
 

 

PLAN WYSTAW MUZEUM SZTUKI  W 2015 ROKU 

 

  
 

 

Andrzej Czarnacki 
 

ms1, ; sala na parterze 
20 lutego  19 kwietnia 2015 

 

Andrzej Czarnacki jest artys
stanowi podsumowanie etapu ba prowadzonych nad 

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt  dotyczy jednej z 
najstarszych 

ak  
 obejmie 

kompozycje malarskie i k  pow lat. 
 
 

Magda Moskwa. Nomana 
ms2, Ogrodowa 19; sala wystaw czasowych 
6 marca - 16 maja 2015 
kuratorka: Maria Morzuch 

Retrospektywna wystawa Magdaleny Moskwy to prezentacja jednej z najbardziej 
oryginalnych i konse

 

 

C.T. Jasper i Joanna Malinowska  
ms1 o 36; sale  
20 marca  16 maja 2015 

 

 Jej uzasadnieniem  



powinowactw Duet ten, ze 
   

  

 - ∞ 
ms1 ; sala na parterze 
15 maja 2015  30 sierpnia 2015 

 

zakupiony do kolekcji prywatnej. Spotkanie to ma charakter symboliczny
 

pierwszego [1965] i ostatniego [2011] obrazu. Czas od decyzji artysty do , 
podsumowany powstaniem ostatniego z obrazów. 

Impuls dadaistyczny w sztuce dwudziestowiecznej. Prace z kolekcji 
Egidio Marzony 
ms1, ;  
12 czerwca   
kuratorzy: Paulina Kurc-  

Celem wystawy pokazanie, w jaki sposób impuls dadaistyczny 
sztuce dwudziestowiecznej. Zaprezentowany zostanie tego 
kierunku w okresie historycznej awangardy oraz jej kolejne manifestacje w sztuce 
powojennej. Na wystawie b  (obiektów, 

) z kolekcji Archive Marzona 
prowadzonego przez Eg
ostatnich czasów. Ekspozycja pozwoli 
praktyce kolekcjonerskiej. 

 

Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej  
ms2, Ogrodowa 19; sala wystaw czasowych 
26 czerwca  13  

 

Retrospektywna wystawa pozwala na w -

- - dla 

 Wystawa wydobywa krytyczny i utopijny wymiar sztuki rozumianej jako 
praktykowanie demokracji. 

 
ms1 ; sala na parterze 
2 pa  29 listopada 2015 

 



W projekcie 
  

monodramu w estetyce quasi-  

 
 

 
ms2, Ogrodowa 19; sala wystaw czasowych 
23  10 stycznia 2016 
k  

 entem szerszego, globalnego 
procesu. Na wystawie prezentowanej w postindustrialnym budynku ms2 

punktem przedstawienia zmian, jakie w tym czasie  
w innych Zapytamy m. in. o to, jak zmi  
czasem wolnym,  pozycja kobiet oraz czy nowe stosunki 
pracy  ych? 
 

 
Muzeu ; Galeria Sztuki Dawnej 
13 listopada 2015  17 kwietnia 2016 

 

  

pol   wi tyni Sybilli i 
Domku Gotyckiego b dzie pretekstem do poruszenia problemów zwi zanych z 
ufundowaniem muzeum: kolekcji jako sk

nia  w kontek cie odpowiedzialno ci za zbiorowo .  

 
 

 
ms1, ;  
27 listopada 2015  13 marca 2016 
kuratorki: Maria Morzuch, Katarzyna Redzisz 

ków artystycznej drogi

z kolekcji Muzeum  
 

ASP  Jubileusz 
ms1, ; sala na parterze 
9 grudnia 2015  31 stycznia 2016 



kurator: Wojciech Leder, ASP 
 

leciem 

 pierwszym latom tej uczelni, do momentu, kiedy  

 

 

WYS  
 

 
ms2, Ogrodowa 19;  

 
 

 
 
 

Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta 
ms1, ;  

 
 

Sala 

artystów.  

twórc   

 
 

 

 
; Galeria Sztuki Dawnej 

od 31 marca 2015 
kuratorka: Dorota Berbelska 

 kolekcji 
sztuki polskiej i europejskiej, w tym obrazy zaliczane do arcydzie  malarstwa polskiego. 
B dzie mo na obejrze  zarówno obiekty pochodz ce z rodzinnego zbioru Kazimierza 
Bartoszewicza, jak i dzie



 

 fabrykanckiej willi umo  poszerzenie znajomo ci pejza u kulturowego 
XIX-wiecznego miasta. 

 

 
 

 
kuratorki: Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-  
 

 Herbstów i Scheiblerów, 

. 

 

 
 

Maurycy Gottlieb. W poszuk  
 

13 lutego 2015  3 maja 2015 
kuratorka: Maria Milanowska 

stawy 

 wystawa 

-
w Polsce.  

 
National Art Museum of China, Pekin. Wystawa przygotowywana przez Muzeum Sztuki w 

 
10 maja  24 czerwca 2015 

 

Wystawa  sce  
sztuki   na 

 podzielenie si  nimi z publiczno   w tym 
przypadku z .  Wystawa ma ukazywa  z o on d si  i napi  kszta tuj cych ycie 
w Polsce pod wp ywem procesów modernizacji i globalizacji. 

o to 
 



 Introdukcja.  i ciagle od  
Antje Majewski,  Freisler oraz Fundacja Transformacja 

 Jimmie Durham, Grzegorz Hodun, Kooperatywa  w 
 Miejskie Darcie Pierza, Agnieszka Polska, Piotr  

Museum Abteiberg, Mönchengladbach 

czerwiec -   

chemicznej. y projekt realizowany wspólnie z tym, zaliczanym do 
, czesnej w Niemczech. 

Tadeusz Kantor. Maszyna 
SESC SP  Serviço Social do Comércio, São Paulo 
18 sierpnia 2015  22 listopada 2015 

Ricardo Muniz Fernandes 

 w ramach roku Tadeusza Kantora b
 . Do tej pory 

postrzegano go tam przede wszystkim jako tw  
na rozwój teatru brazylijskiego w latach 80. Wystawa ma na celu pokazanie twór
Kantora w o wiele szerszej perspektywie, jako artysty wszechstronnego: malarza, 
happenera, pisarza, scenografa i teoretyka sztuki. 
proble  siedmiu manifestów Kantora. 

 

KONTYNUACJE Z 2014 ROKU 

 

 Introdukcja.  i  od  
Antje Majewski,  Freisler oraz Fundacja Transformacja 

 Jimmie Durham, Grzegorz Hodun, Kooperatywa  w 
 Miejskie Darcie Pierza, Agnieszka Polska, Piotr  

ms1, ; sala na parterze 
do 11 stycznia 2015 

 

 jest m.in. film Antje 

chemicznej. 
 
 

 



 ; Galeria Sztuki Dawnej, 
do 1 lutego 2015 
kuratorka: Maria Milanowska 

wieku. 

  
 

Ewa Partum. Nic nie zatrzyma idei sztuki 
ms2, Ogrodowa 19; sala wystaw czasowych 
do 15 lutego 2015 
kuratorka: Maria Morzuch 

 artystki 
uznawanej za sce. 

w historii sztuki. 
 
 

 
ms1 ;  
do 1 marca 2015 

 
 

 Leszek Knaflewski, 

Mariusz Kruk, Wojciech Kujawski i Krzysztof Markowski. Na ekspozycji zna

wystaw. 
 
 

 
; sale wystaw czasowych , 

wystawa otwarta: do  
kuratorki: Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-  

kspozycja 

 

 


