publikacji spoza tych serii warto wymienić
książkę „Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji”
(2016) pod redakcją Tomasza Fudali, kuratora festiwalu WARSZAWA
W BUDOWIE. Publikacja ta jest pokłosiem festiwalu w roku 2015
i przedstawia obszerne opracowanie jednego z najgorętszych tematów debaty publicznej we współczesnej Warszawie.
Oprócz tego Muzeum wydaje zarówno papierowe, jak i internetowe
przewodniki po wystawach, które są cennym źródłem wiedzy i warto
z nich korzystać także po zakończeniu wystaw. Można je odnaleźć
w zakładce „zasoby” na stronie www.artmuseum.pl, w dziale publikacji. Wiele druków jest tam dostępnych w wygodnej przeglądarce
plików PDF.
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PUBLICATIONS

We publish books as part of the “mówi muzeum” (“The Museum
Speaks”) and “Muzeum w budowie/Museum Under Construction”
series, as well as independent books associated with current exhibitions. The “mówi muzeum” series, which is published jointly with
the Karakter publishing house in Kraków, consists of books dedicated to contemporary art and architecture: biographies, stories
of important and active phenomena, and critical texts. The series
is proof that writing about art and artists can be fascinating and
inspiring even to those who usually aren’t involved with them. So
far we’ve published such works as Zaczyn, a biography of Zofia and
Oskar Hansen by Filip Springer; the letters of Alina Szapocznikow
to Ryszard Stanisławski (Kroją mi się piękne sprawy/Beautiful Things
Are Afoot); and Zatańczą ci, co drżeli (They Will Dance Who Used
to Tremble)—a colourful tale about the critical art of the 1990s
by Karol Sienkiewicz.
The “Muzeum w budowie/Museum Under Construction” series
is published in cooperation the University of Chicago Press. These
are English or bilingual studies of the history of the most recent
art. They are aimed at the international art historians’ community.
Among our publications is the book Dispute About Rebuilding Warsaw: From Rubble to Reprivatization (2016), edited by Tomasz Fudala,
curator of the “Warsaw Under Construction” festival. This publication
is the outcome of the 2015 festival and an extensive study of one
of the most hotly debated issues in modern Warsaw.
The Museum also publishes (on paper and online) guidebooks
to exhibitions, which are a valuable source of knowledge and useful
even after the exhibitions close.
They can be found at www.artmuseum.pl in the “Resources” tab,
under “Publications.” Many of them can be read in our PDF viewer.

DZIAŁAJ
Z MUZEUM

Wolontariuszki montują
instalację Kampanii na
Rzecz Wolnych Pieniędzy
Towarzystwa im. Aarona
Burra, wystawa „Robiąc
użytek”, 2016.
fot. M. Orpik
/
Volunteers mounting
the installation of the Free
Money Movement
of the Aaron Burr Society,
”Making Use” exhibition,
2016. photo. M. Orpik

VOLUNTEERS
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DZIAŁAJ Z MUZEUM

Do tych, którzy chcą wejść w bliższą współpracę z Muzeum, poznać
instytucję od środka i zrealizować własne pomysły, kierujemy program
wolontariatu. Nasi wolontariusze prowadzą spacery po wystawach,
realizują autorskie działania dla dzieci i opracowują archiwa sztuki
najnowszej.
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VOLUNTEERS

Our volunteers help us in different fields of activity. Some carry out
their own original projects. We’re looking for anyone willing to work
with children, compile archive databases, support the Museum during
large-scale events, and contribute to its program.
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TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
MUZEUM

SOCIETY OF FRIENDS
OF THE MUSEUM

Wystawa „Andrzej
Wróblewski. Recto/Verso”,
2015. foto. B Stawarski
/
”Andrzej Wróblewski.
Recto/Verso” exhibition,
2015. photo. B. Stawiarski
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM

Osoby bliżej zainteresowane działalnością Muzeum, chcące nas
aktywnie wspierać i rozwijać się wraz z nami, zachęcamy do zapisania się do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. To działające od 2009
roku stowarzyszenie, które stara się przybliżać sztukę i cele działalności Muzeum swoim Członkom, a równocześnie zdobywa fundusze
na zakup dzieł sztuki do kolekcji Muzeum poprzez organizację zbiórek
publicznych, sprzedaż cegiełek i edycji artystycznych. Towarzystwo
oferuje Członkom liczne aktywności: spotkania z artystami i kuratorami, wspólne zwiedzanie wystaw, wycieczki.
Towarzystwo ma status Organizacji Pożytku Publicznego, możesz
przekazać mu 1 proc. swojego podatku!
Numer KRS: 0000324646 Twoje pieniądze zostaną wydane
na zakup dzieła sztuki do kolekcji Muzeum.
Więcej informacji o Towarzystwie, a także formularz członkowski
znajdziesz na stronie wspieraj.artmuseum.pl
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SOCIETY OF FRIENDS OF THE MUSEUM

People interested in the Museum’s work who wish to actively support
us and feel the need for self-development are encouraged to enrol
in the Society of Friends of the Museum. The society, established
in 2009, endeavours to bring art and the Museum’s work closer
to the public, as well as raise funds for new pieces for the collection
through charity, donations and artistic events. The society offers its
members many activities: meetings with artists and curators, joint
tours of exhibitions, and trips.
The society is a public benefit organization, eligible for a 1%
assignment of Polish income tax (KRS No. 0000324646). Your
money will be spent on new works of art for the Museum’s collection.
You can find further information regarding the Society, as well
as a membership form, at wspieraj.artmuseum.pl

INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Obrazy Władysława
Matlęgi na wystawie
„Po co wojny są
na świecie. Sztuka współczesnych outsiderów”,
pawilon Emilia, 2016,
fot. B. Stawiarski
/
Paintings by Władysław
Matlęga at the ”Why We
Have Wars. The Art
of Modern Day Outsiders”,
Emilia pavilion, 2016,
photo. B. Stawiarski

PRACTICAL
INFORMATION
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

WSTĘP NA WSZYTSKIE WYSTAWY

ADMISSION TO ALL EXHIBITIONS

I WYDARZENIA JEST BEZPŁATNY

AND EVENTS IS FREE

GODZINY OTWARCIA

OPENING HOURS

MUZEUM NAD WISŁĄ

MUSEUM BY THE VISTULA

WTOREK–CZWARTEK 12:00 – 20:00

TUESDAY–THURSDAY 12:00 NOON – 8:00 PM

PIĄTEK–SOBOTA 12:00 – 22:00

FRIDAY–SATURDAY 12:00 NOON – 10:00 PM

NIEDZIELA 12:00 – 18:00

SUNDAY: 12:00 NOON – 6:00 PM

MUZEUM NA PAŃSKIEJ

MUSEUM ON PAŃSKA STREET

WTOREK–NIEDZIELA 12:00 – 20:00

TUESDAY–SUNDAY 12:00 NOON – 8:00 PM

KONTAKT

CONTACT

ADRES KORESPONDENCYJNY

POSTAL ADDRESS

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ

W WARSZAWIE

W WARSZAWIE

UL. PAŃSKA 3, 00-124 WARSZAWA

UL. PAŃSKA 3, 00-124 WARSZAWA

RECEPCJA

RECEPTION

TEL. +48 22 596 40 10

TEL. +48 22 596 40 10

E-MAIL

E-MAIL

INFO@ARTMUSEUM.PL

INFO@ARTMUSEUM.PL

KONTAKT DLA MEDIÓW

PRESS CONTACT

PRASA@ARTMUSEUM.PL

PRASA@ARTMUSEUM.PL

TEL. +48 22 596 40 23

TEL. +48 22 596 40 23

INFORMACJE PRASOWE,

PRESS INFO AND PHOTOS

ZDJĘCIA POD ADRESEM

UNDER THE WEB ADDRESS

PRASA.ARTMUSEUM.PL

PRASA.ARTMUSEUM.PL

STRONA INTERNETOWA

WEBSITE

ARTMUSEUM.PL

ARTMUSEUM.PL

FACEBOOK

FACEBOOK

@MUZEUMSZTUKINOWOCZESNEJ

@MUZEUMSZTUKINOWOCZESNEJ

INSTAGRAM

INSTAGRAM

@MSN_WARSZAWA

@MSN_WARSZAWA

PRACTICAL INFORMATION
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PARTNERZY / PARTNERS

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM I WYBRANE

SIEDZIBĘ MUZEUM ORAZ WYBRANE

PROJEKTY FINANSUJE /

PROJEKTY FINANSUJE URZĄD

THE MUSEUM IS FUNDED BY THE MINISTRY

M. ST. WARSZAWY /

OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

THE PREMISES AND SELECTED
PROJECTS ARE FUNDED
BY THE CITY OF WARSAW

MECENAS MUZEUM I KOLEKCJI / PATRON

PARTNER STRATEGICZNY MUZEUM /

OF THE MUSEUM AND THE COLLECTION

STRATEGIC PARTNER OF THE MUSEUM

PARTNER MUZEUM NAD WISŁĄ /

PARTNER MUZEUM /

PARTNER OF THE MUSEUM ON THE VISTULA

PARTNER OF THE MUSEUM

PARTNER PRAWNY MUZEUM /

PARTNERZY MEDIALNI /

LEGAL ADVISOR

MEDIA PARTNERS

PROJEKT GRAFICZNY /
GRAPHIC DESIGN
PIOTR CHUCHLA

