
Katarzyna Sadowy

Nowa architektura dla sztuki
nowoczesnej – narzędzie
demokratyzacji czy urynkowienie
kultury?
Rynek - Społeczeństwo - Kultura nr 2, 29-37

2012



Katarzyna Sadowy - Nowa architektura dla...

29

Katarzyna Sadowy, Collegium Mazovia, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej  
- narzędzie demokratyzacji czy 
urynkowienia kultury?

New Architecture for Modern Art – 
a Tool of Culture Democratization or Marketing? 

For 15 years museums and galleries of modern art have 
become a part of revitalization, development and promotion 
strategies of lots of the cities. The Guggenheim Museum has 
become the reference point for many of them. It has become 
the source of the “Bilbao effect” i.e.: the change of the decaying 
postindustrial city into an attractive center of cultural tourism. 
What is the real role of these institutions and their architecture 
in the socioeconomic development? What action modes can be 
observed? The paper tries to answer these questions using the 
comparison of the Guggenheim Museum in Bilbao, Tate Modern 
in London, Museum of Art in Łódź (ms2) and Museum of Modern 
Art in Warsaw.

W ostatnich piętnastu latach muzea i galerie sztuki nowo-
czesnej stały się elementem strategii rewitalizacji, rozwoju i pro-
mocji wielu miast. Punktem odniesienia dla wielu inwestycji stało 
się Muzeum Guggenheima – źródło tzw. „efektu Bilbao”, czyli 
przemiany upadającego miasta poprzemysłowego w atrakcyjny 
ośrodek turystyki kulturalnej. Jaką rolę rzeczywiście odgrywają 
takie instytucje i architektura ich siedzib w rozwoju społeczno-
gospodarczym? Jakie modele działania możemy zaobserwować? 
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te pytania przez 
porównanie Muzeum Guggenheima w Bilbao, Tate Modern 
w Londynie oraz ośrodków polskich – oddziału ms2 Muzeum Sztu-
ki w Łodzi i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
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Znaczenie kultury dla współczesnego 
rozwoju gospodarczego

Kultura w globalizującej się gospodarce

Przemiany związane z globalizacją i postępem technolo-
gicznym zmieniły w krótkim okresie przełomu XX i XXI wieku 
strukturę gospodarek na całym świecie. Kraje europejskie, 
zarówno te, które były liderami produkcji przemysłowej od 
XVIII i XIX w. (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), jak i te, któ-
re po drugiej wojnie światowej intensywnie rozbudowywały 
swoją gospodarkę w oparciu o wielkie inwestycje industrial-
ne (m. in. Hiszpania i Polska) stanęły w obliczu konieczności 
zasadniczej restrukturyzacji. Wolny handel, obniżenie kosz-
tów transportu i tania siła robocza w krajach Azji (przede 
wszystkim Indiach i Chinach) wywołały gwałtowny spadek 
zapotrzebowania na pracowników przemysłu w krajach za-
chodnich, podobnie jak mechanizacja i wzrost wydajności 
rolnictwa na przełomie XVIII i XIX w. uczynił zbędnymi ty-
1 Autorka dziękuje Marcie Skowrońskiej (Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie) za pomoc w zgromadzeniu literatury do niniejszego opra-
cowania. 
2 The author would like to thank Marta Skowrońska (Museum Of Modern 
Art in Warsaw) for the assistance in collecting the literature to the article.

siące robotników rolnych. Wówczas wchłonęły ich fabryki. 
W czasach obecnych rozwijający się sektor usług po części 
spełnił tę samą rolę. Jednak w podupadających miastach 
przemysłowych władze lokalne zaczęły szukać sposobów 
zmniejszenia bezrobocia poprzez celowy rozwój nowych 
działów gospodarki. Jednym z nich stała się kultura.

W okresie rosnącego bezrobocia i upadku dużych przed-
siębiorstw przemysłowych można było zaobserwować dege-
nerację i dekapitalizację miast. Dotyczyło to zarówno kapi-
tału materialnego, jak i społecznego czy ludzkiego. W wielu 
krajach, a na pewno w Polsce, infrastruktura techniczna  nie 
odpowiadała nawet istniejącym, a co dopiero rosnącym po-
trzebom. Budynki remontowane lub budowane w okresie 
powojennym, a zaniedbywane w latach 80. stawały się coraz 
mniej wartościową i atrakcyjną do zamieszkania substancją. 
Tysiące osób, które przez całe swoje życie zawodowe praco-
wały w dużych zakładach przemysłowych, gdzie wykonywały 
wyuczone czynności niewymagające wysokich kwalifikacji, 
straciły źródło utrzymania. Jednocześnie dyskurs publiczny, 
w którym gospodarka centralnie planowana była przedsta-
wiana (w większości słusznie) jako przestarzała, źle zarzą-
dzana i niekonkurencyjna, sprawiał, że zatrudnieni w niej 
pracownicy również zaczynali być postrzegani (w tym przez 
siebie samych) jako nieprzystosowani do nowych czasów, 
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nieudolni czy niepotrzebni. Potwierdzała to bardzo wysoka 
stopa bezrobocia.

Poziom kryzysu miast i ich mieszkańców był różny 
w różnych krajach i regionach. Niezależnie jednak od nomi-
nalnej stopy bezrobocia, poziomu życia w danym mieście 
i różnic między nimi schemat degradacji był dość podob-
ny. W wielu miastach zaczęto także upatrywać pomocy 
w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przemyśle dóbr 
kultury i podobnych rozwiązaniach, wynikających z rosną-
cego zapotrzebowania na innowacje, usługi, a także ciągłe 
poszukiwanie nowych atrakcji dla wiecznie niezaspokojone-
go społeczeństwa konsumpcyjnego (czyli głównie tej części 
społeczeństwa, której poziom życia rósł, pomimo zapaści 
dotykającej inne sfery społeczeństwa i gospodarki). Jedną 
z metod poprawy sytuacji, rewitalizacji (lub „regeneracji”) 
zdegradowanych miast lub ich części miały być inwestycje 
w kulturę, w tym w nowe obiekty związane ze sztuką no-
woczesną. Czynnikiem, który bardzo znacząco wzmocnił tę 
tendencję był sukces Muzeum Guggenheima w Bilbao (czyli 
tzw. „efekt Bilbao”), który został opisany szerzej w dalszej 
części opracowania.

Efekty gospodarcze, jakich oczekuje się od tego rodzaju 
inwestycji to:

• wzrost atrakcyjności turystycznej miasta (w ramach tzw. 
„turystyki kulturalnej”),

• zwiększenie liczby miejsc pracy, głównie dzięki rozwija-
jącej się turystyce (czyli przede wszystkim w hotelach, 
restauracjach),

• wzrost produktu brutto (Baniotopolou 2001).

Słuszność stymulowania takiego kierunku rozwoju 
miast mogą potwierdzać liczby. Miejsce dotychczasowych 
potęg przemysłowych w wiodących gospodarkach świa-
ta zajęły Time Warner, Disney, Sony, Seagram, Poly Gram 
(przemysł filmowy, muzyczny, rozrywkowy) czy Microsoft 
(przemysł informatyczny) (Rifkin 2003). Znacznie wzrosła 
konsumpcja usług kultury oferowanych przez wielkie świa-
towe muzea i umocniła się rola turystyki – obroty tej branży 
wzrosły z 1,9 biliona dolarów w 1987 r. do 3,7 biliona do-
larów w 2008 r.3, czemu towarzyszą znaczące inwestycje, 
zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Obecnie aż 
10% siły roboczej całego świata (ponad 230 milionów ludzi) 
jest zatrudnionych w sektorze podróży i turystyki.4 Globa-
lizacja wiąże się też z możliwością przyciągnięcia turystów 

3 Krotz L., (1966), Tourists: How Our Fastest Growing Industry is Changing 
the World, Faber and Faber, Boston, za Rifkin J., (2003), Wiek dostępu. 
Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, Wro-
cław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
4 Theobald W. F., (1994), Global Tourism: The Next Decade, Oxford, za 
Rifkin J., (2003), Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której 
płaci się za każdą chwilę, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

z całego świata, których liczba stale rośnie – w latach 80.  za 
granicę podróżowało rocznie ok. 300 milionów osób, w la-
tach 90. liczba ta niemal się podwoiła.5

Oprócz włączenia się w ten nurt dynamicznego gospo-
darczego rozwoju, inwestycje w przemysł kultury w obszarze 
tak ambitnym jak sztuka nowoczesna, tworzą nowy, bardziej 
prestiżowy, wizerunek miasta, podnoszą jego atrakcyjność 
i stają się symbolem rozwoju gospodarczego i kulturalnego. 
Wiąże się to również z zasadniczą zmianą społeczną, o któ-
rej pisze wielu badaczy – przekształcenia społeczeństw pra-
cowników w społeczeństwa konsumentów, a kultury pracy 
i produkcji w kulturę zabawy i konsumpcji (Bauman 2006, 
Bauman 2011, Rifkin 2003). Dawny prestiż miast, liderów 
w produkcji przemysłowej, stracił na znaczeniu – dziś fabryki 
stały się obszarami nie tylko bezużytecznymi gospodarczo, 
ale wizerunkowym obciążeniem dla władz miast. O atrak-
cyjności decydują możliwości spędzenia wolnego czasu 
i znalezienia rozrywki, w tym tej na wysokim poziomie, ja-
kie mogą zaoferować muzea sztuki nowoczesnej. Wzrosła 
także znacznie rola nowoczesnej architektury, która trafiła 
z publikacji branżowych do popularnych kolorowych pism 
przekształcając się w to, co niektórzy jej krytycy nazywają 
„pop-architekturą”, a jej twórców - „star-architektami”. 

Rozwój przemysłu dóbr kultury wiąże się z rozwojem 
ekonomii kultury. Oprócz czynników wzrostu mierzonego 
PKB pojawiły się też analizy dotyczące stymulowania roz-
woju społeczno-gospodarczego poprzez podnoszenie jako-
ści życia, poprawę kwalifikacji oraz jak najszersze włączenie 
społeczeństw lokalnych w dobrodziejstwa inwestycji kul-
turalnych. Przykładem mogą być działania władz miast ja-
pońskich, takich jak Osaka i Kanazawa, mające na celu prze-
kształcenie ich w „twórcze miasta” (creative cities). Termin 
ten wiąże się w pojęciem „klasy kreatywnej” („twórczej”) 
wprowadzonym przez Richarda Floridę (Florida 2005). Zda-
niem Floridy, podobnie jak wielu innych badaczy i polityków, 
powodzenie gospodarki miast zależy od przyciągnięcia do 
nich najbardziej twórczych i najwyżej kwalifikowanych pra-
cowników. To oni, oprócz turystów, mają być głównym adre-
satem inwestycji efektownych budynków związanych z kul-
turą, w tym – sztuką nowoczesną. Jest to element wyraźnej 
i rosnącej polaryzacji społecznej, z którą mamy do czynienia 
w ostatnich dwudziestu latach. Coraz większej zamożności 
klasy kreatywnej i rosnącej grupie „turystów kultury” (na-
turalnie grupy te zawierają spory zbiór wspólny) towarzy-
szy obniżanie się poziomu życia dużych grup społecznych, 
a różnica w poziomie i jakości życia najzamożniejszych i na-
juboższych przez cały czas rośnie, osiągając rozmiary zbli-

5 Crossette B., (1998), Surprises in the Global Tourism Boom, „New York 
Times”, za Tourists: How Our Fastest Growing Industry is Changing the 
World.
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Obie strony mogły się więc wzajemnie uzupełniać i odnieść 
korzyści ze współpracy.

Atrakcyjność turystyczna muzeum przeszła najśmielsze 
oczekiwania. W latach 1997-2006 było ono średnio odwie-
dzane rocznie przez ok. 820 tysięcy gości, w tym ok. 80%, 
czyli ok. 660 tysięcy stanowili turyści spoza Kraju Basków. 
Rekordowy w tym okresie był 1998 r., kiedy muzeum odno-
towało 1 307 065 zwiedzających, nie można jednak mówić, 
że później mamy do czynienia z tendencją spadkową – czyli, 
że muzeum się „znudziło” czy „opatrzyło” na rynku turystyki 
kulturalnej. Po najsłabszych latach 2002 i 2003, kiedy liczba 
zwiedzających spadła poniżej 900 tysięcy (i wynosiła odpo-
wiednio 851 628 i 869 022) nastąpił ponowny wzrost, aż do 
1 008 774 w 2006 r. (Plaza 2008). Również inne wskaźniki 
także potwierdzają zwrot inwestycji. Ocenia się, że w latach 
1995-2005 w Bilbao przybyło około 4 tysięcy miejsc pracy 
w branżach związanych z turystyką, przede wszystkim hote-
lach i restauracjach, przy czym aż 900 nowych miejsc pracy 
(poza zatrudnionymi w samej instytucji) jest związanych 
bezpośrednio z obsługą odwiedzających muzeum (Plaza 
2008). Ponieważ 81% dóbr konsumowanych przez turystów 
jest produkowanych w Kraju Basków, pobudzenie ruchu tu-
rystycznego miało także duże znaczenie dla lokalnych przed-
siębiorców i producentów. Muzeum jako wiodący element 
modernizacji i rozwoju gospodarczego kraju i regionu spraw-
dza się także, jeśli wziąć pod uwagę strukturę zatrudnienia 
– 34% wszystkich nowych miejsc pracy powstałych w oma-
wianym wyżej okresie to zajęcia wymagające wysokich kwa-
lifikacji („knowledge-intensive business”) (Plaza 2008).

Projekt, autorstwa Franka Gehry`ego został zrealizo-
wany w 1997 r. Z pewnością architektura muzeum stano-
wi bardzo silny magnes dla turystyki kulturalnej. Zdjęcia 
budynku pojawiły się we wszystkich liczących się pismach 
branżowych, są reprodukowane w przewodnikach i na in-
ternetowych stronach turystycznych. Często stosowane 
przymiotniki to: niezwykły, niecodzienny, rzeźbiarski, atrak-
cyjny, robiący silne wrażenie, niezapomniany. Popularna 
anglojęzyczna strona internetowa zawierająca informacje 
o architekturze podała, że „nowe Muzeum Guggenheima 
w Bilbao autorstwa Franka Gehry`ego była prawdopodob-
nie najczęściej omawianym w kręgach architektonicznych 
nowym budynkiem w latach 1998-1999”.9 Jeden z autorów 
„The Guardian” stwierdził nawet ironicznie, że nie ma naj-
mniejszego sensu wchodzić do tego budynku – lepiej cof-
nąć się nawet i podziwiać jego niesamowite kształty (Ballard 
2007). W tym wypadku dominacja architektury, także w jej 
aspekcie marketingowym, jest tak duża, że może wpływać 
wręcz niekorzystnie na odbiór sztuki. Trzeba przy tym pa-

9 http://www.greatbuildings.com/buildings/Guggenheim_Bilbao.html, 
tłumaczenie Autorki, [21.11.2012].

żone do czasów „dzikiego kapitalizmu” ery industrializacji 
czy Wielkiego Kryzysu. Nie chodzi tylko o kraje najuboższe 
i wywołanie szokującego kontrastu pomiędzy osobami, któ-
re zastanawiają się, czy polecieć obejrzeć muzeum w Bilbao 
czy operę w Sydney, a około miliardem ludzi żyjącym bez do-
stępu do wody pitnej.6 W tych krajach, w których rozwija się 
przemysł kultury, także rosną nierówności społeczne. Roz-
piętość dochodów w ciągu ostatnich dwudziestu lat wśród 
krajów rozwiniętych wzrosła najbardziej w Wielkiej Brytanii, 
a w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najwyższą wartość od 
czasów drugiej wojny światowej.7 Także w Europie, szczegól-
nie Środkowo-Wschodniej, rośnie zróżnicowanie dochodów 
oraz poziomu PKB na mieszkańca w zależności od regionu, 
przy czym w Polsce jest ono najwyższe spośród krajów OECD 
(rozpiętość od 50% do 300% średniego PKB) z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii (rozpiętość od 50% do 500%). Warto może 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że w Hiszpanii, ojczyźnie 
„efektu Bilbao” wskaźnik ten wynosi 50-150%.8

„Efekt Bilbao”

Budowa Muzeum Guggenheima w Bilbao i jego natych-
miastowa międzynarodowa popularność stała się przedmio-
tem zainteresowania krytyków architektury, urbanistów, 
ekonomistów, socjologów oraz – last but not least – władz 
innych miast, mających nadzieję na realizację podobnego 
scenariusza. Jednak, jak bywa zazwyczaj z sukcesami gospo-
darczymi, historia „efektu Bilbao” jest bardziej skompliko-
wana, a jego ocena może być mniej jednoznaczna, niż to 
się wydaje na podstawie hasłowych odwołań. W momencie 
nawiązania współpracy pomiędzy Fundacją Guggenheima 
a władzami miasta Bilbao, obie strony znajdowały się 
w trudnej sytuacji – przede wszystkim finansowej. Funda-
cja borykała się z brakiem płynności, natomiast w Bilbao, 
po upadku wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, sto-
pa bezrobocia oscylowała wokół 25% (Baniotopolou 2001, 
Plaza 2008). Fundacja poszukiwała nowych lokalizacji dla 
otwarcia muzeów „marki” Guggenheim – brano pod uwagę 
Tokio, Osakę, Moskwę, Wiedeń, Graz i Salzburg (Banioto-
polou 2001). Władze Bilbao z kolei potrzebowały zarówno 
impulsu gospodarczego do rozwoju, jak i poważnej zmiany 
wizerunku miasta, do czego – jak opisano wyżej – od lat 90. 
są wykorzystywane znaczące realizacje architektoniczne, 
często właśnie muzea sztuki nowoczesnej lub współczesnej. 

6 dane Banku Światowego.
7 Coyle D., (1997), The Wheightless World: Stategies for Managing the 
Digital Economy, Cambridge MIT Press, i Number of Poor American Rises 
for 3rd Year: Washington Post, 5.10.1993 za Rifkin J., (2003), Wiek dostę-
pu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, 
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 
8 dane OECD. Wartości podano w zaokrągleniu do 10%.
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z punktu widzenia odbiorcy (spadek poziomu uczestnictwa 
w kulturze), ani z punktu widzenia państwa (koncentracja 
zadań polityki społecznej na problemach pomocy socjal-
nej, bezrobocia, reformy edukacji i służby zdrowia) (Słaby 
2002: 45). Dodatkowo na czasowe osłabienie roli kultury 
w rozwoju społeczno-gospodarczym wpłynęła reforma ad-
ministracyjna związana z reaktywowaniem samorządu te-
rytorialnego. Prowadzenie działalności kulturalnej stało się 
obligatoryjnym zadaniem własnym jednostek samorządu 
terytorialnego (Ustawa z dnia 25.10.1991 art. 9, p.2). Nowo 
powołane władze lokalne, borykające się z wieloletnimi za-
niedbaniami w zakresie infrastruktury technicznej na tere-
nie swoich gmin i powiatów, z nowymi zadaniami i niedo-
borem środków finansowych nie mogły zbyt wiele czasu, 
uwagi, a także pieniędzy przeznaczyć na realizację zadań 
w tym zakresie. Należy jednocześnie zauważyć, że udział 
sektora prywatnego w tej dziedzinie również był i pozostaje 
niewielki. Jest to zgodne z modelem europejskim, gdzie – 
w odróżnieniu przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych 
– największe realizacje ośrodków kulturalnych w XX w. łączą 
się raczej z nazwiskami osób sprawujących wysokie urzędy 
w państwie niż milionerów – fundatorów muzeów, szpitali 
czy uniwersytetów.

Wzrost roli kultury w planowaniu gospodarczym nastą-
pił po 2000 r., a szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Wynikało to z kilku czynników: ustabilizowa-
nia najważniejszych czynników funkcjonowania państwa 
(gospodarka, bezpieczeństwo, mechanizmy administracji 
publicznej), możliwości korzystania ze środków finansowych 
– najpierw przedakcesyjnych, a następnie dotacji europej-
skich, coraz częstszego na świecie postrzegania kultury jako 
elementu wzrostu gospodarczego i wreszcie – wzrostu po-
pytu na dobra związane z kulturą, w tym kulturą wysoką. 
Rola ośrodków kultury, w tym muzeów, jest jednak definio-
wana w Polsce przede wszystkim poprzez ich rolę społeczną. 
Zgodnie z ustawą, muzea są ośrodkami niedochodowymi, 
których rolą jest służba społeczeństwu i jego rozwojowi 
(Ustawa z dnia 21.11.1996, art.1, p.1). Stąd też głównym 
źródłem finansowania tych instytucji są środki publiczne. 
W latach 1989-2008 muzea podległe Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 71% finansowane były z dota-
cji ministerstwa. Ich dochody własne stanowiły 24%, nato-
miast środki pozyskane od podmiotów zewnętrznych (spon-
sorów) wynosiły średnio 5%. Bardzo podobna sytuacja ma 
miejsce w muzeach zarządzanych przez samorządy – udział 
środków od podmiotów prywatnych wyniósł tam średnio 
5,24% (Folga-Januszewska 2009). 

Jak wcześniej wspomniano, wiele zadań z zakresu dzia-
łalności kulturalnej znalazło się w gestii samorządów, w tym 
– na szczeblu gmin. W małych gminach, szczególnie wiej-

miętać, że sukces gospodarczy, jakim niewątpliwie było 
włączenie nowego muzeum sztuki nowoczesnej w rewitali-
zację regionu, nie opierał się, i nie mógł się opierać jedynie 
na tej inwestycji. Dzięki ogromnej popularności muzeum 
poniesione nakłady (ponad 100 mln dolarów na realizację 
budynku wraz z kosztami projektu oraz opłaty na rzecz Fun-
dacji Guggenheima) zwróciły się w ciągu pierwszych kilku lat 
(Baniotopolou 2001). Z punktu widzenia lokalnej gospodarki 
ważniejszy był trwały efekt – nowe miejsca pracy, szersze 
rynki zbytu dla lokalnych przedsiębiorców i producentów. 
Był on jednak możliwy nie tylko dzięki „efektowi Guggen-
heima”, ale szeroko zakrojonym i planowanym w długim 
okresie inwestycjom władz lokalnych. Oprócz Muzeum 
Guggenheima, które oczywiście stało się symbolem miasta 
i magnesem ruchu turystycznego i biznesowego, przedsię-
wzięto inne inicjatywy – modernizację systemu kanalizacji 
oraz systemu gospodarowania odpadami, nowe linie metra, 
port i lotnisko, modernizację szeregu dzielnic, a oprócz słyn-
nego muzeum powstała także sala koncertowa Euskalduna 
oraz centrum rozrywki La Alhondiga (Baniotopolou 2001). 
Rozwój gospodarczy Bilbao nie byłby możliwy bez takiej roz-
budowy infrastruktury, zarówno technicznej, jak i kultural-
nej oraz starań o podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 
bezpieczeństwa i poprawę warunków mieszkaniowych zde-
gradowanych dzielnic. Dodatkowo pozytywne efekty były 
wzmacniane przez szybki rozwój całej gospodarki hiszpań-
skiej, która należała do najszybciej rosnących w Europie oraz 
tradycyjnie wysoką wydajność pracy w Kraju Basków.10 Bez 
uwzględnienia tych wszystkich czynników nadzieje władz in-
nych miast, które chciały powtórzyć ten sukces nie mogły się 
spełnić. Jednak jeśli chodzi o oddziaływanie na społeczność 
lokalną istnieją inne modele, mniej efektowne, ale może 
nawet bardziej efektywne z miejscowego punktu widzenia. 

Polska - kultura w okresie transformacji

Rola kultury, w tym architektury i sztuki nowoczesnej, 
w Polsce ma swoją specyfikę, ze względu na zmiany, jakie 
zaszły i nadal zachodzą, na skutek przejścia od gospodarki 
centralnie planowanej, do gospodarki rynkowej oraz od izo-
lacji za „żelazną kurtyną” do globalizacji. W pierwszym okre-
sie po 1989 r. uwaga decydentów, podobnie jak znacznej 
części społeczeństwa, koncentrowała się na problemach go-
spodarczych – ograniczeniu galopującej inflacji oraz bardzo 
wysokiego bezrobocia, kształtowaniu nowych relacji na ryn-
ku pracy wewnątrz kraju oraz szerszych relacji na rynkach 
międzynarodowych. Kultura nie stanowiła priorytetu ani 

10 W 2003 r. wydajność pracy mierzona wysokością wartości dodanej na 
1 zatrudnionego wynosiła 46 694,7 dla Kraju Basków przy średniej dla 
Hiszpanii 38 211,4 (Baniotopolou 2001).



Katarzyna Sadowy - Nowa architektura dla...

33

zwiedzających rocznie, a w 2011 r. liczba ta przekroczyła 5 
milionów (Dean, Donnellan et al. 2010). Pod względem ar-
chitektonicznym Tate także jest ikoną i to o symbolice zbli-
żonej do tej z Bilbao – tam była to nowa funkcja w mieście 
poprzemysłowym, w Londynie jest to nowa funkcja w bar-
dzo charakterystycznym, dobrze znanym obiekcie, również 
poprzemysłowym. Stanowi symbol miejskiej i gospodarczej 
przemiany Londynu i Wielkiej Brytanii – z potęgi przemy-
słowej w potęgę intelektualną i kulturalną. Odpowiada też 
pewnemu schematowi obiektu sztuki nowoczesnej, który 
z pewną ironią nakreślili C. Dean i C. Donellan: budynku 
poprzemysłowego lub w obszarze poprzemysłowym, autor-
stwa star-architekta, nad rzeką lub morzem, które stanowią 
dla niego dodatkową panoramę (Dean, Donnellan et al. 
2010).

Fakt, że Tate Modern znalazła swoją siedzibę w już ist-
niejącym obiekcie, którego architektura nie jest tak efektow-
na czy wręcz arogancka jak muzeum projektu F. Gehry`ego 
ma swoje znaczenie. Jest to więc modelowy przykład insty-
tucji sztuki nowoczesnej w nowoczesnym mieście – jej głów-
nym zadaniem jest zachęcanie jak najszerszych grup odbior-
ców do uczestnictwa w jej ofercie kulturalnej. Elementem 
tego działania jest forma architektoniczna. Łatwo dostępne 
przestrzenie wejściowe, możliwość swobodnego spędzania 
czasu i nieskrępowanego zachowania rzeczywiście skłaniają 
wiele osób do przekroczenia progu Tate Modern. Niektóre 
z nich, przynajmniej z początku, nie korzystają z całej galerii, 
czasem po prostu spędzają czas w jej holu jak w miejskiej, 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zdaniem M. Sandsa, dy-
rektora ds. kontaktów z publicznością i mediami o to wła-
śnie chodzi – ci, którzy spędzają tam czas, stopniowo oswoją 
się ze sztuką nowoczesną, którą może wcześniej postrzegali 
jako elitarną i niedostępną. Z czasem staną się bardziej świa-
domymi i aktywnymi uczestnikami kultury.12

Muzeum Sztuki w Łodzi – obok działań komercyjnych

Muzeum Sztuki w Łodzi jest jednym z najstarszych mu-
zeów sztuki nowoczesnej na świecie, a jego kolekcja od po-
czątku miała charakter i klasę ponadlokalną. Istnienie mu-
zeum można liczyć od udostępnienia publiczności w 1931 
r. Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy 
„a.r.”. Kolekcja muzeum nie ma sobie równej w Polsce, ale 
ze względu na charakter miasta, w którym się mieści – zbu-
dowanego między dwoma biegunami sztuki wysokiej oraz 
przemysłu – trudno jest zgromadzić dla niej publiczność po-
równywalną z tą, która odwiedza Warszawę czy Kraków. Od 

12 Wszystkie odniesienia i cytaty z wypowiedzi M. Sandsa pochodzą z jego 
wystąpienia w ramach festiwalu „Warszawa w Budowie 3” w 2011 r., 
www.artmuseum.pl, [21.11.2012].

skich, wiąże się to wciąż niestety z pewną marginalizacją 
tego rodzaju wydatków (Słaby 2002: 53). Jednak w średnich 
i dużych miastach zaczęto dostrzegać znaczenie ośrodków 
kultury zarówno dla rozwoju miasta, jak i – może przede 
wszystkim – jego prestiżu oraz miejsca w mniej i bardziej 
oficjalnych rankingach miasta. Duże znaczenie miało tu 
ubieganie się polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury, które nadało działaniom kulturalnym miast wymiar 
marketingowy. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, 
w ostatnich latach obserwujemy inwestycje w obiekty zwią-
zane ze sztuką nowoczesną. W dokumentach instytucji oraz 
władz lokalnych, podobnie jak w dyskusjach toczących się 
wokół tych ośrodków kultury, wydaje się panować pewne 
pomieszane pojęć, celów i założeń. Często można odnieść 
wrażenie, że każdy z tych ośrodków ma nadzieję odnieść 
sukces na podobieństwo Tate Modern – stać się zarówno 
symbolem znanym na całym świecie, atrakcją turystyczną, 
bodźcem rozwoju gospodarczego, jak i poprawy jakości życia 
lokalnych społeczności i lokalnych artystów. Praktyka i dzia-
łania wskazują jednak, że polskim instytucjom bliżej jest do 
modelu „społecznego”. 

Architektura – tło dla sztuki nowoczesnej 
czy samoistny element oddziaływania 

na publiczność

Tate Modern – oswajanie z przestrzenią sztuki

Galerię sztuki nowoczesnej Tate Modern otwarto 
w 2000 r. Znalazła ona swoją siedzibę w dawnej elektrow-
ni londyńskiej (część budynku nadal pełni swoje pierwotne 
funkcje, część przeznaczona na Tate Modern została wyłą-
czona z użytkowania w 1981 r.). Projekt adaptacji wykonała 
jedna z najbardziej znanych pracowni architektonicznych 
świata – Herzog & de Meuron. Jak piszą sami autorzy na 
stronie internetowej pracowni: „Tate Modern odmieniła 
Londyn. Wywarła znaczący wpływ na kształt i rozwój mia-
sta [...] oraz jego życie artystyczne, kulturalne i społeczne. 
Wprowadziła nowy wymiar do architektury Londynu”.11 Jest 
być może zrozumiałe, że architekci postrzegają tę inwestycję 
przede wszystkim w perspektywie architektonicznej i urba-
nistycznej. Tate Modern, o czym wspominają, jest również 
symbolem sukcesu tego typu inwestycji.

Podczas fazy projektowej i realizacyjnej spodziewa-
no się, że Tate Modern będzie rocznie odwiedzać około 
2 milionów gości. Tymczasem w pierwszych pięciu latach 
funkcjonowania galerii odwiedzało ją średnio 4,2 miliony 

11 www.herzogdemeuron.com, tłumaczenie Autorki, [21.11.2012].
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oddziaływanie na tkankę miasta, komercjalizację przestrzeni 
publicznej, a nawet obniżenie jakości czasu wolnego miesz-
kańców. W takiej lokalizacji znalazła się najcenniejsza polska 
kolekcja sztuki nowoczesnej i nic dziwnego, że zadawano 
sobie pytanie, czy wpłynie to korzystnie czy niekorzystnie na 
jej odbiór. Należy przy tym stwierdzić, że w Łodzi występuje 
duże deklarowane zapotrzebowanie na kulturę. W ankie-
cie dotyczącej oczekiwań wobec nowego centrum Łodzi, 
aż 78,8% respondentów stwierdziło, że powinny w nim po-
wstać przede wszystkim kina, galerie i muzea. Był to najwyż-
szy pozytywny wynik w ocenach planowanych zmian, wśród 
których znalazły się także: rynek, na którym odbywałyby się 
imprezy (tu zresztą znalazł się drugi w kolejności wynik – tę 
zmianę popiera blisko 60% respondentów), centra konfe-
rencyjne, puby, bary i restauracje, hotele, apartamentowce, 
centra handlowe oraz biurowce. Szczególnie istotne jest, że 
niemal dwa razy więcej ankietowanych jest zainteresowa-
nych powstaniem ośrodków kultury niż centrów komercyj-
nych (niewiele ponad 40% pozytywnych odpowiedzi) (Ga-
łuszka 2010: 72-74).

Muzeum Sztuki w Łodzi jest więc szczególnie interesu-
jącym przykładem dominacji samej sztuki nowoczesnej nad 
architekturą budynku, w którym jest prezentowana. Wyni-
ka to po części ze skromnego – w zestawieniu z budynka-
mi-ikonami, ale też monumentalną londyńską elektrownią 
– charakteru dawnej tkalni. Raczej wady tej siedziby – gęsto 
rozstawione słupy, niskie kondygnacje, charakterystyczne 
materiały – niż jej zalety stanowią istotny kontekst dla dzia-
łań artystycznych i kuratorskich. Wydaje się, że umiano je 
wykorzystać i przekuć w mocną stronę nowej siedziby ms2. 
Kontekst funkcjonalny – sąsiedztwo handlowo-usługowe, 
stanowi większe wyzwanie, zwłaszcza że skrzydło fabryki 
z dawną tkalnią nie wyróżnia się w przestrzeni całego kom-
pleksu i nie stanowi widocznego znaku, że ten budynek 
pełni szczególną funkcję. Także więc i pod tym względem 
Muzeum Sztuki w Łodzi musi działać niejako wbrew własnej 
architekturze, aby skutecznie przyciągnąć inną publiczność 
niż ta, która doskonale wie o jego istnieniu.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 – sztuka bez architektury

Przypadek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie jest szczególny. Zostało ono powołane w 2005 r., ale 
do dnia dzisiejszego pozostaje instytucją bez siedziby, a co 
za tym idzie – bez architektury, która współtworzyłaby jej 
wizerunek.14 Pomimo tego muzeum jest bardzo silnie ko-

14 W chwili, gdy pisany jest ten artykuł Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
mieści się od kilku miesięcy w tymczasowej siedzibie dawnego pawilo-
nu meblowego Emilia, jednak na skutek sporu prawnego z właścicielem 

zakończenia drugiej wojny światowej muzeum za swoją sie-
dzibę miało obiekty związane z przemysłową historią Łodzi. 
Początkowo ulokowano je w dawnym pałacu Poznańskiego 
przy ul. Więckowskiego.13 Od 2008 r. główna część zbiorów 
prezentowana jest w nowej siedzibie – ms2 w budynku 
dawnej tkalni, należącej do kompleksu fabryki Poznańskie-
go. Stanowi on obecnie część  Centrum Handlowo-Kultural-
no-Rozrywkowego „Manufaktura”. Sam fakt przygotowania 
nowej siedziby i przeprowadzki części muzeum na nową, 
znaczną powierzchnię traktowany był jednogłośnie jako 
sukces. W ocenach koncentrowano się głównie na udanych 
pierwszych wystawach oraz wartości merytorycznej ekspo-
zycji i zbiorów. Jeżeli chodzi o architekturę muzeum – sta-
rannie odnowioną wspaniałą architekturę przemysłową, być 
może najwyższej klasy w Polsce – poruszono dwa problemy, 
oba ilustrujące relacje pomiędzy obiektem architektonicz-
nym a instytucją sztuki nowoczesnej.

Jako pierwszy problem wskazywano dość ciasne, 
a przede wszystkim niskie pomieszczenia dawnej tkalni, 
które ze swojej natury ograniczają rozmach ekspozycyjny. 
Nie tylko więc zewnętrzna forma ms2 nie stanowi architek-
tonicznego symbolu czy znaku przestrzennego nowoczesno-
ści, ale także wnętrza utrudniają proponowanie publiczności 
szczególnie efektownych dzieł. Można powiedzieć, że jest to 
sytuacja wręcz odwrotna niż w Tate Modern, gdzie gigan-
tyczne pomieszczenia są wręcz niepowtarzalną okazją dla 
artystów tworzenia unikalnych prac. Mimo to już po pierw-
szej wystawie zwracano uwagę na to, że kuratorzy i artyści 
bardzo dobrze poradzili sobie z trudną przestrzenią i nie 
przeszkodziła ona w stworzeniu wartościowej i nowatorskiej 
ekspozycji. W dużej mierze komentarze koncentrowały się 
na artystycznej zawartości wystawy, a nie jej architektonicz-
nym „opakowaniu”, co należy uznać za słuszną proporcję 
pomiędzy znaczeniem obu tych elementów. Niektórzy wska-
zywali także na zalety takiej kłopotliwej przestrzeni – jak 
ujawnienie „zwykle niewidocznych reguł rządzących ekspo-
zycjami” czy kwestionowanie porządku wystawienniczego 
(Pijarski 2008). Także władze muzeum starały się postrzegać 
nową siedzibę jako szansę (Borkowski 2008).

Drugi problem dotyczył nie strony technicznej lub for-
malnej, ale funkcjonalnej i społecznej – wskazywano na ry-
zyko związane z sąsiedztwem centrum, które ma w swojej 
nazwie szereg przymiotników, w istocie jest jednak obiek-
tem handlowo-usługowym. Manufaktura jest jednym 
z takich centrów, jakie powstały w Polsce na przełomie XX 
i XXI w. i w znacznej mierze wpłynęły na funkcjonowanie 
miast i ich mieszkańców. Stały się przedmiotem wielu ana-
liz, głównie krytycznych, podkreślających ich niszczycielskie 

13 Obecnie również ten budynek jest jedną z siedzib Muzeum Sztuki w Łodzi.
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bioru instytucji sztuki nowoczesnej?
Należy w tym miejscu rozważyć, jakie były główne linie 

sporu dotyczące wizerunku samego muzeum, a poprzez nie 
– Warszawy, które ukształtowały się w związku z konkursem 
i jego wynikiem. Zgodnie z założeniami samego konkursu 
celem budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
było „zjednywanie sztuce jak najszerszych kręgów odbior-
ców”, współdziałanie z wieloma różnorodnymi grupami 
polskiego społeczeństwa, a także stworzenie symbolu zmian 
zachodzących po 1989 r. Budowa muzeum miała być także 
elementem strategii, której głównym celem miało być wy-
niesienie Warszawy na pozycję lidera wśród stolic krajów 
przechodzących transformację. Zgodnie z założeniami za-
wartymi w warunkach konkursu miał to być ważny ośrodek 
o zdecydowanie ponadlokalnym znaczeniu – przewidywa-
no w nim około miliona zwiedzających rocznie. W ramach 
konkursu, w sposób naturalny koncentrowano się na zna-
czeniu samego budynku dla przyciągnięcia tylu zaintereso-
wanych, mniej uwagi kierując na jego zawartość. Niemniej 
podkreślono znaczenie aktywizacji uczestnictwa w kulturze 
w ramach funkcjonowania muzeum, które miało należeć 
do „użytkowników i procesów” w opozycji do tradycyjnego 
środowiska muzealnego „widzów i przedmiotów” (Kiciński 
2007). 

Słynne muzea sztuki nowoczesnej, których symbolem 
pozostaje nadal muzeum w Bilbao, są rozpoznawalnymi 
„ikonami” na mapie światowej kultury. Dotyczy to zresztą 
nie tylko sztuk wizualnych – jednym z najbardziej znanych 
budynków świata jest przecież opera w Sydney. Powstała 
w warunkach nieco zbliżonych do planów wobec Muzeum 
Guggenheima w Bilbao czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie – wcale nie w miejscu słynącym z wykony-
wania muzyki operowej, ani nie w kraju licznych jej miło-
śników. To sama budowa opery, stworzenie atrakcyjnego 
i sławnego na całym świecie miejsca umieściło Sydney na 
operowej mapie świata i wzbudziło zainteresowanie tą dzie-
dziną sztuki wśród Australijczyków. To samo udało się w Bil-
bao w ramach sztuki nowoczesnej. To samo miało stać się 
w Warszawie. W konkursie znalazło to wyraz, zarówno po 
stronie uczestników, jak i sędziów, w poszukiwaniu „ikony” 
- budynku efektownego, charakterystycznego, atrakcyjnego, 
wyjątkowego. Tego rodzaju projektów złożono dość dużo, 
a jeden, autorstwa Grupy 5, uzyskał wyróżnienie i w sporze 
wokół wyników konkursu był przedstawiany jako alternaty-
wa dla projektu Ch. Kereza. W tym miejscu pominięte zosta-
ną – jakkolwiek niezwykle ważne – zagadnienia warunków 
formalnych, których projekt Grupy 5 nie spełniał. Nie chodzi 
tu bowiem o odrzucenie projektu ze względu na niezgod-
ność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, ale o dwie przeciwstawne wizje budynku.

jarzone z dyskusjami o architekturze, gdyż m.in. organizuje 
cykl „Nowe Piętro” z udziałem młodych pracowni, zabiera 
głos na temat urbanistyki i architektury poprzez wystawy 
i wydarzenia festiwalu Warszawa w Budowie, organizowa-
nego corocznie od 2009 r. Wreszcie, konkursy na budynek 
muzeum, a następnie projekty muzeum i jego tymczasowa 
siedziba są przedmiotem publicznych i dość szerokich dys-
kusji. Można więc powiedzieć, że zarówno osoby kierujące 
muzeum (inicjatorzy jego powstania, obecna dyrekcja oraz 
rada programowa), jak i pozostałe zainteresowane nim pod-
mioty (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sa-
morząd warszawski, publiczność) poprzez swój stosunek do 
- wciąż nieistniejącej - architektury wyrażają swoją opinię 
o samej instytucji i jej roli w Polsce i Warszawie.

Pierwszy konkurs na budynek muzeum ogłoszony 
w 2005 r. pozostał nierozstrzygnięty i nie przyniósł chwały 
organizatorom. Z listy nazwisk i pracowni, które zgłosiły chęć 
udziału, można jednak wnioskować o znaczeniu, jakie nada-
wano tematowi. Wnioski złożyło ponad 200 uczestników, 
w tym znani na świecie „star-architekci”, tacy jak Zaha Ha-
did, Richard Meier czy Eduardo Souto de Moura. Zarówno 
ze strony mediów, uczestników, jak i władz lokalnych jasno 
widać było oczekiwanie, że jest to szansa na stworzenie no-
wego „Bilbao” - budynku, który zamieni nieco prowincjonal-
ną i mało atrakcyjną środkowo-europejską stolicę w miasto 
liczące się w globalnych rankingach kultury i turystyki kul-
turalnej. Jednak ze względów formalnych odrzucono zgło-
szenia około 100 pracowni zagranicznych, w tym wszystkich 
wcześniej wymienionych.

Drugi konkurs, budzący nadal spore zainteresowanie 
w środowisku polskich i zagranicznych architektów15 wy-
grał mało wówczas znany szwajcarski projektant - Christian 
Kerez. Oczekiwania wobec tego projektu i samej realizacji 
nadal były ogromne. J. Trybuś określił przedsięwzięcie jako 
„epokowe”, ze względu na to, że od czasu II wojny światowej 
do ogłoszenia konkursu w Polsce nie wzniesiono żadnego 
gmachu muzealnego do prezentacji sztuki (Trybuś 2007). 
Dlatego też powściągliwy, zwycięski projekt wzbudził wręcz 
oburzenie części publiczności, a także samego jury. Niektó-
rzy z sędziów, członkowie rady programowej muzeum, we-
zwali wręcz prezydenta miasta do odstąpienia od realizacji 
zwycięskiego projektu. Kiedy to nie nastąpiło, po burzliwych 
dyskusjach doszło do zmiany składu rady programowej oraz 
dyrekcji muzeum. Czyż może być lepszy dowód na ogromne 
znaczenie, jakie ma architektura dla funkcjonowania i od-

budynku nie jest jasne jak długo tam pozostanie. Ze względu na zbyt krót-
ki okres użytkowania (pierwsza wystawa w tej siedzibie została otwarta 
12.10.2012 r.) oraz toczący się spór sądowy, niniejsze opracowanie nie 
uwzględnia analizy tego budynku jako siedziby Muzeum.
15 Po unieważnieniu pierwszego konkursu, wiele zagranicznych pracowni 
zrezygnowało z udziału w kolejnym.
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odpłatność za korzystanie z obiektów kultury i pośred-
nio – poprzez wpływy z obsługi zwiedzających). Pobu-
dzenie gospodarcze następuje głównie poprzez ruch 
turystyczny. Takiemu modelowi odpowiadają nowe 
obiekty o efektownej architekturze, projektowane przez 
wybitnych architektów (często z grona tzw. „star-archi-
tektów”), drogie w realizacji, ale zapewniające rozgłos 
w środkach masowego przekazu i miejsce w przewod-
nikach turystycznych. Finansowanie tego modelu może 
odbywać się na zasadzie partnerstwa publiczno-prywat-
nego, gdzie obie strony spodziewają się osiągnąć zyski 
z inwestycji w średnim, a nawet w krótkim okresie. Ar-
chitektura przyćmiewa nieraz mieszczące się wewnątrz 
kolekcje lub wystawy czasowe i sama jest magnesem 
dla turystyki kulturalnej, zarówno krajowej, jak i zagra-
nicznej. Najpełniejszym przykładem takiego podejścia 
jest Muzeum Guggenheima w Bilbao;

• zrównoważony, wykorzystywany jako element długo-
okresowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ośro-
dek kultury ma za zadanie przede wszystkim oddzia-
ływać na społeczność lokalną. Pełni nie tylko funkcję 
społeczną (zapewnienie dostępu do kultury i sztuki), 
ale także gospodarczą. Może być ośrodkiem stymulu-
jącym rozwój klastrów twórczych. Najważniejszą grupą 
czerpiącą korzyści z tego modelu są lokalni twórcy oraz 
osoby znajdujące zatrudnienie w branżach związanych 
z kulturą i sztuką, ma on także duże znaczenie edukacyj-
ne. Przynosi więc korzyści zarówno w krótkim, średnim, 
jak i długim okresie. Należy stwierdzić, że właśnie w tym 
modelu mamy też do czynienia z największą demokra-
tyzacją kultury. W nim także najwięcej uwagi zwraca 
się na włączenie w oddziaływanie sztuki nowoczesnej 
osób, które dotąd nie miały z nią kontaktu. Efektowna 
architektura, która mogłaby znaleźć się na okładkach 
najważniejszych czasopism branżowych ma w tym wy-
padku drugorzędne znaczenie. Ze względu na główny 
udział sektora publicznego oraz brak nastawienia na 
szybkie zwroty nakładów dąży się raczej do ogranicze-
nia kosztów realizacji. Niemniej, w tym modelu także 
ma znaczenie architektura wysokiej klasy, dobrze od-
powiadająca ambitnym celom realizowanym przez 
muzea i galerie, stanowiąca symbol ich zaangażowania 
w tworzenie środowiska miejskiego najwyższej jakości. 
Interesującym przykładem takiego podejścia jest Tate 
Modern. Jej powściągliwa ingerencja w istniejący obiekt 
poprzemysłowy przemawia przede wszystkim do osób 
już zainteresowanych współczesnymi trendami w ar-
chitekturze oraz do społeczności lokalnych, dla których 
obiekt ten stanowił element panoramy ich miasta;

• tradycyjny, gdzie główną rolą muzeów i galerii jest 

Projekt Grupy 5, uważany przez część jurorów, a także 
dziennikarzy i publiczności, za najbardziej właściwy – nie-
zwykle charakterystyczny, o rzeźbiarskiej formie kojarzącej 
się z pracami Arpa (Kiciński 2007). Wnętrze i jego aranżacja 
funkcjonalna odbiegała znacznie od wytycznych przygoto-
wanych w muzeum na potrzeby konkursu. Wielu krytyków 
i architektów chwaliło za to zalety urbanistyczne oraz piękno 
budynku. Miałby on więc szansę spełnienia zadania – przy-
ciągnięcia publiczności do wnętrza. Pytanie, co działoby 
się dalej, i na ile możliwości wykorzystania muzeum byłyby 
zgodne z planami merytorycznymi instytucji, zeszło na drugi 
plan.

Projekt Ch. Kereza znalazł się na przeciwnym biegunie. 
Jego architektura zewnętrzna była skrajnie minimalistycz-
na, a cały efekt architekt skupił wewnątrz, w przestrzeni 
ekspozycyjnej. Z pewnością wizerunek tego budynku nie 
nadawał się na „reklamę” miasta porównywalną z operą 
w Sydney czy Muzeum Guggenheima w Bilbao. Wydaje się, 
że zarówno autor projektu, jak i osoby biorące jego stronę 
(w tym obecna dyrekcja i rada programowa) w sposób jed-
noznaczny wybrały inną strategię działania, niż włączenie 
się do „przemysłu kultury” i uczynienia z niej jeszcze jednej 
atrakcji turystycznej dla klasy twórczej, czy jeszcze jedne-
go czynnika wzrostu gospodarczego w Warszawie. Cała ich 
uwaga została skoncentrowana na wewnętrznym działaniu 
muzeum – jego kolekcji, programie edukacyjnym, oddziały-
waniu społecznym.

Na skutek przeciągających się negocjacji między in-
westorem a architektem, wydłużenia prac projektowych, 
a wreszcie zerwania na początku 2012 r. umowy przez wła-
dze m. st. Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie, już od 7 lat działa praktycznie rzecz biorąc bez 
siedziby.16 Oprócz trudności organizacyjnych z pewnością 
zmaga się z problemem zaistnienia w świadomości odbior-
ców. Wielu z nich przecież nie umiałoby wymienić żadnej 
wystawy MoMa w Nowym Jorku, żadnego dzieła znajdują-
cego się w zbiorach Bilbao czy kompozytora współczesnego, 
wystawiającego swoje dzieła w Sydney. Kojarzą jednak te in-
stytucje i rozpoznaliby je, gdyby znaleźli się w tych miastach.

Podsumowanie 

Na podstawie powyższej analizy można wskazać trzy 
podstawowe modele funkcjonowania muzeów i galerii sztu-
ki nowoczesnej:

• rynkowy, oparty na rozwoju przemysłu kultury. Za-
kłada on zwrot poniesionych nakładów ze środków 
pozyskiwanych z działalności (bezpośrednio, poprzez 

16 Biura muzeum oraz niewielka powierzchnia wystawiennicza znajdują 
się przy ul. Pańskiej w Warszawie, w dawnej części biurowej pawilonu 
Emilia.
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den obiekt, odpowiadający modelowi rynkowemu, żaden 
też nie jest w tej chwili planowany w takim kształcie. Być 
może zmieni się to, kiedy poznamy założenia trzeciego już 
konkursu na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Ze względu na trudności finansowe jednostek samorządu 
terytorialnego odpowiedzialnych za politykę kulturalną, nie 
należy się dziwić, że obiekty powstałe w ostatnich latach 
lub będące w trakcie realizacji, reprezentują raczej solidne 
rzemiosło niż gwiazdorstwo, jeśli chodzi o formę. Nie jest to 
ich wadą. Niemniej, te same trudności finansowe w utrzy-
maniu i prowadzeniu tych obiektów, a także konieczne w XXI 
w. zmiany w strukturze gospodarki sprawiają, że być może 
w niedalekiej przyszłości warto będzie wyjść poza ten do-
minujący model. Doświadczenia zagraniczne są obecnie na 
tyle bogate, że można czerpać z istniejących i różnorodnych 
wzorców.
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zapewnienie dostępu do sztuki osobom, które mają 
rozwinięte potrzeby kulturalne. Nie chodzi tu o zwięk-
szenie liczby zwiedzających, a raczej o podniesienie 
jakości usług świadczonych w danym obszarze kultury 
(Folga-Januszewska 2009). Organizacja takich instytu-
cji nie służy w ogóle tworzeniu zysku, ich finansowanie 
ma w przeważającej mierze źródła publiczne. W związ-
ku z tym wybory dotyczące samej architektury obiektu 
(o ile ma on otrzymać nową siedzibę) są dokonywane 
na zasadach etatystycznych, zgodnie z lokalną polityką 
miejską i kulturalną, a także możliwościami finansowy-
mi jednostek założycielskich. Inne są założenia do archi-
tektury, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecz-
ności lokalnej, inne – jeżeli nowo wznoszony obiekt ma 
stać się międzynarodową wizytówką miasta i stanowić 
element jego kulturalnego marketingu. Przykładami 
omówionymi powyżej są Muzeum Sztuki w Łodzi i jego 
nowa siedziba w centrum Manufaktura oraz Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przykład łódzki poka-
zuje włączenie instytucji kultury w modernizację tkanki 
miasta i jej najcenniejszych zasobów architektury prze-
mysłowej. Z kolei spory wokół warszawskiej siedziby do-
brze pokazują sprzeczne wyobrażenia na temat roli Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej we współczesnym mieście.

Przyjęcie każdego z wymienionych wyżej modeli może 
mieć swoje uzasadnienie i opracowanie nie ma na celu 
oceny jednego z nich jako jedynie słusznego. Istotne jest 
natomiast podkreślenie, że rozmywanie zakładanych celów 
oraz nieporozumienia w ich definiowaniu mogą doprowa-
dzić do tego, że planowane efekty nie zostaną osiągnięte, 
a także że decyzje co do architektury obiektów powinny być 
adekwatne do zamierzonego celu. Lata 90. oraz początek 
XXI wieku w wielu krajach były okresem bardzo znacznych 
inwestycji w obiekty kulturalne, w tym muzea i galerie sztuki 
nowoczesnej. Miały one pełnić funkcję motorów rozwoju, 
wspomagać regenerację podupadłych gospodarczo miast 
i stymulować rozwój nowoczesnej gospodarki. Rzeczywi-
stość zweryfikowała wiele z tych zamierzeń, nawet w kra-
jach zamożnych i wysoko rozwiniętych, co przedstawia m. 
in. raport „Set in Stone” (Woronkowicz, Joynes et al. 2012). 
Jak z niego wynika, dominująca większość kosztownych 
obiektów kultury okazała się porażką z punktu widzenia go-
spodarki. Z kolei nadmierna koncentracja uwagi i środków 
finansowych na samej architekturze prowadziła do zanie-
dbania w zakresie programu i merytorycznych aspektów 
funkcjonowania instytucji.

W Polsce, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką, 
mamy do czynienia przede wszystkim z koncentracją na za-
spokajaniu potrzeb społecznych. Jak dotąd nie powstał ża-


