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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury zajmującą się kulturą 
współczesną ze szczególnym uwzględnieniem sztuki aktualnej. Naszą misją jest zmiana 
postrzegania sztuki współczesnej jako elitarnej i niedostępnej oraz pobudzenie dyskusji na jej 
temat. Dążymy do tego celu poprzez organizowane wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne 
oraz publikacje. Podejmowane działania służą również wypracowaniu kompleksowego programu 
Muzeum, które w niedalekiej już przyszłości zyska nowoczesną siedzibę na placu Defilad. Od 
kilku lat prowadzimy działalność w tymczasowej przestrzeni na ulicy Pańskiej 3, gdzie  
udało nam się zorganizować wiele ciekawych wystaw i wypracować bliskie relacje z naszą 
publicznością.  

Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie 
rozbudowuje swoją ofertę dla różnych grup odbiorców, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, 
projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy 
gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu. 

* * * 

Pawilon Emilia, w którym organizowana jest obecnie większość wystaw, był najważniejszym 
warszawskim domem meblowym lat 70. To jedna z pokazowych inwestycji tego czasu, 
zaprojektowana przez zespół architektów pod kierunkiem Mariana Kuźniara i Czesława Wegnera. 
Budynek wyróżniał się pofałdowanym betonowym dachem oraz przeszklonymi elewacjami,  
przez co doskonale wpisywał się w panoramę nowoczesnej Warszawy. Możemy to zobaczyć  
w takich filmach jak “Nie lubię poniedziałku” Tadeusza Chmielewskiego z 1971 roku oraz “Co mi 
zrobisz, jak mnie złapiesz” Stanisława Barei z 1978 roku. 

* * * 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało, od momentu założenia w 2005 roku, ponad 
200 dzieł sztuki współczesnych artystów polskich i zagranicznych. 
Są to przede wszystkim zakupy zrealizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Międzynarodowe kolekcje sztuki współczesnej” 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 instytucję wystaw 
i projektów publicznych. Na zbiory Muzeum składają się także archiwa artystyczne oraz – liczący 
kilkaset tytułów – zbiór filmów artystów dostępny online, czyli Filmoteka Muzeum. 


