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WSTĘP 

Odbiór sztuki współczesnej dla szerokiego grona beneficjentów instytucji wystawienniczych w Polsce 

stanowi problem, a przynajmniej ogromne wyzwanie. Badania prowadzone przez socjologów jeszcze 

w XX wieku (m.in. Antoninę Kłoskowską czy Stanisława Ossowskiego) wskazywały na trudności  

ze zrozumieniem sztuki. Sytuacja w tym względzie nie uległa radykalnej zmianie. Jednocześnie 

instytucje wystawiennicze w coraz większym stopniu muszą działać zgodnie z regułami wolnego rynku 

i powinny walczyć o odbiorcę. W takiej sytuacji wąskie grono ekspertów odwiedzających galerie  

i muzea powinno się rozszerzać o kolejnych zainteresowanych sztuką współczesną. Abstrahując  

od sytuacji instytucji wystawienniczych, partycypacja w wydarzeniach artystycznych szerokich kręgów 

społecznych jest porządana dla rozwoju kulturalnego społeczeństwa. By uczestnictwo w tego rodzaju 

wydarzeniach się zwiększało konieczny jest przemyślany i rozbudowany system działań sektora sztuk 

wizualnych nastawiony na edukację artystyczną, uprzystępnianie sztuki współczesnej i promocję 

wydarzeń o charakterze artystycznym. Dlatego najwięcej uwagi projekt, którego niniejszy raport jest 

podsumowaniem, poświęcał odbiorcom sztuki współczesnej. Istotnymi jej wskaźnikami uczynione 

zostały percepcja i odbiór społeczny.  Badanie nie uwzględniało estetycznego wymiaru sztuki. Jego 

celem było poznanie społecznego funkcjonowania sztuki współczesnej w Polsce. Społeczeństwo 

polskie kształtuje swoje relacje ze sztuką współczesną w sytuacji zderzania trendów światowych  

z realiami naszego kraju. Zdiagnozowany w krajach Europy Zachodniej wzrost zainteresowania sztuką 

współczesną społeczeństwa daje się, choć w niewielkim stopniu, zauważyć również w Polsce.  

W literaturze światowej pojawiają się nawet określenia mówiące o muzealnym boomie. Przyczyn 

takiego zainteresowania sztuką współczesną upatruje się w różnych czynnikach, począwszy  

od ekonomicznych (osiągnięcie przez społeczeństwa zachodnie poziomu zamożności pozwalającego 

na realizację potrzeb wyższego rzędu), przez edukacyjne (szeroka edukacja szkolna w zakresie 

sztuki) po estetyczne (odwrót od trudnego w odbiorze konceptualizmu otworzył sztukę na szersze 

kręgi społeczne). Należy zastanowić się jak, na fali tej ogólnej tendencji, wzmóc zainteresowanie 

sztuką współczesną w społeczeństwie polskim. Pierwszym krokiem jest poznanie bywalców instytucji 

wystawiających sztukę współczesną. 

PROBLEMY BADAWCZE I ZASTOSOWANE  NARZĘDZIA 

Poniższy raport stanowi opracowanie wyników badań, które realizowane były od kwietnia do listopada 

2015 roku. Projekt miał charakter ogólnopolski. Jego celem była diagnoza kondycji sektora sztuki 

współczesnej poprzez badanie zarówno instytucji do niego należących, jak i ich beneficjentów.  

Na badanie składała się analiza specyfiki bywalców wystaw sztuki współczesnej, ich świadomości 

sztuki, preferencji, umiejętności dekodowania treści artystycznych, poznanie zachowań odbiorców 

sztuki współczesnej w kontakcie z pracami artystycznymi, a także analiza i diagnoza środowiska 

tworzącego i wystawiającego sztukę współczesną w Polsce. Badanie miało charakter ilościowy  

i jakościowy. Realizowane było w 68 placówkach wystawienniczych w Polsce
1
. W ramach projektu 

przeprowadzono analizę materiałów zastanych w celu stworzenia mapy instytucji wystawiających 

                                                 
1 Lista placówek w załączniku w aneksie 
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sztukę współczesną w kraju
2
. Ponieważ posiada ona raczej walor informacyjny dla badaczy,  

a dla czytelnika może się wydać mało interesująca, umieszczona została w aneksie do badania. 

W ramach badań terenowych zrealizowano 561 wywiadów kwestionariuszowych z odbiorcami sztuki 

w instytucjach wystawienniczych, przeprowadziliśmy obserwację 222 osób w trakcie odbioru 

artefaktów artystycznych. Badanie realizowano zarówno w trakcie wernisaży, jak i wystaw stałych  

i czasowych, tak w dni powszednie, jak i weekendy. Obserwacje i wywiady przeprowadzano  

w instytucjach różnej skali: od największych polskich muzeów po niewielkie galerie. W ten sposób 

chcieliśmy dotrzeć do możliwie różnorodnej publiczności. 

W badaniu kwestionariuszowym zastosowana została próba celowa, czyli świadomy dobór jednostek 

do próby badawczej, ze względu na to, czy spełniają one kryterium wizyty w obserwowanej  

przez nas instytucji wystawiającej sztukę współczesną. Uzyskana w projekcie próba celowa  

nie jest reprezentatywna statystycznie, lecz przedstawia ona pewne tendencje, co pozwoli  

na scharakteryzowanie typu odbiorcy sztuki współczesnej. Badaniem objęci zostali wszyscy 

zwiedzający, którzy w danym dniu znaleźli się w placówce i wyrazili wolę wzięcia udziału w projekcie. 

W mniejszych galeriach zdarzało się, że podczas całego dnia pracy, miejsce odwiedzane było przez 

jedną osobę, co nieco utrudniało realizację fazy terenowej. Projektując część ilościową badania 

skupiono się na tym, by uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie profilu bywalca placówek 

wystawiających sztukę współczesną. 

Dzięki wiedzy nabytej po obszernej analizie placówek wystawienniczych opisanej w desk researchu, 

wybór instytucji, w których przeprowadzaliśmy badanie, był znacznie ułatwiony. Zespół badawczy 

wyselekcjonował 32 instytucje, które zajmują się prezentacją sztuki współczesnej. Kryteriami doboru 

była wielkość i reprezentatywność tychże instytucji oraz dostępność wystaw. Szczegółowa lista 

instytucji, w skład których weszły nie tylko duże państwowe muzea, lecz także galerie i centra sztuki, 

kilka placówek należących do III sektora (fundacje i stowarzyszenia) i galerie prywatne oraz liczbę 

przeprowadzonych tam ankiet prezentuje tabela nr 1. 

Tabela 01. Placówki wystawiające sztukę współczesną, w których przebadano osoby 

zwiedzające 

Placówki wystawiające sztukę współczesną 
Liczba 
przeprowadzonych 
ankiet 

% 

Muzeum Sztuki (Łódź) 68 12,1% 

Muzeum Śląskie w Katowicach 53 9,4% 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 51 9,1% 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice) 35 6,2% 

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 32 5,7% 

                                                 
2
 Desk research znajduje się w  załączniku w aneksie do raportu. 
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Galeria Rondo Sztuki (Katowice) 28 5,0% 

Atlas Sztuki (Łódź) 26 4,6% 

Galeria Bielska BWA (Bielsko-Biała) 26 4,6% 

Galeria Kronika (Centrum Sztuki Współczesnej Bytom) 26 4,6% 

Galeria 5 w Katowicach (Centrum Kultury Katowice) 22 3,9% 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa) 20 3,6% 

Galeria Pojedyncza (Centrum Kultury Katowice) 20 3,6% 

Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) 19 3,4% 

Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

Konduktorownia (Częstochowa) 

18 3,2% 

Galeria Pusta (Centrum Kultury Katowice) 16 2,9% 

Galeria Sztuki Wozownia (Toruń) 15 2,7% 

Galeria Szara (Cieszyn) fundacja 11 2,0% 

BWA Wrocław – Galeria Awangarda  9 1,6% 

WRO Art Center (Wrocław) 9 1,6% 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

(Warszawa) 
7 1,2% 

Art Stations Foundation (Stary Browar w Poznaniu) 7 1,2% 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (Gdańsk) 7 1,2% 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 

(Radom) 
6 1,1% 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie  6 1,1% 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 0,9% 

Galeria Biała (Centrum Kultury w Lublinie) 4 0,7% 

Galeria Miejska Arsenał (Poznań) 4 0,7% 

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (Toruń) 4 0,7% 

XX1 Warszawa (Mazowiecki Instytut Kultury) 2 0,4% 

Galeria Arsenał (Białystok) 2 0,4% 

Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk) fundacja 2 0,4% 

Galeria Sztuki Współczesnej Labirynt (Lublin) 1 0,2% 

Razem 561 100% 

 

Zespół badaczy przy pomocy wywiadu kwestionariuszowego przebadał 561 osób na terenie wyżej 

wymienionych placówek. Przebadano respondentów, którzy odwiedzili muzea sztuki współczesnej 

mieszczące się w 16 miejscowościach w całej Polsce. Nasz zespół prowadził badania  

w (kolejność alfabetyczna): Białymstoku, Bielsku-Białej, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, 
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Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Orońsku, Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu. 

Nierówny rozkład liczby przeprowadzonych przez badaczy wywiadów kwestionariuszowych jest 

wynikiem niskiej częstotliwości odwiedzin instytucji wystawienniczych. Każdy ankieter, w czasie  

od otwarcia muzeum do jego zamknięcia, przebadał średnio około 10 osób. Stosunkowo duża ilość 

przeprowadzonych ankiet w mniejszych instytucjach wystawiających sztukę współczesną takich jak: 

Atlas Sztuki, Konduktorownia, Wozownia, Rondo Sztuki, Kronika, BWA Katowice oraz Galeria 5, 

Galeria Pojedyncza, Galeria Pusta, Galeria Szara, BWA Bielsko wynika z tego, że zostały  

one przeprowadzone w czasie wernisaży, które gromadzą znacznie więcej gości. Analiza pytań 

kwestionariuszowych pozwoliła stworzyć profil bywalca placówek wystawiających sztukę 

współczesną, jest także wartościowa pod względem poznawczym. 

Kwestionariusz, z pomocą ankieterów, którzy czytali pytania i zaznaczali odpowiedzi, wypełniali goście 

placówek wystawiających sztukę współczesną. W znacznej mierze zastosowano pytania zamknięte  

z określoną liczbą możliwych odpowiedzi. W części pytań zamkniętych rozszerzono kafeterię  

o wariant Inne, w którym respondenci mogli samodzielnie sformułować swoją odpowiedź bądź 

doprecyzować swoje wskazanie. Dzięki temu zabiegowi chciano poznać pełniejszy obraz 

indywidualnych opinii respondentów. Przeciętny czas trwania wywiadu kwestionariuszowego  

to 10 minut, choć zdarzały się przypadki rozbudzenia przez ankieterów potencjału opiniotwórczego 

wśród badanych, którzy przeważnie chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami. 

W badaniu odbioru sztuki współczesnej wykorzystana została również technika obserwacji. Zespół 

badaczy wykonał w sumie 222 obserwacje w instytucjach wystawiających sztukę współczesną, które 

weryfikowane były w kolejnym kroku przez wywiady kwestionariuszowe z obserwowanymi. 

Dokonywanie spostrzeżeń przez przeszkolonych badaczy miało charakter planowy, to znaczy 

przeprowadzone było w oparciu o sporządzoną kartę obserwacji. Poza swobodnymi notatkami, 

obserwujący wypełniał również kwestionariusz. Badaczy interesował przede wszystkim przebieg oraz 

czas trwania interakacji bywalców placówek wysatwienniczych z dziełem. Przygotowując ten etap 

projektu badacze szukali inspiracji w perspektywach analitycznych Ervinga Goffmana dotyczących 

interakcji społecznych i zachowań w miejscach publicznych. Założono, że ludzie posiadają pewne 

wyobrażenie na temat sztuki współczesnej, jak również porządanych sposobów zachowania  

w kontakcie z nią. W ramach obserwacji próbowano ustalić na ile badani odbiorcy zasymilowali 

schematy zachowania w miejscach wystawienniczych sztuki współczesnej, czyli mówiąc potocznie  

na ile swobodnie czują się w przestrzeniach ekspozycyjnych, czy może nie wiedzą jak się zachować  

i czują się skrępowani lub w sposób świadomy podejmują grę ze schematami. Czy są zainteresowani 

wystawą, czy okazują znudzenie np. poprzez snucie się od pracy do pracy bez koncentracji uwagi  

na żadnym z dzieł? Założono, zgodnie z Goffmanowskim stanowiskiem dramaturgicznym,  

że w miejscach publicznych ludzie wpisują się w określone role. W badaniu próbowano przekroczyć 

barierę stanowiąca fasadę odbioru i ocenić ukryty pod nią stosunek do oglądanych prac, przejawiający 

się w mikrogestach. Na potwierdzenie wniosków z obserwacji badani proszeni byli w kolejnym kroku  
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o udział w wywiadzie kwestionariuszowym, którego dwa pytania dotyczyły prac, podczas odbioru 

których odbiorcy byli obserwowani. 

Badacze starannie planowali miejsca, w których miało się odbyć zadanie. Oprócz zróżnicowania 

wielkości instytucji, brano także pod uwagę różnorodność form wystawianych prac. Obserwacje 

prowadzone były w dwóch sytuacjach: podczas wernisaży i podczas trwania wystawy, już po jej 

otwarciu. Miały charakter zewnętrzny, nieuczestniczący - badani nie posiadali informacji,  

że są obserwowani. W każdym muzeum badacze samodzielnie wybierali sobie obiekt (np. obraz, 

rzeźba, wideo-art), przy którym mieli obserować odbiorców sztuki. 

Obserwacja była przeprowadzona w zarówno w trakcie wernisaży (33,8%), jak i wystaw (66,2%). 

Wykres 01. Wernisaż/wystawa 

 

Ostatnim elementem składowym badania były wywiady pogłębione z: dyrektorami muzeów i galerii 

sztuki współczesnej lub wskazanymi przez nich pracownikami, z kuratorami, z artystami - 

wykładowcami akademii sztuk pięknych. W sumie zrealizowano 85 wywiadów swobodnych. Badanie 

w zdecydowanej większości przypadków spotkało się z entuzjazmem badanych. Spośród wszystkich 

miejsc jedynie w Miejskiej Galerii Sztuki w Sopocie z powodu natłoku obowiązków dyrektora mieliśmy 

wielokrotnie kłopoty z ustaleniem terminu spotkania. W efekcie wywiad nie doszedł do skutku. 

Placówki do badania wytypowane zostały metodą kuli śnieżnej. W pierwszym kroku zwróciliśmy  

się do pracowników jednego z muzeów z prośbą o utworzenie listy czołowych instytucji 

wystawiających sztukę współczesną w Polsce. Kolejne placówki dobieraliśmy w trakcie realizacji 

wywiadów docierając do galerii wskazanych przez naszych respondentów jako ich partnerów  

we współpracy. 

Struktura raportu ma charakter problemowy. Diagnozując kondycję sztuki współczesnej skupialiśmy 

się na jej funkcjonowaniu w społeczeństwie, nie na jej estetycznym wymiarze, dlatego w większym 

stopniu skoncentrowano się na środowisku zajmującym się upowszechnianiem sztuki, niż jej 

33,8% 

66,2% 

Wernisaż Wystawa



 

 

 

8
 

tworzeniem. Również dlatego najważniejszym problemem badawczym był odbiór sztuki,  

a przedmiotem badań odbiorcy sztuki współczesnej. Omówione zostaną kolejno placówki 

wystawiające sztukę współczesną. Na omówienie to składać się będą dane z analizy materiałów 

zastanych i wywiadów swobodnych z zarządzającymi placówkami wystawienniczymi. W następnym 

kroku przedstawione zostaną wyniki analizy środowiska akademickiego i kuratorskiego oraz zarys 

sieci współpracy. Opracowanie to dokonane będzie w oparciu o wywiady swobodne z artystami 

pracującymi w akademiach oraz kuratorami. Ta część badania nie stanowi wyczerpującej analizy, 

pełni raczej funkcję tła dla problematyki związanej z wystawianiem sztuki współczesnej i jej odbiorem. 

Last but not least, analizie poddani zostaną odbiorcy sztuki współczesnej. Profil bywalców galerii  

i muzeów wystawiających sztukę współczesną zbudowany jest w oparciu o wywiady 

kwestionariuszowe z odbiorcami sztuki współczesnej, odbiór sztuki analizowany jest w oparciu  

o wywiady kwestionariuszowe i obserwacje. W ramach projektu zbadaliśmy również opinie osób 

zajmujących się ekspozycją oraz artystów na temat odbiorców sztuki współczesnej. 
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INSTYTUCJE WYSTAWIAJĄCE SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ 

POSTRZEGANIE SUKCESU W PLACÓWKACH PREZENTUJĄCYCH SZTUKĘ 

WSPÓŁCZESNĄ 

Jednym z istotnych problemów w dzisiejszej debacie nad działalnością artystyczną w Polsce jest 

wzajemne dostosowanie się rzeczywistości sztuki i ekonomiczno-gospodarczych realiów późnego 

kapitalizmu. Międzynarodowym trendem jest coraz większe zainteresowanie działalnością artystyczną 

jako gałęzią gospodarki. Tendencja ta budzi sprzeczne reakcje w środowisku zajmującym się sztuką. 

Oczywistym walorem tej sytuacji jest wzmożone  inwestowanie w działalność artystyczną. Największe 

obawy dotyczą nieuwzględniania specyfiki sztuki i działań związanych z jej tworzeniem  

i upowszechnianiem w systemie rynkowym.  Próbując nawiązać do nakreślonego dylematu, rozmowy 

z przedstawicielami instytucji wystawienniczych rozpoczynało zagadnienie sukcesu. Badanym zostało 

postawione pytanie o sukces w placówce wystawiającej sztukę współczesną. W pytaniu celowo 

pojawiło się słowo „sukces”. Założono, że nie jest to pojęcie zupełnie neutralne. Termin  

ten charakterystyczny jest raczej dla kultury późnego kapitalizmu, niż autotelicznej kultury artystycznej 

przynależącej do kultury wysokiej ery przedprzemysłowej. Chcieliśmy sprawdzić, czy badani zechcą 

pomyśleć o swojej działalności w kategoriach sukcesu, czy będą trzymać się romantycznego etosu 

artystycznego. Badani, jak się okazało, nie zanegowali retoryki sukcesu, a jedynie w kilku 

przypadkach próbowali kategorię tę sproblematyzować, jednocześnie starając się uciec od pytania. 

Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, nikt jednak nie wycofał się z odpowiedzi. Badani podają różne 

wskaźniki sukcesu. Jedni koncentrują się na publiczności, inni swą uwagę kierują w stronę 

profesjonalnego środowiska artystycznego lub mediów. Frekwencja wydaje się być idée fixe 

kierujących instytucjami wystawienniczymi. Wypowiedzi badanych wpisują się w prowadzoną  

od kilkudziesięciu lat krytykę kultury popularnej, wcześniej określanej mianem masowej i sprowadzają 

się do konstatacji, że poziom wystawy (rozumiany głównie poprzez jej trudność) nie idzie w parze  

z frekwencją. Badani dostrzegając ten dylemat nie chcą obniżać poziomu wystaw, jednocześnie dążą 

do poszerzania grona odbiorców. Przy czym imperatyw dużej frekwencji wydaje się być narzuconą  

im zewnętrznie miarą sukcesu. W niektórych wypowiedziach pojawia się na przykład problem 

powiązania budżetowania placówek z osiąganą frekwencją, co stanowi przedmiot krytyki środowiska. 

Z drugiej strony, frekwencja jest jednym ze wskaźników skuteczności istotnych elementów działalności 

publicznych placówek wystawienniczych, jakimi są edukacja odbiorców i upowszechnianie sztuki. 

Wyznacznikami sukcesu są wierna publiczność i poszerzanie grona odbiorców przez edukację, 

pozytywny odzew ze strony publiczności. Sukcesem jest również zmiana społeczna, którą 

instytucja może powodować. Inna rozmówczyni dodaje do tego wachlarza upowszechnianie 

najlepszej sztuki, utrzymywanie poziomu. W jej wypowiedzi widoczny jest konflikt pomiędzy 

poziomem wystaw a frekwencją: „Nie chodzi o to, żeby publiczności było jak najwięcej. Tylko misja, 

poziom, edukacja, upowszechnianie. Czyli nie schodzę z pewnego poziomu. Nie schodzę  

ze spójności, mam propozycję dla dużej ilości osób, różnych grup”. Opozycyjność ta jeszcze bardziej 

wybrzmiewa w słowach kolejnego badanego: „Dwie rzeczy są – frekwencja na wystawach i jakość 
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projektów. Wiadomo, że te trudniejsze, bardziej ambitne projekty generują mniejszą frekwencję.  

To jest zawsze jakiś kompromis. Są wydarzenia, które napędzają nam publiczność, które zderzane  

są z trudniejszymi wystawami”. Kwestie poziomu ekspozycji i dużej frekwencji funkcjonują również  

w świadomości innych badanych jako trudne do pogodzenia: „Zawsze sukcesem są 2 elementy, czyli 

dobra wystawa oraz publiczność, która odbiera to, co jest ofertą galerii. Chodzi o ilość,  

ale też o jakość tego odbioru”. Tylko jeden rozmówca nie dostrzega opisywanej opozycji. Uważa,  

że dobra promocja i stały kontakt z odbiorcami zapewniają wystawom publiczność. Pojawiają 

się również sporadyczne głosy bezpośrednio pomijające przeciętnego odbiorcę. Takie podejście 

obrazuje następująca wypowiedź: „Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to realizacja ambitnego, 

różnorodnego programu wystaw, wydawnictw i wszelkich działań edukacyjnych z zakresu sztuki 

współczesnej, które znajdują swoich odbiorców w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim. Działania 

trafiają do środowiska eksperckiego oraz do osób związanych zawodowo ze sztuką”. Można znaleźć 

więcej przykładów wypowiedzi, w których niewyspecjalizowany odbiorca się w ogóle nie pojawia. 

Badacze mają wrażenie, że przemilczenie kwestii niezwiązanej ze środowiskiem artystycznym 

publiczności, wynika z nieprzywiązywania w działaniu instytucji uwagi do upowszechniania sztuki. 

Jeden z rozmówców, pod presją badacza, przyznał wręcz, że jego lokal jest na tyle mały,  

że nie zależy mu na przypadkowej publiczności. Długo natomiast opowiadał o sukcesach związanych 

z istnieniem galerii w świadomości krytyków, sukcesach artystów wystawiających się w niej.  

W wypowiedziach znacznej części badanych powtarzała się opinia, że „sztuka współczesna nie jest 

dla każdego” i nie sposób się z nią nie zgodzić. Warto jednak, by każdy mógł sam ocenić swój 

stosunek do sztuki. 

Kiedy rozmówcy mówią o frekwencji, zwykle kierują swą uwagę na jej jakościowy wymiar. Nie chodzi 

im jedynie o jak największą liczbę osób odwiedzjących galerie, ale również o jakość publiczności. 

Badani mają podzielone zdanie na temat posiadania stałych odbiorców. Część z nich chwali się stałą 

publicznością, niezwykle sobie ceniąc jej posiadanie, wyedukowanie i umiejętność utrzymania. Inni 

miarą sukcesu czynią ciągłe pozyskiwanie nowych odbiorców. Można wnioskować, że sytuacja 

idealna to taka, w której placówka posiada stałe grono bywalców i wciąż powiększającą się grupę 

nowych odwiedzających. W kategoriach sukcesu opisywane jest zdobywanie demograficznie 

zróżnicowanej publiczności. 

W części wypowiedzi, co jednak w przypadku mniejszych placówek nie jest zasadą, daje 

się zauważyć koncentrację na satysfakcji odbiorcy. Jeden z rozmówców stwierdza na przykład,  

że sukcesem jest „waga placówki dla społeczności lokalnej, nie w sensie jakiejś wielkiej frekwencji, 

tylko odczuwania placówki jako istotnej poprzez tworzenie takiej grupy ludzi, którzy się mogą 

utożsamić z miejscem”. W kilku wypowiedziach podnoszona jest kwestia zadowolenia odbiorców  

i rozpoznawalności placówki wśród szerokiej publiczności. Sukcesem jest również, jak przyznaje 

jedna z badanych, „wartość marki na rynku, czyli fakt, że ludzie znają galerię i spodziewają  

się w niej pewnego typu wystaw, przez co też często przychodzą w ciemno na wydarzenia”. 

W wypowiedziach badanych zauważalne jest skrajnie różne nastawienie do odbiorcy. Część placówek 

ma pozytywny stosunek do bywalców galerii i muzeów wystawiających sztukę współczesną.  
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Dla niektórych odbiorca wydaje się być balastem w polu sztuki, jako ten, który jej nie rozumie i jest 

przyczyną obniżania poziomu wystaw. Kierujący galeriami mają często dość negatywne zdanie  

o guście odbiorców. Zakładają jego brak wiedzy, niezrozumienie. Jak przyznaje jedna z rozmówczyń 

istotne jest „Zadowolenie odbiorcy. Ale to jest chyba w drugim rzędzie. Ważniejsze jest nie schlebianie 

gustom tylko realizacja tych założeń. I przez wyrobienie sobie tego uczestnika… tym sukcesem  

też jest ta frekwencja, którą można sobie wypracować”. Ambiwalentny stosunek do odbiorcy jeszcze 

bardziej wybrzmiewa w kolejnej wypowiedzi: „Ja musze troszkę jednak pod widza, tzw. przeciętnego, 

który przechodzi ulicą, musze brać pod uwagę tego widza”. Wątek ten zostanie rozwinięty w dalszej 

części raportu. 

Druga grupa wypowiedzi oscyluje wokół sukcesu medialnego. Jest on rozumiany bądź jako pozytywny 

oddźwięk mediów branżowych bądź jako obecność w mediach w ogóle. W wypowiedziach tych 

widoczne jest dwojakie podejście do własnej działalności. Rozmówcy nastawieni na media branżowe, 

w mniejszym stopniu problematyzują kwestie frekwencji. Ci, którzy upatrują sukcesu w prezentowaniu 

się w mediach masowych, stawiają na komunikację z odbiorcą. Jedna z badanych odcina  

się od prostej frekwencyjności: „To znaczy tak, na pewno nie można [sukcesu] mierzyć tylko 

frekwencją, bo to jest poważny błąd, bo jeżeli sukces jakiegoś wydarzenia mierzyć tylko frekwencją  

no to wtedy okazałoby się, że kultura wysoka jest nam w ogóle do niczego nie potrzebna i poniosła 

klęskę”.  Podkreśla natomiast znaczenie dobrej komunikacji i promocji, bo jak twierdzi: „Bez dobrej 

komunikacji wystawy i promocji może się okazać, że najlepsza nawet wystawa, która w kategoriach 

takich czysto profesjonalnych jest naprawdę świetna […] może się nie obronić, więc ten pierwszy próg 

to jest faktycznie dobrze, przekonująco poprowadzona komunikacja, promocja wystawy”.  

Z wypowiedzią tą koresponduje kolejna, w której za sukces się uważa: „pozytywny wizerunek  

w mediach i wiedza na temat publiczności, umiejętność komunikacji z nią”. Inna z badanych 

uważa, że sukcesem jest obecność w dyskusji społecznej albo w mediach. Wypowiedź ta jest 

jednocześnie wyrazem żalu nad brakiem zainteresowania mediów ogólnopolskich tym, co dzieje  

się poza stolicą. Wątek ten będzie rozwinięty w dalszej części raportu. 

Wśród miar sukcesu badani wskazują również na istnienie w świadomości środowiska artystycznego. 

Sukcesem są dla nich: pozytywne opinie krytyków, współpraca z dobrymi artystami, rozpoznawalność 

w skali kraju wśród innych ośrodków, zadowolenie artystów, pozytywne opinie środowiska. 

Rzadziej pojawiają się odniesienia do samych wystaw: sukcesem jest dobra, znacząca wystawa oraz 

działalności placówki: utrzymywanie określonego profilu, realizacja założeń, zbudowanie zgranego 

zespołu. Być może badani pomijali wątek jakości wystaw, bo wydawał się im oczywisty. 

Wreszcie sukcesem dla placówek wystawienniczych mniejszej skali jest sam fakt, że istnieją: 

„Sukcesem jest to, że istniejemy, bo instytucja wystawiająca sztukę współczesną jest dość ciężkim 

tematem i wydaje mi się, że dobrze że w ogóle jest szansa na to, że istnieją takie ośrodki”. Podobnie 

jak jest nim płynność finansowa instytucji. 

Wśród miar sukcesu pojawia się również: umiejętność pozyskiwania środków, upowszechnianie 

sztuki polskiej i lokalnej, wprowadzanie do sztuki światowej polskiego kanonu. 
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O pojmowaniu sukcesu rozmawialiśmy również z osobami kierującymi galeriami niepublicznymi
3
.  

W pierwszej kolejności omówione zostanie rozumienie sukcesu w galeriach nienastawionych  

na sprzedaż dzieł. Podobnie jak w przypadku placówek publicznych, sukces i tu mierzony bywa 

frekwencją. Jak przyznaje jedna z rozmówczyń: „Dla mnie frekwencja jest ważniejsza nawet,  

niż pojawiające się artykuły w prasie czy opinia wśród środowiska artystycznego, dlatego  

że frekwencja jest taką miarą i próbą tego, czy instytucja rzeczywiście ma dotarcie do odbiorcy  

i czy faktycznie zarówno to, co prezentuje w swojej sekcji, wystawienniczej jak i takiej edukacyjnej,  

ma rację bytu. I ta frekwencja też za każdym razem pokazuje ilość odbiorców nie tylko tych takich 

wyspecjalizowanych, ale przede wszystkim tych, którzy trafiają i być może wracają z większym 

gronem swoich znajomych czy rodziny”. Sukces frekwencyjny opisany jest również w kolejnym 

cytacie: „Sukcesem jest to, kiedy przychodzą ludzie i kiedy wystawy jakie robimy przyciągają 

faktycznie odbiorców. Też kiedy to, co robimy powoduje, że można z tym odbiorcą nawiązać kontakt  

i w tym kontakcie można się czegoś nauczyć wzajemnie, komunikacja gdzieś w dwie strony 

przebiega”. Równie istotni dla galerii niepublicznych są artyści. Jak zauważa jedna z rozmówczyń:  

„W przypadku też naszych działań, kiedy wspieramy artystów w ich pracy sukcesem jest także fakt,  

że artyści wracają do nas, ciągle się rozwijają, że obserwujemy ich kariery i że widzimy, że przez  

te ostatnie chociażby 10 lat trwania naszej instytucji na polską scenę weszło całe nowe pokolenie 

twórców, z których wszyscy właściwie korzystali z programów, które stworzyliśmy”. Inny badany 

również podziela zainteresowanie artystami: „sukces galerii prywatnej rozumiałbym chyba  

to, na ile taka galeria jest w stanie przyłożyć się do sukcesu poszczególnych artystów, z którymi 

pracuje”. Kolejna osoba dodaje: „Zainteresowanie odbiorców nie tylko na wernisaż,  

ale zainteresowanie twórcami i promocja twórców”. Następnym ważnym wyznacznikiem sukcesu jest 

rozpoznawalność. Jedna z rozmówczyń zauważa, że ważne jest „na ile [galeria] jest rozpoznawana 

przez profesjonalną i nieprofesjonalną publiczność jako miejsce, które jest ważne po prostu dla sztuki 

współczesnej”. Inna stwierdza: „Ja myślę, że bardzo ważną miarą sukcesu jest satysfakcja. 

Przynajmniej dla mnie. Oczywiście wiadomo, że sukcesem jest też jakaś rozpoznawalność. Myślę,  

że na drugim miejscu rozpoznawalność w szerszych rzeszach, ale tak ciężko powiedzieć,  

bo jak wiemy w Polsce niewiele osób się interesuje sztuką, no ale rozpoznawalność wśród tych, którzy 

się interesują sztuką, myślę, że to jest spore osiągnięcie, no jakieś też uznanie profesjonalistów, 

zdecydowanie”. Pośród innych wypowiedzi pojawia się: wysoki poziom programu, ciągłość działania, 

przetrwanie, obecność w mediach i fakt, że udało się zacząć działać. 

W przypadku galerii komercyjnych sukces mierzony jest przede wszystkim: sukcesem 

promowanych artystów, frekwencją (która może w długiej perspektywie przełożyć się na sprzedaż) 

i sprzedażą. Poniżej zamieszczonych jest kilka wypowiedzi na temat postrzegania sukcesu przez 

pryzmat artysty: „[Sukces mierzony jest] na pewno tym, jak po tej wystawie, która się tu odbywa 

później wygląda droga artystyczna artysty. My skupiamy się tutaj na promowaniu zwłaszcza polskich 

artystów. […] Natomiast dla nas bardzo ważne jest żeby otwierać polskim, szczególnie młodym 

artystom drzwi do kariery. Ważne jest dla nas wspieranie ich także w dalszej karierze. Kolejny 
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rozmówca z pewnym dystansem ale jednak również wskazuje na międzynarodowy rozgłos artysty: 

„Obiektywnie rzecz biorąc w Polsce nadal można powiedzieć, że galeria odnosi sukces kiedy artyści, 

którzy z nią współpracują zyskują sukces międzynarodowy, ale to ma charakter dość mocno 

postkolonialny, że to jest jakaś weryfikacja. Uważam w dużej mierze, że to jest głupie”. I jeszcze jedna 

wypowiedź: „Dla mnie największym sukcesem jest to, że mogę pracować z artystami, którzy dzięki 

mojej działalności zyskują jakąś tam widzialność. To jest dla mnie sukces. Dla mnie sukcesem jest 

kiedy artyści, z którymi pracuję mają wystawy w instytucjach publicznych i jeśli ja pośrednio  

się do tego przyczyniam. Nazwiska, które są rozpoznawalne szerzej”. 

Na temat frekwencji rozmówcy wypowiadali się w następujący sposób: „Myślę, że każdym sukcesem 

jest dotarcie do publiczności, bo z tym wszyscy, wydaje mi się, współcześnie mamy największy kłopot, 

czy też jest to największe wyzwanie, dlatego że z jednej strony stoi przed nami taka możliwość 

odwoływania się do mediów społecznościowych, korzystania z różnych takich nieformalnych 

kontaktów i rozpopularyzowania wydarzeń, które mogą stać się po prostu modne, mogą stać  

się trendy, ale w moim odczuciu nie jest to wystarczające, nie jest wystarczające także, żeby 

działalność galerii była także realizacją jakiś zamierzeń polityki kulturalnej”. Wypowiedzi na temat 

frekwencji często łączone są z kwestią sprzedaży: „Patrząc na działalność galerii, która przedstawia 

jakiś program artystyczny, to myślę, że frekwencja, publiczność, no i oczywiście ta strona komercyjna, 

która pozwala funkcjonować nam. Czyli grupa ludzi, którzy lubią to, co robimy, ale też jednocześnie 

dokonują zakupów do swoich kolekcji, ufają nam, słuchają naszych porad, śledzą nasz program 

artystyczny i z biegiem czasu właściwie tworzą te swoje kolekcje. Mam taką małą grupę ludzi, którzy 

oczywiście są nam wierni od wielu lat, to sprawia chyba największy sukces”. I kolejna: „Oprócz 

frekwencji chcielibyśmy więcej sprzedawać oczywiście jako galeria komercyjna, która próbuje 

utrzymać poziom wysoki. Chcielibyśmy więcej sprzedawać, czyli chcielibyśmy, żeby galerię 

odwiedzały nowe osoby, nie stali klienci, nie stali obserwatorzy”. Oto jeszcze jedna wypowiedź  

w podobnym tonie: „Sukces w galerii jest dla mnie jeśli przychodzi dużo osób, publiczności,  

ale ponieważ jesteśmy galerią komercyjną to jeszcze to, żeby galeria była w stanie utrzymać  

się ze sprzedaży dzieł sztuki i to żeby artyści, którzy współpracują z nami byli doceniani i pojawiali  

się też w innych miejscach”. Wypowiedzi łączących te dwa elementy można przytoczyć więcej. 

Pojawiają się również pojedyncze inne mierniki sukcesu: rozgłos w mediach, przetrwanie na rynku, 

ciekawy program artystyczny, satysfakcja płynąca z działalności, pasja, otrzymywane nagrody, prestiż 

w środowisku. 

Mierniki sukcesu we wszystkich rodzajach placówek wystawienniczych wydają się być takie same. 

Wyodrębnione typy placówek jednak z różnym nasileniem wskazują na poszczególne wskaźniki.  

Dla placówek publicznych istotny jest odbiorca i poziom wystaw. Jak już wspomniano, dla większości 

z nich jest to trudne do pogodzenia. Można odnieść wrażenie, że środowisko nie ma zbyt wysokiego 

zdania na temat odbiorców, a zainteresowanie nim wynika z misyjności działalności i postrzegane jest 

jako praca u podstaw. Co ciekawe w przypadku galerii prowadzonych przez fundacje bądź 

stowarzyszenia kwestia frekwencji pojawia się w wypowiedziach rzadko. Dla tych placówek kluczowy 

okazuje się artysta i pomoc w budowaniu jego kariery. Odbiorca powraca, jako potencjalny nabywca, 
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przy omawianiu galerii komercyjnych. Co nie bez znaczenia, wśród właścicieli komercyjnych placówek 

jedynie w jednej wypowiedzi pojawia się ubolewanie nad kompetencjami odbiorczymi publiczności. 

Pozostałe utrzymane są w tonie dużego respektu dla odbiorcy: „Jeśli chodzi o publiczność na pewno 

nie możemy sobie pozwolić na traktowanie jej w sposób protekcjonalny – my wiemy, wy nie wiecie. 

Nie możemy patrzeć z góry i się popisywać. Musimy ułatwiać publiczności kontakt ze sztuką, która  

nie jest łatwa”. Tłumaczyć to można faktem, że do galerii komercyjnych trafia z reguły już lepiej 

zorientowany odbiorca, potencjalny kupiec. Nie jest jednak tak, że do placówek publicznych chodzą 

kompletni ignoranci. Wydaje się jednak, że instytucje te czują dyskomfort presji związanej  

z koniecznością osiągania dużej frekwencji, która ich zdaniem nie współgra z wysokim poziomem 

wystaw. Kluczem do rozwiązania tego dylematu, może być dobra promocja wydarzeń, co z resztą 

niektóre placówki już odkryły. 

Miara sukcesu w opinii kuratorów oparta jest na kategorii odbiorcy. Dla większości kuratorów 

oznaczało to wysoką frekwencję podczas regularnych wystaw. Ważne dla nich było, aby zwiedzający 

pojawiali się licznie w trakcie trwania wystawy, a nie jedynie na wernisażu: „Generalnie, jeżeli chodzi  

o galerię, która zajmuje się wystawianiem czegokolwiek, sukces przekłada się na pewno na ludzi, 

którzy przychodzą zwiedzać daną wystawę i to nie tylko wernisaże, bo wiadomo, że wernisaże  

z różnych względów gromadzą duże ilości ludzi, ale generalnie jest to jakaś średnia zwiedzalności, 

jeśli chodzi o cały tydzień”. Publiczność jest ceniona nie tylko w kontekście licznej obecności. 

Sukcesem określane jest także jej aktywne uczestnictwo w innych inicjatywach proponowanych przez 

ośrodki sztuki współczesnej. Zakup publikacji czy dobrowolny (nie zorganizowany) udział  

w warsztatach także okazują się istotne. W opinii badanych sukcesem w kontekście odbiorcy jest 

również pozyskiwanie nowej publiczności, która nie rekrutowałaby się ze środowiska stricte 

artystycznego: „Tak w tej chwili przychodzi mi do głowy taka myśl, że sukcesem mogłoby  

być pozyskanie nowego odbiorcy. To znaczy taką tendencją jest to, że mamy często tych samych 

odbiorców stałych. Są to głównie studenci akademii sztuk pięknych lub kierunków humanistycznych 

bądź artyści lub bywalcy. Więc pozyskanie nowych odbiorców, takich którzy by się zainteresowali 

sztuką współczesną z własnej woli i nie byli by tutaj jakoś tak przypadkiem zaciągnięci, tylko zobaczyli 

na przykład promocje jakiejś wystawy i stwierdzili, że to jest coś co mogłoby ich zainteresować”. 

Innym wymienianym czynnikiem decydującym o sukcesie jest według kuratorów opinia środowiska 

sztuki, jak sami mówią: „A cała druga strona dotyczy środowiskowego krytycznego komentarza, który 

definiuje, czy system, występy, są zwyczajnie dobre. To są najczęściej kuratorzy, krytycy, artyści”. 

Jedna z badanych rozszerza oczekiwania także na mass media poza branżowe: „Jeżeli chodzi o inne 

oblicza sukcesu to wiadomo, że to są różnego rodzaju rankingi, w których galeria jest jak gdyby 

zauważona i to nie tylko rankingi lokalne, ale też ogólnopolskie. Są też artykuły, które pojawiają  

się nie tylko w jakiś niszowych branżach, bo takich jest dużo, ale w takich ogólnopolskich 

wydawnictwach, dzienniki, tygodniki, które niekoniecznie zajmują się sztuką”. Jako sukces rozumiane 

jest także zainteresowanie artystów możliwością przedstawienia swojej twórczości w danej galerii. 

Tym bardziej, jeśli są to utalentowane osoby z zagranicy. W jednym z wywiadów słyszymy o swoistym 

przyciąganiu między galerią a artystą, które jest gwarantem sukcesu: „Myślę, że jednak oddźwięk  

w środowisku, nie ma rankingów, ale jest sieć galerii i wiadomo, które są dobre a które złe, nawet 
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niektóre galerie BWA są duże czyli mają ładne przestrzenie, ale nie są tak topowe, tam się nie pchają  

(…) Ale tutaj jednak mała galeria swego czasu każdy chciał się tam wystawić […] i nawiązała kontakt 

z innymi galeriami zachodnimi no i przez tą współpracę ta galeria stała się znana i ceniona nie tylko  

w Polsce, a i za granicą. Nie tylko galeria odnosiła sukcesy, bo i ich artyści, działało to sprzężenie 

galeria - artysta”. 

Jak wskazują wypowiedzi badanych sukces w placówce wystawienniczej może być rozumiany  

na wiele sposobów. Do podstawowych miar sukcesu badani zaliczyli: 

 sukces frekwencyjny, 

 sukces medialny (w mediach masowych lub/i branżowych), 

 rozgłos w środowisku profesjonalnym, rozpoznawalność, 

 sukces promowanych artystów, 

 wysoki poziom wystaw, 

 oddziaływanie społeczne. 

Tak różnorodne pojmowanie sukcesu zmusza placówki do wieloaspektowego myślenia o swojej 

działalności, w której wyprodukowanie dobrej wystawy staje się dopiero początkiem pracy  

nad sukcesem. 

Rozmówcy zostali zapytani więc o przepis na sukces. Większe placówki publiczne, dysponujące 

kilkoma przestrzeniami wystawienniczymi, z reguły stawiają na zróżnicowanie wystaw odbywających 

się w tym samym czasie. Przez zróżnicowanie to należy rozumieć przede wszystkim stopień trudności 

wystawy. Równie często pojawiąjącą się metodą na sukces jest prowadzenie szerokiej działalności 

upowszechniająco-edukacyjnej, która towarzyszy wystawom. Wśród odpowiedzi pojawia się również 

komunikacja z odbiorcą, spójność placówki, utrzymywanie możliwie wysokiego poziomu i czujność  

na sytuacje zewnętrzne, a także bardzo konkretne rozwiązania takie jak dwujęzyczność. Kwestia 

edukacji odbiorców i upowszechniania sztuki, jako sposobu na osiągnięcie sukcesu, podnoszona 

jest również w przypadku mniejszych placówek publicznych. Ważnym czynnikiem determinującym 

sukces jest również dobra, zaangażowana kadra: „Przede wszystkim to jest jakby zgrana kadra, 

która pracuje w galerii. Są tutaj osoby, które pracują od wielu, wielu lat”. Temat rozwija kolejny 

rozmówca: „Praca i zaangażowanie, bo to musi iść razem. Nie wierzę w takie sytuacje, że w instytucji 

można zbudować zespół, gdzie wszyscy po równo są zaangażowani. Moje zdanie jest takie,  

że w takiej instytucji, nie odbierając nikomu ważności wkładu w budowanie miejsca, to jednak ta praca 

merytoryczna rzutuje na całą resztę”. Wśród odpowiedzi pojawia się również często kwestia promocji, 

kontaktu z odbiorcą, informacji o wystawach. W kilku wypowiedziach poruszana jest kwestia 

profesjonalnej organizacji wystaw i pozyskiwania znanych twórców. Niektórzy rozmówcy stwierdzają, 

że nie ma przepisu na sukces, uważają, że jest to kwestią przypadku. 

W niepublicznych galeriach przepisem na sukces, podobnie jak we wcześniej omawianym sektorze 

wystawienniczym, jest praca, zaangażowanie, kompetencja, intuicja pracowników. Duży nacisk  

w wypowiedziach tych położony jest na indywidualne predyspozycje członków zespołu, co obrazuje 
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choćby poniższy cytat: „Determinacja ogromnej liczby osób, społeczności, ale też silnych osobowości 

prowadzących, czyli nie tylko moje i mojego męża ale też osób, które z nami współpracują.  

Te osobowości, które współpracują, ale wnoszą też dużo wartości i czerpią, jest ta wymiana”. Wśród 

odpowiedzi pojawia się również komunikacja z odbiorcą i umiejętność opowiadania o sztuce 

przystępnym językiem, temat i forma prezentowana w ramach wystawy, kontakt z mediami. Również 

w galeriach komercyjnych pojawia się element ciężkiej pracy jako gwarant sukcesu. Częściej jednak 

jeszcze przywoływana jest kwestia odpowiedniego doboru artystów, kontaktu z nimi i umiejętności ich 

promowania. 

Co kuratorzy uważają za gwarant sukcesu? Odpowiedzi dotyczące przepisu na sukces są bardzo 

różnorodne, jednak mają silny wspólny mianownik. W wypowiedziach kuratorów na pierwszym planie 

pojawiły się zagadnienia merytoryczne. Podkreślają przede wszystkim wagę dobrze skonstruowanego 

programu wystaw i działań oraz istotność doboru prezentowanych twórców. Wybór artystów, który 

może prowadzić do sukcesu, jest względny. Jeden z badanych mówi: „Ostra selekcja dobrych 

artystów. I później się to pocztą pantoflową rozchodzi wśród artystów. Wystawiamy starych,  

ale dobrych i młodych - rokujących. Inny z kolei: „Artysta znany, tym bardziej w kręgu 

międzynarodowym, to takie nazwisko przyciąga odbiorców. Ważna ma być także praca z artystą  

na wielu poziomach. Przez merytoryczną po promocyjną. – Jeżeli jest dobry artysta, publiczność jest 

zachęcona, to ją mamy”. W ramach organizacji wystaw przyczynkiem do sukcesu może być odważny 

zespół, otwarty na nowe wyzwania: „Na pewno takim złotym środkiem jest centralna lokalizacja  

i świetny zespół, który nie przetwarza jedynie wątków czysto historycznych czy społecznych, tylko jest  

otwarty na eksperyment”. Zauważono także wpływ podejmowanej problematyki wystaw: „(…) Obszar 

tematyczny, który dana wystawa czy dana publikacja porusza i jeśli to są tematy, które w pewien 

sposób są istotne dla naszych odbiorców, to wtedy taka wystawa cieszy się zainteresowaniem”.  

Sam program powinien mieć także odpowiednią oprawę, która będzie przystępna dla odbiorcy: 

„Bardzo ważny jest sposób mówienia o sztuce współczesnej, że to nie może być język, który należy 

do tzw. języka profesjonalnego, czyli akademicki język, tylko język, który bardziej sprowadza  

się do mówienia o tej sztuce współczesnej w sposób, żeby ona była przystępniejsza i zrozumiała  

dla każdego”. 

Badani poproszeni, by pochwalili się swoimi największymi sukcesami, wskazywali konkretne wystawy, 

ale pojawiały się również bardziej ogólne wypowiedzi. W dotowanych ministerialnie placówkach 

publicznych respondenci mówili na temat poprawy infrastruktury, uruchomienia nowoczesnych form 

komunikacji z odbiorcami (np. smsy geolokacyjne), wejścia w przestrzeń lokalną, kontaktów 

zagranicznych, sukcesów frekwencyjnych, otwartości na bieżące trendy i problemy społeczne. 

Instytucje miejskie i samorządowe, poza konkretnymi wystawami, chwaliły się projektami  

o charakterze wystawienniczo-edukacyjnym, na które pozyskano środki zewnętrzne. Opowiadano 

również o sukcesach frekwencyjnych, możliwości eksperymentowania z wystawami, modernizacjach 

obiektów wystawowych, budowaniu kolekcji, konsolidacji zespołu, oddziaływaniu na otoczenie. 

Rozmówcy z placówek III sektora, podobnie jak poprzednicy, wymieniali tytuły wystaw, ciesząc się z 

ich sukcesu frekwencyjnego, dobrej prasy czy rozgłosu w środowisku. Kilka placówek  
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za sukces uważa długość funkcjonowania. Niektórzy wskazywali na realizowane projekty 

długoterminowe, cykliczne. Inni na międzynarodową skalę działań. Galerie komercyjne podkreślały  

ich zagraniczną lub ogólnopolską renomę, udział w międzynarodowych targach sztuki oraz rolę 

artystów, którzy są lub byli podopiecznymi galerii i którym udało się odnieść sukces. Niektórzy 

przywoływali również konkretne wystawy, nazwiska twórców lub ogólne zainteresowanie odbiorców. 

W odpowiedzi na to samo pytanie kuratorzy utożsamiają największy sukces z konkretną wystawą 

bądź projektem. Wystawy są dla nich znaczące ze względu na wkład w kulturę polską bądź 

odświeżanie zapomnianych treści, goszczenie prac znanych artystów czy prezentowanie pewnych 

dzieł sztuki po raz pierwszy. Projekty są wymieniane ze względu na powodzenie, jakim się cieszyły 

oraz ich efekty. Przekładały się na powiększenie publiczności, wprowadzenie nowych aktywności  

do stałej oferty, co odczuwane jest jako poszerzanie pola działalności. Jeden z badanych tak to ujmuje 

w swojej wypowiedzi: „Zwiększająca się ilość odbiorców, ta grupa obiorców się poszerza,  

a to się bierze oczywiście z działań, które podejmujemy i one są związane z tym, że poszerzyliśmy 

działalność galerii, jeśli chodzi o edukację”. 

Badani zapytani o to, jak sukcesy przekładają się na działalność, wskazali: 

 potrzebę większego wysiłku, nakładu pracy; więcej wystaw, bardziej angażujące projekty jako 

naturalny element rozwoju, 

 większe możliwości pozyskiwania artystów, wystaw, szersze możliwości współpracy, 

 większą rozpoznawalność i możliwość załatwienia różnych spraw w urzędach, 

 łatwiejsze pozyskiwanie środków i sponsorów; 

ale także: 

 brak przełożenia na gratyfikację finansową pracowników, 

 brak jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie. 

Blok poświęcony sukcesom placówek wystawienniczych kończy pytanie o to, co kierujący nimi 

chcieliby jeszcze osiągnąć. W czołowych polskich instytucjach dotowanych ministerialnie pojawiają  

się plany związane z: 

 poprawą infrastruktury, 

 zbudowaniem stałej, zorientowanej w sztuce współczesnej publiczności, rozbudowę 

programu edukacyjnego, 

 możliwość połączenia głównego nurtu w sztuce z eksperymentem i ryzykiem. 

Placówki miejskie i samorządowe wskazują na: 

 zwiększenie rozgłosu: „żeby wszystkie te działania, które tu będziemy robili, z większym 

echem poszły w eter, żeby tego widza zewnętrznego przyciągnąć bardziej do naszego miasta”; 

 upowszechnienie sztuki: „Jakby cele wynikają z naszego statutu. Stawiamy właśnie  

na upowszechnianie sztuki współczesnej. Na to, żeby dać szansę odbiorcom na wejście w ten świat. 
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Często świat artystyczny jest dość zamknięty, więc staramy się jak najbardziej otworzyć na szerszą 

publiczność”. I jeszcze jeden cytat: „No właśnie taki, żeby ludzie przychodzili dlatego, że czują 

potrzebę sztuki  i czują potrzebę komunikacji na poziomie wizualnym […] To nie chodzi o to, żeby 

rozumieć. Chodzi o to, żeby czuć, żeby w jakiś sposób, niekoniecznie naukowy do dzieła podchodzić 

tylko identyfikować się z nim”; 

 otwarcie na społeczność miasta, 

 wspieranie artystów, 

 osiągnięcie rangi międzynarodowej, 

 remonty, zmiany lokalizacji, 

 płynność finansową, 

 zwiększenie liczby pracowników. 

Do listy tej placówki niepubliczne dodają jeszcze:  

 stabilność finansową, możliwość realizacji polityki długofalowej, która uzależniona jest  

od środków pieniężnych; 

 polepszenie sytuacji lokalowej, zmianę siedziby; 

 pozyskiwanie artystów o randze międzynarodowej; 

 wzrost znaczenia na mapie artystycznej Polski i świata; 

 traktowanie na równi z placówkami publicznymi. 

GŁÓWNE PROBLEMY INSTYTUCJI WYSTAWIENNICZYCH 

Kierujący placówkami wystawienniczymi zostali zapytani o problemy, z jakimi borykają się w swej 

pracy. Wskazywali na sprawy bezpośrednio związane z ich instytucjami, takie jak niedogodna 

lokalizacja, brak środowiska akademickiego w mieście, ale i problemy o charakterze bardziej 

uniwersalnym, które rzutują na funkcjonowanie instytucji prezentujących sztukę współczesną w skali 

kraju. W raporcie skupimy się raczej na tych drugich. 

Do problemów tych należy brak zainteresowania mediów sztuką współczesną a także brak 

zainteresowania mediów ogólnopolskich działalnością placówek spoza stolicy. Jeden  

z rozmówców wskazuje na „umiarkowane zainteresowanie mediów tym obszarem kultury, którym my 

się zajmujemy, czyli sztuką nowoczesną. To jest dosyć istotny problem. Drugi problem jest 

dostrzegalny we wszystkich instytucjach, które się znajdują poza Warszawą – media  

są nieprawdopodobnie warszawsko centryczne. Mam doświadczenie pracy za sobą w 3 miastach,  

bo i prowadziłem galerię w [nazwa miasta] i CSW w [nazwa miasta], teraz jestem w [nazwa miasta]  

od ładnych kilku lat i widzę, że wielokrotnie łatwiej jest zainteresować media tym, co się robi jeśli  

to się dzieje w Warszawie niż jak to się robi poza”. Kolejna rozmówczyni wypowiada się w podobnym 

tonie: „[problemem jest] docieranie do mediów, próba przebicia się między tematami niezwiązanymi  

z kulturą jest bardzo trudne. To jest rzecz, o którą zawsze mocno musimy się starać, przez to też,  

że jesteśmy w [nazwa miasta], a nie w Warszawie, do takich dużych mediów”. Pojawiają się również 

postulaty szeroko zakrojonych kampanii promujących sztukę: „Ja żałuję trochę, że sztuki wizualne –  
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to jest pod adresem ministerstwa – nie mają tak dobrej promocji i kampanii społecznej jak na przykład 

mają filmy albo czytelnictwo. Bo [jeśli chodzi o] czytelnictwo właściwie regularnie odbywają się jakieś 

bardzo fajne kampanie ogólnopolskie, gdzieś w telewizji jakieś spoty reklamowe”. Podobnych 

wypowiedzi można przytoczyć więcej. Pojawiają się również głosy o słabości mediów branżowych: 

„Ewidentna słabość mediów branżowych. W tym momencie najważniejsze pismo albo uważające  

się za najważniejsze czyli pismo „Szum” ma nakład tysiąc egzemplarzy i 300 prenumeratorów  

to, co to mówi o naszym świecie sztuki. Tych pism jest kilka, to jest duża przeszkoda”. Odrębnym 

problemem dla kierujących placówkami wystawienniczymi jest brak środków na promocję. Problemy 

z mediami placówki próbują rozwiązywać stawiając na komunikację i promocję w sieci albo próby 

dotarcia do konkretnych dziennikarzy i zaciekawienie ich działaniami instytucji. Poza kłopotem  

z dotarciem do mediów jeden z rozmówców sygnalizuje inny wątek tej problematyki: „Instytucje 

zajmujące się sztuką współczesną mają problem z mediami, z tym jaki wizerunek sztuki jest 

prezentowany w mediach. I to jest praca wszystkich ze wszystkimi po prostu. Ja nie wiem jaki my 

możemy mieć wpływ na to, żeby media zmieniły formę przekazu. No jaki możemy mieć wpływ  

na to, że media jednak chętniej pokazują wydarzenia, które mają znamiona sensacji niż sztukę? 

Nawet jeśli pokazują sztukę, to tą, której łatwiej można przylepić łatkę skandalu”. 

Kolejnym problemem o charakterze ponadlokalnym jest brak dostosowania prawa do działania 

placówek wystawienniczych. Obrazuje to wypowiedź jednego z rozmówców: „[problemem są] 

fatalne otoczenia prawne, w jakich muzea funkcjonują bo to jest problem taki, że tworzy się w Polsce 

prawo bez refleksji w jaki sposób wprowadzane kolejne przepisy będą oddziaływały w obszarze 

kultury. Kultura nie jest brana pod uwagę jako rodzaj falsyfikatora, w związku z czym pisze się jakieś 

prawo typu ustawa o zamówieniach publicznych, wprowadza się pewne zapisy, a potem się nagle 

okazuje, że na podstawie tych przepisów my musimy organizować przetarg na zamawianie tłumaczeń 

tekstów o charakterze naukowym". Problemem, jaki sygnalizują badani, jest również nadmierna 

biurokracja: „procedury formalne, które ograniczają pewne ruchy, jako że jesteśmy instytucją 

publiczną musimy się trzymać tych wszystkich zasad, a czasami chciałoby się coś zrobić szybciej albo 

zrobić remont, a musimy czekać na nowy rok, na nowe rozdanie” - jak opisuje to jedna z badanych. 

Wśród niedogodności w działalności muzeów i galerii zarządzający wskazują również na brak 

możliwości motywowania pracowników. Dotyczy to zarówno małych galerii, jak i dużych muzeów. 

Zarządzająca jedną z największych instytucji w kraju wskazuje: „To co mi też przeszkadza to brak 

możliwości motywowania ludzi – krótka ścieżka kariery, brak możliwości finansowych i trudność 

stworzenia elastycznego zespołu – nie w sensie elastyczności samych ludzi tylko ich zmiany”. Badani 

radzą sobie z tym problemem szukając dla pracowników motywacji niefinansowych. Niektórzy 

rozmówcy opowiadali o nobilitowaniu pracowników poprzez zwiększanie decyzyjności pracowników 

merytorycznych, ich udział w opracowywaniu programu. Inną formą motywowania zespołu są wyjazdy 

albo szkolenia. 

Badani, bez względu na rozmiar i sposób finansowania placówki, wskazują także na problem  

z odbiorem prezentowanej przez nie sztuki: „sztuki wizualne czy sztuka współczesna w ogóle mają 
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swój specyficzny język, on bardzo mocno zmienia kody, do których jesteśmy przyzwyczajeni  

na co dzień, kody wizualne. Jest trudna w odbiorze, bo jawi się jako język obcy, nieznany, więc myślę, 

że problemy sztuki współczesnej z odbiorem to jest takie największe wyzwanie dla tej czy 

jakiejkolwiek innej instytucji w Polsce, która tym się zajmuje”. Wątek ten podnoszony jest również 

przez rozmówców z mniejszych placówek: „jeśli robi się bardzo fajną wystawę, naprawdę do której  

się przykładamy i pracujemy kilka miesięcy czy pół roku, rok – żeby coś zrobić wyjątkowego i później 

przez miesiąc nikt na to nie przychodzi, no to później się człowiekowi nawet nie chce o te finanse 

starać, no bo po co. Przychodzi kilku specjalistów i mówią: <<Wow, jakie fantastyczne>> ale to jest  

10 osób miesięcznie. Zostawiają piękne wpisy w książce, że wyjątkowe, że nigdzie  

się z tym nie spotkali, że czegoś takiego nie było, a rzeka ludzi obok galerii przepływa i nikt  

nie zagląda”. 

Rozmówcy z mniejszych placówek finansowanych ze środków samorządowych i miejskich, wskazują 

przede wszystkim na kłopoty finansowe, o których poza jedną osobą nie mówili badani zarządzający 

placówkami współfinansowanymi ze środków ministerialnych. W przypadku mniejszych placówek 

pojawiają się one w większości wypowiedzi. „Mamy problemy. […] No tutaj nie będziemy oryginalni – 

oczywiście kwestie finansowe są podstawowym problemem. Tutaj jakby wynikiem tego są różne 

problemy w działalności; to znaczy nie możemy tak dużych środków przeznaczyć, jakie chcemy  

na promocję naszych wydarzeń, naszej działalności. Nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać 

wszystkie wystawy w sposób, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony. Bardzo brakuje  

nam nowoczesnych sprzętów, które są bardzo drogie, a przy realizacji współczesnych wystaw, które 

są bardzo multimedialne no te sprzęty szybko się zużywają. No i ważną kwestią jest to, że jesteśmy  

w zabytkowym budynku, który nie został przez tyle lat (chyba 20) dostosowany  

dla niepełnosprawnych. Mamy miejsce na windę, mamy szyb, ale nie mamy samej windy,  

więc to też jest spory problem”. Kolejny rozmówca deficyt finansowy obrazuje jeszcze dobitniej:  

„W zasadzie na wszystko brakuje pieniędzy i na działalność wystawienniczą i edukacyjną. Wszystko 

jest wypracowywane na bieżąco i szuka się jakiś sponsorów na każdą w zasadzie rzecz”. Pojawiają  

się również wypowiedzi związane z brakiem pieniędzy na odpowiednią gratyfikację pracowników:  

„To są problemy, które dotykają wielu instytucji, czyli miejskie finansowanie, w sensie płac. Płace  

są ustalane poprzez instytucje w jakiś sposób nadrzędny – miasto, decyzje radnych. Więc boleję  

nad tym, bo to są dość niewielkie pensje jak na instytucję, bo jest dużo instytucji miejskich. I to widzę, 

pracownicy mają dużo zapału, ten zapał, ich ambicje napędza ich działalność, natomiast musi iść  

za tym zapał finansowy. Jeżeli nie będzie podwyżek, które są zamrożone od kilku lat, to może 

powodować taki efekt wypalenia, że pracownicy nie będą znajdowali motywacji”. Problem braku 

środków finansowych wydaje się jeszcze bardziej palący w przypadku galerii III sektora. W odpowiedzi 

na pytanie o problemy jeden z rozmówców deklaruje: „Tylko i wyłącznie finansowe. Dlatego,  

że po prostu czynsz, który tutaj jest bardzo wysoki, szczególnie na warunki [nazwa miasta]. Bardzo 

trudno nam się utrzymać tym bardziej, że w 90% utrzymuje się z naszych prywatnych pieniędzy. 

Szczególnie, że nie ma w Polsce programu na jakby środki operacyjne. Każda organizacja sama  

się z tym boryka”. Trudności finansowe łączą się z nieprzewidywalnością działań. Jak stwierdza jedna 

z rozmówczyń: „ wiadomo, że pewnie wszyscy to mówią, że takim podstawowym problemem jest fakt 
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braku jakiejś tam przewidywalności, w tej sytuacji nigdy nie wiadomo co przyniosą następne miesiące. 

Czasem się wydaje, że jest bardzo źle i to już jest koniec i nagle coś się okazuje”. Jeszcze dobitniej 

wybrzmiewa to w ustach jednej z rozmówczyń: „nasz upiór to brak środków stałych, brak możliwości 

zatrudnienia ludzi na normalną umowę o pracę”. Warto zauważyć, że placówki starają radzić sobie  

z brakiem środków i szukają funduszy zewnętrznych, ubiegają się o dofinansowania, granty, szukają 

sponsorów. Jest to praktyka powszechna we wszelkich typach instytucji wystawiających sztukę 

współczesną. 

Problemem części placówek publicznych mniejszej skali są deficyty kadrowe. Jak zauważa jedna  

z badanych: „przydałoby się po prostu więcej ludzi do pracy. My pracujemy w tym momencie 

najczęściej w oparciu o osoby z zewnątrz, to znaczy zapraszamy różnych kuratorów i wtedy mamy 

możliwość aplikowania o honoraria dla tych osób właśnie z programów ministerialnych, natomiast tak 

na co dzień to by się przydało po prostu więcej osób nawet do obsługi ekspozycji”. Problemy kadrowe 

pojawiają się w nawiązaniu do finansowych i lokalowych: „[Problemem] jest brak odpowiedniej ilości 

wykształconej kadry, ponieważ galeria dysponuje takim, a nie innym budżetem i nie ma możliwości 

zatrudnienia większej ilości na przykład historyków sztuki, którzy merytorycznie by tutaj poprowadzili 

pracę galerii. Tutaj byłoby świetnie jakbyśmy mogli zatrudnić większą liczbę osób, ale to związane jest 

nie tylko z finansami, ale też ze szczupłością miejsca biurowego, bo mamy tutaj bardzo niewielkie 

biuro”. Z deficytu pracowników cierpią z reguły działy edukacyjne: „W międzyczasie bardzo 

rozbudowali program edukacyjny i jest za mało osób, które pracują w przestrzeni tego programu 

edukacyjnego”. 

Istotnym problemem dla tak wielu placówek wystawienniczych, że aż staje się on powszechny, jest 

infrastruktura wymagająca remontów, stan techniczny budynków, ich brak dostosowania  

do ekspozycji. „To widać, że ten budynek się tylko wali. Nie mamy zaplecza, żadnego. Więc nie mamy 

możliwości, nawet gdybyśmy się uparli, nie możemy przechowywać żadnej kolekcji, niczego takiego, 

przygotowywać wystaw. Ten budynek się po prostu nie nadaje”. Wypowiedzi w podobnym tonie jest 

znacznie więcej. Problemy dotyczą również zbyt małych przestrzeni, jakimi dysponują placówki. 

Rozmówcy w placówkach III sektora ubolewają nad nierównym i niemerytorycznym 

traktowaniem ich w stosunku do instytucji publicznych w kwestii dotacji i grantów. Wskazują 

na istnienie klik i społeczne wykluczenie: „sporym polskim problemem jest tworzenie jakiś takich 

klik, że tutaj są mniejsze towarzystwa i towarzystwa akceptują jakby tych artystów, a tych nie. Z całą 

pewnością niestety mamy do czynienia z takim sporym problemem środowiskowego wykluczenia, 

które jest po prostu bardzo niezdrowe i uważam, że […] jeśli chodzi na przykład o dyrektorów galerii, 

którzy mają wpływ, na przykład, na zakup dzieł do kolekcji to uważam, że zdecydowanie powinno być 

to bardziej przejrzyste – te ich decyzje i powinny być zdecydowanie bardziej obiektywne. Ja wiem,  

że jakby trudno odłączyć bycie dyrektorem, pełnienie jakiejś funkcji od jakiś osobistych sympatii 

 i antypatii, to jest niemożliwe, ale niestety czasem rzeczywiście i to uważam za duży problem – jest 

tak, że dyrektorzy dużych instytucji są panami tych miejsc i sytuacji i tak naprawdę wszyscy dobrze 

wiedzą, że za ich panowania tacy a tacy artyści nie mają szans, natomiast inni artyści mogą mieć  
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po kilka wystaw w ciągu krótkiego czasu, więc uważam, że jest to problem, to że polskie środowisko 

sztuki jest przyczyną często jakiś takich frustracji, szczególnie wśród artystów”. Inna z rozmówczyń, 

właścicielka galerii prywatnej wskazywała na brak współpracy: „ważną kwestią jest brak takiej 

otwartości dla różnego rodzaju współpracy, chodzi o to, żeby instytucje także komercyjne działające  

w sferze kultury miały możliwości, miały bardziej otwarte drzwi do współpracowania, do tworzenia 

wartości dodanej we współpracy z różnymi podmiotami, czyli również z instytucjami publicznymi,  

z innymi instytucjami prywatnymi, z prywatnymi sponsorami, którzy powinni za swoje działanie też być 

w jakiś sposób dostrzeżeni i docenieni”. 

Pojedynczy rozmówcy wskazywali również na upolitycznienie sztuki i próby upolitycznienia 

placówek wystawienniczych. 

Do wskazanych problemów właściciele galerii prywatnych dodają brak edukacji artystycznej 

społeczeństwa, co z kolei przekłada się na brak popytu na dzieła sztuki. Pojawiają się głosy  

na temat nieprzystosowania artystów do egzystowania na rynku sztuki: „Artyści [… ] zupełnie  

nie mają wiedzy na temat rynku sztuki, zupełnie. Ale to jest wynik tego, że na Akademii, przynajmniej 

warszawskiej, nie było mowy o tym jak współpracować z galeriami”. 

Podsumowując tę część badania można wskazać główne problemy placówek wystawienniczych. 

Należą do nich: 

 problemy finansowe, 

 problemy związane z infrastrukturą, 

 problemy kadrowe, 

 brak zainteresowania działaniem placówek ze strony mediów, 

 niedostosowanie prawa i nadmierna biurokratyzacja, 

 brak otwartości środowiska, 

 problemy związane z odbiorem sztuki współczesnej. 

Problemy finansowe dotykają właściwie wszystkich placówek, jednak w najmniejszym stopniu 

artykułowane są przez instytucje dotowane przez MDiKN. Z kolei na problem braku edukacji 

artystycznej społeczeństwa wskazywały głównie placówki komercyjne, które przekładały ten deficyt  

na brak popytu na dzieła sztuki. 

WYZWANIA STOJĄCE PRZED PLACÓWKAMI WYSTAWIENNICZYMI 

Wyzwania deklarowane przez rozmówców w dużej mierze pokrywały się z dostrzeganymi przez nich 

problemami. Zaobserwowany już w rozmowach na temat sukcesu problem relacji frekwencja  

vs. poziom wystaw powraca przy omawianiu wyzwań stojących przed placówkami 

wystawienniczymi. Oto jak opisuje to jeden z rozmówców: „Oczywiście musimy się zmierzyć  

z frekwencją, nie zawsze duża frekwencja świadczy o tym, że wartość społeczna tego, co instytucja 

oferuje jest wysoka […]. Nie fetyszyzuje frekwencji jak jeden z moich kolegów, dyrektor jednego  

z najlepszych muzeów w Europie, który powiedział, że nie liczy się ilość tylko jakość czyli to,  
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co z takiej wizyty wynosimy, nie mniej jednak jesteśmy instytucją publiczną czyli jesteśmy instytucją, 

która nie powinna się odwracać od publiczności, my jesteśmy potencjalnie instytucją wszystkich, więc 

rzecz w tym, żeby tej publiczności nie lekceważyć i docierać do jak największej liczby osób i być  

w stanie przekonać, że kontakt ze sztuką współczesną może być czymś, co w istotny sposób 

wzbogaci ich życie. To też jest poważne wyzwanie, żeby tej publiczności nie tracić a raczej  

ją powiększać, ale nie poprzez obniżenie poprzeczki jeżeli chodzi o program, ale poprzez 

skuteczniejszą perswazję, lepszą komunikację co oczywiście jest trudniejsze". O powszechności, 

otwartości instytucji państwowych mówi również kolejny rozmówca: „Chcemy nadal uczestniczyć  

w debacie, powiększać publiczność sztuki współczesnej i stawać się bardziej otwartym dla wszystkich, 

zwłaszcza w kontekście teraz coraz większego ekonomicznego rozwarstwienia w Polsce. Są biedni  

i bardzo bogaci, a my jesteśmy dla wszystkich, dlatego jesteśmy za darmo. Chodzi o takie wrażenie, 

że nie ma żadnej granicy, że się wchodzi. Wszyscy się już przyzwyczajają mentalnie, że mogą 

zawsze przyjść i to jest chyba cenniejsze”. Niektórzy rozmówcy w inny sposób problematyzują kwestię 

odbioru: „Myślę, że wyzwaniem jest na pewno to, że widz jest coraz bardziej wymagający,  

ale w sensie takim, że kiedyś ludzie może więcej czytali na przykład. Dla ludzi było kiedyś wstydem 

nie znać jakichś nazwisk sztuki współczesnej, natomiast teraz nie jest to żadnym problemem 

powiedzieć, że ja nic o tym nie wiem i w związku z tym wy tu mnie musicie uświadomić, powiedzieć  

mi wszystko o tym artyście, w związku z tym ta edukacja musi być coraz szersza i głębsza i nie tylko 

dla młodzieży, ale również dla dorosłych”. Podnoszona jest również kwestia zmiany roli muzeum: 

„już nie tylko robi się wystawy, ale trzeba zrobić do tej wystawy też program edukacyjny, trzeba ludzi 

zachęcić do tego, żeby przyszli, to nie jest sfera sacrum, która się zamyka tylko wystawa jest 

miejscem do dyskusji gdzie jakby ludzie mogą się zetknąć z różnymi poglądami i mają też prawo  

do tego, żeby to swoje zdanie wyrazić, więc tak jak na to patrzę to chyba się po prostu zmienia rola 

muzeum jako takiego właśnie stojącego na piedestale na rolę tego muzeum krytycznego”. 

Wyzwaniem dla galerii jest ich profesjonalizacja. Szeroko na ten temat opowiada jeden  

z rozmówców: „Myślę, że to też wiąże się z profesjonalizacją tych instytucji. Prosty przykład: umowy 

zawierane z artystami – to jest świeża rzecz, połowa lat 2000. Do tego czasu artyści byli traktowani – 

znaczy traktowani, oni uznawali takie traktowanie za odpowiednie; chociaż nie wszyscy – ale nie 

płacono im honorariów, nie zawierano z nimi umów. […] Kwestia też samego budowania wystaw, 

pewnej profesjonalizacji w zakresie eksponowania, dostosowania przestrzeni ekspozycyjnej. Kiedyś  

to wymagania były nieduże, duża część wystaw była robiona bardzo niskimi środkami; ale też kwestie 

związane z rynkiem sztuki. […] Wydaje się standardem, żeby przestrzeń ekspozycyjna była 

monitorowana, dzięki temu większe są warunki bezpieczeństwa. W poniedziałek z kolei będziemy 

zakładać klimatyzację. To też są takie rzeczy dotyczące infrastruktury. […] Więc można powiedzieć, 

że jakby w wymiarze technicznym profesjonalizacja, ale także w wymiarze relacji między instytucją – 

artystą. Jest wyraźna zmiana”. Zmianę tę dostrzega również właściciel jednej z prywatnych galerii:  

„w tej chwili wymagania artystów są większe. To wynika chociażby z tego, że artyści więcej podróżują, 

mają kontakty z profesjonalnymi instytucjami i wymagają tego samego od polskich instytucji, które  

z pewnością mają sporo do nadrobienia”. 
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Innym wyzwaniem jest powiększanie kolekcji: „Staramy się szukać tego, czego nie mamy w kolekcji, 

szukać artystów i uzupełniać” - zauważa jeden z dyrektorów placówki samorządowej. Wyzwanie 

stanowi również produkowanie ciekawych wystaw: „Wydobycie z ogromnego wora różnych strasznych 

rzeczy, czegoś, co jest ciekawe. Spotykamy setki wystaw, które nic nie wnoszą, nie generują wiedzy, 

niczemu nie zaprzeczają. Żeby placówki nie robiły tylko wystaw, które są kierowane dla wszystkich. 

Żeby tam też było miejsce na eksperyment, żeby młodzi artyści mieli tam swoje miejsce”. 

Kolejnym wyzwaniem jest przebicie się przez natłok informacji, co obrazuje poniższy cytat:  

„Nie wystarczy być na określonym poziomie, nie wystarczy być silną marką, ale czasami trzeba zrobić 

coś, co niekoniecznie jest nam na rękę, co nie jest dla nas typowe i to jest dużym wyzwaniem – 

znalezienie odpowiedniego wyjścia z takiej sytuacji, gdzie niekoniecznie coś jest zgodne z tym,  

co chcemy zrobić, ale z drugiej strony jeśli tego nie zrobimy to, czy w ogóle będziemy w stanie  

się przebić”. 

Następne wyzwanie pojawiające się w wypowiedziach to przyciągnięcie do galerii szkół: 

„Najtrudniej się nam współpracuje ze szkołami, bo próbujemy ściągnąć tutaj młodzież i wysyłamy  

do szkół i program działania i ja się spotykałam na takich spotkaniach organizacyjnych przed rokiem 

szkolnym i mówię, żeby tu przychodzili, że możemy im zorganizować lekcje muzealne, żeby klasami 

nauczyciele przyprowadzali uczniów” - deklaruje jedna z rozmówczyń. 

Wyzwaniem mogą być również relacje instytucji ze środowiskiem artystycznym: „jeżeli chodzi  

o wyzwania to na pewno interesuje mnie sposób relacji instytucji do środowiska, w którym pracuje.  

To jest bardzo istotna rzecz i to jest cały czas jakieś wyzwanie, żeby funkcjonować w tym środowisku 

z jednej strony realizując to, co się uważa za istotne, a z drugiej też strony odpowiadając na pewne 

nawet, nie wiem, czy zapotrzebowania, ale na pewną taką atmosferę, która istnieje”. 

Wyzwaniem wreszcie jest codzienna działalność, robienie coraz lepszych wystaw, praca z artystami: 

„Ta emocja, z tym związana, jak to się rodzi, dyskutowania z artystami, rozumienie ich intencji, 

wspierania ich w tym lub próba dyskutowania jak można to zrobić lepiej czy inaczej, zastanawiania  

się też w jaki sposób to, dosłownie ale i przede wszystkim w przenośni, sprzedać. To wszystko jest 

naprawdę dosyć intrygujące. I też ten moment, najbardziej fascynujący jest oczywiście ten moment 

kiedy pojawia się, kiedy artysta przychodzi z ideą. To jest dosyć ciekawe: moment konfrontacji z jakąś 

nową zupełnie myślą czy nowym pomysłem”. 

Wśród kolejnych wyzwań pojawia się również: składanie aplikacji, zgłaszanie się do coraz bardziej 

innowacyjnych programów, edukacja pracowników. 

W odróżnieniu od prezentowanych wyzwań stojących przed placówkami wystawienniczymi,  

te przedstawiane przez kuratorów nie pokrywają się z wymienianymi problemami. Większość wyzwań 

definiowanych przez tę grupę związanych jest z działalnością merytoryczną dotyczącą organizacji 

wystaw. Największym miałaby być m.in. ciągła praca nad ich jakością: „utrzymanie tego miejsca  

na wysokim poziomie” – jak mówi jedna badana ze środowiska warszawskiego czy tamtejszy kurator: 

„Realizować każdą wystawę, która jest następna, żeby ona była na najwyższym poziomie”, a jeszcze 
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wyraźniej słychać to w niniejszej wypowiedzi: „te wyzwania zmieniają się też z wystawy na wystawę, 

dlatego mamy poczucie, że ta poprzeczka jest coraz wyżej”. Dalej w ramach realizacji programu: 

„Promować pewien program, do którego przekonany jest prowadzący”; włączania do niego nowych 

rozwiązań: „Żeby placówki nie robiły tylko wystaw, które są kierowane do wszystkich. Żeby tam też 

było miejsce na eksperyment, żeby młodzi artyści mieli tam swoje miejsce”. Chęć stwarzania 

przestrzeni przyjaznej rozpoczynającym swoje kariery twórcom wyraża więcej kuratorów:  

„Żeby galeria miejska (…) kojarzyła się właśnie z takim miejscem, gdzie artyści startują”. W ramach 

wyzwań wymieniane są kwestie promocji, edukacji pracowników, pozyskiwania nowej publiczności.  

To jednak pojedyncze opinie, większość skoncentrowana jest na rozwijaniu i ulepszaniu działań 

merytorycznych. 

PLANY I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Badani zostali zapytani również o dalsze plany. Większość rozmówców widzi przyszłość,  

jako kontynuację obranego kierunku, dalszy rozwój. „Szczerze mówiąc jestem dosyć zadowolona 

z tego kierunku, który jest. Na pewno bym chciała, żeby te wystawy, które tu są były jeszcze lepsze  

i żeby był zdecydowany rozwój, natomiast na dzień dzisiejszy nie mam jakiegoś problemu” - deklaruje 

jedna z rozmówczyń. Wśród planów pojawiło się rozszerzenie działalności o edukację: „Robimy 

dużo, bo taki mamy profil. Nie jesteśmy stricte instytucją muzealną. Centrum, coś więcej,  

żeby nie zamykać się tylko w elemencie wystawienniczym. […] Chcemy wejść w to, czego jeszcze  

nie zaczęliśmy na dobrą sprawę w pełni, czyli edukacja. To jest wpisane w nasz statut, ale musimy  

ją zacząć w pełni i wyjść z tym do młodzieży. Sprowadzić tu dzieciaki, które przyjdą z rodzicami  

i to zacznie funkcjonować. Także ta edukacja nam tu jeszcze trochę kuleje”. Pojawiły się plany 

związane z realizacją trudniejszych projektów i rozszerzeniem współpracy: „Projekty, które też 

wymagają dłuższego przygotowania i tutaj być może współpraca z innymi galeriami, ja mam nadzieję, 

że międzynarodowe, chciałabym żeby w tym kierunku to poszło szerzej”. Również inne galerie mają 

aspiracje wkroczenia na arenę międzynarodową. Dotyczy to zarówno galerii publicznych,  

jak i komercyjnych. Jeden z właścicieli prywatnej galerii liczy na przykład, „że galeria będzie takim 

miejscem… będzie międzynarodowa, że będziemy pojawiać się dwa razy gdzieś na jakichś 

wydarzeniach na świecie. Ale żeby kojarzyła się z dobrą jakością, z ciekawymi projektami,  

nie niezrozumiałymi, ale takimi, które inspirują i budzą jakieś pytania, budzą jakąś dyskusję”. 

Istotną potrzebą dostrzeganą przez rozmówców jest stworzenie programów rezydencjalnych  

i wejście w przestrzeń publiczną: „Naszą misją będzie utrzymanie indywidualnego języka, 

programu. Te trzy rzeczy: rezydencje, przestrzeń publiczna i powiązanie nauki ze sztuką. To są chyba 

te trzy drogi, którymi będziemy podążali i tu będziemy szukali czegoś nowego”. Na taki kierunek 

działań wskazuje również kolejna osoba: „Mamy taką wizję i taki pomysł, żeby stworzyć program 

rezydencji dla artystów, nie tylko z zagranicy, ale też z innych regionów Polski. […] A druga kwestia, 

która też wzbogaciłaby program naszej galerii, to jest położenie większego nacisku na sztukę  

w przestrzeni publicznej. My podejmujemy już od kilku lat takie działania, ale wydaje mi się, że można 

by się bardziej w to zaangażować i na przykład kwestia sztuki w przestrzeni publicznej na zasadzie 

różnego rodzaju pomników, ale nie tylko pomników stałych, ale działań efemerycznych rzeźby 
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społecznej, że to są kwestie, które są jeszcze świeżą kwestią tutaj jeśli chodzi o Śląsk  

i w tym kierunku chcielibyśmy pójść”. 

SIEĆ RELACJI 

Kolejnym blokiem tematycznym była sieć relacji w środowisku sztuki współczesnej. Chcieliśmy 

sprawdzić jak wygląda partnerstwo między instytucjami, które zajmują się wystawianiem sztuki 

współczesnej oraz jak przedstawia się współpraca placówek z artystami. Największe instytucje 

publiczne w kraju najczęściej podejmują współpracę między sobą (tzn. placówkami o podobnym 

zasięgu działania), instytucjami zagranicznymi i wyższymi uczelniami artystycznymi. Współpraca 

dotyczy zarówno organizacji wystaw, wymiany kolekcji jak i wymiany kuratorów. Jeżeli chodzi  

o placówki o mniejszym zasięgu sytuacja wygląda bardzo podobnie. Dodatkowo częściej nawiązuje 

się więzi lokalne lub wojewódzkie. W przypadku galerii niepublicznych sytuacja nie różni  

się w znacznym stopniu, natomiast współpraca jest o wiele rzadsza niż w przypadku placówek 

publicznych. Pośród instytucji najczęściej wymienianych przez badanych jako partner współpracy 

pojawiła się: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie  

oraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Wśród galerii komercyjnych na prowadzenie wychodzą 

wszystkie placówki, które są związane z Warsaw Gallery Weekend i to właśnie przy okazji tego 

wydarzenia wiele warszawskich galerii łączy swoje siły: „Z galeriami warszawskimi jest o tyle dobrze, 

że robimy wspólne wydarzenie, czyli ten Warsaw Gallery Weekend. Bo to było tak, że wcześniej było 

jeszcze jedno takie wydarzenie, które właściwie już było niejako taką bazą Warsaw Gallery Weekend. 

To się nazywało Gdzie jest sztuka? I to było z 6 lat temu. Potem się zmieniło trochę […]. I w związku  

z tym zmieniło to nazwę na Warsaw Gallery Weekend. Od tamtego czasu ma to być takie wydarzenie 

o formacie chociażby takiego Gallery Weekendu w Berlinie, co oczywiście jest jeszcze daleką drogą.  

I tak jest dobrze”. Watro jednak zauważyć, że taki obraz sytuacji wynika z faktu, że w Warszawie jest 

prowadzona największa ilość galerii prywatnych. W innych regionach Polski nie dostrzeżono 

znaczącego partnerstwa między komercyjnymi galeriami wystawiającymi sztukę współczesną. 

Zapytaliśmy badanych o charakter współpracy. Wszystkie placówki poza komercyjnymi deklarują,  

że partnerstwo polega na tworzeniu wspólnych wystaw czy konkretnych projektów artystycznych, 

wypożyczaniu dzieł, tworzeniu razem katalogów. Tylko jedna z instytucji wymieniła dodatkowo zajęcia  

o charakterze edukacyjnym: „Współpracujemy i to na różnych poziomach, od tworzenia wystaw.  

Na najprostszym poziomie to jest tworzenie wystaw, wymiana wystaw, wypożyczanie dzieł z kolekcji, 

wspólne działania edukacyjne”. Jeden z badanych zauważa, że współdziałanie motywowane jest 

jedynie kwestiami finansowymi i w jego ocenie taka sytuacja możliwa jest wtedy, kiedy decydują  

się na nią jednostki na podobnym poziomie budżetowym i infrastrukturalnym: „Współpraca najczęściej 

sprowadza się do tego, że trzeba za coś wspólnie zapłacić. Te instytucje wszystkie mają ograniczone 

budżety. Jak się chwytamy za rzeczy, które nas przerastają, to trzeba sobie znaleźć jakieś dodatkowe 

źródła finansowania. Jak dotacja nie wystarcza, jak miasto już nie dołoży, no to trzeba znaleźć  

po prostu podobne instytucje, które mają przyzwoity budżet i mają podobny sposób myślenia  

o wystawach i trzeba to zrobić wspólnie. Ja wiem czy to jest najlepszy powód do tego, żeby działać 

wspólnie? Jakiś jest, ale on jest taki przyziemny, no taki finansowy”. W jednej z wypowiedzi pojawiły 
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się także spotkania kuratorskie jako forma współpracy. Jest to sposób na wymianę doświadczeń 

oraz poszerzenie horyzontów dzięki dyskusji i wspólnym pomysłom: „Była taka impreza, która  

nam się marzyła od wielu lat i udało nam się to zrobić w tym roku, w marcu i to były spotkania 

kuratorskie. My jako kuratorzy, jako galeria uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach w Polsce, była 

kiedyś taka sieć idea miejsc – miejsca idei, gdzie galerie niezależne spotykały się w kraju kilkakrotnie, 

dyskutowaliśmy o tym, jak to wygląda i my staliśmy się takim łącznikiem pomiędzy Polską  

a [nazwa kraju]. Pomyśleliśmy, że idealnie by było stworzyć w [nazwa miasta] takie spotkania galerii,  

ale polsko-[nazwa kraju]. Czasem granty mają swoje dobre strony, zrobiliśmy spotkania kuratorskie 

galerii z 4 krajów wyszehradzkich – 28 plus kilka nieoficjalnych galerii. My jesteśmy galerią,  

która ma bardzo fajne kontakty z galeriami nie tylko w kraju”. 

W przypadku galerii komercyjnych współpraca dotyczy organizacji wystaw, a niekiedy współpracy 

biznesowej. Polega ona na m.in. na przekierowaniu klienta do galerii, która może posiadać 

interesującą go ofertę. Taka współpraca oparta jest na relacjach osobistych: „My w branży wiemy, 

kto działa rzetelnie, a kto zalega z wypłatami dla artystów, bo to się zdarza, albo nie rozlicza  

się albo robi dziwne interesy. To ja wtedy mogę powiedzieć albo zarekomendować kogoś. Z kolei  

to jest tak, że my szukamy klientów dla naszej oferty, ale czasem klient szuka danego artysty albo 

tematu, to wtedy jeżeli ja nie mam to dzwonię do kolegów i pytam, czy mają, bo ja mam kupca i wtedy 

to się, to jest normalne, że się taka współpraca nawiązuje”. 

Poproszono rozmówców aby ocenili współpracę między instytucjami i zastanowili  

się nad tym, czy partnerstwo jest potrzebne. Zdecydowana większość badanych bez względu  

na status instytucji uznała bez wątpliwości, że współdziałanie jest ważne i niezwykle pomocne: 

„Tak, jest podstawą w ogóle tej pracy. Z całym środowiskiem, z każdym jakby członem tego 

środowiska, jest absolutną podstawą. Bez współpracy to, chyba w innych dziedzinach też tak jest,  

ale myślę, że w sztuce to zarówno z artystami jak i z profesjonalistami po prostu trzeba bardzo blisko 

współpracować, czasem się tak właśnie zawodowo przyjaźnić”. Jedna z badanych uznała,  

że współpraca między placówkami jest wartościowa, o ile ma uczciwy charakter i jest prowadzona 

korzystnie dla obu stron: „Jest potrzebna, o ile jest prowadzona fair i da ją się tak przeprowadzić,  

że zyskują obie instytucje nie tracąc przy tym swojej tożsamości. Ona jest ważna kiedy podbuduje 

tożsamość obu instytucji. Dużo osób mówi, że robienie jednej wystawy jest tanie. Ale teraz  

to nie są wystawy obrazów najczęściej, to są wystawy ze sprzętem dostosowane do kontekstu 

przestrzeni, więc element finansowy jest ważny, ale nie zawsze działa. Warto działać w koalicji”. 

Rozmówca kierujący placówką prywatną zwrócił uwagę na to, iż nawiązanie współpracy nie jest 

proste i że brak jest chęci do współdziałania: „Nie wiem, czy to wynika z natury Polaków, że wszyscy  

się wszystkiego boją. To też jest tak, że bardzo mocno nieuregulowane niby jest prawo autorskie,  

ale ten rynek, on jeszcze jest płytki. Praktycznie jest bardzo dużo teraz inicjatyw, bardziej  

też społeczne i lokalne, natomiast między galerzystami nie widzę. Teraz próbuję w środowisku [nazwa 

miasta] i jakoś mi się to może lepiej układa, zobaczymy, ale tak to jest raczej duża konkurencja,  

ale w tym negatywnym znaczeniu”. 
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WSPÓŁPRACA Z KURATORAMI 

W największych instytucjach publicznych zatrudnieni są wewnętrzni kuratorzy. Zwykle jest to zespół 

kuratorski, na który składa się kilka osób. Aktywnie uczestniczą oni w układaniu programu muzeów 

czy centrów sztuki, w których pracują. Produkcja wystaw czy organizacja wydarzeń odbywa się także 

we współpracy z kuratorami zewnętrznymi. Niekiedy takie działanie inicjuje placówka, a niekiedy 

propozycja wychodzi od kuratora. Badani mają pozytywne zdanie na temat wspólnie podejmowanych 

inicjatyw. Podkreślany jest partnerski charakter relacji: „O programie wystaw decyduję ja z zespołem 

kuratorów. Część wystaw prowadzona jest przez naszych kuratorów w takich blokach, ale do części 

wystaw zapraszamy kuratorów z zewnątrz albo są to wystawy proponowane przez artystów bądź 

kuratorów z zewnątrz. Taki program pomaga nam, to spojrzenie nie jest spojrzeniem dwóch osób, 

tylko jest jakoś zdywersyfikowane. Zawsze staramy się, na ile to możliwe, żeby to była współpraca 

partnerska”. Jak widać, takie podejście pozwala także na poszerzenie pola widzenia. 

W mniejszych galeriach publicznych zwykle wystawy organizowane są samodzielnie przez zespół. 

Kuratorzy zatrudnieni są na etatach: „Mamy swoich kuratorów, historyków sztuki, którzy pełnią funkcję 

kuratorów”. Często jednak kadra merytoryczna w placówkach miejskich jest tak nieliczna,  

że produkowaniem wystaw zajmuje się samodzielnie osoba prowadząca daną instytucję: „To jest tak, 

że przy wystawach artystycznych ja jestem raczej kuratorem”, bądź pracownicy, którzy mają także 

inne obowiązki: „Mamy jakby taki dział programowy, w ramach którego są jakby kuratorzy, ale także 

pracownicy merytoryczni, którzy zajmują się edukacją, promocją. Chcą tworzyć, mają aspirację 

kuratorską, bo też tworzą ten program”. Wszyscy badani zadeklarowali, że działają również  

z kuratorami zewnętrznymi, choć rzadko. Nie jest popularne wiązanie się z jedną osobą na dłuższy 

czas, z reguły placówki współpracę podejmują z różnymi, sprawdzonymi kuratorami: 

„Współpracujemy, ale to są luźne współprace. Ci kuratorzy się powtarzają. Każda wystawa jest inna  

i wymaga innej opieki czy aranżacji: To też zależy od wystawy, to narzuca wystawa. Są wystawy, 

które są bardziej skomplikowane. (…) Są wystawy tematyczne, które przedstawiają jakiś problem i jest 

potrzebny specjalista na przykład od danego tematu czy od danej rzeczy”. Jeden z rozmówców 

przyznał, że często korzystają z usług zewnętrznych: „My z reguły zatrudniamy z zewnątrz (…)  

To są osoby zajmujące się różnymi problemami badawczymi i też wywodzące się z różnych 

środowisk, mające różne doświadczenia w takiej pracy, natomiast na stałe jakby w każdym dziale 

merytorycznym są 2 osoby, kustosze, którzy pracują na etatach i też robią swoje wystawy”.  

Z wywiadów wynika, że wystawy indywidualne zwykle odbywają się zupełnie bez kuratora. 

Organizowane są przez samego artystę, przy wsparciu pracowników galerii: „Są wystawy, które 

prezentują na przykład prace jednego artysty, jakiś jego dorobek twórczy, wtedy sam artysta jest 

kuratorem, bo on chce zaprezentować, to on pokazuje, dobiera prace”. Czy jak mówi inny badany: 

„Często jest tak, że są to wystawy autorskie, sam artysta przygotowuje wystawę, on jakby nie chce 

żeby mu narzucać kuratora, który przegrzebie jego twórczość czy też przemodeluje, ponieważ artysta 

ma swój pomysł na wystawę”. Zjawiskiem charakterystycznym dla mniejszych instytucji publicznych 

jest korzystanie z usług nie tylko profesjonalnych kuratorów, a też osób o zawodach pokrewnych,  

jak scenograf czy plastyk: „Bardziej współpracujemy ze scenografami wystawy, bo kurator wystawy 

określa dobór prac, jakieś merytoryczne ich przedstawienie, natomiast jest jeszcze osoba, która 
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ustawia to plastycznie. Wpada na pomysł czy ściany na czerwono czy na biało. Z tymi scenografami, 

mamy kilku, z którymi dobrze nam się współpracuje”. Coraz bardziej popularne staje się profesjonalne 

produkowanie wystaw i angażowanie osób za nie odpowiedzialnych. Ich obowiązki są rozszerzone  

do zadbania o finansowanie wystawy, odpowiedzialni są za całą logistykę oraz odpowiednie 

zaprezentowanie prac: „Tu byli zatrudniani kuratorzy. A kto ma wyprodukować te wystawy wszystkie? 

A potem montażyści. Taka dziura, luka pomiędzy kimś kto wie, o co mu chodzi z wystawą, a kimś kto 

ma powiesić to wszystko, zainstalować itd. To musi być producent. Ktoś to wszystko musi 

wyprodukować, znaleźć na to pieniądze, być pośrednikiem między kuratorem – artystą  a widzem,  

a wcześniej montażystami, tym wszystkim co się dzieje. Ja przede wszystkim zatrudniam 

producentów, nie zatrudniam kuratorów”. 

Sytuacja wygląda podobnie w galeriach niepublicznych. Wystawy w nich najczęściej organizowane  

są samodzielnie przez jednostki, choć niekiedy współpracują one z zewnętrznymi kuratorami. 

Wspólne działania podejmowane są przy okazji większych wydarzeń, jak np. festiwale. Dla badanych 

z tych instytucji, aby podjąć kooperację, ważne jest wspólne zainteresowanie tematem: „Za każdym 

razem te projekty kuratorskie, które do nas trafiają i które realizujemy są wynikiem jakiegoś wspólnego 

zaangażowania, pasji (…) I to właśnie pokazuje jak różnego rodzaju relacje gdzieś tam się tworzą,  

ale nie jest tak, że mamy jakichś upatrzonych kuratorów, których usiłujemy do nas ściągnąć  

i zaproponować im wystawę. Najczęściej, to jest o tyle fajne, że kuratorzy przychodzą i chcą  

u nas zrobić wystawę, bo gdzieś tam znajdują punkt wspólny”; czy dopasowanie postaci kuratora  

do problematyki wystawy: „Jeśli ktoś ma jakiś interesujący projekt czy też wspólnie dochodzimy  

do wniosku, że ten projekt, o którym ja na przykład myślę, dobrze wypadnie w wykonaniu tego 

kuratora, no to wtedy mu to powierzam”. 

We wszystkich modelach instytucji zwykle są zatrudnieni wewnętrzni kuratorzy. W przypadku 

większych placówek funkcjonuje kilku lub kilkunastoosobowy zespół kuratorów. W mniejszych 

galeriach zespół kuratorski składa się z 2-3 osób i niekiedy tworzą go zarządzający placówką  

i pracownik merytoryczny. Często też do konkretnych projektów zapraszani są kuratorzy zewnętrzni 

bądź to oni inicjują współpracę. Niekiedy wystawy kuratorowane są jedynie przez osoby zarządzające 

placówkami. 
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ARTYŚCI – WYKŁADOWCY UCZELNI ARTYSTYCZNYCH 

W poniższym rozdziale podjęta zostanie analiza sytuacji artystów i akademii sztuk pięknych w Polsce. 

Dwa pierwsze podrozdział bazują na wywiadach z przedstawicielami instytucji wystawienniczych, 

kolejne opierają się na wywiadach z artystami, którzy pracują w akademiach sztuk pięknych. 

WSPÓŁPRACA GALERII I MUZEÓW Z ARTYSTAMI 

Instytucje publiczne, z zasady, nie współpracują z twórcami w sposób stały, co wynika z faktu, 

że powinny one ukazywać szerokie spektrum artystyczne. Jak tłumaczy jedna z rozmówczyń: 

„Wystawienniczo to by nie było dobre, bo powinna być jakaś różnorodność, a pracowanie z tymi 

samymi artystami sprowadzałoby się tylko do pokazywania ich prac”. Część placówek stawia  

na lokalnych twórców i to z nimi bardziej sympatyzuje. Taki obraz rzeczywistości jest wyraźniejszy  

w galeriach miejskich. „Nie mamy artystów, których wspieramy regularnie. Natomiast siłą rzeczy 

artyści, którzy są stąd i są też takimi artystami o zasięgu nie tylko lokalnym, to są najczęściej.  

No tak, ja w sierpniu otwieram wystawę w [nazwa galerii], gdzie na dziewięciu artystów pięciu jest 

stąd” - przyznaje jeden z badanych. Instytucje publiczne współpracują z artystami również w innych 

obszarach, nie tylko wystawienniczym także kuratorskim, edukacyjnym czy warsztatowym: „Jeśli  

w tym kontekście mówimy, to jeszcze oczywiście edukacja, […] warsztaty z artystami. To jest też 

ważny element programu edukacyjnego, że do konkretnych projektów zapraszani są artyści, którzy 

oprowadzają, którzy prowadzą też zajęcia plastyczne dla różnych grup”. Zdarza się również, że twórcy 

uzyskują pomoc od placówek w przypadku braku potrzebnego sprzętu technicznego: „Artyści  

to są też jedyni ludzie, którym możemy wypożyczyć sprzęt i w ten sposób im pomóc”. W jednym 

przypadku odnotowaliśmy zlecanie projektowania gadżetów jako formę angażowania artystów  

w tworzenie promocji placówki: „Współpraca z artystami też dotyczy produkcji gadżetów 

artystycznych. I tutaj ten kontakt jest bezpośredni, bo mamy dwa rodzaje tej współpracy. Współpraca, 

gdzie artysta od początku przygotowuje produkt dla nas albo przygotowuje projekt, który jest potem 

przez nas realizowany i już produkowany”. 

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku galerii niepublicznych, ale niekomercyjnych. 

Współpraca między takimi instytucjami a artystami ma najczęściej charakter pracy krótkofalowej  

i wielopoziomowej. Niekiedy pomiędzy pracownikami galerii a artystą powstaje więź, która jest 

podtrzymywana właśnie m.in. poprzez udział w innych aktywnościach, poza wystawami. Takie 

zjawisko możemy określić mianem „zawodowej przyjaźni”. Bezpośrednio o nim mówi jedna  

z rozmówczyń, zwracając uwagę na potrzebę dobrych relacji na linii galeria – artysta: „Ja uważam,  

że w sytuacjach takich niewielkich galerii jakimi są ciągle galerie polskie to te relacje powinny  

być takim relacjami bardzo dobrymi, wręcz właśnie przyjacielskimi. Często zdarzają się relacje takie 

naprawdę przyjacielskie również na gruncie towarzyskim, ale powinna być to taka dobra zawodowa 

przyjaźń, poleganie na sobie i jakby świadomość, że każda ze stron będzie lojalna i chętna  

do tej współpracy, a nie nastawiona na przykład wrogo”. Współpraca czasem może układać  

się negatywnie, kiedy artyści nie rozumieją umów licencyjnych i praw autorskich, jakie im przysługują. 

Badani wskazywali, co prawda na pojedyncze, przypadki braku lojalności ze strony artystów. 



 

 

 

3
1
 

To jednak w tej grupie badanych jasno podkreślono, że sytuacja w której artyści  

nie są wynagradzani za udział w wystawie jest niedopuszczalna: „Najważniejsza rzecz, instytucje 

kultury powinny wreszcie zrozumieć i przyznać się do tego, że podstawą ich pracy są artyści. Dzięki 

artystom instytucje kultury i galerie wystawiennicze istnieją, więc nie może tak być, że instytucje 

kultury nie płacą artystom za wystawy, za projekty i ich nie wspierają, więc tu jest bardzo duże 

nieporozumienie”. Wyjątek stanowiła jedna, ale bardzo ceniona w Polsce galeria non profit, w której 

rozmówczyni stwierdziła, że już sama możliwość wystawienia się w ich przestrzeniach może być 

gratyfikacją, szczególnie jeśli towarzyszy jej katalog. W mniejszych galeriach problem braku 

wynagrodzenia dla artystów również się pojawiał, jednak w tonie ubolewania. Kierujący nimi 

przyznawali, że chcieliby wynagradzać artystów, ale nie mają na to środków, starają się więc 

zapewnić im możliwie największą promocję m.in. poprzez publikacje. W przypadku galerii publicznych 

często, w rozmowie o gratyfikacji artystów, pojawiało się stwierdzenie „staramy się ich wynagradzać”. 

Badani byli zgodni, że artyści zdecydowanie powinni być wynagradzani za udział w wystawach. 

W obliczu coraz większego zainteresowania gospodarki sztuką, prób jej urynkowienia, brak 

wynagradzania artystów za ich pracę wydaje się niedopuszczalnym. 

Kwestia współpracy z artystami przedstawia się inaczej, jeżeli chodzi o placówki stricte komercyjne – 

zazwyczaj posiadają one stałe grono twórców, z którymi współpracują: „To już chyba 

czternaściorgo, kilkanaście osób z którymi mniej lub bardziej blisko pracujemy. Oczywiście część  

z nich już jest trochę niezależna, więc sama sobie daje radę, my tylko w jakiejś części ich wspieramy”. 

Jeden z badanych uznał, że galeria prywatna w pewnym sensie jest stałym miejscem pracy artysty: 

„Można użyć takiego porównania, że galeria jest tak naprawdę miejscem pracy artysty, oczywiście  

nie jest to miejsce, w którym on tworzy, chyba że chodzi o wystawę – tak, robi to. Ale to miejsce jest 

jego zakładem pracy, może to jest trafniejsze określenie, czyli takim miejscem pierwszego kontaktu”. 

W galeriach prywatnych zdarza się, że umowy z artystami opiewają na kilka lat: „Mamy umowę, która 

zwykle opiewa na kilka lat, związana jest z konkretnymi dziełami powstałymi dla naszej galerii  

na wystawę i nimi dysponujemy, ale to też na jakiś okres jedynie także w ten sposób pracujemy  

z artystami”. Galerie komercyjne najczęściej nawiązują długoterminową współpracę z artystami 

obejmując ich mecenatem. 

PLACÓWKI WYSTAWIENNICZE O WYZWANIACH STOJĄCYCH  

PRZED ARTYSTAMI 

Pracownicy instytucji prezentujących sztukę współczesną byli także poproszeni o odniesienie  

się do sytuacji artystów. Przedstawiali największe wyzwania stojące przed twórcami. 

W wypowiedziach badanych z instytucji finansowanych przez MKiDN pojawił się wątek ekonomiczny. 

Jeden z badanych zwrócił uwagę na trudności w utrzymaniu się z działalności artystycznej, 

funkcjonowaniu na rynku sztuki. Przyczyn upatrywał w wadliwym systemie, który nie wspomaga 

działalności twórczej: „Podjęcie decyzji o tym, żeby poświęcić swoje życie sztuce jest bardzo trudne 

 z tego względu, że większość ludzi nigdy nie będzie w stanie się utrzymać z działalności artystycznej. 
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(...) To jest strasznie drapieżny rynek, gdzie jest miejsce na niewielu zwycięzców”. Większość głosów 

odnosiła się do osobowości twórcy i wyzwań związanych z twórczością. W opinii dyrektorów placówek 

wystawienniczych artysta powinien być szczery w swoich pracach, ale przede wszystkim jego 

powinnością jest ryzykowanie i poszukiwanie nowych obszarów do zagospodarowania w sztuce. 

Wypowiedzi respondentów uzupełniają się. Kolejnym wyzwaniem jest funkcjonowanie artysty  

i tworzenie w odniesieniu do rzeczywistości, która go otacza, a nie w oderwaniu od niej. Krytyczna 

postawa ma zapewnić mu wolność: „Dobrze by było, gdyby nie tracili świadomości tego, co jest  

tu i teraz, ale wielu artystów tworzy właśnie po utracie tego kontaktu z rzeczywistością. Krytyczne 

spojrzenie na każdy model świata, od ideologii rynku po ideologię artyzmu. Ważne dla artystów jest 

bycie czujnym i zachowanie wolności. Artysta musi być wolny”. 

W miejskich i samorządowych placówkach wiodące okazały się dwa wątki. Wskazywano przede 

wszystkim na problemy finansowe artystów, które stanowią dla nich wyzwanie. Wypowiedzi 

oscylowały wokół trudności z funkcjonowaniem na rynku, wynikających w dużej mierze z nadprodukcji 

twórców. Według jednego z badanych nawet odniesienie sukcesu artystycznego nie gwarantuje 

zwykle wystarczających środków do życia: „Chyba głównym wyzwaniem w przypadku polskich 

twórców jest odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów, gdyż ich sytuacja jest bardzo 

skomplikowana, dlatego że nawet jeśli dany twórca odniesie sukces medialny i jego prace  

są prezentowane w ramach dużych wystaw zbiorowych w znaczących instytucjach, to nie przekłada 

się na sukces finansowy zazwyczaj, jeśli chodzi o polskie realia, więc ten młody artysta mimo,  

że tworzy pomysły i udaje mu się je realizować na przykład w ramach stypendium czy różnego rodzaju 

dofinansowań, to mimo tego nie może sobie pozwolić na życie na jakimś poziomie, który można  

by uznać za naprawdę przeciętny i z tego powodu sytuację artystów w Polsce, szczególnie młodych 

uważam za bardzo trudną”. Inni rozmówcy problem niskich zarobków łączą także z wadliwym 

aparatem państwowym. Brak jest konkretnych prawnych rozwiązań zapewniających artystom opiekę 

socjalną, regulujących zawieranie umów i ustalanie wynagrodzenia: „Wydaje mi się, że to, o co tak 

naprawdę walczy środowisko to takie podstawowe rzeczy dotyczące umów, wynagrodzenia  

czy ubezpieczenia. To są zasadnicze problemy, z którymi oni się borykają. Jest potrzeba 

zabezpieczenia w jakiś sposób swojej sytuacji socjalnej”. Niedogodności te sprawiają, że twórcy 

zmuszeni są do balansowania między utrzymaniem finansowym a ambicjami artystycznymi. Szukanie 

kompromisu niejednokrotnie prowadzi do  działań, które są spektakularne, kontrowersyjne, tworzone 

wyłącznie dla rozgłosu. Opieranie się temu mechanizmowi jedna z badanych także skategoryzowała 

jako trudne zadanie. Tutaj płynnie przechodzimy do drugiego najczęściej przywoływanego wyzwania. 

Trudny rynek sztuki, nadprodukcja, komercjalizacja powodują, że, jak mówią badani, wyzwaniem jest 

„się przebić” – szczególnie młodym artystom: „Młodzi artyści żeby jakoś bardziej się ujawniali,  

bo niewielu młodszych dociera”. Problematyczne okazuje się również utrzymanie się na rynku. Zatem 

zwrócenie uwagi na swoją twórczość, przekonanie do niej publiczności jest definiowane jako 

wyzwanie. W wywiadach zwrócono także uwagę na potrzebę otwierania się na ludzi, tworzenie 

sztuki na wzór działań Pawła Althamera: „On się otwiera mocno i myślę, że dzięki takim działaniom, 

no sztuka – to jest tak zwana sztuka relacyjna – więc kontakt z odbiorcami, ze społecznością”. 

Respondenci zauważyli zatem trudność w komunikacji ze społeczeństwem, którą najwyraźniej 
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uważają za ważną. Jeden z badanych trudność widzi w konfrontacji propozycji artystycznej  

z natłokiem bodźców oferowanych przez technologiczny rozwój mediów. Wyzwaniem dla artystów jest 

zaproponowanie czegoś nowego, co będzie na tyle ciekawe, aby widz zdecydował się wyjść z domu  

i poświęcić temu uwagę: „Myślę, że właśnie największym wyzwaniem jest zderzenie z nowymi 

mediami. Ludziom też się nie chce iść do galerii jak pada i jest zimno, bo mogą sobie to wszystko 

zobaczyć w Internecie. Także wydaje mi się, że tu jest problem, że kryzys trwa i myślę, że ludzi  

nie można już zadowolić rzeźbą czy instalacją, musi być coś więcej, coś czego nie można znaleźć  

w sieci”. Także dla doświadczonych artystów trudnością może być zachowanie własnego sposobu 

widzenia świata, ze względu na natłok informacyjny: „Czyli młody twórca, który kończy na przykład 

akademię artystyczną właściwie jest naoglądany różnych rzeczy, obrazów, mam tu na myśli nie tylko 

obrazy w obszarze tradycyjnych technik, ale przede wszystkim jest atakowany obrazami z zewnątrz  

w formie filmów popularnych, wideo-artu, tego wszystkiego co się dzieje w obszarze sztuk 

performatywnych, w każdym bądź razie ma ogromną, z jednej strony wiedzę, a z drugiej strony jest 

właściwie zaszczuty tym wszystkim, co już zostało w sztuce stworzone, więc żeby znaleźć jakiś 

osobisty sposób wypowiedzi, który oczywiście nie polega na wynalezieniu prochu tylko polega  

na tym, że często bierze się pewne fragmenty rzeczy, które zostały już stworzone i z tego tworzy  

się jakiś bardzo indywidualny sposób opowiadania o świecie i to wymaga i hartu ducha i ogromnej 

wiedzy i ogromnej pracy”. Dyrektorzy galerii czy też ich pracownicy, dostrzegają powtarzalność, 

wtórność dzieł sztuki. Stworzenie oryginalnej, nowatorskiej pracy uważają za poważne wyzwanie  

dla artystów: „Stworzyć coś oryginalnego, bo czasami ma się wrażenie, że wszystko już było.  

Też artyści mają spory problem ze zrozumieniem ich działalności. Myślę, że dużym wyzwaniem jest 

to, żeby robić coś, co będzie jeszcze ciekawe dla drugiego człowieka”. Tę myśl uzupełnia wypowiedź 

innego badanego, który atrakcyjności upatruje w sposobie prezentowania dzieł, w organizacji wystaw. 

Według niego artyści, aby osiągnąć ten cel, powinni ściślej współpracować z kuratorami. W polemice 

do tej opinii pojawiła się wypowiedź przedstawiająca największe współczesne wyzwanie artystów jako 

opieranie się dominacji kuratorów: „W przypadku galerii sztuki współczesnej to jednak kuratorzy 

nadają rytm tym wystawom. Decydują o tym, o czym artyści będą mówić, a nie wiem, czy to nie jest 

odwrócony porządek, czy nie jest lepiej jak artyści sami sobie wybierają tematy do pracy, gdzieś  

te tematy chyba wiszą w powietrzu, natomiast nie zawsze się trzeba chyba dopasowywać  

do koncepcji, a coraz częściej tak jest”. Umiejętności dotyczące zarządzania własną karierą  

są potrzebne. Galerie organizują wystawy, czasem promocję, jednak ich pracownicy uważają,  

że artyści powinni nauczyć się sprzedawać swoje prace. Pojawiły się również głosy ujmujące 

problem działań stricte twórczych w powiązaniu z stanem emocjonalnym artysty. Niektórzy badani 

wyrazili opinię, że szkoły wyższe nie przygotowują studenta do funkcjonowania w świecie sztuki. 

Wówczas wyzwaniem staje się dla niego „zwalczenie pustki emocjonalnej”. 

Połowa z przebadanych w galeriach prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz w galeriach 

prywatnych jest zdania, że wyzwania artystów związane są z samodoskonaleniem artystycznym. 

Takie spojrzenie bliskie jest prezentowanemu przez osoby z największych instytucji. Nieustanna praca 

polega na podejmowaniu polemiki ze zjawiskami współczesnego świata: „Uważam, że wyzwaniem  

dla artysty jest ciągłe doskonalenie się artystyczne, ale być może podjęcie bardziej skutecznej 
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dyskusji z otaczającą nas rzeczywistością (...) Jakby cudowną formą, właściwością dla sztuki 

współczesnej jest reagowanie na wszystko, cały świat, także w wymiarze społecznym i politycznym”. 

Jedna z badanych mówi nawet o niezmienności wyzwania bycia w awangardzie, o „wybieganiu sztuką 

do przodu”. Zdaniem innego prowadzącego galerię ważne jest poszukiwanie, unikanie schematów, 

znanych rozwiązań. Prezentuje tę myśl bardzo poetycko: „Artysta powinien zawsze wyprawiać  

się w rejony mu nieznane, powinien zawsze być podróżnikiem i odkrywcą, nie turystą (...) Mnie 

osobiście inspiruje i podnieca taka sztuka, taka sztuka, która pobudza moją wyobraźnię,  

a nie ją zaspakaja”. Wątek tożsamości artystycznej jest uwydatniony w innych wypowiedziach: 

„Współcześni artyści powinni potrafić wypracować jakiś taki swój własny indywidualny język, który  

z jednej strony będzie odpowiadał wiadomo o współczesności, ale też będzie jakimś osobnym 

głosem”. Artysta, zdaniem jednej z badanych, nie może zatrzymać się na etapie rzemieślniczym, 

ponieważ wówczas nie ma szans zaistnieć w środowisku. Potrzebna jest świadomość swoich założeń 

artystycznych. Wiele osób ulega trendom popularyzowanym przez galerie sztuki, gustom publiczności. 

Wyzwaniem więc jest zachowanie niezależności: „Przede wszystkim, moim zdaniem, odwaga bycia 

niezależnym, mimo wszystko. Niestety zauważyłem, że bardzo wielu artystów ulega pewnym 

działaniom, trendom chociażby tworzonym przez i marszandów i właścicieli galerii. Również wielu 

chce się podobać publice. Powiedzmy szczerze, może nie mówię publiczności, ale specjalnie mówię, 

tutaj celowo używam słowa publika. (...) Odwaga, niezależność i oczywiście działania takie żeby nie 

być zaszufladkowanym i nie ulegać zbytnio pewnej presji z zewnątrz, presji, która polega  

na budowaniu kariery, pewnego sposobu działania artysty”. 

W ramach omawianego zagadnienia pojawiło się też rozpoznanie wyzwań związanych  

ze współpracą z galeriami. Artyści powinni dążyć do budowania układów partnerskich, ponieważ 

raczej postrzegani są jako osoby wiele wymagające i roszczeniowe. 

Jedna z badanych podniosła wątek nierówności płci w świecie sztuki: „Możemy się spierać,  

ale statystyki czy nawet listy na wystawach zbiorowych, czy nagrody czy konkursy nadal nam mówią  

o pewnych predyspozycjach i nierównościach w reprezentacji. Ja nie mówię, że kobiety  

są dyskryminowane, ale nadal ulegają pewnym modelom i jest ich mniej pomimo, że na akademiach 

sztuk pięknych jest ich więcej, a potem jest ich mniej. (...) Więc to jest nasze wyzwanie, kobiety mają 

inne uwarunkowania społeczne”. Inny rozmówca odniósł się do trudności finansowych i wyzwania, 

jakim jest wytrwanie w działalności artystycznej w tak niesprzyjających warunkach. 

Galerie komercyjne, podobnie jak wcześniejsze, szczególną uwagę zwróciły na samorozwój 

artystyczny. Wyzwania definiują jako unikanie wtórności, zachowanie indywidualności, tworzenie 

coraz lepszych dzieł. Badani wskazali także na konieczność dobrego zorganizowania pracy artysty, 

upatrując jej, na przykład, w 8 godzinnym systemie dziennym: „Nie może być tak, że młody twórca 

czeka na natchnienie i wtedy maluje obraz. Powinien chodzić na 8 do roboty i o godzinie 4 czy 5 

kończyć pracę, wtedy może mieć natchnienie. Każdy z nas powinien te swoje 8 h dziennie co najmniej 

popracować. Żeby się rozwijać, doskonalić warsztat, chłonąć tą kulturę i być otwartym na to wszystko 

co się dzieje w kulturze i przetwarzać ją”. Według innego badanego wartość pracy artysty jest 
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podważana przez społeczeństwo, nie szanuje się jej, co pociąga za sobą brak odbiorców. Kolejnym 

wyzwaniem zatem będzie wypracowanie stabilnej pozycji w społeczeństwie i zjednanie sobie 

odbiorców. W opinii jednej z badanych trudne jest połączenie różnych obowiązków. Wielu artystów  

nie jest nimi na co dzień, a raczej nimi bywa – oznacza to, że podejmują też inne działania  

o charakterze zarobkowym. Na kobietach niejednokrotnie spoczywają obowiązki służbowe, domowe  

i działalność artystyczna: „I wyzwaniem jest też połączyć, ja na przykład jako kobieta wiem  

o tym dobrze, tworzyć, prowadzić własną firmę, pracować i jeszcze wychowywać dziecko (...)  

Więc czasem jak jest taki problem, że trzeba zarobić, bo się ma rodzinę, bo trzeba coś do garnka 

włożyć albo w ogóle kupić farby, to niestety czasem ta praca zarobkowa pochłania nawet takich 

niezłych artystów. To jest wyzwanie”. 

Instytucje, organizacje i prywatne przedsiębiorstwa prezentują podobne spojrzenie na wyzwania 

stojące przed artystami we współczesnym świecie. Skupiają się na odnalezieniu bądź zachowaniu 

własnej tożsamości artystycznej, konfrontowania się z rzeczywistością. W każdej grupie podjęto  

też wątek niskich zarobków i trudnej sytuacji na rynku sztuki. 

OCENA WŁASNEJ SYTUACJI 

Aby lepiej rozpoznać ekonomiczno-społeczną kondycję artystów i możliwości rozwoju, jakie posiadają, 

przeprowadzono wywiady także z tą grupą społeczną. Jak zatem oni sami oceniają obecną sytuację 

artysty w Polsce? Wyłonionych zostało kilka punktów widzenia. Pierwszy uznaje, że artysta jest  

w stanie sobie poradzić na rynku sztuki, natomiast musi konsekwentnie wypracowywać swoją 

pozycję w środowisku i aktywnie budować swoją karierę poprzez stale odwiedzanie instytucji 

wystawienniczych, galerii oraz domów aukcyjnych, a także tworzyć swoje portfolio. Sytuacja 

społeczno-ekonomiczna artysty, zdaniem badanych, w dużej mierze zależy od pracowitości, 

znajomości środowiska artystycznego, realiów rynku sztuki oraz indywidualnych predyspozycji, które 

potocznie można określić zaradnością, co obrazuje poniższy cytat: „poznałem dużo osób przez 

aukcje, które dają radę [te osoby] się utrzymać tylko ze sztuki […], ale wiele osób nie zdaje sobie 

sprawy, że można gdzieś iść, pokazać swoje prace w domu aukcyjnym i ktoś ich przyjmie”. Badani 

uważają również, że twórcy mogą zarobić na swoje utrzymanie, ale muszą porzucić ambicje 

artystyczne na rzecz przeciętnego, niewyrafinowanego gustu odbiorcy: „Robią obrazy, które  

u nas na akademii powiedzieliby, że jest to słabe albo niezbyt interesujące malarstwo czy grafiki,  

ale jest na to popyt, więc można się z tego utrzymywać (…) na akademii by ci powiedzieli,  

że to nie jest już sztuka tylko bardziej warsztat i rzemiosło”. Drugi punkt widzenia jest bardziej 

roszczeniowy, koncentruje się na trudnej sytuacji artysty w Polsce, nie wskazując możliwości 

rozwiązania tej sytuacji przez samych artystów. W kraju funkcjonuje wielu twórców, którzy  

nie są w stanie się utrzymać z działalności artystycznej: „Gdyby nie fakt, że dzięki uczelni mogę  

się utrzymywać, no jednak też z działalności artystycznej, to nie wiem, czy w ogóle byłbym w stanie 

się zająć dalej twórczością jakąkolwiek, bo po prostu rynek sztuki w Polsce nie istnieje” - przyznaje 

jeden z badanych. Artysta, zdaniem rozmówców, nie jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.  

Nie istnieją, ich zdaniem, regulacje prawne dotyczące warunków pracy artysty, nie jest on wspierany 

przez system państwowy: „Oceniam [sytuację] raczej negatywnie, myślę, że to nie chodzi tylko o jakiś 
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powszechną opinię czy pogląd, ale tak naprawę również o to, że nie ma wsparcia finansowego  

ani przez państwo ani przez ministerstwa”. Jeden z badanych przyznaje, że często artyści nie potrafią 

funkcjonować na rynku sztuki, ale się do tego nie przyznają, nie chcą zaakceptować 

rzeczywistości: „Jeżeli ma się zaplecze, że jest się na utrzymaniu rodziny to jest świetnie,  

ale jak samemu ma się na utrzymaniu rodzinę, to wielu artystów funkcjonuje na totalnym minimum. 

Mamy wielu bardzo dobrych artystów, którzy są w takiej sytuacji i to jest trochę ukryte,  

bo nie opowiadają o tym. Nawet wolą grać rolę osoby, która osiągnęła sukces”. Kolejna perspektywa 

koncentruje się na artystach, którzy nie są w stanie utrzymać się ze swojej pracy twórczej i muszą  

z niej zrezygnować na rzecz komercji. Zdaniem badanych jest to bardzo negatywna sytuacja, 

szczególnie dla młodych ludzi, ponieważ muszą zrezygnować ze swoich ambicji na rzecz stabilizacji 

finansowej: „Największy dramat współczesnego absolwenta to, że albo postawi wszystko na jedną 

kartę zdając sobie sprawę z tego, że może przegrać wszystko albo tak naprawdę zrezygnować  

ze sztuki i oddać się mass mediom i pracy, która przyniesie mu zarobek”. 

Po fali entuzjazmu dla projektów dofinansowywanych ze źródeł unijnych, ministerialnych  

czy samorządowych, od jakiegoś czasu w Polsce szeroko dyskutowany jest problem grantozy 

dotykający między innymi środowisko artystyczne. Przedmiotem krytyki staje się, z jednej strony 

zmiana priorytetów, w wyniku której samo zdobycie środków w grantowym wyścigu staje się bardziej 

absorbujące niż realizacja dofinansowanego zadania. W przypadku sztuki istotnym argumentem jest 

również dostosowywanie twórczości artystycznej do wymogów projektów grantowych. Co zatem 

beneficjenci artystycznych programów grantowych sądzą o tej formie wsparcia? Badani podchodzą  

do niej z dużą rezerwą. Niektórzy uznali, że system grantowy jest potrzebny, natomiast na gruncie 

sztuki tego typu pomocy jest relatywnie mało: „Myślę, że granty są pozytywne, tylko chodzi  

o to, że zauważyłem już na swoim przykładzie i innych, że nadal ta dziedzina artystyczna  

w tych grantach jest traktowana zupełnie marginalnie”. Większość badanych negatywnie oceniała 

system grantowy. Artyści, z którymi rozmawialiśmy, uważają się za humanistów i przyznają,  

że nie są operatywni w pozyskiwaniu środków. Napotykają trudności przy współpracy z firmami  

(co często jest warunkiem ubiegania się o grant) twierdząc, że głównym powodem niepowodzeń  

w tym zakresie jest brak zainteresowania korporacji sztuką współczesną: „Robimy zupełnie  

coś innego i nie jesteśmy w stanie współpracować z przemysłem, nie jesteśmy w stanie załatwić sobie 

finansowania od jakichś korporacji, bo ich nie interesują wykłady o sztuce współczesnej. Nie jesteśmy 

w stanie tworzyć projektów grantowych, które będą wymierne korzyści przynosiły. Tworzy się z tego 

jakiś totalny paradoks”. Po drugie system grantowy, zadaniem respondentów, poprzez swoje 

założenia ogranicza wolność twórczości artystycznej. „System grantowy, który tworzy tak zwane 

zjawisko grantozy, czyli dostawania takich projektów, czasami tworzy takie wydmuszki z punktu 

widzenia artystycznego. Tworzy jakieś projekty skonstruowane na rzecz pewnych doraźnych celów 

wskazanych przez grantodawcę, które nie są może kulturowo trwałe” - stwierdza jeden z badanych. 

Kolejną podjętą kwestią jest fakt, że system grantowy nie jest rozwiązaniem systemowym 

naprawiającym problem dofinansowań twórców, tylko doraźnym rozwiązaniem, które trwale  

nie poprawi sytuacji artystów: „Jeżeli ktoś dostaje przez rok coś, albo raz na jakiś czas to jest super, 

ale nie jest to strategia na całe życie, nie da się, bo niektóre rzeczy się kończą”. Należy jednak 



 

 

 

3
7
 

zauważyć, że większość badanych nie miała do czynienia z systemem grantowym i ich opinie  

w znacznej mierze były wypowiadane na zasadzie domysłów lub wiadomości przekazywanych  

od znajomych. 

Poproszono również rozmówców, aby się zastanowili nad tym, co mogłoby się zmienić w polskich 

realiach, aby ułatwić artystom rozwój. Wielu badanych miało problem z odpowiedzią na to pytanie. 

Udało się jednak uzyskać kilka opinii. Po pierwsze, społeczeństwo polskie musi się wzbogacić,  

by zainteresowało się sztuką współczesną. Głównym problemem Polaków, zdaniem rozmówców, 

jest brak stabilizacji finansowej, w związku z czym nie mają oni ochoty ani środków do realizacji 

dodatkowych potrzeb życiowych: „Myślę, że generalnie, gdyby płace były większe i ludzie  

nie musieliby myśleć o tym, co włożyć do garnka jutro i żyło by się im lepiej, to w świadomości 

społecznej sztuka też zaczęłaby istnieć na trochę innym poziomie, bo dla większości ludzi to jest rzecz 

zupełnie niepotrzebna i poza myślami. Obrazy czy grafiki nie są artykułem pierwszej potrzeby”. 

Dobrym pomysłem, zdaniem badanych, jest nawiązanie partnerstwa z prywatnymi podmiotami 

gospodarczymi. Z powodu braku zainteresowania społeczeństwa, w tym środowisk biznesowych, 

sztuką współczesną, możliwość takiej współpracy jest mało prawdopodobna: „To jest, wydaje  

mi się bardziej skomplikowane, bo owszem można dostać grant, to są pieniądze z miasta, z Unii  

i tak dalej. Myślę, że dobrym partnerem byłby partner prywatny, firmy, instytucje, ale ci ludzie muszą 

mieć świadomość – nie mają takiej świadomości, bo na drodze swojej kariery zawodowej  

czy funkcjonowania w tym świecie nie nabyli tego, ale powód jakby jest dość głęboki,  

tego się nie uczy. Ci ludzie nie są zaznajomieni akurat z tą dziedziną życia”. Ułatwić artystom rozwój, 

zadaniem badanych, mogłaby zmiana regulacji prawnych: „To, co w końcu się zaczęło dziać, co robi 

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, to, co robi teraz związek zawodowy, który się nazywa 

Inicjatywa Pracownicza i tam jest komisja. Oni są świeżym związkiem, ale próbują to, co Obywatelskie 

Forum Sztuki Współczesnej. Próbują przekonać Ministerstwo, żeby wprowadzić system 

jakiegokolwiek zabezpieczenia socjalnego dla artystów, który byłby ciągły, który by uwzględniał 

specyfikę naszego zawodu, gdzie zarobki są sinusoidalne totalnie i ma się zlecenie  

to się ma, a jak się nie ma, to się nie ma”. Pojawiła się także wypowiedź, która sugeruje,  

że nie ma konieczności wspierania twórców: „Ja nie uważam, żeby coś trzeba było robić. 

Roszczeniowa postawa artysty to jest też dosyć częsta rzecz. Artysta zapatrzony w swoją 

romantyczną wizję. Bo jeszcze ta wizja romantycznego artysty ciągle funkcjonuje w Polsce”. 

W ramach badania podjęto także temat funkcjonowania artysty w popkulturze. Badani uważają,  

że popkultura nie jest wrogiem sztuki, konieczne jest tylko zachowanie dystansu i świadome  

jej wykorzystywanie: „Jedni są zafascynowani popkulturą i doskonale sobie w tym świecie radzą, 

potrafią flirtować z kulturą, a inni się po prostu topią w kulturze masowej. Ona ich pochłania do tego 

stopnia, że nie uprawiają sztuki, tylko działają raczej jako takie małe trybiki”. Popkultura, jak sądzą 

badani, może być bodźcem, w ciekawy sposób wpływać na sztukę: „Niektórych artystów to może 

inspirować, może czerpią z tego natłoku. Co jakiś czas mieliśmy w sztuce nawiązania do popkultury, 

był np. popbanalizm, gdzie ludzie przetwarzali informacje z tandetnych gazet. We współczesnej 

sztuce są nawiązania do informacji z mediów, to przychodzi z Zachodu, jest cała sztuka 
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postinternetowa, czerpanie z Internetu, ale nie z technologicznej warstwy tylko bardziej kulturowej”. 

Rozmówcy zwrócili jednak uwagę, że niektórzy twórcy nie widzą różnicy między wartościowymi 

treściami w sieci a spamem: „Myślę, że łatwo można wpaść w taką spiralę marketingu, która  

nie ma nic wspólnego dalej z rozprzestrzenianiem się jakichś artystycznych idei, tylko jest po prostu 

zwykłą medialną papką”. 

W kolejnej części rozmów podjęta została próba ustalenia, w jaki sposób wykładowcy akademii sztuk 

pięknych oceniają poziom polskiej sztuki współczesnej i czy może ona konkurować z twórczością 

zagraniczną. Niektórzy badani  optymistycznie oceniają poziom polskiej sztuki: „Uważam, że ma dobry 

czas, jest to bardzo dobry moment i [sztuka polska] swobodnie może konkurować. Mamy dużo dobrej 

sztuki i mechanizm światowej promocji polskiej sztuki mógłby być jeszcze lepiej rozkręcony”. Większa 

część grona naszych rozmówców uważa, że niektórzy artyści reprezentują dobry poziom,  

ale w rzeczywistości w światowym obiegu sztuki istnieje tylko kilka polskich nazwisk. 

Szczególnie słabo funkcjonujemy w obszarze nowych mediów: „Nie jesteśmy topem, mamy tak zwane 

nazwiska, które wybijają się gdzieś, ale to nie jest reguła. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukę najnowszą, 

sztukę która posługuje się mediami i technologiami informatycznymi czy komputerowymi”. Pojawiła  

się opinia, że polska sztuka jest wtórna, „istnieje pewien rodzaj powtarzalności, nie wyróżniamy 

się”. Jeden z badanych winą za taki stan rzeczy obarcza kuratorów: „Myślę, że cały czas jest to taki 

kraj na dorobku. Dużo jest rzeczy, które coś przypominają i myślę, że tu jest głównie wadliwa ta strona 

kuratorska. Nie wydaje mi się, żeby istniał tu taki szacunek do różnych rzeczy z ich strony”. Badani 

spotkali się też z negatywną opinią dotyczącą polskiej sztuki współczesnej z racji jej schematyczności, 

niekiedy zaściankowości czy po prostu niechęci do podejmowania pewnych wątków: „Są też tacy, 

którzy uważają, że nic się u nas nie dzieje, że jesteśmy szalenie prowincjonalni, że te projekty zawsze 

są gdzieś 20 lat z tyłu za tym, co dzieje się w galeriach berlińskich, paryskich. Że jesteśmy nieciekawi, 

bo jesteśmy też tchórzami pod względem takiej odwagi cywilnej w poruszaniu pewnych tematów”. 

Pojawiła się także teza, że we wcześniejszych latach polska sztuka miała ciekawszy charakter, 

była atrakcyjniejsza oraz bardziej refleksyjna. Teraz zauważalna jest pewna forma nadprodukcji, 

większe dążenie do rozpoznawalności i korzyści finansowych, niż realizowanie ciekawych  

i wartościowych projektów: „Myślę, że teraz przeżywamy już taką troszeczkę formę zniżkową;  

to znaczy uważam, że pewna stabilizacja, jaka nastąpiła politycznie-gospodarczo nawet społecznie 

powoduje, że gdzieś taka wnikliwość artysty została uśpiona i na przykład ta naturalna chęć tworzenia 

jest troszeczkę zwrócona ku karierze artystycznej, ku troszeczkę właśnie celebryckości,  

ku funkcjonowaniu na rynku sztuki, a nie koniecznie związana z rozwojem samej sztuki”. Ostatni  

z pojawiających się wątków dotyczących poziomu sztuki w Polsce i możliwości jej konkurowania  

na arenie międzynarodowej odnosi się do dysproporcji ekonomicznych i możliwości wystawienniczych 

w Polsce i na świecie: „Tu nie chodzi o artystów polskich, którzy jedni są lepsi a drudzy są gorsi.  

W Tate Modern na przykład wystawy są oszołamiające natomiast u nas takie nie są dlatego,  

że nie ma na to pieniędzy”. 

Na koniec tego bloku pytań poproszono o określenie swojego stosunku  do urynkowienia sztuki.  

Czy powinna się ona kierować prawem popytu i podaży? Jakie znaczenie miałby dla sztuki wzrost 
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konkurencyjności w jej polu? Artyści odpowiadali na te pytania, odnosząc urynkowienie sztuki  

do jej upowszechnienia. Badanym rynek kojarzy się z kulturą popularną. Urynkowienie oznacza  

dla nich, w kontekście odbiorców - upowszechnienie, w kontekście dzieł – uprzystępnienie, rozumiane 

jako uproszczenie. 

Sztuka, zdaniem jednego z rozmówców „powinna mieć budowę takiego trójkąta o bardzo szerokiej 

podstawie. Musi być ona łatwo konsumowalna i zachowująca pewne jakości, ale lżejsza w treści, taka 

jak teatr Buffo czy muzyka popowa i taka sztuka też istnieje i świetnie, że istnieje, bo dzięki temu 

część ludzi ma możliwość życia i funkcjonowania ze sztuką, a część wieszania na ścianie rzeczy, 

które im się podobają. Trzeba pieprzyć, przepraszam za słowo, takie jakieś wydumki pewnych snobów 

artystycznych, którzy chcieliby żeby wszyscy kochali minimalizm i kochali sztukę trudną. Możemy 

sobie kochać taką, ale to jest wierzchołek tego trójkąta, za tym musi iść szeroka kultura plastyczna.  

I do niej należy obraz dla jakiegoś przeciętnego obywatela, który może być, może nawet flirtować  

z przeciętnym gustem”. Urynkowienie sztuki ma, zdaniem badanych, sens jedynie przy wzroście 

zainteresowania społecznego tą dziedziną kultury. W obecnej sytuacji braku popytu na sztukę, 

konkurencyjność przyjmuje niekontrolowaną postać: „Przecież teraz [...] każdy się produkuje w różny 

sposób albo, żeby dotrzeć do jakiegoś człowieka, który decyduje, żeby dać stypendium,  

czy coś na wystawę i tu się ludzie zabijają teraz między sobą, tu jest teraz patologia […] Wtedy kiedy 

jest więcej do wyboru to ludzie może się trochę mniej żrą, że się tak wyrażę”. Wzmożone 

zainteresowanie sztuką współczesną byłoby również korzystne dla studentów, którzy zyskaliby 

większą motywację i chęci do działania, co widać w kolejnej wypowiedzi: „Wydaję mi się, że to bardzo 

by wpłynęło na sztukę polską w takim sensie, że młodzi artyści, którzy by byli kształceni w takich 

warunkach, po prostu wiedzieliby, że to, co robią jest wartościowe, taki rozwój jest zupełnie czymś 

innym”. Ku tezie o potrzebie wzmożenia popytu na sztukę przychyla się kolejny rozmówca:  

„No tak, myślę, że tak. Spożycie ogórków przekłada się na to jak funkcjonuje rynek produkcji ogórków. 

Jeżeli odbiór byłby większy, bardziej zrozumiały, przede wszystkim może te czynniki decyzyjne 

zaczęłyby to dostrzegać w sposób pełniejszy. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, granty, finansowanie, 

rozwiązania prawne. To by wymuszało inne rzeczy, większy odbiór”. Tylko jeden z rozmówców zwrócił 

uwagę na negatywny wpływ oddziaływania rynku na sztukę: „Są artyści, którzy są jakoś komercyjnie 

nastawieni, ale to jakby nie ma znaczenia ten odbiór. Jeśli ktoś ma [taką] naturę, że jeśli zarabiam 

powiedzmy 10 tysięcy i mi to wystarcza bo się mogę utrzymać to nie będę robił komercyjnych rzeczy, 

żeby mieć 15 tysięcy”. 

PRACA NA UCZELNI ARTYSTYCZNEJ 

Jednym z elementów, który determinuje funkcjonowanie uczelni jest kadra merytoryczna. Od poziomu 

jej zaangażowania zależny jest poziom kształcenia. Interesowały nas zatem przyczyny podjęcia pracy 

na ASP przez rozmówców. Najczęściej obecnym wykładowcom zaproponowano stanowisko 

nauczyciela akademickiego: „To była wola pracowników uczelni, którzy byli zainteresowani,  

żeby mnie zatrudnić. Ja po skończeniu studiów nie planowałam w ten sposób przyszłości,  

ale też nie powiem, żebym jakoś szczególnie planowała”. Takie oferty dostają zwykle osoby, które  

są aktywne w życiu uczelnianym, widoczne w środowisku artystycznym: „Ja zwykle byłem 
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wyróżniającym się studentem. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. No i pewnie byłem obserwowany 

przez grono pedagogiczne”. Ta droga wydaje im się naturalnym przedłużeniem studiów:  

„To jest typowa ścieżka u nas w szkolnictwie wyższym, artystycznym. Czyli najpierw jest  

się studentem takiej szkoły. Ale mnie profesor zaproponował najpierw staż w czasie studiów”.  

W przypadku niektórych badanych propozycja pracy pojawia się dopiero po kilku latach od obronienia 

dyplomu: „Mnie zaproponowano pracę w Akademii, więc nie szukałem tej pracy sam. Zostałem 

zaproszony do współpracy przez profesora […] po dwóch latach od ukończenia studiów”. Wszyscy 

badani przyznają, że chętnie przyjęli propozycję, choć niektórzy mieli na początku pewne wątpliwości: 

„Może wtedy jeszcze nie byłam do końca pewna, czy bym się w tej pracy sprawdziła, w pracy  

ze studentami. I to były moje wątpliwości. Ale jak zaczęłam pracować, bardzo to lubię, więc nie żałuję 

tej decyzji”. Z wypowiedzi artystów pracujących na akademiach wyłania się też obraz profesora, który 

dobiera sobie ucznia, o czym wprost mówi jeden z badanych: „Potem to się odbyło w drodze 

konkursu, ale oczywiście jest ta silna tradycja tych pracowni mistrzowskich w Akademii, gdzie jednak 

ten dobór personalny jest związany z intuicją prowadzącego, to cały czas funkcjonuje  

w tym systemie”. 

W wypowiedziach badanych pojawiły się motywacje pozostania na uczelni. Po pierwsze, była  

to możliwość pracowania w miejscu, które pozwala się spełniać zawodowo: „Ta praca okazała  

się po prostu dla mnie na początku czymś tak rewelacyjnym, że potem jak mi zaproponowano dalszą 

pracę to po prostu ze względu na rozwój osobisty głównie, bo pieniądze były tragiczne, także z tego 

powodu”. Po drugie badani nie ukrywają, że jednym z czynników podjęcia pracy na akademii sztuk 

pięknych była wizja stabilizacji finansowej, małych zarobków, ale jednak comiesięcznej pensji:  

„No bo w momencie kiedy podejmowałem tą decyzję, a była to druga połowa lat ’70, to było bardzo 

atrakcyjne ponieważ dawało punkt zaczepienia, małą ale stałą pensję i mogłem się poświęcić temu, 

co chciałem robić po prostu czyli w moim przypadku malowaniu”. Kwestia stabilizacji finansowej 

wydaje się jeszcze bardziej pożądana w dzisiejszych czasach. Artyści przyznają, że praca na uczelni 

zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie komfort psychiczny. Mają świadomość,  

że posada na uczelni zapewnia im dużo lepszą sytuację ekonomiczno-społeczną w porównaniu  

z pozostałymi absolwentami akademii. Wątek ten został rozwinięty w pytaniu o atuty pracy na uczelni. 

Spośród wypowiedzi wyłoniliśmy dwa główne plusy. Po pierwsze, dzięki takiej formie zatrudnienia 

normuje się sytuacja finansowa, co jest bardzo ważne w przypadku twórców: „Myślę, że przede 

wszystkim w przypadku nas artystów, to jest przede wszystkim stały dochód, bo ze swojej działalności 

artystycznej, z grantu do grantu nie da się funkcjonować na zasadach ogólnie rozpowszechnionych, 

ani kredytu ani stabilności. Dzięki uczelni zarabiam jako nauczyciel, a nie jako artysta. Jest to stały 

dochód do tego w jaki sympatyczny sposób ta praca przebiega”. Po drugie, tryb akademicki pozwala 

na angażowanie się we własne projekty oraz pozwala cały czas być na bieżąco z tym,  

co się dzieje w świecie sztuki: „Jest podział tygodnia na część własną, którą się poświęca własnej 

pracy twórczej i ten na akademii. I w moim przypadku to są dwa dni, a właściwie dwa i pół dnia,  

bo to jest tam tylko do godziny 13.00 i plus jest taki, że mogę spokojnie sobie pracować w tę część, 

którą przeznaczam dla siebie, ale praca na akademii trzyma mnie cały czas na poziomie 
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intelektualnym automatycznie ponieważ ja się muszę orientować w tym, co się dzieje w sztuce 

współczesnej”. 

Dla kontrastu zapytano o to, co jest najtrudniejsze w pracy na akademii. Problemem z całą pewnością 

jest skomplikowana struktura administracyjna: „Potężna czapa administracyjna. To jest 

najtrudniejsze do przejścia. Czasami mam wrażenie, że wszyscy ci urzędnicy, którzy pracują  

na uczelni wymyślają jakieś sposoby zaangażowania mnie, żebym usprawiedliwił ich obecność tam. 

Czyli, na przykład, jeżeli to jest kwestia zakupu jakichś rzeczy do szkoły, które są potrzebne  

do dydaktyki, no to to jest zdobycie kilku podpisów, pieczątek itd. Ta pani jedno pokwitowanie, ta pani 

drugie, tej pani nie ma, a potrzebuję, a coś itd. itd. Ja nie ogarniam tego systemu”. Trudnością  

są także stosunki międzyludzkie, co się zdarza w każdym miejscu zatrudnienia, natomiast  

w tym przypadku ma swoisty wydźwięk: „Nie zawsze ta współpraca wygląda fajne. Słyszałem historię, 

kiedy ten asystent był jakby wielokrotnie nadużywany, jego rola sprowadzała się do takiego montera, 

inżyniera i po prostu załatwiania wszystkiego, natomiast nie było tak naprawdę współpracy, rozwoju 

naukowo-dydaktycznego i część osób zrezygnowało z pracy na uczelni właśnie z tego powodu”. 

Pojawia się także obawa, aby nie stracić jasności widzenia, aby rodzaj stałości, jaki zapewnia praca  

na akademii nie zabił w artystach kreatywności: „Nie skostnieć w rutynie i nie pozbyć się pewnej 

świeżości spojrzenia na różne propozycje. Myślę, że największym zagrożeniem w tej pracy  

jest to zagrożenie, które generalnie dotyczy zawodów nauczyciela, czyli rutyna”. 

Zapytano pracowników akademii, czy praca na uczelni inspiruje ich do rozwoju osobistego, 

intelektualnego lub artystycznego. Zdecydowana większość rozmówców uznała, że jak najbardziej jest 

ona inspirująca – głównie ze względu na kontakt z młodymi ludźmi: „Jeżeli opracowuje  

się pewien program i można to na bieżąco zmieniać, jest feedback od studentów, to automatycznie 

jest tak, że to inspiruje. Niekoniecznie pod kątem własnych działań, tylko samo w sobie jest ciekawe, 

inspiruje do dalszego opracowywania, zmian”. Studenci także motywują do ciągłego poszerzania 

wiedzy: „Po pierwsze trzeba dbać o rozwój studentów, tych kompetencji, które oni muszą nabyć  

w związku z czym musimy, ja muszę sam poszerzać swoje kompetencje; no i nie oszukujmy  

się, od nich się można wiele nauczyć, od jakiejś części tych studentów, którzy przychodzą ze swoimi 

pomysłami, ze swoimi technikami”. Tylko jeden badany stwierdził, że praca na uczelni go w żaden 

sposób nie inspiruje, ponieważ rodzaj jego twórczości jest bardzo indywidualny: „Nie, w moim 

przypadku nie. To znaczy ten obszar, w którym ja się poruszam jest tak mocno introwertycznie 

związany ze mną. Ja też zawsze kładłem nacisk na to, że nigdy nie miałem naśladowców. Nikt  

w gruncie rzeczy nie wyszedł ode mnie z pracowni o kim można by mówić, że w jakiś sposób 

kontynuuje tą moją drogę”. 

Coraz częściej w debacie publicznej pojawiają się negatywne głosy na temat demokratyzacji 

szkolnictwa wyższego. Środowisko akademickie wskazuje na kryzys jakości kształcenia podyktowany 

m.in. zwiększającą się liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Problem ten dotyczy 

również uczelni artystycznych. Dlatego kolejnym wątkiem, jaki podjęto w badaniu była opinia 

wykładowców o studentach akademii w czasach nadprodukcji osób z wyższym wykształceniem. 
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Według badanych nastąpił regres kompetencji kandydatów na studia, co jest winą poziomu 

szkolnictwa w Polsce: „Widzę, że jak przychodzą mają zdecydowanie niższy poziom, co jest winą 

całego systemu kształcenia od szkoły podstawowej, przez gimnazjum i szkołę średnią, to na pewno”. 

Zwrócono uwagę również na brak kreatywności ze strony młodych ludzi oraz brak samodzielności: 

„Ja to w ogóle uwielbiam młodzież. No tak, to zabrzmiało jakbym był nie wiadomo jakim starym 

dziadem. Ja się z nimi solidaryzuję w ogóle. Ale patrzę na nich i myślę sobie, ja bym chciał,  

żeby do mnie przychodzili studenci, którzy się buntują. A oni przychodzą po prostu jak barany na rzeź. 

Nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że są straszliwie obrobieni przez system. Obrobieni  

są tak, żeby byli jak najmniej twórczy”. Niektórzy rozmówcy uważają, że w przypadku uczelni 

artystycznych trudno mówić o nadmiarze studentów, a o swoich podopiecznych myślą bardzo 

pozytywnie: „Znaczy trudno jest naprawdę mówić o nadprodukcji na akademii, na uczelni, która teraz 

chyba nie ma nawet 900 studentów. Jest małą uczelnią. Ja o studentach mam dobrą opinię,  

nie można powiedzieć, że ktoś jest złym studentem. Nie bardzo wiem jak to zweryfikować.  

To są ludzie o naprawdę różnych predyspozycjach”. Zaakcentowano również zmianę w motywacji 

uczęszczania na akademie sztuk pięknych: „Jak zaczynałem to sztuka była pewnym podstawowym 

rodzajem zainteresowania i wrażliwości, ale teraz wydaje mi się, że studenci, zwłaszcza im bliżej 

końca studiów, to stawiają na takie coraz bardziej merkantylne umiejętności, chcą się czegoś 

nauczyć, no najprostszym sposobem jest nauka programów komputerowych”. 

Zarówno głosy mówiące o braku samodzielności, kreatywności studentów, jak i te artykułujące  

ich potrzeby związane z pragmatycznymi umiejętnościami, wskazują – zdaniem badaczy -  

na potrzebę zmodyfikowania programu nauczania w akademiach tak, by absolwenci byli lepiej 

przygotowani do wejścia w rynek dóbr symbolicznych czy rynek pracy w ogóle. Jednocześnie 

rozmówcy explicite nie wyrażali takich opinii, przeciwnie - krytycznie podchodzili do merkantylnych 

zainteresowań swych podopiecznych. 

ARTYŚCI O UCZELNIACH ARTYSTYCZNYCH 

Zapytaliśmy badanych co sądzą o akademiach sztuk pięknych pod względem administracyjno-

organizacyjnym. Zdecydowana większość ocenia je bardzo negatywnie, przeważnie ze względu  

na rozbudowaną biurokrację: „Bardzo mi się nie podoba to, że musi być aż tak rozwinięta 

biurokracja. Obecnie nie chodzę na radę wydziału, ale jak chodziłem, to ileś godzin siedzenia, 

głosowania, jakieś przepisy, mnóstwo zagadnień biurokratycznych. Taki dziekan czy prodziekan  

to po prostu siedzą w papierach od rana do wieczora, to jest jakaś masakra”. Pojawił się także zarzut, 

że osoby pracujące w administracji nie są artystami, nie mają twórczego spojrzenia i nie potrafią  

się dostosować do sytuacji: „Utrudnia, zdecydowanie utrudnia życie. Przeważnie te osoby nie mają 

żadnego związku ze sztuką i obecnie naszą akademią zajmuje się osoba, która próbuje zrobić  

z nas korporację, to znaczy ma pretensje jak żądamy czegoś, co wydaje się zupełnie niepotrzebne,  

a czasami jest to po prostu sedno naszej pracy”. Niekiedy występuje zjawisko niechęci  

do współpracy między poszczególnymi pracowniami. Ma to zły wpływ na całą uczelnię i powinno 

być weryfikowane przez osoby zarządzające: „Po prostu to wszystko to są bardzo konkretne sytuacje 

danego wydziału, że na niektórych wydziałach się wyczuwa brak współpracy pomiędzy pracowniami, 
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konkurują ze sobą albo nie wiem, nie lubią się i nie chcą sobie pomagać. Jak student ma problem, 

który wykracza poza jego pracownię i chciałby pomocy gdzie indziej to nieraz jest tak, że niechętnie 

albo mówią wprost, że nie; a na innych wydziałach jest inaczej. Ja byłem jeszcze na politechnice  

i tam współpraca była na porządku dziennym”. Z wywiadów wynika, że w strukturze organizacyjno-

administracyjnej panuje chaos, a osoby pracujące na administracyjnych stanowiskach nie są w stanie 

podołać wyzwaniom: „Myślę, że takie administracyjne kwestie są czymś szalenie problematycznym. 

Czasami obrona doktoratu czy habilitacji zostaje unieważniona, to jest olbrzymim problemem,  

bo okazało się, że ktoś nie doczytał czegoś”. W ramach struktury administracyjnej badani zwrócili 

także uwagę na stanowisko rektora. Według pracowników akademii osoba sprawująca tę funkcję 

powinna wywodzić się ze środowiska artystycznego: „Jest pytanie czy w przypadku rektora jest 

potrzebne coś takiego jak autorytet artystyczny. To musi być artysta, który rozumie problemy artystów. 

To jest szalenie ważne zagadnienie”. Negowali wartość zajmowania tej pozycji przez osobę  

z wykształceniem wyłącznie w zakresie zarządzania. Tylko jeden z badanych odniósł się w swojej 

wypowiedzi wprost do swojego przełożonego, zwracając szczególną uwagę na znaczenie charyzmy: 

„[…] jako rektor, jako głowa tej uczelni jest wizjonerem i myślę, że jest to atut. Dzięki temu,  

że jego pomysły zostały wdrożone mamy w tym momencie wspaniały budynek, z perspektywą 

rozbudowy, ale fakt, że jakby jego umiejętności negocjacyjne, osobowościowe to jest jedna rzecz, 

natomiast cały pion administracyjny musiał nad tym nadążyć i uważam, że tutaj wspólna praca pani 

kanclerz i pana kwestora i ludzi odpowiedzialnych za rozliczenie tych pieniędzy unijnych to naprawdę 

były dodatkowe godziny, etaty pracy, które po prostu ludzie spędzali nad komputerami i tak dalej”. 

Poproszono badanych również o ocenę poziomu akademii sztuk pięknych pod względem 

merytoryczno-kształceniowym. Część badanych opiniuje go pozytywnie: „Uważam, że jest bardzo 

dobry. Zawsze miałem takie zdanie, troszkę jeżdżąc po Europie i będąc w tej lub tamtej uczelni,  

że jeszcze kształcenie artystyczne u nas jest bardzo dobre”. Niektórzy zauważają pewne braki  

w poziomie kształcenia: „Nie jest to doskonale przygotowane. Świetnie przygotowuje od strony 

technologii, od strony warsztatowej. Uważam, że tutaj nasza uczelnia jest bardzo, wydział malarstwa, 

a uczelnia w ogóle też, jak o to chodzi, jest to dobrze, dobrze to stoi. Trochę gorzej jak chodzi, 

zdecydowanie gorzej, jak chodzi o kontakt ze współczesnymi możliwościami, z nowymi mediami”. 

Pojawia się także problem rozłożenia rodzaju zajęć w programie nauczania: „Te pierwsze dwa lata  

są bardzo obciążone bo tam jest bardzo dużo przedmiotów, z których część jest bardzo wymagająca  

i uważam, że właśnie nie do końca spełnia swoją rolę, to kształcenie plastyczne, ponieważ wszystko 

jest tylko tak delikatnie muśnięte i napoczęte, nie zgłębia się tematu, więc dobre by było rozbicie  

tego na 5 lat”. Zdarza się także, że jest zbyt dużo zajęć praktycznych, które jednak powinny  

być poprzedzone warstwą problemową i historyczną: „Każdy wydział ustala programy samodzielnie,  

więc myślę, że jeśli chodzi o akademię, to w moim mniemaniu za mało jest przedmiotów 

teoretycznych”. 
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WŁĄCZANIE STUDENTÓW W OBIEG SZTUKI 

Kolejnym etapem badania była analiza współpracy akademii sztuk pięknych z galeriami, muzeami 

i innymi instytucjami w Polsce i na świecie. Chciano się także dowiedzieć, w jaki sposób akademia 

sztuk pięknych może pomóc w karierze swoim przyszłym absolwentom. 

Większość wykładowców zadeklarowało, że akademie sztuk pięknych, w których pracują, 

współpracują z galeriami wystawiającymi sztukę współczesną. Przeważnie partnerstwo nawiązywane 

jest z miejską galerią lub z muzeum sztuki współczesnej, jeżeli takowe znajduje się w danym mieście. 

Wynika z tego, że współpraca istnieje głównie na poziomie lokalnym. Zazwyczaj współdziałanie 

opiera się na wystawach prac studentów, głównie prac dyplomowych, niekiedy realizacji projektów 

kuratorskich. Nasilenie współpracy pomiędzy uczelnią a placówkami wystawienniczymi zauważono  

w środowisku warszawskim. Badani deklarowani wchodzenie akademii we współpracę 

międzynarodową, co jest niewątpliwym plusem dla studentów: „To znaczy my mamy masę szkół  

w całej Europie i zresztą nie tylko, bo w Stanach też, z którymi współpracujemy. Wymieniamy 

studentów, pedagodzy przyjeżdżają do nas”. Akademie tworzą także własne galerie,  

aby dać przestrzeń wystawową swoim podopiecznym: „Nasi studenci dostali od nas miejsce, w którym 

sami tworzą swoją galerię, a właściwie to jest ta galeria i galeria na wydziale nowych mediów, w której 

też pokazują studenci. Jest galeria taka akademicka, w której studenci czasem pokazują, również 

absolwenci”. Dwoje badanych twierdzi, że współpraca nie istnieje. Jeden z nich umotywował ten stan 

brakiem korzyści dla partnerskiej instytucji: „W Polsce ja nie znam takiej galerii ani muzeum, które 

chce współpracować ze szkołami. Chyba, że w uczelni pracuje artysta, który jest hołubiony przez 

kuratora albo kogoś z muzeum, inaczej praktycznie się to nie udaje”. Trzeba jednak zauważyć,  

że większość badanych skupiła uwagę na wydziale, na którym pracuje i nie mieli szerokiego oglądu 

omawianego tematu: „Profesorowie i cała kadra ma swoje znajomości i ta współpraca między 

uczelniami polskimi i zagranicznymi, między instytucjami kultury polskimi, zagranicznymi jest bardzo 

dynamiczna, ale szczerze powiem, czy to jest formalnie organizowane w jakichś dokumentach  

i umowach dwustronnych, to nie wiem jak to wygląda”. Zastanawialiśmy się nad tym, czy współpraca 

akademii sztuki pięknych z innymi instytucjami może w jakiś sposób pomóc studentom w rozwoju  

ich karier. Respondenci zgodnie twierdzą, że takie działania dają młodym ludziom możliwość 

zapoznania się ze światem sztuki współczesnej w Polsce. Na podstawie wypowiedzi badanych 

można sądzić, że akademie podejmują współpracę z instytucjami wystawienniczymi jedynie  

w niewielkim zakresie. Trudno jednak powiedzieć, czy taki ogląd sytuacji jest rzeczywisty czy wynika  

z ograniczonej wiedzy wykładowców dotyczącej podejmowanych na akademii inicjatyw. Rozmówcy 

niejednokrotnie podkreślali, że nie są zaznajomieni z działalnością prowadzoną na innych wydziałach. 

Wyłącznie jedna osoba była świadoma całościowego funkcjonowania uczelni, na której jest 

zatrudniona, w kontekście podejmowanej współpracy: „Tak, współpracujemy, nie tylko uczęszczając 

na różnego rodzaju zajęcia, ale chodzimy z naszymi studentami do galerii. Mamy podpisane takie 

oficjalne umowy, niektórzy nasi studenci pracują w galeriach i z galeriami, niektórzy  

już tam wystawiają, ci wyjątkowo utalentowani”. 
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W ramach wsparcia i wyłaniania najzdolniejszych studentów organizowane są przez akademie sztuk 

pięknych konkursy. Na każdej z badanych uczelni jest organizowany co roku konkurs dyplomowy 

czy konkurs typu coming out. Oprócz tego na danych wydziałach są organizowane pomniejsze, takie 

jak konkurs grafiki, rzeźby, malarstwa i tym podobne. W ramach wygranej studenci mogą  

się spodziewać gratyfikacji pieniężnej, stypendium, wystawy w galerii akademickiej, rzadko 

wystawy w innej galerii. Jeden z badanych poddaje jednak w wątpliwość realną przydatność konkursu 

akademii: „Jest taki doroczny konkurs imienia patrona naszej uczelni, bardzo fajny, tylko  

jak obserwuję od dwudziestu paru lat ten konkurs, to zwycięzcami tego konkursu są przeważnie 

ludzie, którzy nie zrobili żadnej kariery”. 

Rozmowa dotyczyła także tego, jakie są drogi kontaktu z galeriami, aby artysta po studiach mógł 

zostać wystawiony. Okazało się, że to pytanie sprawiło problem badanym i nie umieli  

na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Wyłoniły się jednak dwie kategorie. Po pierwsze, niektórzy 

wykładowcy organizują praktyki w galeriach prywatnych czy zajęcia w publicznych instytucjach. 

To pozwala studentom uzyskać ogląd tego, jak funkcjonuje środowisko artystyczne. Pierwsza 

kategoria poniekąd łączy się z drugą i jest to sieć kontaktów, jaka panuje między wykładowcami 

akademii a galerzystami i kuratorami: „To polega na pewnych znajomościach oczywiście, po prostu 

jeżeli funkcjonujemy w tym środowisku to znamy tych wszystkich ludzi, którzy kierują placówkami,  

są kuratorami, przecież u nas części przedmiotów teoretycznych wykładają ludzie, którzy gdzieś 

działają i są kuratorami”. Jeden badany spostrzegł, że „w środowisku galeryjnym pracują ludzie 

chimeryczni i tak naprawdę nie ma żadnej drogi, przepisu na to, jak nawiązywać kontakt  

z poszczególnymi placówkami”. Zauważono także, że najlepszym sposobem jest własna praca  

i poszukiwanie. Młody człowiek, ich zdaniem, powinien samodzielnie starać się korzystać z różnych 

kanałów komunikacyjnych: „No nie wiem, ja to robiłem zawsze na własną rękę, jeździłem  

i pokazywałem prace i albo się ktoś godził, zazwyczaj się godził albo nie. Zresztą jak później 

rozmawiałem z tymi galernikami wszystkimi to oni mówią, że najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, 

poznać się, pokazać na żywo te prace”. Stanowisko to nie pokrywa się z wypowiedziami 

przedstawicieli galerii. Ci, w sposób otwarty albo mniej explicite, przyznawali, że nie organizują 

wystaw twórcom, których nie znają, jedynie na postawie ich portfolio. Rozmówcy opowiadali, że wybór 

artystów bazuje na systemie współpracy i poleceń między galeriami. Niektórzy przedstawiciele 

placówek III sektora i komercyjnych nie kryli, że często nie mają nawet czasu oglądać przysyłanych 

portfolio. Dlatego badaczom wydaje się, że pomoc artystom, ze strony akademii, przy stawianiu 

pierwszych kroków jest niezbędna dla ich zaistnienia. Tym bardziej, że badani poproszeni  

o ocenę systemu kuratorsko-muzealno-galeryjnego, przyznali że jest to świat zbyt zamknięty. 

Prestiżowe instytucje w dużej mierze stawiają na znane nazwiska, kogoś z ugruntowaną pozycją,  

a galerie komercyjne mają swoją tak zwaną „stajnię artystów” i w takiej sytuacji bardzo ciężko jest 

zaistnieć w środowisku. Jeden z rozmówców określił to dosadnie: „Trafiła Pani na osobę, która  

w ogóle nie jest w systemie kuratorsko-galeryjnym i z mojego punktu widzenia to jest klika i mafia, 

która w ogóle nie dopuszcza mojej osoby”. W ocenie badanych kuratorzy starają się mieć zbyt duży 

wpływ na artystów, ich decyzje, i nie następuje między tymi dwiema stronami swoisty dialog,  

zbyt wiele rzeczy jest narzucone: „Wielu kuratorów ma kompleks artysty, mówią co artysta ma zrobić, 



 

 

 

4
6
 

co zrobił dobrze, a co źle, więc tak to funkcjonuje. Dlatego wydaje mi się, że jakby więcej tego było 

[zainteresowania społecznego sztuką] to może byłoby mniej takich elementów dominujących. Mniej  

tej hierarchii, że jak ja cię nie wezmę, to nikt o tobie nie napisze, nie zrobi”. Pojawiły się również 

kontrastowe opinie (jednak w znacznej mniejszości). Istnieje grupa badanych, która uważa,  

że w jakimś stopniu galerie czy muzea są w stanie pomóc twórcom. Instytucje podlegają jednak 

pewnym nurtom, kierunkom, sugerują się sytuacją społeczną, co wpływa na ograniczone możliwości 

udzielania wsparcia, co jednak nie powinno być oceniane negatywnie: „Wydaje mi się, że siłą rzeczy 

podlegają pewnym modom i tendencjom po prostu, ale nie oceniam tego krytycznie, że to jest zło 

wcielone. Mam też dość bliskie przykłady, kiedy widzę, że osoba, która jest kuratorem sama 

wyszukuje nowe osoby i lojalnie je wspiera”. Wydaje się także, że zasady doboru artystów  

nie zawsze są jasne i twórcy uważają, że bywają niesprawiedliwie traktowani przez galerzystów: 

„Artyści zawsze narzekają na kuratorów, bo jednak oni są taką troszkę przeszkodą czy wiadomo, jest 

jeszcze ktoś kto ich ocenia, czy w jakiś sposób wybiera. Te zasady wyboru pewnego są albo niejasne 

albo wręcz w jakiś sposób kumoterskie, na tej zasadzie. Często artyści tutaj w jakiś sposób,  

«ty zostałeś wybrany, bo» wietrzą jakiś spisek kuratorski i to jest zawsze problem”. 

Podsumowując wypowiedzi artystów pracujących na uczelni można stwierdzić, że: 

 cenią oni sobie pracę, którą wykonują głównie z powodu osiąganej dzięki niej stabilizacji 

socjalnej oraz możliwości rozwoju osobistego i artystycznego; 

 głównym problemem dostrzeganym w pracy jest biurokracja; 

 przeważnie nisko oceniają kompetencje kandydatów na studentów swych uczelni; 

 dostrzegają brak kreatywności i twórczego myślenia swoich podopiecznych; 

 dość często wskazują na złą atmosferę panującą na akademiach i brak współpracy pomiędzy 

jednostkami; 

 niekorzystnie oceniają współpracę z kuratorami, którym zarzucają kumoterstwo i narzucanie 

artystom swojej woli. 
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ODBIORCY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Analiza odbiorców sztuki współczesnej dokonana została w oparciu o: wywiady kwestionariuszowe 

przeprowadzone z osobami odwiedzającymi muzea i galerie prezentujące sztukę współczesną, 

obserwacje odbiorców sztuki w kontakcie z wybranymi pracami, fragmenty wywiadów swobodnych  

z przedstawicielami placówek wystawienniczych, kuratorami i artystami,  dotyczące odbiorców sztuki. 

Takie spektrum badawcze pozwoliło na zestawienie różnych punktów widzenia, pozwoliło  

na weryfikację wyobrażeń na temat odbiorców. 

PROFIL BYWALCA WYSTAW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Przedstawiciele instytucji wystawienniczych opowiadali, na prośbę badaczy, o podejmowanych przez 

nich działaniach spotykających się z największym i najmniejszym zainteresowaniem. Należy 

zaznaczyć, że frekwencja jest uzależniona od szeregu czynników. Trudno znaleźć złoty środek  

na przyciągnięcie publiczności. To, co w jednych galeriach cieszy się zainteresowaniem,  

np. performance, w innych nie znajduje entuzjastów. Różnice te mogą być podyktowane tradycjami 

artystycznymi miasta czy profilem galerii, która ma już określoną stałą publiczność. Wreszcie, 

 jak przyznają badani, odbiorcy sztuki współczesnej bywają kapryśni i czasem trudno jest przewidzieć, 

co się im spodoba. Na frekwencję w muzeach i galeriach wpływ ma szereg czynników zewnętrznych, 

takich jak pora roku czy bieżąca oferta kulturalna. Badani wskazali jednak pewne tendencje odnośnie 

do preferencji publiczności. 

Przyciągają ludzi do muzeum lub galerii: 

 znane nazwiska, 

 istotne społecznie lub związane z popkulturą nośne tematy, 

 tematy związane z miastem, w którym mieści się placówka, 

 tematy związane z szeroko pojętą kulturą, 

 wystawy lokalnych artystów, 

 interdyscyplinarność (łączenie wystaw z koncertami, warsztatami, projekcjami itp.), 

 wydarzenia plenerowe, 

 wystawy fotograficzne, 

 performance, 

 malarstwo, 

 obiekty, instalacje, 

 artyści polscy, 

 działalność edukacyjna, 

 oprowadzanie po wystawie. 

Niżej frekwentowane, zdaniem naszych rozmówców, są: 

 sztuka konceptualna (chyba, że jest kontrowersyjna), 

 sztuka wideo, głównie z racji na czas konieczny do zapoznania się z nią, 
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 tematy historyczne, 

 performance, 

 mniej znani artyści zagraniczni, 

 malarstwo abstrakcyjne. 

Jak widać performance znalazł się zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie. W niektórych instytucjach 

znajduje on odbiorców, inne mają problem z jego upowszechnieniem. 

Zarządzający instytucjami wystawienniczymi zostali zapytani o to, czy wiedzą kto odwiedza  

ich placówki. Pytaniem tym chciano sprawdzić również, czy badani podejmują jakieś działania w celu 

zdobycia informacji na temat swojej publiczności. Większość placówek dotowanych ministerialnie 

prowadzi samodzielnie lub zleca statystyki bywalców. Różnice w profilu publiczności są widoczne  

ze względu na lokalizację placówki. W turystycznym Krakowie odsetek turystów w MOCAKu waha 

się w zależności od pory roku pomiędzy 40% a 60%. Znaczna część tej grupy to turyści zagraniczni.  

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w Łodzi. Bywalcy Muzeum Sztuki to głównie łodzianie.  

Jak zauważa nasz rozmówca: „Bierze się to z tego, że Łódź nie jest szczególnie interesującą atrakcją 

turystyczną, nie generuje takiego wielkiego ruchu turystycznego przyjezdnych. Myślę, że jak już ktoś 

do Łodzi przyjeżdża, zwłaszcza z zagranicy to raczej na pewno odwiedza nasze muzeum”. Wszystkie 

placówki deklarują, że ich publiczność rekrutuje się  z osób w wieku do 35 lat. W przypadku jednej  

z nich liczna jest również grupa wiekowa do 50 lat. Tylko jedna z instytucji zadeklarowała 

zainteresowanie placówką przez seniorów: „Z jednej strony mamy tutaj studentów, z drugiej mamy  

też rzesze seniorów, dla których są tutaj stałe zajęcia”. Pozostali rozmówcy w ogóle  

o tym przedziale wiekowym się nie wypowiadali lub przyznawali, że mają problem ze starszą 

publicznością. Z wypowiedzi badanych wynika, że posiadają pewną grupę tworzącą stałą publiczność: 

„mamy tą satysfakcję, że znaczna część tej publiczności to są ludzie, którzy przychodzą  

do nas po kilka razy w roku i częściej. Przychodzą nie tylko na wystawy, ale na wykłady, biorą udział 

w różnego rodzaju warsztatach, akcjach i to jest duża wartość” albo: „wydaje mi się, że takiej 

przypadkowej publiczności mamy mało”, „poza turystami jednak mamy sporo mieszkańców, którzy 

wracają co jakiś czas.” Badani uważają, że częściej odwiedzają ich kobiety, osoby posiadające 

wyższe wykształcenie, zwykle związane zawodowo ze sztuką. Tylko w jednym przypadku, poza 

osobami branżowo związanymi ze sztuką, pojawiła się informacja o pracownikach korporacji  

i rodzinach z dziećmi. 

W przypadku instytucji samorządowych i miejskich respondenci posiadają wiedzę wynikająca  

z własnych obserwacji. Jedynie w trzech przypadkach bazowali na wynikach badań. Okazuje się,  

że publiczność w tych placówkach jest zróżnicowana. Wypowiedzi badanych na temat ich odbiorców 

dawały w niektórych kwestiach sprzeczny obraz publiczności. Rozmówcy byli zgodni odnośnie  

do wykształcenia i płci miłośników sztuki współczesnej. Ci, którzy wspominali o wykształceniu, zawsze 

wskazywali na wyższe. Większość badanych uważało, że w ich placówkach wśród publiczności 

przeważają kobiety, niektórzy uważali, że nie widzą żadnej tendencji z racji płci, nikt nie stwierdził,  

że odwiedza prowadzoną przez niego galerię więcej mężczyzn. Jeśli chodzi o wiek bywalców galerii, 
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zdania są podzielone. Zdecydowana większość badanych zauważa brak publiczności w wieku 35-50. 

Znaczna część placówek chwali się natomiast dużą frekwencją wśród dzieci i młodzieży. W dużej 

mierze jest ona stymulowana poprzez zajęcia i warsztaty, które placówki prowadzą, i przez 

zorganizowane grupy szkolne, które ich odwiedzają. Problem braku odbiorców w wieku 35-50 bywa 

rozwiązywany poprzez zajęcia dla dzieci, które aktywizują także rodziców. Podobnie większość 

placówek odwiedzanych jest przez studentów. Przy czym opinie na temat bytności studentów ASP  

w galeriach są podzielone. Niektóre zauważają, że są oni głównym targetem instytucji, stanowiąc  

jej stałą publiczność. W przypadku kilku galerii, badani deklarowali brak studentów ASP w swoich 

przestrzeniach. Dla niektórych to bardzo ważna publiczność, inni stawiają na młodzież niezwiązaną  

z akademią, bo jak twierdzą „[przyszli artyści] to też jest nasza publiczność, oni też się tutaj pojawiają  

i to w dużych ilościach, ale takie pochwały od nich nie są dla mnie niczym. To jest taki tylko 

grzecznościowy, to jest tylko taki sposób życia. Oni nie przychodzą z miłości, tylko z obowiązku,  

bo kolega ma wystawę. Jak wszyscy zobaczą, że on nie przyszedł akurat, no to jak on będzie miał 

wystawę, to też nikt nie przyjdzie”. W niektórych placówkach dyrektorzy zauważyli dość wysoką 

frekwencję wśród seniorów. Z reguły jest ona, podobnie jak w przypadku dzieci, stymulowana 

specjalnymi zajęciami lub współpracą z uniwersytetami III wieku. Większość badanych deklaruje 

posiadanie stałej publiczności: „To jest tak mała grupa osób, że wydaje mi się, że to są osoby 

związane z tym miejscem od wielu lat i młodzi ludzie, którzy napływają tutaj podczas większych 

wydarzeń. To są ludzie, którzy są wierni pewnemu schematowi”. W przypadku czterech instytucji 

stwierdzono, że odwiedzają je wszyscy, nie dostrzegając specyfiki publiczności. 

W przypadku galerii niepublicznych zdecydowana większość osób przyznała, że odwiedzają ich 

głównie profesjonaliści, ludzie zawodowo związani ze sztuką i ich rodziny, ludzie związani z kulturą.  

W galeriach komercyjnych pojawiają się głównie profesjonaliści: artyści, właściciele innych galerii, 

kuratorzy. Oczywiście galerie komercyjne odwiedzają kolekcjonerzy. Co ciekawe, ta kategoria 

bywalca nie pojawiała się we wcześniejszych wypowiedziach. 

Czy, i jak zmieniała się na przestrzeni lat publiczność sztuki współczesnej? Przedstawiciele placówek 

państwowych dostrzegają większe zróżnicowanie odbiorców. Takiego stanu rzeczy upatrywać 

można zarówno w czynnikach wewnętrznych, jak i kulturowych - zewnętrznych wobec placówek. 

Prawdopodobnie jest to, z jednej strony wynik działań podejmowanych przez placówki, w celu 

zainteresowania sztuką określonych grup wiekowych, z drugiej pewną modą na bywanie w muzeach. 

Generalnie, rozmówcy zauważają również, że do galerii przychodzi coraz więcej osób (tylko  

w dwóch przypadkach pojawiła się przeciwna opinia) i że są one coraz lepiej wyedukowane, obyte 

ze światem i sztuką międzynarodową. Oto jedna z wypowiedzi na ten temat: „Ludzie coraz więcej 

wiedzą, są coraz bardziej odważni, chcą czytać, interesują się”. Niektórzy badani zauważają,  

że odwiedza ich coraz więcej młodych osób, co niekiedy jest wynikiem starań zespołu galerii. Inni - 

choć jest ich mniejszość - dostrzegają starzenie się publiczności, które wynika z faktu,  

że do placówek przychodzą te same osoby, które z roku na rok są starsze. Czasem bywa również 

wynikiem celowych działań instytucji, skierowanych do seniorów. Jedni wskazują na mniejsze 

zainteresowanie studentów akademii ich placówkami, inni dostrzegają wzmożone zainteresowanie. 
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Część badanych wspomina o formowaniu się określonego rodzaju publiczności, które jest 

wynikiem profilowania się instytucji, do której przychodzą nowi ludzie, ale o określonych 

upodobaniach, gustach i preferencjach. Niektóre placówki w ogóle nie dostrzegają zmian. 

Podsumowując część dotyczącą profilu demograficznego odbiorców sztuki w opiniach osób 

zajmujących się jej upowszechnianiem, trudno o jednoznaczne wnioski. Opinie bywają nawet skrajnie 

podzielone. Część różnic może wynikać z określonej lokalizacji instytucji, działań podejmowanych 

przez placówki, część jednak z braku obiektywnej wiedzy na temat publiczności. 

W dalszej części tego podrozdziału zostaną przedstawione dane z badania ilościowego 

zrealizowanego z odbiorcami sztuki współczesnej. Zestawienie ich z opiniami przedstawicieli 

placówek wystawienniczych pozwoli ustalić na ile ci ostatni są świadomi swej publiczności. 

Struktura przebadanej grupy 

Wśród przebadanych osób odwiedzających instytucje prezentujące sztukę współczesną 348 osób 

(62%) stanowiły kobiety a 213 (38%) mężczyźni. Od lat mówi się w Polsce o feminizacji życia 

kulturalnego. Rozkład płci badanych oraz, zawarte w dalszej części raportu, odpowiedzi mężczyzn, 

którzy jako powód odwiedzin muzeum podawali namowy partnerki, potwierdzają to zjawisko. Taki 

rozkład publiczności z racji na płeć zaobserwowali również kierujący placówkami wystawienniczymi. 

Osoby poniżej 19 roku życia stanowiły 6,2% badanych, osoby w wieku 19-26 lat 35,6%, w wieku 27-

35 to 25% respondentów, 36-45-latkowie stanowili 15,5%, grupa wiekowa 46-55 to 9,1%, a 5,9% 

badanych była w wieku 56-65 lat. Najmniej liczną grupę wiekową reprezentują osoby powyżej 65 roku 

życia, stanowią oni zaledwie 2,7% ogółu wszystkich osób biorących udział w badaniu. Wśród kobiet 

muzea i galerie najczęściej odwiedzała grupa wiekowa 19-26 – 38,9%, zaś wśród mężczyzn  

jest to grupa 27-35 lat – 32%. 

Tabela 02. Struktura przebadanej próby z racji na wiek i płeć 

Wiek 

Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

% % 

Poniżej 19 lat 8,4% 2,4% 

19-26 lat 38,9% 30,0% 

27-35 lat 21,0% 32,0% 

36-45 lat 15,3% 16,1% 
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46-55 lat 9,5% 8,5% 

56-65 lat 5,5% 6,7% 

Powyżej 65 lat 1,4% 4,3% 

Razem 100% 100% 

 

Osoby z wyższym wykształceniem dominują wśród badanej przez nas grupy odwiedzających 

instytucje wystawiające sztukę współczesną (68,8%). Dyplom magistra posiada 49,9% respondentów, 

a licencjata 18,9%. Drugim najczęściej deklarowanym poziomem wykształcenia było wykształcenie 

średnie – posiadało je 21,4% badanych. Wykształcenie gimnazjalne i niższe miało zaledwie 5,9% 

respondentów. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu znalazły się również osoby posiadające 

tytuł doktora lub profesora – 3%. 0,9% badanych odmówiło udzielenia informacji na temat swojego 

wykształcenia. Największy odsetek wśród kobiet deklarował posiadanie wyższego wykształcenia  

na poziomie tytułu magistra – 49,4%. Niemal taki sam rozkład procentowy prezentują mężczyźni, 

którzy także najczęściej wskazywali na wyższe – magisterskie wykształcenie – 50,2%. 

Wykres 02. Kobiety - poziom wykształcenia  Wykres 03. Mężczyźni - poziom wykształcenia  

 

  

8,6% 

19,3% 

19,3% 

49,7% 

3,10% 

Gimnazjalne i niżej

Średnie

Wyższe licencjackie

Wyższe magisterskie

Tytuł doktora lub profesora

2,0% 

26,3% 

17,2% 

51,0% 

3,50% 

Gimnazjalne i niżej

Średnie

Wyższe licencjackie

Wyższe magisterskie

Tytuł doktora lub profesora



 

 

Analizując rozkład wykształcenia badanych zauważyć należy fakt, że znaczna większość osób 

deklarująca średni, gimnazjalny i niższy poziom wykształcenia pozostaje w wieku wskazującym  

na kontynuowanie przez nie nauki. Takie wnioski możemy wysnuć także na podstawie kolejnego 

pytania o zawód badanych. W grupie wiekowej 19-26 lat wiele osób wymieniało w nim podjęte kierunki 

studiów lub określało swój status zawodowy jako student/ uczeń. 

Znaczna większość badanych odwiedzjących placówki wystawiające sztukę współczesną ukończyła 

bądź kontynuuje kierunki studiów, których program nauczania zawiera w mniejszym lub większym 

stopniu nauczanie artystyczne.  Największą grupą odwiedzających byli absolwenci i studenci akademii 

sztuk pięknych i uniwersytetów artystycznych – 77 osób (13,7%). Na potrzeby tego badania studenci 

kierunków takich jak socjologia, historia sztuki, etnologia itd. zostali ujęci w jedną grupę, choć 

różnorodność wewnątrz niej jest duża, umożliwiło to lepszą i czytelniejszą klasyfikację. Ta grupa 

stanowi 22,3% - jednak ze względu na kolektywne potraktowanie jej składowych nie uznajemy  

jej za największą. Kierunki ekonomiczne, filologiczne oraz ścisłe i techniczne utrzymują  

się na zbliżonym poziomie około 6 punktów procentowych. Niżej zamieszczamy tabelę prezentującą 

kierunki, jakie studiują bądź studiowali przebadani odbiorcy sztuki współczesnej. Niektórzy mogli 

pochwalić się dyplomami z różnych specjalizacji. Pozostali bądź nie ukończyli studiów bądź odmówili 

podania kierunku kształcenia, stąd dane w poniższej tabeli nie sumują się do 100%. 
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Tabela 03. Kierunki, jakie kontynuują bądź ukończyli badani 

Grupy kierunków Wyszczególnione kierunku studiów 
% 

Kierunki plastyczne (ASP) Grafika, Malarstwo, Projektowanie ubioru i biżuterii, 

Intermedia, Fotografia,  

13,7% 

Kierunki muzyczne Akademia muzyczna 1,2% 

Szkoła filmowa Organizacja produkcji filmowej, Animacja, Operatorka, 

Montaż, Reżyseria 

2,0% 

Pozostałe kierunki artystyczne Teatr tańca, Akademia Teatralna, Wzornictwo 1,8% 

Kierunki humanistyczne Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Historia, Filozofia, 

Dziennikarstwo, Prawo, Psychologia, Socjologia, 

Etnologia, Estetyka, Literatura słoweńska, Nauki 

polityczne, Okcydentalistka 

22,3% 

Kierunki filologicznie Filologia polska, angielska, rosyjska, romanistyka  5,9% 

Kierunki pedagogiczne Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja artystyczna, 

Wychowanie fizyczne, Resocjalizacja 
4,5% 

Kierunki medyczne Medycyna, Fizjoterapia, Analityka medyczna, 

Dietetyka, Logopedia 
1,6% 

Kierunki ekonomiczne Ekonomia, Marketing i Zarządzanie, Finanse  

i Rachunkowość, Administracja, Handel 
6,2% 

Kierunki przyrodnicze Chemia, Biologia, Biotechnologia, Ochrona 

środowiska, Geografia 
3,2% 

Kierunki ścisłe i techniczne Architektura, Architektura krajobrazu, Architektura 

wnętrz, Informatyka, Matematyka, Automatyka  

i robotyka, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, 

Budownictwo, Fizyka, Elektronika 

5,7% 

Inne Bezpieczeństwo wewnętrzne, Transport, Zawodowe 

pośrednictwo pracy 
0,7% 

 

Analizując grupy zawodowe osób, z którymi przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy uwidacznia 

się tendencja odwiedzania muzeów sztuki przez osoby pracujące w szeroko pojętej kulturze. 

Marginalny wręcz odsetek badanych zajmuje się na co dzień pracą w zawodach technicznych (1,6%). 

Największą grupą zainteresowanych są studenci (23,5%). Wpływ na taki stan rzeczy może mieć ilość 

wolnego czasu i chęć poznawania kultury przez tę grupę badanych. Duży kontakt ze sztuką 

współczesną mają pracownicy sektora kreatywnego i pracownicy umysłowi (21,7%). Dziwi niska 

frekwencja osób zatrudnionych w uczelniach wyższych, szczególnie artystycznych oraz w sektorze 

kultury, muzeach i galeriach, a także samych właścicieli galerii sztuki. Sporą część odwiedzających 

stanowią artyści (7,5%). Liczba artystów odwiedzających muzea sztuki współczesnej utrzymuje  

się na podobnym poziomie, co na przykład pracowników biurowych czy zawodów sektora usług.  
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W skład grup najrzadziej odwiedzających muzea wchodzą bankowcy i wspomniani wcześniej 

właściciele galerii sztuki.  Przy interpretacji tych danych należy mieć na uwadze, że artystów, pomimo 

głosów mówiących o ich nadprodukcji, jest w kraju nieporównywalnie mniej w stosunku  

do pracowników sektora usług i zajmujących się pracą biurową, podobnie przypadku galerzystów 

należy wziąć pod uwagę niszowość ich zawodu. Badania ponadto wykazały pewną sprzeczność  

ze stereotypami – osoby pracujące fizycznie, tutaj zakwalifikowane do kategorii zawodów sektora 

usług, mają stosunkowo wysoki udział (5,9%) wśród ogółu badanych. Aktywność emerytów i rencistów 

także nie należy do najniższej, ta grupa to 3,3% respondentów. Niecałe 4% badanych odmówiło 

udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 
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Tabela 04. Charakter zawodów 

Grupy zawodów Wyszczególnione zawody  % 

Studenci  - 23,5% 

Pracownik umysłowy prawnik, logistyk, terapeuta, historyk, tłumacz, 

lektor, handlowiec, marketingowiec, pracownik 

działu HR, zawody ekonomiczne, stanowiska 

kierownicze, różnego rodzaju specjaliści, 

12,7% 

Zawody sektora kreatywnego freelancer, architekt, projektant mebli, wnętrz, 

ubrań, grafik, dziennikarz, architekt, produkcja 

filmowa, informatyk, programista 

9,0% 

Artyści fotograf, malarz, filmowiec, designer, poeta, 

kostiumograf, muzyk, aktor, operator, 

montażysta 

7,5% 

Pracownik biurowy administracja, dział płac 6,9% 

Uczniowie  - 6,2% 

Zawody sektora usług barman, fryzjer, kelner, sprzedawca, kucharz, 

elektryk, kasjer, ochroniarz, osoba sprzątająca 

5,9% 

Nauczyciele i pedagodzy - 4,6% 

Emeryci/Renciści  - 3,3% 

Praca na uczelni wyższej asystent na ASP, wykładowcy na ASP, 

wykładowcy uczelni nieartystycznych, lecz 

związanych z kulturą 

2,8% 

Pracownicy służby zdrowia służba zdrowia  (lekarz, laborant, pielęgniarka, 

stomatolog, fizjoterapeuta) 
2,3% 

Pracownik muzeum/galerii kuratorzy, osoby oprowadzające, osoby 

przygotowujące wystawy oraz wydarzenia  

na terenie muzeów i galerii  

2,3% 

Pracownicy sektora kultury animatorzy kultury, organizatorzy przedsięwzięć 

kulturalnych, krytycy sztuki oraz teatralni, 

historyk sztuki 

2,9% 

Osoby pozostające bez pracy poszukujące pracy, zajmujące się domem 1,8% 

Własna działalność poza działu kultury - 1,8% 

Zawody techniczne Inżynier, konstruktor samolotów 1,6% 

 Bankowiec 0,5% 

Właściciel galerii sztuki - 0,5% 
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Jak się okazuje przedstawiciele placówek wystawienniczych znają swoją publiczność pod względem 

płci, wykształcenia i w dużej mierze z racji na jej wiek. Ich wypowiedzi w znacznym stopniu pokrywały 

się z danymi uzyskanymi w badaniu. Należy zwrócić jednak uwagę, że mimo deklaracji niektórych 

instytucji na temat zainteresowania seniorów sztuką współczesną, jest to grupa stosunkowo mało 

liczna w stosunku do pozostałych przedziałów wiekowych. Podobnie grupa najmłodsza swoje 

zainteresowanie sztuką  najwyraźniej ogranicza do udziału w zorganizowanych wycieczkach 

szkolnych, o których wspominali badani zarządzający placówkami wystawienniczymi. Co ciekawe, 

rozmówcy pracujący w instytucjach nieco zaniżają wiek swoich badanych sądząc, że najczęściej 

odwiedzają ich młodzi ludzie w wieku studenckim, podczas gdy statystycznie nieco większy odsetek 

publiczności rekrutuje się z grupy starszej 27-35-latków. Mają jednak rację twierdząc, że po 35 roku 

życia frekwencja spada. W przypadku kobiet spadek dostrzegalny jest już w grupie wiekowej 27-35.  

W dużej mierze może on być podyktowany obowiązkami wynikającymi z opieki nad dziećmi. Warto 

więc zaproponować kobietom ofertę dla matek z dziećmi. 

Kluczowym celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie kim jest osoba 

odwiedzająca placówki wystawiające sztukę współczesną, jakie miejsce w jej życiu zajmuje sztuka,  

z wyszczególnieniem sztuki współczesnej oraz jak często obcuje ona ze sztuką. Osoby odwiedzające 

galerie i muzea są niesamowicie różnorodną grupą badawczą, stąd bardzo trudnym jest zadanie 

stworzenia jednorodnego profilu bywalca takich placówek. 

Na samym początku badania respondenci zostali zapytani o zainteresowania. Ciekawiło nas w jakich 

obszarach szeroko rozumianego życia kulturalnego funkcjonują badani. Uzyskane odpowiedzi  

na to pytanie możemy również odnieść do tego, czego badani mogą poszukiwać w muzeach. 

Ważnym pytaniem jest czy respondenci mogą realizować i pogłębiać swoje zainteresowania  

w przestrzeni muzealnej czy galerii sztuki. Badani mogli wybierać spośród zaproponowanej kafeterii, 

składającej się z 15 odpowiedzi lub udzielić własną odpowiedź, która w kafeterii nie została 

uwzględniona. W pytaniu była możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi
4
. 

  

                                                 
4
 W niektórych pytaniach wielokrotnego wyboru (pytanie o zainteresowania czy preferencje w obszarze sztuki), 

gdzie badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, suma wskazań przekracza liczebność próby, a łączna 

wartość procentowa wynosi więcej niż 100%. 
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Wykres 04. Jakie są Pana/i zainteresowania? 

 

Ogółem wśród badanych największym zainteresowaniem cieszy się film, wskazany przez 42,4%.  

Na drugim miejscu wymieniona przez 39,5% ankietowanych znalazła się muzyka. Malarstwo i podróże 

okazały się atrakcyjne dla kolejno 36,3% i 34,3% respondentów. Największe zainteresowanie  

dla nieco ponad jednej czwartej ankietowanych wzbudza literatura i poezja (26,9%), fotografia 

(25,9%), następnie sport (23,9%) oraz teatr (20,3%). Co siódma osoba (15,4%) wyraża 

zainteresowanie mediami, podobna ilość badanych twierdzi, że interesuje ich rzeźba (13,5%). 

Pozostałe dziedziny kultury znajdujące się w kafeterii, czyli zajęcia plastyczne i manualne, informatyka 

i grafika, taniec, a także techniki audiowizualne, liczbą wskazań oscylują wokół 10 punktów 

procentowych. 

Wiek i poziom wykształcenia nie są zmiennymi, które różnicują badanych w wyborach zainteresowań. 

Analiza wyników innej ważnej zmiennej, jaką jest płeć pozwala stwierdzić, iż tylko w niektórych 

przypadkach kobiety i mężczyźni wyraźnie różnili się w udzielanych odpowiedziach. Malarstwem 

interesuje się 3 razy więcej kobiet niż mężczyzn
5
. Także taniec jest silniej związany z płcią badanych, 

82,8% kobiet cechuje największe zainteresowanie właśnie tańcem
6
. 76,1% kobiet przyznało,  

że realizuje swoje zainteresowania dzięki zajęciom plastycznym i manualnym. Z kolei informatyka  

i grafika interesuje taką samą liczbę kobiet i mężczyzn. 

Ostatnim elementem dookreślającym profil bywalców placówek wystawienniczych jest sposób,  

w jaki ubierają się oni na wyjście do muzeum czy galerii. Styl ubioru badanych może świadczyć 

                                                 
5
 Zależność istotna statystycznie p<0,001; zależność umiarkowana (VK: 0,20) 

6
 Zależność istotna statystycznie p<0,005; zależność słaba (VK: 0,15) 

9,7% 

10,4% 

10,4% 
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26,9% 

34,3% 

36,3% 

39,5% 

42,4% Film

Muzyka

Malarstwo

Podróże

Literatura/poezja

Fotografia

Sport

Teatr

Media (telewizja, internet)

Rzeźba
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zarówno o charakterze ich pracy zawodowej, ale także może być wyrazem stosunku do instytucji 

prezentującej sztukę. Przedstawione dane zostały uzyskane w ramach obserwacji. 

Wykres 05. Ubiór 

 
Ponad sześciu na dziesięciu badanych prezentuje codzienny styl ubioru. 13,1% obserwowanych osób 

ubrana była elegancko. Poniżej 10 punktów procentowych uplasowały się takie charaktery ubioru  

jak minimalistyczny (7,2%), awangardowy (6,8%), sportowy (5,0). Nasuwa się wniosek, iż bywalcy 

placówek wystawienniczych nie czują potrzeby dostosowania swojego ubioru do aktu obcowania  

z działami sztuki. Być może badani wizyty w muzeach sztuki traktują jako coś codziennego, 

powszedniego. 

PREFERENCJE ODBIORCÓW W OBSZARZE SZTUKI 

W kolejnym pytaniu zespół badaczy chciał poznać opinię na temat poziomu zainteresowania sztuką 

wśród osób, które odwiedziły placówki wystawiające sztukę współczesną. Co drugi badany w sposób 

zdecydowany odpowiedział, iż bardzo interesuje się sztuką. Raczej interesuje się sztuką niewiele 

mniej osób (40,2%). Jedna na dziesięć osób odpowiedziała, że sztuka znajduje się poza kręgiem  

ich zainteresowań, ta grupa osób była wyłączona z odpowiedzi na kolejne pytanie. Nie jest 

zaskoczeniem, że w grupie studentów kierunków artystycznych i osób posiadających artystyczne 

wykształcenie 88,3% badanych deklarowało, że jest bardzo zainteresowane sztuką. 

  

1,4% 

5,0% 

6,8% 

7,2% 

13,1% 

66,5% Typowy, codzienny

Elegancki

Minimalistyczny, stonowany

Awangardowy

Sportowy

Inny
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Wykres 06. W jakim stopniu jest Pan/i zainteresowana sztuką? 

 

Niezainteresowane sztuką są osoby reprezentujące grupę wiekową 27-35 (39,6% wybrało ten wariant 

odpowiedzi). Zadziwić może fakt, że wyższy niż przeciętnie odsetek deklaracji braku zainteresowania 

sztuką dotyczy osób z wykształceniem wyższym na poziomie magistra – 42,7% osób spośród  

tej grupy wybrało opcję niespecjalnie interesuję się sztuką. 

Badanie było przeprowadzane na terenie placówek specjalizujących się w wystawiennictwie sztuki 

współczesnej, pytanie o preferencje w obszarze sztuki może wykluczyć przypadkowość znalezienia 

się właśnie w takim muzeum czy galerii. Dzięki poprzednim pytaniom wiemy, że sztuka zajmuje 

istotne miejsce w życiu badanych, a kolejne dostarczy nam wiedzy, które okresy sztuki, nurty 

artystyczne najbardziej interesują publiczność muzealną. W pytaniu tym nie było ograniczeń liczby 

wskazań, kafeteria składała się z 22 wariantów odpowiedzi, w tym z opcji Inne. 9,3% badanych miała 

problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. 

49,2% 

40,2% 

9,7% 

0,9% 

Bardzo interesuję się sztuką Raczej interesuję się sztuką

Niespecjalnie interesuję się sztuką Wcale nie interesuję się sztuką
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Wykres 07. Jakie są Pan/i preferencje w obszarze sztuki?

 
 

Udzielone odpowiedzi wskazują na silne rozbudzenie zainteresowania sztuką współczesną wśród 

badanych, 6 na 10 badanych interesuję się tym okresem sztuki. Zdecydowanie najwięcej osób 

zainteresowanych sztuką współczesną odnajdziemy wśród reprezentantów grupy wiekowej 19-26 – 

37,1%
7
. Zarówno najmłodsi (poniżej 19 lat – 5,5%) jak i najstarsi (powyżej 56 lat – 5,7%)  

nie przejawiają dużego zainteresowania tym okresem sztuki. Ponadto duże zainteresowanie sztuką 

współczesną dotyczy przede wszystkim osób z wyższym wykształceniem (70,6%). Kolejne siedem 

wskazań (wyłączając Pop-Art) to formacje pierwszych kierunków awangardowych z początku  

XX wieku. Analizując dalej sztukę współczesną takie prądy jak postimpresjonizm (8,4%) oraz fowizm 

(6,2%) znajdują się znacznie niżej w hierarchii popularnych obszarów sztuki. Jeden na dziesięciu 

respondentów interesuje się sztuką renesansu, romantyzmu, średniowiecza oraz starożytnej Grecji. 

Poziom zainteresowania reszty okresów historii sztuki utrzymuje się na poziomie 10 punktów 

procentowych. 

                                                 
7
 Zależność istotna statystycznie p<0,005; zależność słaba (VK: 0,15) 
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4,4% 
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7,8% 

8,4% 

10,3% 

10,3% 

10,7% 

10,9% 

11,60% 

13,40% 

13,80% 

15,20% 

15,80% 

18,3% 

22,10% 

63,20% 

Sztuka współczesna
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Sztuka baroku
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Sztuka starożytna

Sztuka realistyczna

Sztuka klasycysczna

Fowizm

Sztuka oświecenia
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Dopełnieniem wiedzy o ulubione obszary sztuki było pytanie o ulubioną formę sztuki współczesnej. 

Udzielały na nie odpowiedzi jedynie te osoby, które w poprzednim wskazały zainteresowanie sztuką 

współczesną. Spośród wielu różnych form wyrazu, które podejmują się współcześni artyści, 

najbardziej ceniona wśród respondentów jest tradycyjna gałąź sztuk plastycznych – malarstwo, 

wskazane przez co drugiego badanego. Kolejną, często wybieraną formą sztuki współczesnej jest 

street art. Ta forma sztuki jest tworzona w miejscach publicznych, więc każdy uczestnik tej przestrzeni 

jest jej odbiorcą, tak więc nikt nie jest wyłączony z odbioru tego rodzaju artystycznego przekazu. 

Warto tutaj wspomnieć, że badani w pytaniu dotyczącym sposobów uprzystępnienia sztuki 

współczesnej wskazywali na to, że sztuka powinna wyjść na ulicę. Street art jest formą odpowiedzi  

na to zapotrzebowanie. Co czwarty badany najbardziej lubi instalacje (23,7%), performance, 

happening (23,7%) oraz sztukę wideo (22,8%). Landart, sztuka kinetyczna i netart – działalności 

artystyczne wychodzące poza obszar muzealny, nie są popularnymi przejawami sztuki współczesnej 

wśród badanych. 

Wykres 08. Jakie formy sztuki współczesnej najbardziej Pan/i lubi? 

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ 

Poza określeniem stopnia zainteresowania badanych różnymi formami i prądami sztuki ankieta miała 

na celu poznanie za pomocą jakich kanałów respondenci obcują ze sztuką. Możliwe było wskazanie 

więcej niż jednej odpowiedzi. Najczęstszym działaniem, jakie podejmują respondenci chcąc obcować 

ze sztuką, są odwiedziny w galeriach i centach sztuki, ten wariant zaznaczyło 8 na 10 ankietowanych. 

Niewiele mniej korzysta z Internetu by rozszerzyć swoją wiedzę i być na bieżąco z trendami w sztuce 

(62,4% badanych). Po książki i albumy sięga niemal co drugi badany. Taka sama liczba odbiorców 

sztuki współczesnej uczęszcza na wykłady i spotkania z artystami (30,4%) oraz ma możliwość 

obcowania ze sztuką w szkole lub w pracy (31,2%). Niewiele mniej badanych deklaruje, iż zalicza  

się do grona twórców sztuki – tę odpowiedź zaznaczył co czwarty respondent. Jedynie  
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7,7% ankietowanych przyznaje, że kolekcjonuje sztukę. (Najwięcej kolekcjonerów sztuki rekrutuje  

się z grupy wiekowej 27-35 lat – 25,6% badanych, którzy zbierają dzieła sztuki
8
). Marginalny odsetek 

badanych deklaruje, że w codziennym życiu ze sztuką nie obcuje wcale. 

Wykres 09. W jaki sposób obcuje Pan/i ze sztuką współczesną? 

 
 

Wariant odpowiedzi Inne wybrało 5,8% badanych. Do najbardziej licznej grupy należą wypowiedzi 

wskazujące, że to znajomi respondentów będący absolwentami lub studentami akademii sztuk 

pięknych umożliwiają badanym obcowanie ze sztuką. Treść reszty odpowiedzi zawarta jest w tabeli  

nr 05. 

Tabela 05. W jaki sposób obcuje Pan/i ze sztuką współczesną? 

Sposoby obcowania ze sztuką współczesną (Inne) 
 

Znajomi są artystami/absolwentami/studiują na ASP 1,4% 

Eventy na ulicach (Uliczny Teatr, happeningi) 1,4% 

Rozmawiam o sztuce 0,6% 

Inne: aukcje, biorę udział w performance, członek klubu  

artystycznego, media, oglądam relacje z wydarzeń 

artystycznych, prasa, podczas podróży 

2,4% 

 

Przedmiotem badań było także określenie, skąd ankietowani dowiadują się o wydarzeniach mających 

miejsce w galeriach i muzeach. Kafeteria odpowiedzi uwzględniała zarówno kontakty bezpośrednie 

(znajomi, szkoła, praca), jak również medialne formy przekazu czyli Internet, prasę, telewizję. Badani 

                                                 
8
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Uczęszczam na wykłady/spotkania z
artystami
W szkole/pracy

Sam/a tworzę sztukę
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zostali ponadto poproszeni o wymienienie konkretnych tytułów gazet oraz adresów stron 

internetowych, dzięki którym dowiadują się o wystawach sztuki. 

Głównym źródłem wiedzy i informacji o wystawach sztuki jest Internet, który swą częstością wskazań 

wyraźnie wyróżnia się spośród reszty dostępnych wariantów odpowiedzi. 77,5% badanych korzysta 

głównie z tego źródła śledząc wydarzenia z obszaru sztuki. Znacząca w procesie przekazywania 

informacji jest grupa znajomych, 43,9% respondentów opiera swoją wiedzę na informacjach 

pozyskanych właśnie od nich. Media typu prasa i telewizja pełnią zdecydowanie mniejszą rolę  

w promowaniu sztuki. Prasę wymienił co 5 badany, a telewizję jedynie 8,6% respondentów. 14,4% 

ankietowanych czerpie wiedzę na temat wystaw z pracy bądź ze szkoły. W kategorii Inne badani 

najczęściej wymieniali, że o wystawach dowiadują się dzięki plakatom, które przypadkowo napotykają 

w przestrzeni publicznej (5,2%) oraz ulotkom (1,6%), które można znaleźć w kawiarniach oraz 

instytucjach kultury. Nieco rzadziej respondenci otrzymują bezpośrednio od galerii oraz samych 

artystów zaproszenia na wernisaże wystaw (2,8%). 0,6% badanych stwierdziło, że wizyta w muzeum 

jest dyktowana „potrzebą chwili”. Zmienne społeczno-demograficzne jak wiek, wykształcenie i płeć  

nie różnicują odpowiedzi na to pytanie. 

Wykres 10. Skąd czerpie Pan/i informacje na temat wystaw sztuki? 

 

Najczęściej wymienianym medium sieciowym (32,4%), z którego korzystają badani w celu pozyskania 

informacji o wystawach sztuki jest Facebook. Pozwala on na monitorowanie nie tylko oficjalnych 

fanpage’y muzeów sztuki i galerii, lecz również oddolnie tworzonych profili, które zajmują  

się promowaniem kulturalnych wydarzeń na obszarze miast oraz całej Polski. Kolejną zaletą  

tego medium społecznościowego wskazywaną przez bywalców placówek wystawienniczych jest  

to, że umożliwia ona śledzenie dokonań i planowanych wystaw swoich ulubionych artystów, których 

coraz większa liczba posiada swoje fanpage’e. Niewiele mniej ankietowanych wchodzi na strony 

swoich ulubionych placówek i galerii – 27,4%. Reszta wskazań zaprezentowanych w tabeli  

nr 06  
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nie przekracza 10 punktów procentowych. Jeśli chodzi o prasę, po którą sięgają badani by dowiedzieć 

się o wystawach sztuki, najbardziej popularna jest „Gazeta Wyborcza”. W następnej kolejności 

respondenci czytują takie tytuły jak „Szum”, gazety lokalne, „Arteon” czy „Obieg”. 

Tabela 06. Wykaz stron internetowych oraz tytułów periodyków wymienianych przez badnaych 

Strony Internetowe 
% 

Nazwy periodyków 
% 

Facebook  32,4% Gazeta Wyborcza (dodatek CO jest 

grane?, Wysokie Obcasy) 

3,6% 

Strony danych placówek/galerii 27,4% Szum 3,2% 

Strony z ofertą kulturalną miasta 

(silesiaspace.pl, plasterlodzki.pl, ox.pl – 

portal Śląska Cieszyńskiego, 

um.warszawa.pl, ostrawa.pl, cieszyn.pl, 

trójmiasto.pl, kulturalnie.waw.pl) 

4,2% Gazety lokalne 1,8% 

Newslettery  3,6% Arteon 1,6% 

Obieg 3,4% Obieg 1,4% 

Strony poświęcone sztuce (artnet.pl, 

booooooom.com, meakultura.pl, 

rynekisztuka.pl, streeartnews.pl, ninateka.pl, 

platformakultury.pl, art.pl) 

2,4% 

Polityka 0,8% 

Culture.pl 2,0% Format 0,7% 

Szum  1,8% Dwutygodnik 0,6% 

Dwutygodnik  1,6% Art&bussines 0,5% 

Portale społecznościowe (Twitter, Instagram) 1,4% Artlook 0,5% 

Art.info 0,8% Gazety muzealne 0,4% 

Ultramaryna 0,6   

 

KONTAKT ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ 

Podczas wywiadu kwestionariuszowego badani mieli za zadanie oszacować jak często chodzą  

na wystawy sztuki klasycznej, sztuki współczesnej oraz jak często biorą udział w wernisażach.  

Do wyboru mieli sześć jednostek częstotliwości. Na początku respondenci zostali poproszeni  

o wskazanie jednego z pięciu wariantów określających różny stopień uczestnictwa w wystawach 

sztuki klasycznej. 
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Wykres 11. Jak często chodzi Pan/i na wystawy sztuki klasycznej? 

 

Deklaracje dotyczące praktyki chodzenia na wystawy sztuki klasycznej sugerują, że zainteresowanie 

nią badanych jest umiarkowane. 26,7% uczestników badania chodzi na tego typu wystawy 

przynajmniej raz na pół roku, 24,9% korzysta z oferty muzeów prezentujących ten rodzaj sztuki  

raz w roku lub rzadziej. Co piąty respondent odczuwa chęć zobaczenia sztuki klasycznej  

raz na 2-3 miesiące, wysoką częstotliwością odwiedzin muzeów wystawiających sztukę klasyczną 

charakteryzuje się grupa badanych licząca 9,7 punktów procentowych. 11,3% ankietowanych  

nie potrafiło zakwalifikować częstości odwiedzin w muzeach do żadnego z przedstawionych  

w kwestionariuszu wariantów odpowiedzi. 

Aby dopełnić wyłaniający się obraz bywalca placówek prezentujących sztukę współczesną warto 

przyjrzeć się również częstości, z jaką badani chodzą na wystawy skupiające się wokół tego okresu 

sztuki. Jeśli chodzi o praktykę chodzenia na wystawy sztuki współczesnej rozkład odpowiedzi 

ankietowanych jest diametralnie inny w porównaniu do częstości odwiedzin muzeów prezentujących 

sztukę klasyczną. Może mieć na to wpływ także fakt, że wystawy sztuki klasycznej zwykle mają 

charakter stałych ekspozycji, nie często więc są otwierane nowe. 
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Wykres 12. Jak często chodzi Pan/i na wystawy sztuki współczesnej?

 

11,8% badanych na wystawy sztuki współczesnej chodzi co najmniej raz na 2 tygodnie, 23,2% 

badanych zwiedza wystawy raz w miesiącu, co czwarty respondent do muzeum, galerii wybiera  

się raz na dwa trzy miesiące. Raz na pół roku gośćmi placówek wystawiających sztukę współczesną 

jest 22,9% badanych. Rzadziej, bo co najmniej raz w roku na wystawy sztuki współczesnej uczęszcza 

15,7% ankietowanych. 5,5% ogółu respondentów miało problem z określeniem częstotliwości 

chodzenia do placówek specjalizujących się w wystawiennictwie tego typu sztuki. Grupa osób 

związanych ze sztuką poprzez kierunek studiów lub wykształcenie zdecydowanie częściej chodzi  

na wystawy sztuki współczesnej od reszty przebadanej próby. 40,8% badanych z tej grupy 

deklarowało, że na wystawy chodzi raz w miesiącu, 27,2% czyni to raz na 2 tygodnie i częściej.  

W przypadku wystaw sztuki klasycznej zanotowano niewiele wyższą niż ogólna częstotliwość 

zwiedzania w odpowiedziach tej grupy.  

Badanych gości muzeów wystawiających sztukę współczesną zapytaliśmy również jak, w ich ocenie, 

rozkłada się częstość chodzenia na wernisaże. Trzech na dziesięciu respondentów zadeklarowało,  

że na uroczyste otwarcia wystaw chodzi rzadko, stosunkowo duża część badanych – niemal  

co czwarty - nigdy nie był na wernisażu (w tym tylko jedna osoba z grupy związanej studiami lub 

zawodem ze sztuką). Grupa respondentów licząca 27,7% ogółu przebadanych przyznała, że czasami 

korzysta z tej formy odwiedzin w muzeach i galeriach sztuki, zaś 23,4% na wernisażach bywa często. 

W grupie osób studiujących lub tych, którzy skończyli kierunki artystyczne 47,6% bywa  

na wernisażach często. Najczęstszymi bywalcami wernisaży są osoby z wykształceniem wyższym  

na poziomie magistra (60% - często). Spośród nielicznej grupy profesorów i doktorów 52,9%  

z nich na wernisażach pojawia się rzadko
9
. Analizując badanych w obrębie grup wiekowych, opcję 

często zaznaczył co drugi przedstawiciel wieku powyżej 65 roku życia, zaś nigdy w wernisażach  
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nie brała udziału  jedna czwarta osób w przedziale wiekowym 27-35
10

. Przy tym pytaniu respondenci 

często wspominali, że wolą oglądać wystawy już po otwarciu, ponieważ bardziej odpowiada  

im spokojna atmosfera, brak tłumów. 

Wykres 13. Jak często chodzi Pan/i na wernisaże? 

 

Poza określeniem form i częstości uczestnictwa badanych w wydarzeniach mających miejsce  

w muzeach i galeriach sztuki, wywiad kwestionariuszowy miał na celu poznanie czynników, które 

stanowią główną motywację badanych do udziału w wystawach sztuki. Poznanie, jakie czynniki stoją 

za tym, że respondenci chętnie odwiedzają placówki wystawiające sztukę jest kluczową kwestią 

badania. Ankietowani, którzy udzielali odpowiedzi na to pytanie mogli wybrać spośród siedmiu 

odpowiedzi z kafeterii bądź udzielić własnej, która w kwestionariuszu nie została uwzględniona. 

Pytanie dopuszczało możliwość wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi, które w ocenie badanych 

najbardziej motywują ich do udziału w wystawach sztuki. 
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Wykres 14. Co motywuje Pana/Panią do udziału w wystawach sztuki? 

 

Zdecydowana większość badanych (80,5%) stwierdziła, że ich główną motywacją jest 

zainteresowanie sztuką, możliwość pogłębiania tej pasji, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dziełami 

sztuki. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią (43,9%) jest chęć spędzenia czasu wolnego  

w przyjemny sposób. Wizyty w muzeach i galeriach są dla tych badanych idealnym pretekstem  

do wyjścia z domu, wystawy sztuki ponadto kojarzą im się z relaksem Jednak nie osobom poprzez 

studia bądź zawodowo związanym ze sztuką – ta grupa podała taką odpowiedź tylko w 10,6%. 

Kolejne dwa wskazania są wiązane z prowadzaniem życia towarzyskiego. W grupie osób studiujących 

bądź będących absolwentami plastycznych uczelni artystycznych oraz historyków sztuki możliwość 

spotkania ze znajomymi jest silniej warunkująca przyjście na wernisaż niż dla pozostałych gości – 

33,6%. Dla łącznie 52,9% respondentów wystawa sztuki stanowi okazję do poznania nowych 

ciekawych ludzi, bądź pozwala na spędzanie czasu w gronie znajomych. Dwóch na dziesięciu 

ankietowanych uznaje, iż to catering jest ich dodatkową motywacją by przyjść na wystawę/wernisaż. 

Około 15% badanych ceni sobie atmosferę panującą w instytucjach wystawiających sztukę 

współczesną. Ostatnią odpowiedź Inne zaznaczyło 17,6% respondentów. Tabela nr 07 przedstawia 

swobodne wypowiedzi, ujęte w większe kategorie. 
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Tabela 07. Inne: Motywacje do udziału w wystawach sztuki 

Motywacje do udziału w wystawach sztuki (Inne) 
% 

Ciekawość, chęć bycia zaskoczonym, chęć zobaczenia czegoś 

nowego 

3,8% 

Praca (obserwacja trendów w sztuce, praca naukowo-badawcza, 

obserwacja technicznego aspektu prezentacji dzieł, oglądam  

jak koledzy malują, sprawdzam czy coś w sztuce zmieniło  

się na lepsze) 

3,2% 

Poszukiwanie inspiracji 2,8% 

Poszerzanie wiedzy, rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów 2,8% 

Partner zmusza/namawia mnie do wzięcia udziału w wystawach 

(chce zrobić przyjemność partnerce) 

1,4% 

Inne: konfrontacja mojego gustu z innymi, mogę gdzieś zabrać 

wnuki, element życia społecznego, możliwość kupienia, 

odpoczynek od telewizji, rozmowy 

1,2% 

Praca domowa (szkoła, nauka) 0,6% 

Dzięki sztuce inne spojrzenie na rzeczywistość, sztuka skłania 

mnie do refleksji nad rzeczywistością i samym sobą  

0,6% 

Wzbogacenie duchowe, wzruszenie 0,4% 

Kontakt z artystami 0,4% 

Znajomi/rodzina tworzy sztukę to motywuje mnie to śledzenia jej 0,4% 

 

Spontaniczne odpowiedzi badanych są niejako rozwinięciem wariantów odpowiedzi z dostępnej 

kafeterii, lecz mają o wiele silniejsze nacechowanie emocjonalne, ponieważ są one samodzielnie 

formułowane przez osoby, z którymi rozmawiał zespół badawczy. Najczęściej badani mówili,  

iż wystawy sztuki zaspokajają ich ciekawość i chęć bycia zaskoczonym (3,8%). Motywacją  

do uczęszczania na wystawy jest również rozwój związany z karierą zawodową. W tej grupie znaleźli 

się zarówno twórcy sztuki obserwujący, jakie prace są prezentowane przez muzea i galerie sztuki,  

jak również osoby zajmujące się technicznym aspektem prezentacji dzieł. Ciekawą kategorią 

przywoływaną przez 2,8% badanych jest próba zainspirowania się dziełami w muzeach i galeriach 

sztuki. 1,4% respondentów nie przychodzi na wystawy z własnej woli, ta nieliczna część badanych 

przyznała, że ich główną motywacją do uczestnictwa w wystawach są namowy partnerek i chęć 

sprawienia im przyjemności. 

Przedmiotem badania było także to, gdzie przebiegają granice mobilności badanych poszukujących 

ciekawych wystaw sztuki współczesnej. Czy skupiają się oni na odwiedzinach muzeów w obrębie 

swojego miejsca zamieszkania czy poszerzają poszukiwania na inne miasta czy nawet kraje?  
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Na samym początku tego bloku tematycznego, zapytano badanych czy mieszkają w miejscowości,  

w której odbywa się wystawa na, którą przyszli. 

Wykres 15. Czy Pan/Pani mieszka w miejscowości, w której odbywa się wystawa? 

 

Duża część badanych (57%) mieszka w miejscowości, w której obywa się wystawa,  

43% respondentów mieszka poza granicami tej miejscowości. Wraz z wiekiem nie zmniejsza  

się mobilność badanych, wśród osób powyżej 65 roku życia jedna trzecia respondentów nie mieszka 

w miejscowości, w której odbywa się wystawa, co drugi ankietowany z przedziału 56-65 lat także jest 

spoza terenów, gdzie mieści się muzeum, gdzie przeprowadzaliśmy badanie
11

. 

W dalszej części badania chcieliśmy dociec jak doszło do tego, że badani pojawili się na wystawie.  

Na to pytanie odpowiadała jedynie grupa osób nie mieszkająca w miejscowości, w której odbywała  

się wystawa. Badani wybierali odpowiedzi z kafeterii składającej się z 4 wariantów, w tym mogli 

wybrać opcję Inne i samodzielnie wskazać przyczynę, dla której przyszli do muzeum/galerii. 

Zdecydowana większość respondentów (45%) zadeklarowała, że przyjechała specjalnie,  

aby odwiedzić wystawę. Niemal czterech na dziesięciu ankietowanych zdecydowało się na wizytę 

 w muzeum/galerii przy okazji wizyty w mieście. 5,4% badanych będąc przejazdem w mieście, 

wstąpiło na wystawę. 

  

                                                 
11

 Zależność istotna statystycznie p<0,001; zależność silna (VK: 0,36) 

57% 

43% 

Tak Nie
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Wykres 16. Jak doszło do tego, że pojawił/a się Pan/i na tej wystawie? 

 

13,2% badanych wskazało, kategorię Inne, lecz nie wszystkie osoby spośród tej grupy rozwinęły  

ten wariant odpowiedzi. Analizując odpowiedzi tej kategorii najczęściej respondenci wskazywali 

(4,4%), iż główną przyczyną z powodu której znaleźli się  na wystawie jest przypadek. 3,2% badanych 

otrzymała bezpośrednie zaproszenie na wystawę od muzeum/galerii/artysty. Niektóre osoby (0,6%) 

odwiedziły wystawę z pobudek służbowych, dla 0,6% ankietowanych wystawa była wspólnym 

wyjściem ze znajomymi. 

Tabela 08. Inne: Przyczyny, dzięki którym badani pojawili się na wystawie 

Przyczyny, dzięki którym badani pojawili się na 

wystawie (Inne) 
% 

Przez przypadek/ spontanicznie 4,4% 

Zaproszenie 3,2% 

Wspólne wyjście ze znajomymi 0,8% 

Służbowo (twórca, którego dzieło znajduje się na wystawie) 0,6% 

Inne: praktyki studenckie, pracuję w galerii, lekcja 

wyjazdowa) 
0,6% 

 

Kolejne pytanie traktuje o tym, czy planując wyjazdy rekreacyjne respondenci włączają odwiedziny  

w muzeach sztuki współczesnej w plan swojej podróży. Włączanie wystaw sztuki współczesnej  

w plany wyjazdowe jest obowiązkową praktyką dla 27,6% ankietowanych. Szuka współczesna  

ma istotne znaczenie w wyjazdach rekreacyjnych dla niemal trzech na dziesięciu badanych bywalców 

placówek wystawienniczych, którzy z nieco mniejszym natężeniem myślą o sztuce współczesnej 

planując podróże. Jedna piąta ankietowanych czasami odwiedza wystawy podczas wyjazdów 

rekreacyjnych. 17,7% badanych rzadko myśli o sztuce aranżując swój wypoczynek. Nieliczne osoby 

5,4% 

13,2% 

36,4% 

45,0% 
Przyjechałem specjalnie,
aby odwiedzić wystawę

Przy okazji pobytu w tej
miejscowości

Inne

Byłem/am przejazdem
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wyjeżdzające w celu wytchnienia od codziennych obowiązków nigdy nie włączają w swoje plany 

odwiedzin w muzeach prezentujących sztukę współczesną. Grupa osób kierunkiem studiów  

lub wykonywanym zawodem związana ze światem sztuki na tle ogółu badanych zdecydowanie 

częściej w planach swoich podróży uwzględnia odwiedzenie galerii sztuki współczesnej. 49,6% z nich 

robi to zawsze, a 35,8% zazwyczaj. 

Wykres 17. Czy podczas wyjazdów rekreacyjnych odwiedza Pan/i wystawy sztuki 

współczesnej? 

 

Jak często badani planują wyjazdy, których pierwszoplanowym celem jest wystawa sztuki 

współczesnej? Dla 17,6% bywalców galerii jest to częsty zwyczaj, czterech na dziesięciu 

respondentów sporadycznie decyduje się na wyjazd tego typu. 22,1% bywalców placówek 

wystawienniczych raczej nie opuszcza swojego miejsca zamieszkania z intencją zobaczenia jakieś 

wystawy sztuki współczesnej. Co piąty badany nigdy nie zaplanował wyjazdu do innego miasta, 

którego zamiarem byłoby obejrzenie interesującej wystawy. Ponownie wzmożoną aktywność można 

zaobserwować w grupie studentów i absolwentów ASP oraz historyków sztuki: 82,3% osób wyjeżdża 

celowo, aby obejrzeć ekspozycję w innym mieście. 

  

27,6% 

28,9% 

20,4% 

17,7% 

5,4% 

Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
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Wykres 18. Czy zdarza się Panu/i wyjeżdżać do innego miasta na wystawy sztuki 

współczesnej? 

 

Ostatnie zawarte w kwestionariuszu pytanie brzmiało: Jakie muzea galerie/centra sztuki wystawiające 

sztukę współczesną odwiedził Pan/Pani w tym roku? Respondenci mieli za zadanie samodzielnie 

przypomnieć sobie nazwy placówek, które odwiedzili, nie mieli oni żadnej podpowiedzi ze strony 

kwestionariusza. Na podstawie odpowiedzi badanych stworzyliśmy zestawienie najczęściej  

i najrzadziej wymienianych placówek wystawiających sztukę współczesną (dane podane w tabeli  

nr 11 nie są wyrażone w procentach, są to wartości liczbowe). Dwanaście osób nie udzieliło 

odpowiedzi na to pytanie. Średnio badani podawali dwie - trzy nazwy instytucji wystawienniczych. 

Miasta, w których znajdują się podawane przez badanych instytucje wystawiające sztukę współczesną 

uporządkowane są w kolejności od najczęściej do najrzadziej odwiedzanych. Stosunek wspominanych 

przez ankietowanych miast, w których w bieżącym roku byli w muzeach i galeriach sztuki odpowiada 

ilości przeprowadzonych na danym terenie ankiet. 

Tabela 09. Muzea, które odwiedzili badani w ciągu bieżącego (2015) roku 

Miasto Nazwa instytucji Ilość 

wskazań 

Warszawa 

Zachęta 126 

Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Zamek Ujazdowski  90 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 90 

Muzeum Narodowe 23 

Galeria Foksal 11 

Galeria Raster 7 

Galeria Leto 5 

Muzeum Plakatu w Wilanowie  4 

17,6% 

39,1% 

22,1% 

21,2% 

Tak, często Tak, sporadycznie Raczej nie Nigdy
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Galeria BWA Warszawa 2 

Galerie i Muzea w Warszawie 18 

Kraków  

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej 78 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 34 

Muzea i Galerie w Krakowie 17 

Muzeum Narodowe 13 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” 8 

Katowice 

Galeria BWA Katowice 63 

Muzeum Śląskie  56 

Galeria Rondo Sztuki 42 

Galeria Pojedyncza (Centrum Kultury Katowice) 24 

Galeria 5 (Centrum Kultury Katowice) 13 

Muzea i Galeria w Katowicach 5 

Galeria Pusta (Centrum Kultury Katowice) 4 

Łódź 

Muzeum Sztuki 78 

Atlas Sztuki 39 

Manhattan 12 

Galeria Wschodnia  9 

Muzea i Galerie w Łodzi 8 

Miejska Galeria Sztuki 3 

Wrocław 

Centrum Sztuki Wro 17 

Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) 14 

Galeria Awangarda (BWA Wrocław) 19 

Muzeum Narodowe  9 

Muzea i Galerie we Wrocławiu 9 

Galeria Entropia  4 

Poznań 

Art Stations Foundation 26 

Galeria Miejska Arsenał  13 

Galerie i Muzea w Poznaniu 13 

Muzeum Narodowe Poznań  5 

Gdańsk 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia  27 

Instytut Sztuki Wyspa 15 

Gdańska Galeria Miejska  8 

Toruń Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 26 
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Galeria Sztuki Wozownia 12 

Muzea i Galerie w Toruniu 2 

Bielsko-Biała  
Galeria BWA Bielsko 22 

Muzea i Galerie Sztuki w Bielsko-Białej 6 

Częstochowa 

Konduktorownia  16 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie  7 

Centrum Promocji Młodych  3 

Galerie w Częstochowie  2 

Bytom Centrum Sztuki Współczesnej Kronika 22 

Cieszyn Galeria Szara 17 

Sopot 
Państwowa Galeria Sztuki 12 

Galerie Sztuki w Sopocie 2 

Radom 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 7 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 4 

Bydgoszcz Galeria BWA Bydgoszcz 5 

Lublin Galeria Labirynt 5 

Białystok Galeria Arsenał 5 

Inne Galeria Sztuki w Opolu, Płocka Galeria Sztuki, Galeria BWA 

Zamość, Galeria Sztuki Przemyślu, Galeria BWA Zielona Góra, 

Galeria BWA Sieradz  

5 

Instytucje poza granicami naszego kraju 

Londyn Nation Art. Gallery, Tate Gallery, Modern Gallery, National 

Portrait Gallery  
24 

Paryż  Centre Georges Pompidou, Luwr 21 

Berlin Muzea i Galerie w Berlinie  17 

Wenecja Biennale w Wenecji  9 

Hiszpania Barcelona, Madryt 8 

Inne stolice Praga, Wiedeń, Budapeszt, Amsterdam, Oslo, Moskwa, Rzym, 

Bangkok 
18 

Inne kraje Stany Zjednoczone, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Meksyk, 

Tajwan, Turcja 
12 
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ODBIÓR SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

W ramach badania próbowano ustalić, co o odbiorze sztuki przez osoby odwiedzające galerie sztuki 

współczesnej sądzą zarządzający tymi placówkami oraz artyści, którzy wykonują zawód wykładowcy 

akademii sztuk pięknych. Czy ich zdaniem sztuka współczesna dociera do potencjalnych bywalców 

galerii i muzeów? Czy jest dla nich zrozumiała?
12

 

Nieliczni bez wahania odpowiedzieli na to pytanie twierdząco: „Myślę, że tak, na pewno. Ja zawsze 

widzę tak naszą rolę, że to my mamy przygotować i dać narzędzia do poznania sztuki. Nie jest tak,  

że wrzucamy widza na głęboką wodę, że wieszamy obraz i tyle. Tylko naszą rolą, muzeum właśnie, 

jak galerii i innych instytucji tego typu, jest prowadzenie edukacji tego widza. Prowadzenie go krok  

po kroku przy pomocy opisów, przy pomocy aplikacji mobilnej, dodatkowych filmów, dodatkowych 

materiałów, katalogów, żeby on mógł mieć jak najpełniejszy obraz. To już jest jego kwestia w jaki 

sposób on odbierze daną rzecz, jak będzie ją interpretował i z czym kojarzył. Natomiast my mamy dać 

jak najwięcej bodźców do tego, żeby on to zrozumiał”. W pełni przekonana o możliwościach odbioru 

sztuki przez uczestników wystaw była również kolejna rozmówczyni: „Rozumieją. Rozmawiam z nimi. 

To jest jakiś mit, że sztuki się nie rozumie. Każdy rozumie. No każdy widzi co to jest i to rozumie. 

Problem może dotyczyć komunikacji na ten temat i stereotypów dotyczących odbioru. Ale myślę każdy 

z grubsza mniej-więcej rozumie albo można mu też powiedzieć, to zrozumie. Może po prostu czegoś 

nie wie”. Na temat fałszywego przekonania o niezrozumieniu sztuki pada również taka wypowiedź: 

„Polacy nie wiedzą o tym, że oni są w stanie zrozumieć sztukę współczesną i bardzo często sobie 

dobrze z tym radzą, ale pokutuje pewien stereotyp, że to jest coś nowego, ja tego nie rozumiem  

z zasady”. Kolejne osoby odpowiedziały twierdząco, nie rozwijając tematu: „Każdy rozumie.  

Po swojemu oczywiście”, „Sądzę, że tak. Akurat tutaj mamy do czynienia z taką świadomą 

publicznością”, „Tak, ci którzy przychodzą, tak”. Dalsze wypowiedzi, choć twierdzące, nie były  

już tak zdecydowane: „Wydaje mi się, że wbrew pozorom ludzie rozumieją tą sztukę” albo: „rozumieją, 

ponieważ gdyby się to nie działo, to nie odwiedzaliby galerii, a czy to rozumienie następuje  

na poziomie A, B czy C, jest bardzo powierzchowne czy głębokie – trudno jest mi to określić”,  

czy: „Część na pewno. Pytanie jest w ogóle takie czy istnieje coś takiego jak rozumienie sztuki”. 

Niektórzy biorąc odpowiedzialność za zrozumienie na siebie, podobnie jak pierwsza z cytowanych 

osób, odpowiadają: „Tak. Oczywiście nie mogę powiedzieć o wszystkich, ale wydaje mi się, że dajemy 

tak dużo narzędzi, żeby czuć ją dobrze. My zasypujemy informacjami np. wchodząc do naszej galerii, 

jeśli ktoś nie ma ochoty na to, żeby ktokolwiek mu opowiadał o sztuce, jest tak sformułowany taki 

miniprzewodnik w formie pisemnej, że właściwie po jego przeczytaniu można bardzo dużo wiedzieć.” 

Większość rozmówców unika jednoznacznej oceny: „No i tak i nie, bo moim zdaniem dobre dzieło 

sztuki jest na tyle otwartym znakiem czy otwierającym wiele możliwości jego odczytania, że zarówno 

                                                 
12

Należy zauważyć, że problem ten był nieco przez badaczy źle postawiony. Pod hasłem „rozumienie” badacze 

mieli na myśli próbę wejścia w dialog ze sztukę współczesną, a nie umiejętność dekodowania tego, co autor dzieł 
miał na myśli. Niestety w wywiadach rozmówcy problematyzowali „rozumienie” sztuki i wskazywali  
na nieadekwatność kategorii. W niektórych przypadkach badacze nie byli w stanie naprowadzić rozmowy  
na pożądane tory. W większości rozmów jednak udało się  otrzymać informacje na temat odbioru sztuki. 
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widz z tego środowiska profesjonalnego, jak zupełnie niezwiązany są w stanie się z tym dziełem 

skomunikować i odebrać”. Kolejny rozmówca wyjaśnia to w ten sposób: „Nie wszyscy. Przede 

wszystkim edukacja w szkołach, plastyka, to chyba w ogóle już teraz nie istnieje. Podstawowy widz 

nie zna narzędzi, którymi mógłby się posłużyć w analizie czy oglądaniu w ogóle czy wejściu 

 w interakcję, bo sztuka współczesna nie jest obrazkiem, który ładnie wisi na ścianie tylko często 

trzeba całym sobą wejść w daną pracę, a odbiorcy często nie wiedzą co mają zrobić. Czasami  

my nawet nie wiemy, musimy zapytać artystę, czy tę pracę można dotykać. Jeśli my jako wdrożeni  

w ten system nie mamy pewności, no to taki zwykły widz też nie wie”. 

Co ciekawe kierujący instytucjami wystawienniczymi odnoszą się i do własnego odbioru: „Myślę,  

że nie do końca, na pewno nie wszyscy. Jest grupa osób, która jest bardzo świadoma. Nawet ja nie 

przychodzę mając wszystkiego świadomość, tylko muszę najpierw przeczytać. O to walczymy, żeby 

były informacje. Czasami jednak artysta sobie tego nie życzy i szanuję to” albo: „To jest bardzo trudne 

pytanie. Jakby mnie Pani spytała czy ja rozumiem wszystkie wystawy, które tu prezentujemy,  

to byłoby mi łatwiej, bo bym powiedział, że nie wszystkie. Natomiast czy publiczność? No jeżeli  

ja nie, to czy publiczność? No odnosząc się do tego logicznie, to mógłbym powiedzieć,  

że prawdopodobnie nie, że prawdopodobnie duża część nie rozumie. Albo rozumie to opatrznie albo 

w ogóle nie potrzebuje tego rozumieć. Nie trzeba rozumieć sztuki”. Najbardziej radykalna deklaracja 

padła z ust kolejnego rozmówcy: „Ja nie rozumiem sztuki współczesnej, myślę, że to jest bardzo 

trudne, bo sztuka współczesna jest czymś żywym, zmienia się i dopiero formułuje, więc kurczę, 

 nie wiem kto rozumie sztukę współczesną”. 

Pozostali rozmówcy przyznają, że potencjalni odbiorcy mają problem z odbiorem sztuki współczesnej. 

Oto kilka cytatów problematyzujących niezrozumienie sztuki: 

 „Nie. W bardzo dużym procencie ludzie nie rozumieją. To trzeba wytłumaczyć. Muszą być 

osoby, znawcy sztuki i wyłożyć cały nurt sztuki współczesnej. Bo zostawienie widza może 

mieć skutek odwrotny, bo zrazi się, bo nie rozumie tego i on przyszedł raz, poszedł  

i już nie wróci. 

 „Uważam, że ludzie mają taki duży kredyt zaufania, kompetencje rzeczywiście nie są duże  

w postrzeganiu sztuki, ale też rolą takiej instytucji jest, żeby tych ludzi wprowadzać w sztukę”. 

 „Czasami mi się wydaje, że nie rozumieją, że jest dla nich za trudna. Dlatego ten komentarz 

jest ważny, jest potrzebny”. 

 „Jak byśmy powiedzieli globalnie, w sensie społeczeństwa, to bym powiedział, że nie. Barierą 

jest brak edukacji i brak wagi społecznej. Bo instytucje są, miejsca są, jest ich coraz więcej, 

nawet są nadproduktywne w Polsce. Te różne programy inwestycyjne spowodowały, że jest 

bardzo dużo miejsc i instytucji, które prowadzą działalność artystyczną. Natomiast zupełnie 

nie prowadzi się jej na bazowym poziomie w szkołach. To zostało wyeliminowane  

z przestrzeni edukacji szkolnej. Utworzyła się wielka luka, którą wypełnia tylko komercja 

i media, które są dość histeryczne i jakieś modele są lansowane w przeróżny sposób,  

no i ranga tych zdarzeń artystycznych jest stosunkowo niska i dotyczy marginesu 

społecznego”. 
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 „Nie, ale to im nie przeszkadza w przychodzeniu. I to jest najlepsze, najciekawsze jest to, 

żeby nie do końca rozumieć, ale wchodzą w tę relację, to jest taka podstawa żeby nie starać 

się zrozumieć tylko wchodzić w te relacje”. 

 „Nie. Myślę, że niestety to z edukacji wynika. Ja sobie nie przypominam, żeby w szkole ktoś 

mnie zagłębiał w tematy malarstwa abstrakcyjnego, o co chodzi. Były podane jakieś regułki 

do wyklepania, zaliczenia. I w liceum, i w podstawówce. Taki stereotyp jest malarza wariata, 

że jak już ktoś maluje abstrakcję, to coś mu się uroiło w głowie”. 

Wypowiedzi wskazujących na problemy z odbiorem sztuki współczesnej można przytoczyć znacznie 

więcej. W twierdzeniach badanych widoczne były dwie strategie. Jedną było zewnętrzne 

umiejscowienie problemu i sięganie do niezależnych od placówki powodów takiego stanu rzeczy. 

Wskazywano głównie jeden: braki w  edukacji szkolnej w zakresie sztuki i zupełne pomijanie 

sztuki współczesnej. Czasem odwoływano się również do historii Polski: „My przez ileśset, przez ileś 

tam lat jako państwo byliśmy zamknięci w pewnych obszarach kulturowych, tylko i wyłącznie.  

Nie mieliśmy kontaktu ze sztuką współczesną zachodu, gdzie ta sztuka przeniosła się na przykład  

do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. My zostaliśmy zamknięci w naszym własnym 

grajdole i zostaliśmy przez to zepchnięci, jeśli chodzi o ten świat sztuki, no co najmniej o 30 lat”. 

Pojawiały się również zarzuty kierowane w stronę polityki: „Proszę sobie wyobrazić, że w plenarnej 

dyskusji przy wyborach nie było czegoś takiego jak dyskusja o kulturze”. Drugim wariantem było 

pomijanie źródeł kryzysu a szukanie rozwiązań. Wówczas rozmówcy opowiadali o podejmowanych  

w ramach działań placówek próbach oswajania sztuki współczesnej i otwierania odbiorców. 

Wnioski wykładowców akademii sztuk pięknych w główniej mierze pokryły się z wyżej wymienionymi. 

Ta grupa zwróciła jeszcze jednak uwagę na dwa dodatkowe aspekty. Pierwszy, że sztuka 

współczesna jest zrozumiała, szczególnie wtedy jeśli artysta daje szerokie pole do interpretacji  

i to odbiorcy nadają nowe życie konkretnym dziełom: „Skoro przychodzą to chyba rozumieją albo 

przynajmniej chcą zrozumieć (…) Można już konfigurować w sposób dowolny, że ten odbiór nadaje 

kolejne znaczenia czy zmienia dzieło w sposób dosłowny jeżeli mówimy o dziełach interaktywnych  

czy multimedialnych. Ta percepcja nie następuje jednorazowo, że widzimy całe dzieło. Musimy sobie 

powolutku  rozgrywać, uczyć się go. Ono uczy nas, my nadajemy mu nowe kształty, nowe znaczenia”. 

Drugi aspekt dotyczy nierozumienia sztuki współczesnej, tego że sztuka jest zjawiskiem zbyt 

szerokim i często posługuje się językiem bardzo prywatnym dla artystów albo ich kręgów 

kulturowych i przeciętny widz może nie mieć odpowiednich kompetencji: „To jest tak, że sztuka  

ma swój język i żeby odbierać ją na odpowiednim poziomie trzeba znać język, tak jak z chińskim  

albo francuskim. Może się Pani podobać brzmienie francuskiego a niemieckiego nie i powie pani,  

że się pani podoba. Natomiast, żeby wyciągnąć coś więcej no to trzeba mieć większy kontakt  

ze sztuką po prostu, obcować z nią, oglądać, czytać, interesować się nią więc zasadniczo sztuka  

nie jest dla wszystkich i tyle”. Aspekt ten łączy się z wyartykułowanym przez przedstawicieli instytucji 

brakiem odpowiedniej edukacji artystycznej. 
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Kolejny etap badania polegał na poznaniu opinii badanych na temat barier w odbiorze sztuki 

współczesnej. Właściwie jednogłośnie uznano, że taka bariera jest odczuwalna. Z czego ona wynika? 

Część rozmówców znajduje bariery po stronie odbiorców, część po stronie samej sztuki.  

I jak przyznaje jeden z rozmówców jest to poważny problem: „Najgorsze jest to, my pracujemy  

nad tym, żeby nie było takiej reakcji, że ludzie się boją przychodzić na wystawy sztuki 

współczesnej, bo boją się, że nie zrozumieją, a nie, że im to kompletnie nie odpowiada czy nie 

podoba się. Takie rzeczy się u nas nie zdarzają”. 

W pierwszej kolejności omówione zostaną bariery tkwiące w odbiorcach, następnie przeanalizujemy 

czynniki dystansujące w sztuce. Wśród proponowanych rozstrzygnięć dotyczących przyczyn  

tej sytuacji pojawiła się mała otwartość społeczna: „Ludzie czują tę barierę, ale ona też wynika  

z tego, że została im wmówiona. Ludzie w Polsce są mało otwarci generalnie, […] boimy się pytać, 

boimy się rozmawiać. Nie umiemy dyskutować, nie szanujemy tego kto z nami dyskutuje”. Inną 

kwestią jest brak edukacji artystycznej,  a także brak styczności ze sztuką w codziennym życiu  

i potrzeby kontaktu ze sztuką, co przejrzyście obrazuje jedna z rozmówczyń: „Największą barierą  

i najczęstszą jest brak chęci, żeby zobaczyć, że warto spróbować. Z kulturą, ze sztuką najważniejsze 

jest to, że nie mamy kontaktu, to w ogóle nie czujemy braku. Bo jeżeli odczuwamy brak to staramy  

się go zaspokoić. Natomiast tutaj największym problemem jest to, że jeżeli człowiek nie ma kontaktu 

ze sztuką, to nie będzie tego szukał” a także stereotypowe myślenie o sztuce współczesnej  

w kategoriach: „sam bym to zrobił” czy „ja nie rozumiem”: „Tak, wydaje mi się, że ludzie  

się jej boją, bo wydaje im się, że nie rozumieją a powinni, bo jest to taki system zero jedynkowym,  

co tutaj jest dalekie od prawdy. I to nie pozwala im nawet nie rozumieć. Co jest czasami dużo lepsze 

niż rozumieć”. Kwestię niezrozumienia w interesujący sposób podejmuje również kolejny rozmówca: 

„Bariera jest taka, że my jej [sztuki] nie rozumiemy i to jest normalne, ale my nie wiemy, że to jest 

normalne. Sztuka jest trudna też dlatego, powinna być trudna i poruszać nasze trudne obszary, które 

człowiek ma w sobie”. Do wiedzy odnosi się również kolejna rozmówczyni, która zakłada, że odbiorcy 

uważają, „że coś jest niewarte, żeby o tym wiedzieć” i dodaje „moim zdaniem, nie wynika  

to w przeważającej części przypadków ze strachu przed autokompromitacją, czy ze strachu przed 

wstydem tylko raczej z lekceważenia”. Badani opisują też odwrotną tendencję, czyli postrzeganie 

sztuki jako „coś wybitnie ekskluzywnego”. 

Kolejną barierą, zdaniem badanych, jest po prostu nowatorskość sztuki: „Niektórzy mówią postęp  

w sztuce, niektórzy ewolucja. Ten odbiór jest zawsze trudny”. Barierę stanowi 

również hermetyczność języka sztuki: „Wydaje mi się, że to jest też głównym problemem tej formy 

sztuki i że nie tyle ona sama w sobie jest problemem, ile sposób w jaki o niej mówimy, komunikujemy. 

I warunki, że tak powiem, jakie jej stwarzamy powodują, że musi ona być elitarną sztuką czy bardziej 

elitarną niż w rzeczywistości jest”. Opinia taka pojawia się niejednokrotnie. Innym czynnikiem 

utrudniającym otwarcie się na sztukę jest wyobcowanie w przestrzeniach wystawienniczych:  

„jak wchodzimy do sali muzealnej zazwyczaj spotyka nas tam cisza i pani siedząca w kąciku, 

pilnująca, która wstanie jak się tam pojawimy i czujemy się w jakiś sposób intruzem i to wszystko 

wpływa na odbiór, na to czy czujemy się w tym środowisku dobrze czy niedobrze. Jesteśmy jednak  
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w miejscu gdzie nie wszystko jest dozwolone i nie pozwala to na swobodne czucie się wszystkich 

gości tutaj w tym miejscu. Naszym zadaniem jest na pewno stworzenie takiego klimatu i takiej 

atmosfery, która nie będzie zawstydzać odbiorców, będzie im otwierać ramiona. Takie łamanie  

tej hermetyczności” - zauważa jedna z rozmówczyń. 

Powodów barier rozmówcy doszukują się również w ignorowaniu sztuki przez media: „Rozmów  

z artystami, artykułów o sztuce w prasie codziennej jest niewiele. Wydarzeniem jest wypadek 

samochodowy, a nie otwarcie dużej wystawy”. Artyści wątek mediów zaakcentowali w wyraźniejszy 

sposób, opowiadając o dwóch problemach. Po pierwsze, media nie zajmują się sztuką, nie ma 

programów z nią związanych, nie jest rozpowszechniana a ludzie kierują się tym, czego dostarczą  

im środki masowego przekazu: „Sądzę, że w mediach tego prawie nie ma. A większość naszego 

społeczeństwa jest wpatrzona w telewizor. I jeżeli jest publicystyka polityczna to się o kant, bo ona nie 

jest głęboka. I kiedy mamy sport i tylko się przewijają te dwie sytuacje”. Po drugie, jeżeli media 

zdecydują się już na podjęcie tematu związanego ze sztuką współczesną zazwyczaj przedstawiają  

ją jako wyzywającą czy konfliktową w celu wzbudzenia sensacji: „Oczywiście często jest podsycane 

coś takiego przez media czy przez różne grupy, ta kontrowersyjność, że obraża czyjeś uczucia 

religijne, że to, że tamto. No to może być taka bariera, ale ona jest bardzo sztucznie wywoływana 

przez podgrzewanie temperatury często zupełnie niepotrzebnie”. 

Wykładowcy akademii sztuk pięknych dostrzegają jeszcze inne bariery w odbiorze sztuki 

współczesnej. Przeszkodę mogą także stwarzać osoby publiczne, także rządzący naszym krajem, 

którzy o sztuce wypowiadają się niepochlebnie albo jest ona dla nich sprawą marginalną, co nie daje 

dobrego wzorca obywatelom: „Myślę, że ta przyczyna jest złożona. Myślę, że tak jak my nigdy  

nie byliśmy tym kulturodawcą, nawet ci ludzie, którzy są, nazwijmy to elitami, nie widzą różnicy 

uczestniczenia w kulturze. Bardzo często wypowiadają się o kulturze ignorancko i to na różnych 

poziomach”. Wreszcie barierę stwarzają sami artyści. Nie wynika to z ich złej woli, raczej z braku 

refleksji nad kompetencjami odbiorcy. Realizują to, co czują, co jest im bliskie: „Generalnie artyści 

małą uwagę przywiązują do tego, do jakiego grona mogliby przemówić, bo wiadomo, że to są ludzie  

o jakimś stopniu wykształcenia, którzy też chcą się porozumieć z ludźmi na swoim poziomie, nawet 

nie ze względu na to, że celują tylko w to, ale to jest dla nich naturalne”. 

Rozmówcy dostrzegają jednak, że coraz więcej ludzi otwiera się na sztukę współczesną: „Coraz 

więcej osób jest otwartych na rozmowę, mniej się chyba krępują zapytać”. To otwarcie wynika  

ich zdaniem ze zdobywania coraz większego obycia w świecie m.in. poprzez podróże, ale również  

z szeroko zakrojonych programów edukacyjnych prowadzonych w placówkach wystawienniczych. 

Przyczyn budowania otwartości można doszukiwać się również w zmianach zachodzących w kulturze 

związanych ze zwiększoną aktywizacją jednostek, kulturą partycypacji, sprawczością 

interpretowaną w ramach structure - agency dilemma, jako możliwość oddziaływania na otoczenie, 

przekształcania go. 

Badani mają przekonanie, że sztuka nie jest dla każdego. Jak zauważa jedna z rozmówczyń:  

„Tak jak nie wszyscy chodzą na ryby, nie wszyscy fascynują się samochodami tak samo nie wszyscy 
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lubią sztukę współczesną i ona nic na to nie poradzi”. Inna dodaje: „Zawsze sztuka była elitarna […]. 

Sztuka będzie elitarna, ale można do tej elity zapraszać coraz więcej osób”. 

Wypowiedzi środowiska warto zestawić z tym, co sami odbiorcy sądzą o swoich kompetencjach  

i o sztuce współczesnej. Respondenci w badaniu ilościowym zostali poproszeni o zaznaczenie jednej 

odpowiedzi, spośród pięciu kategorii opisujących zrozumienie sztuki, z którą zgadzają  

się w największym stopniu. 

Wykres 19. Czy dla Pana/i sztuka współczesna jest zrozumiała? 

 

Jedynie 12,5% badanych nie odczuwa żadnego problemu ze zrozumieniem treści dzieł sztuki 

współczesnej, a 23,5% w wydzielonej grupie studentów, absolwentów uczelni artystycznych oraz 

historyków sztuki. Raczej rozumie sztukę współczesną 33,9% ankietowanych z zastrzeżeniem,  

że czasem nie potrafią odczytać przesłania artysty; w grupie osób związanych ze sztuką procent  

tej odpowiedzi wyniósł 45,4. Najwięcej osób ogółu badanych (38,3%) wskazało odpowiedź: jest wiele 

prac zrozumiałych i wiele, których nie potrafię zrozumieć. 8,7% badanych często nie radzi sobie  

z percepcją dzieł sztuki współczesnej. Skrajne odpowiedzi po obu stronach wykresu wskazują,  

iż wśród badanych częściej zdarzają się tacy, którzy znakomicie radzą sobie w dekodowaniu treści 

artystycznych (12,5%) niż osoby, które zupełnie sobie nie radzą analizując treści płynące z dzieł 

(2,7%). 3,9% respondentów miała problem z odpowiedzią na omawiane pytanie. Należy jednak 

pamiętać, ze badanie było realizowane w placówkach wystawiających sztukę współczesną, zatem  

z osobami nieprzypadkowymi. Zmienne: płeć, wiek i wykształcenie nie mają wpływu na rozumienie 

sztuki współczesnej. 

Zwiększona częstość chodzenia na wystawy sztuki współczesnej wpływa na zdolność rozumienia 

treści artystycznych zawartych w jej dziełach
13

. Osoby odwiedzjące placówki wystawiające sztukę 

                                                 
13

 Zależność istotna statystycznie p<0,001; zależność silnie umiarkowana  (VK: 0,28) 
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współczesną częściej niż raz w miesiącu – zdecydowanie nie mają problemów ze zrozumieniem dzieł 

(61,5%), zaś sześć na dziesięć osób chodzących do galerii i muzeów sztuki raz w roku, bądź rzadziej 

– zazwyczaj nie rozumie sztuki współczesnej. 

W kolejnym pytaniu zapytaliśmy badanych, którym zdarza się niezrozumienie sztuki, gdzie doszukują 

się przyczyn takiego stanu. Czy w ocenie ankietowanych nieumiejętność dekodowania treści 

artystycznych leży po stronie odbiorców, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji do rozumienia 

sztuki współczesnej, czy jednak wina leży po stronie artystów i efektów ich pracy a może technicznej 

oprawy wystawy? 

Wykres 20. Jak Pan/i sądzi co jest przyczyną nierozumienia? 

 

Największa część badanych uważa, że za rozumieniem sztuki stoi wrażliwość odbiorcy, nie jego 

rozumowanie. Zatem według 38,9% respondentów to odbiór zmysłowy czy intuicyjny jest 

odpowiedzialny za recepcję sztuki współczesnej. Kolejna przyczyna pod względem ilości wskazań 

(20,7%) leży po stronie twórców, którzy w ocenie badanych sami nie widzą co chcą wyrazić  

za pomocą swoich dzieł. 20,4% ankietowanych uważa, że dopiero pełna znajomość kontekstu dzieła 

oraz zwiększenie swoich kompetencji pozwoliłoby im na sprawne dekodowania treści artystycznych. 

Zarzut zbyt skomplikowanej symboliki dzieł i nieczytelnego przekazu sformułowało 12,9% badanych. 

2,2% odbiorców sztuki miało trudności z odpowiedzią. W pytaniu tym badani mieli możliwość dodania 

swojej odpowiedzi - tę opcję wybrało 4,9% respondentów. Udzielane przez nich odpowiedzi 

prezentujemy w poniższej tabeli. 
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Tabela 10. Inne: Przyczyny, nierozumienia sztuki współczesnej 

Przyczyny, nierozumienia sztuki współczesnej (Inne) 
% 

Brak lub słabe podpisy wyjaśniające dzieło, mało informacji o całej wystawie  1,6% 

Nie wszystko musi być zrozumiałe, nie muszę wszystkiego rozumieć, ważniejsze jest 

to jak sami interpretujemy sztukę, a nie jak „powinno się” 
1% 

Niepotrzebna obrazoburczość, artyści próbują szokować, a mnie to się nie podoba 0,4% 

Nikt nie wie czym  jest teraz sztuka, niejasna granica między życiem a sztuką 0,4% 

Inne (Lepsze katalogi, Ignorancja kuratorów, Sztuka współczesna jest bardziej 

zrozumiała niż dawna, To kwestia czasów, w których żyjemy – holistyczne podejście 

do życia i sztuki, Nie uważam żeby na tej wystawie była prezentowana sztuka, To 

zależy od świadomości odbiorcy) 

1,5% 

 

Stosunkowo duża liczba rozwinięć wariantu odpowiedzi Inne może sugerować, że badani czuli 

szczególną potrzebę zaznaczenia swojego zdania na temat przyczyn niezrozumienia sztuki 

współczesnej. Chęć uzupełnienia kafeterii o osobiste opinie świadczy też o zaangażowaniu 

ankietowanych w badanie i zainteresowaniu jego tematem. W swoich wypowiedziach respondenci 

wskazywali głównie na to, że artyści należą do grup ekskluzywnych, zamkniętych na jednostki spoza 

środowiska. Zdaniem badanych ma to wpływ na kształt ich twórczości, która daleko odbiega  

od realiów przeciętnego Polaka. Granica między odbiorcami sztuki a jej twórcami istnieje również  

w warstwie symbolicznej. Artyści posługujący się symbolami i kodami zrozumiałymi dla siebie  

i swojego środowiska, skazują swoich odbiorców na brak zrozumienia ich dzieł. Ponadto badani 

narzekali na techniczny aspekt aranżacji muzeów i galerii sztuki. Uważają oni, że dopracowania 

wymagają podpisy pod dziełami, całościowe opisy wystaw oraz katalogi wystaw. Badani zarzucają 

także twórcom niepotrzebną obrazoburczość, taką uwagę poczyniło 0,4% badanych. 

Istnieje zależność między stopniem zrozumienia sztuki współczesnej przez badanych,  

a wskazywanymi przez nich przyczynami niezrozumienia treści artystycznych płynących z dzieł 

artystów osadzonych w tym prądzie sztuki. Osoby, które raczej rozumieją sztukę współczesną, choć 

czasem nie wiedzą o co chodzi artyście, uważają w 43,7%, że przyczyną niezrozumienia jest 

niewystarczająco rozbudzona wrażliwość odbiorcy. Grupa osób, która wskazała, iż często i zazwyczaj 

nie rozumie sztuki współczesnej, najczęściej przyczyn niezrozumienia upatrywała w swoim braku 

kompetencji i znajomości kontekstu (63,6%)
14

. 

Ocenę sztuki współczesnej przez jej odbiorców dopełniało pytanie o to, czy jest ona interesująca. 

Pomimo, iż zdecydowana większość respondentów miewa problemy ze zrozumieniem sztuki 

współczesnej, znaczna część badanych uważa, że ciekawi ich ona. Co drugi respondent  

ze zdecydowaniem stwierdził, że sztuka współczesna jest interesująca, 39,7% ocenia ją jako raczej 

interesującą. 7,1% ogółu interlokutorów miał trudności z określeniem, czy omawiany nurt sztuki jest 

                                                 
14

 Zależność istotna statystycznie p<0,001; zależność silna  (VK: 0,56) 
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dla nich ciekawy. Marginalny odsetek ogółu badanych wyraził, że nie uważa żeby sztukę współczesną 

można było uznać za interesującą (2,2%). Wśród osób związanych ze sztuką poprzez studia bądź 

zawodowo jedynie trzy osoby wyraziły się negatywnie bądź obojętnie na temat tego, czy sztuka 

współczesna jest interesująca (na każdą z odpowiedzi wypadło 0,8%). 

Wykres 21. Czy uważa Pan/i, że sztuka współczesna jest interesująca? 

 

Przepracowanie treści artystycznych może mieć kluczową rolę w procesie kształtowania się opinii  

na temat samego dzieła, jak i jego twórcy. Dodatkowo, dyskusja na temat prac i wystaw, z osobami, 

które również je widziały, pozwala przyjąć szeroką perspektywę, ale także umożliwia skonfrontowanie 

naszych refleksji i przemyśleń z innymi głosami. Rozmowa o sztuce może stanowić lekcję 

hermetycznego języka jakim, zdaniem przedstawicieli instytucji wystawienniczych, ta operuje i jaki jest 

używany do jej opisu. Dlatego kolejne pytanie, jakie zadano jej odbiorcom, dotyczy tego,  

czy podejmują oni próby dyskusji na temat prac, czy całych wystaw. Czy wystawy są katalizatorami 

dyskusji? Znaczna większość respondentów odczuwa potrzebę rozmowy po wizycie w muzeum,  

co czwarty badany robi to zawsze, zaś 38,4% przyznaje, że o dziełach dyskutuje często. Szczególnie 

widoczne jest to w grupie studentów, absolwentów ASP oraz historyków sztuki, gdzie zawsze 

dyskutuje 37,6% osób, a 54,4% zadeklarowało, że często. Nikt z nich nie udzielił na to pytanie 

odpowiedzi nigdy. 32,5% ogółu bywalców muzeów sztuki współczesnej rzadko odbywa rozmowy  

o zobaczonych dziełach, 6,9% w ogóle tego nie czyni. 

  

51,0% 

39,7% 

7,1% 

1,5% 

0,7% 

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie
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Wykres 22. Czy zdarza się Panu/i dyskutować na temat wystaw lub konkretnych prac  

ze znajomymi, rodziną? 

 

Dodatkowe dane, które uzupełnią obraz odbioru sztuki współczesnej pozyskane zostały w ramach 

obserwacji uczestników wystaw w kontakcie z pracami. Ważną zmienną, która może mieć wpływ  

na przebieg interakcji z dziełem jest sytuacja wystawiennicza w muzeum. Przestrzeń muzealna 

zmusza jej bywalców do przyjęcia pewnego typu zachowania. Jak zatem zachowują  

się w przestrzeniach wystawienniczych odbiorcy sztuki współczesnej? Karta obserwacji  

do tego pytania składała się z jedenastu wariantów, w tym z kategorii Inne. Zostały one zaczerpnięte  

z narzędzia wykorzystywanego już przez jedną z badaczek przy obserwacji sztuki interaktywnej  

i poddane jedynie lekkiej modyfikacji
15

. Badacze mieli możliwość zaznaczenia więcej niż jednego 

wariantu odpowiedzi, jeśli w ich ocenie sposobu zachowania obserwowanej osoby nie można było 

scharakteryzować za pomocą jednej kategorii. 

  

                                                 
15

 Praca doktorska I. Franckiewicz-Olczak, Społeczny kontekst odbioru nowomedialnej sztuki interaktywnej. 
Próba aplikacji pojęć Ervinga Goffmana. 
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Wykres 23. Ogólny sposób zachowania 

 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że badacze stali w pewnej odległości w stosunku  

do obserwowanych, więc ich naturalne odruchy nie mogły być zakłócone przez poczucie, że badacz 

obserwuje ich zachowanie. Co drugi badany zinternalizował oczekiwany sposób zachowania  

w instytucjach wystawiających sztukę, od momentu wejścia do sali wystawienniczej  był opanowany, 

cichy i spokojny. 30,2% osób wyglądało na żywo zainteresowanych ekspozycją. Skoncentrowanie 

malowało się na twarzach jednej czwartej badanych. Pewne siebie ruchy oraz pewny sposób 

poruszania się po sali wystawienniczej charakteryzował jednego na dziesięciu badanych. Zdarzały  

się przypadki rozbawienia (10,4%) i sporadycznie krzykliwości (0,9%) obserwowanych w trakcie 

przechadzania się po muzeum. 6,3% osób nie mogło skupić swej uwagi, zaś wśród 9% beneficjantów 

sztuki można było zauważyć lekkie zawstydzenie
16

. Co ciekawe, najwięcej onieśmielonych jednostek 

badawczych odnajdujemy w grupie osób po trzydziestce. Rozbawienie jest cechą wieku szkolnego 

wśród obserwowanych przez nas osób, po 30 roku życia żadna z osób nie zachowywała się w ten 

sposób. W kategorii Inne badacze włączyli wariant: skupiony na robieniu zdjęć. 

Interpretując powyższe wyniki można zauważyć, że w statystykach przeważają zachowania 

świadczące o zaangażowaniu odbiorców w odbiór sztuki współczesnej i ich umiejętności odnalezienia 

się w przestrzeniach wystawienniczych. Jedynie u 9% badanych zaobserwowano oznaki dyskomfortu 

przejawiającego się w ich zawstydzeniu. 

Zdecydowana większość obserwowanych ludzi ogląda prace z zainteresowaniem, zaangażowaniem  

i w skupieniu. Sytuacja wernisażu w swej specyfice nie sprzyja koncentracji na dziele, wtedy jest ona 

                                                 
16

 Zespół badawczy zbudował zestaw wskaźników, który pozwalał na wprowadzenie tej kategorii do analizy. 
Wskaźnikami zawstydzenia w badaniu są: skrępowanie, milczenie, unikanie kontaktu wzrokowego  
i jakiegokolwiek innego z innymi uczestnikami wystawy i personelem, nerwowość ruchów rąk. Dodatkowo 
zawstydzenie definiowaliśmy poprzez brak pewnych zachowań takich jak krzykliwość, rozbawienie czy ogólne 
ożywienie. 
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osłabiona. Odbiór prac jest przerywany rozmowami, sięganiem po kolejny kieliszek wina, wymijaniem 

pozostałych gości. 

Podczas badania pojawili się także odbiorcy, którzy oglądali wystawę w sytuacji nie-wernisażowej,  

w sposób powierzchowny. Poświęcali oni mało uwagi na kontakt z pracami, oglądali je jakby  

w pośpiechu, nie zatrzymując się. Niekiedy też zwiedzający zdają się sprawiać wrażenie zagubionych. 

Wówczas rozglądają się, nie wiedząc, w którą stronę się skierować. Obserwacje wskazują, że wynika 

to z braku opisów prac/wystaw albo skomplikowanego układu sal, przejść z jednej wystawy na drugą. 

Odbiorcy nie zawsze wiedzą, jak się poruszać w danej przestrzeni. 

Czy badani częściej do muzeów sztuki wybierają się ze znajomymi lub rodziną czy preferują samotną 

kontemplację sztuki? Ważne dla jednostkowej percepcji sztuki jest to, czy badani są sami w polu 

obioru dzieł, czy ktoś tę przestrzeń zakłóca. 

Wykres 24. Towarzystwo 

 
45,7% osób objętych obserwacją, do muzeum lub galerii wybrało się samemu. Co drugi badany 

przyszedł w towarzystwie osób trzecich. 15,7% odbiorców sztuki z drugiej grupy oglądało dzieło  

bez towarzyszy, natomiast 38,6% pracę oglądało wspólnie z osobami, z którymi przyszli do muzeum. 

Na wernisaże ludzie przychodzą zazwyczaj z osobą lub z osobami towarzyszącymi. Nawet jeżeli ktoś 

przyjdzie sam, to na miejscu spotyka znajomych. Publiczność bywająca na wernisażach jest ze sobą 

zaznajomiona. Na wernisażu ludzie dużo rozmawiają, śmieją się, wyglądają na zrelaksowanych. 

Niezobowiązującej atmosferze sprzyja alkohol i przekąski podawane na tego rodzaju wydarzeniach. 

Goście najwięcej uwagi poświęcają kontaktom towarzyskim, a w drugiej kolejności pracom. Nieliczni 

oglądają wszystkie prace w ciszy i spokoju u boku swoich znajomych. Tylko pojedyncze osoby 

samotnie spędzają czas na wernisażu. 

Na wystawy czasowe ludzie przychodzą zarówno wspólnie jak i osobno. Wśród młodych ludzi 

popularne jest pojawianie się w instytucjach wystawienniczych w towarzystwie jednego z rówieśników. 

15,7% 
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45,7% Badany jest sam

Badany ogląda pracę w
czyimś towarzystwie

Badany jest w
towarzystwie, ale pracę
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Badani zazwyczaj oglądają ekspozycję razem, komentując poszczególne prace. Dość częste okazało 

się oglądanie dzieł przez ludzi stojących koło siebie w ciszy bądź zwiedzanie indywidualne. 

Zaobserwowano pojedyncze sytuacje, w których badani znacznie bardziej byli zainteresowani sobą 

aniżeli wystawą. Zauważyliśmy również, że obserwowani część wystawy oglądali wspólnie, by później 

rozdzielić się i kontemplować dzieła w pojedynkę. Można spostrzec, że do dużych instytucji o wysokiej 

randze i ugruntowanej pozycji ludzie częściej przychodzą w towarzystwie. Stan taki może wynikać  

z faktu, że placówki takie z reguły oferują kilka wystaw i wyjście do nich pewnie jest w większym 

stopniu planowane niż wizyta w galerii z kilkoma eksponatami. Jednak większa śmiałość i rozmowy 

częściej mają miejsce w placówkach, w których zachowana jest większa prywatność - mniejszych. 

Ważnym komponentem obserwacji była również próba uchwycenia obrazu całej przestrzeni 

wystawienniczej. Zdolność percepcji dzieła nie wypływa bowiem wyłącznie z jednostkowych 

kompetencji, lecz ma także związek z niezależnymi od obserwowanego czynnikami, jak na przykład 

obecność osób trzecich w pomieszczeniu wystawienniczym, uniemożliwiająca budowę głębokiej 

relacji z dziełem. 

Wykres 25. Obecność innych w pomieszczeniu 

 
 

Najczęściej spotykaną przez badaczy sytuacją była ta, w której obserwowani nie byli jednymi 

uczestnikami przestrzeni muzealnej, w jej obrębie przemieszczały się pojedyncze osoby trzecie 

(44,3%). Trzech na dziesięciu obserwowanych znalazło się w bardzo komfortowych warunkach, 

ponieważ w czasie oglądania prac byli sami w pomieszczeniu wystawienniczym. Jedną czwartą 

badanych otaczali liczni odwiedzający muzeum, zaś 6,8% obserwowanych było częścią tłumu. 

Dzięki obserwacji wiemy, że najczęstszą sytuacją była taka, w której uczestnikami przestrzeni 

muzealnej są pojedyncze osoby. Czy badacze zarejestrowali przypadki, w których badani musieli 

podzielić się polem odbioru z innymi w czasie obcowania z konkretnym dziełem? 
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Wykres 26. Obecność osób trzecich w czasie oglądania pracy 

 
 

Okazuje się, że w większości wypadków nikt nie jest zainteresowany pracą, którą ogląda badany 

(58,6%). 41,4% obserwowanych musiało dzielić się przestrzenią w czasie obcowania z dziełem. 

Wpływ na liczbę osób w przestrzeni danego eksponatu ma typ badanego przez nas wydarzenia 

(wernisaż, ekspozycja stała, wystawa czasowa) oraz stopień zagęszczenia w obserwowanym przez 

nas pomieszczeniu
17

. Jednak 21,8% badanych w przypadku małego zagęszczenia osób w sali 

wystawienniczej decydowało się na interakcję z dziełem oglądanym już przez inną osobę. Prowadzi  

to do wniosku, że pozostałe 78,2% mogło kierować się szacunkiem do osobistej kontemplacji innych 

odbiorców. Taka forma galeryjnej etykiety jest pożądana, ponieważ osoby, które przychodzą  

na wystawy samotnie, dość często peszą się, kiedy są obserwowane przez obsługę danej placówki 

albo kiedy ktoś obcy podejdzie do oglądanego dzieła. Zwykle wtedy przemieszczają się dalej, 

rezygnując z oglądania pracy, której odbiór został zakłócony. 

Tabela 11. Obecność innych w pomieszczeniu – zestawienie wernisaż/wystawa  

Obecność innych w pomieszczeniu Wernisaż Wystawa 

Badany jest sam, nie widać nikogo w zasięgu wzroku 6,6% 41,5% 

W sali jest wiele osób 46,7% 5,4% 

W sali jest tłum 20,0% 0% 

W sali są pojedyncze osoby 26,7% 53,1% 

 

                                                 
17

 Zależność istotna statystycznie p<0,001; zależność silna (VK: 0,55) 
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Jak zatem przebiega proces percepcji sztuki wśród badanych? Wśród obserwowanych dominują dwa 

typy interakcji z dziełem. Najliczniejsza grupa osób (34,8%) nie czuje potrzeby wspomagania  

się zamieszonymi informacjami o pracy w czasie jej kontemplacji. Niewiele mniej badanych (30,6%) 

najpierw dokładnie zapoznaje się z opisem dzieła, następnie wchodzi w interakcję z pracą.  

13,6% osób jedynie rzuca okiem na tabliczkę informacyjną przed oglądaniem pracy,  

12,1% obserwowanych w pierwszej kolejności ogląda pracę, by później zapoznać się z treścią 

tabliczki informacyjnej. Nie zaobserwowano różnic w percepcji informacji o pracy pomiędzy osobami 

studiującymi na kierunkach artystycznych i absolwentami tych kierunków a resztą zbadanej populacji. 

Wykres 27. Korzystanie z tabliczek informacyjnych  

 

Na wernisażach dyrektor, właściciel placówki, kurator czy artysta w ramach oficjalnego otwarcia 

przemawiają, co ma charakter wprowadzenia do wystawy. Inaczej sytuacja wygląda podczas 

odwiedzania wystaw czasowych. Bardzo rzadko ktoś korzysta z pomocy obsługi, pytając o wystawę 

czy konkretną pracę. Zazwyczaj odbiorcy pytają o kierunek zwiedzania lub na jakie wystawy 

obowiązuje jego bilet. Tylko w jednym przypadku obserwowany zapytał o konkretną pracę  

i raz o to, czy może wejść w interakcję z dziełem (instalacja). Obecna na sali obsługa może także 

wywoływać uczucie dyskomfortu, o czym wspominaliśmy wyżej. Pracownicy instytucji 

wystawienniczych nie udzielają informacji na temat wystawy z własnej woli. Badacze podczas 

bytności w placówkach wystawienniczych niejednokrotnie próbowali uzyskać od personelu muzeów 

informacje na temat ekspozycji i z reguły odsyłani byli do tabliczek informacyjnych. Problem  

ten dotyczy dużych placówek wystawienniczych, w mniejszych galeriach sztuki kłopot ten nie został 

dostrzeżony, pewnie z racji na fakt, że w znacznej części z nich ekspozycji pilnują pracownicy 

merytoryczni. Pracownicy sali są jedynymi osobami, które partycypują w sytuacji odbioru sztuki 
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współczesnej. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za to, by odbiorca dobrze czuł 

się w galerii czy muzeum. Dlatego wydaje się niezwykle istotnym, by na stanowisku tym pracowały 

osoby kompetentne w zakresie prezentowanych wystaw i były przyjaźnienie nastawione  

do zwiedzających. 

Analiza tak prostej zmiennej, jaką jest czas poświęcony na percepcję pracy pozwoli nam stwierdzić, 

czy badani zapoznali się z dziełem, czy podjęli próbę jego interpretacji i czy zostawili sobie przestrzeń 

czasową do refleksji nad pracą. Analizie poddanych zostało 15 obrazów malarskich,  5 rzeźb, 5 prac 

wideo, 5 fotografii, 3 instalacje, po jednym: plakacie, obiekcie i sitodruku. Najwięcej czasu badani 

poświęcają na percepcję instalacji i prac wideo. Średni czas poświęcony na odbiór tych form 

artystycznych wynosi 3 minuty 20 sekund. Przy czym najkrótsze obserwowane wideo trwało 5 min,  

a najdłuższe 10 min. Średnia 3 minuty 20 sekund oznacza, że przeciętny odbiorca nie ogląda  

w całości nawet krótszych prac wideo. Obserwowany plakat oglądany był średnio przez 2 minuty. 

Poddane analizie fotografie wieloelementowe absorbowały odbiorców średnio przez 1 min. 30 sek. 

Obrazom malarskim poświęcano średnio 1 minutę, rzeźbie 50 sekund, obiektowi 40 sekund,  

a percepcja sitodruku zajmowała 2-10 sekund. W przypadku analizy czasu poświęconego na odbiór 

plakatu, obiektu i sitodruku, z racji na objęcie obserwacją pojedynczych prac należących do danych 

technik, należy wskazane wyniki traktować z dystansem. 

Analizując dane bez podziału na formę artefaktu, 36,7% badanych poświęca na analizę eksponatu 

poniżej minuty. Większość badanych (36,8%) stara się poświęcić na interakcję z dziełem 1-2 minuty, 

co wydaje się być wystarczającym czasem na podstawową analizę. W przypadku czasu odbioru 

powyżej 5 minut mamy do czynienia z dogłębnym i szczegółowym badaniem pracy (15,4%). Wartości 

poniżej 30 sekund świadczą o braku zainteresowania dziełem. Z analizy wyłączone zostały prace 

wideo, które narzucają badanym czas percepcji. 

Tabela 12. Czas poświęcony na oglądanie pracy 

Czas jaki badani przeznaczyli na oglądanie pracy 
% 

1 sekunda 4,2% 

2 – 10 sekund 16,0% 

11 – 20 sekund 5,8% 

21 – 30 sekund 10,7% 

31 – 90 sekund (ok. 1 minuty) 18,9% 

ok. 2 minuty 17,9% 

3 – 4 minuty 11,1% 

5 – 9 minut  13,5% 

10 minut i dłużej 1,9% 
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Z badań wynika, że większość odbiorców z większym bądź mniejszym zapałem zapoznaje  

się z tabliczką informacyjną (61,7%), jednak czas potrzebny by to zrobić jest przeważnie bardzo krótki. 

Zdarzały się przypadki braku opisu dzieł (1,9%). 

Tabela 13. Czas poświęcony na czytanie tabliczki informacyjnej  

Czas jaki badani przeznaczyli na czytanie informacji 
% 

Badany nie przeczytał informacji 34,8% 

1 sekunda 12,3% 

2 – 10 sekund 19,8% 

11 – 20 sekund 4,2% 

21 – 30 sekund 15,4% 

1 minuta 5,1% 

2 minuty 4,2% 

3 minuty 1,9% 

5 minut  0,4% 

Brak tabliczki informacyjnej przy pracy 1,9% 

 

W następnej części karty obserwacyjnej badacze starali się zawrzeć swoje spostrzeżenia dotyczące 

tego, czy dane dzieło było bodźcem zmiany zachowania badanych. Zachowanie większości 

obserwowanych nie uległo zmianie w stosunku do zachowania przed przystąpieniem do interakcji  

z pracą. Wśród niewielkiej części odbiorców dało się zauważyć subtelną zamianę. Dzieło w niektórych 

badanych wzbudziło entuzjazm i ożywienie, ale także część badanych pogrążyło się w zadumie  

i zamyśleniu. Dana praca była także inicjatorem rozpoczęcia dyskusji z towarzyszem/towarzyszką 

badanego. 

Wykres 28. Zmiana zachowania odbiorców 

 

4,1% 

95,9% 

Zachowanie odbiorcy uległo zmianie Zachowanie odbiorcy nie uległo zmianie



 

 

 

9
3
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 49,3% relatywnie długo ogląda i analizuje obiekty muzealne, 

stara się zgłębić ich strukturę semantyczną i formalną. 32,4% tylko pobieżnie zapoznaje się z pracą 

nie wchodząc w głębszą relację. Pozostali (18,3%) wykazują minimalne zainteresowanie, zaledwie 

spoglądając na dzieło. 

Wykres 29. Zainteresowanie dziełem 

Wpływ na sposób percepcji ma forma dzieła. Spośród licznych rodzajów obserwowanych prac 

wyłoniliśmy cztery kategorie: obraz rozumiany jako jednowymiarowy utwór plastyczny, który może być 

wykonany różnymi technikami (malarstwo, grafika, kolaż, sitodruk); fotografia; formy przestrzenne 

(rzeźby, obiekty, instalacje) oraz prace interaktywne (niezależnie od zastosowanej formy). Przyczyną 

takiego podziału dzieł były zaobserwowane różnice w sposobie obcowania z nimi przez 

zwiedzających. 

Jednowymiarowe utwory plastyczne, które w zbadanych instytucjach przeważnie prezentowane były  

w formie dzieł malarskich, oglądane są w skupieniu i z zainteresowaniem. Na wernisaże malarstwa 

przychodzi zdecydowanie najwięcej zainteresowanych. Dystans wobec oglądanych prac jest wówczas 

niewielki (około 0,5 metra lub mniej), co w dużej mierze wymuszone jest niewielką ilością miejsca, 

zajętego przez gości. Zwiedzający podczas trwania wystaw czasowych rzadko podchodzą bardzo 

blisko do obrazu,  wolą je oglądać z 1-1,5 metrowej perspektywy. Odbiorcy poświęcają więcej czasu 

na kontakt z dziełem, jeśli  wymaga on koncentracji uwagi na wielu elementach w nim zawartych. 

Trudno jednak ocenić, czy poświęcony czas przekłada się na pogłębienie percepcji. Badacze 

zaobserwowali także mniejsze zainteresowanie pracami abstrakcyjnymi. Szczególnie na salach 

wystawienniczych, gdzie można zobaczyć różne formy, malarstwo abstrakcyjne bywa pomijane. 

Mimo, że również jest to forma płaska, oddzielnie postanowiliśmy przyjrzeć się fotografii. Jeśli składa 

się ona na dużą, samodzielną wystawę (jak np. wystawa Zofia Rydet. Zapis 1978-1990 prezentowana 

w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie w ostatnich miesiącach 2015 roku), oglądana jest 

równie uważnie jak pozostałe obrazy. Jeśli jednak nie jest to jedna z głównych ekspozycji, 

18,3% 

32,4% 

49,3% 
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prezentowana jest na niewielkiej przestrzeni, to traktowana jest dość powierzchownie. Przyczyną 

takiego podejścia może być także usytuowanie prac w punkcie przejściowym pomiędzy salami. 

Fotografia nie jest często spotykaną formą sztuki w galeriach sztuki współczesnej, zwykle 

prezentowana jest w innych przeznaczonych do tego przestrzeniach. Jeśli zatem pojawia  

się w galeriach czy muzeach poświęconych stricte sztuce współczesnej, wówczas zdają się rosnąć 

oczekiwania wobec niej. Na jednej z wystaw zasłyszeliśmy komentarze, że ujęcie, w jakim wykonane 

są prace jest wtórne, że motyw jest już od dawna znany, a nawet wyeksploatowany. Częściej niż przy 

innych obserwowanych wystawach głosy były krytyczne, choć zwiedzający dostrzegali także walory 

estetyczne wykonanych zdjęć. 

Wśród obserwowanych dzieł znalazły się także formy przestrzenne. Tego rodzaju prace były 

najchętniej fotografowane przez zwiedzających. W przypadku rzeźby badani niekiedy obcowali  

z dziełami przyglądając im się z różnych perspektyw, oglądając z różnych stron, obchodząc dookoła. 

Na wystawach, gdzie prezentowane były prace w różnych formach, często instalacje wzbudzały 

największe zainteresowanie. Poświęcano im najwięcej uwagi, uważnie czytano do nich opisy. 

Bardzo ciekawymi do obserwacji okazały się prace interaktywne. Badaliśmy zachowanie wobec 

czterech różnych dzieł, które wymagały aktywnej reakcji ze strony zwiedzającego. W jednej konieczne 

było użycie przycisku, żeby zobaczyć pracę w ruchu. W drugiej należało skorzystać z rekwizytu,  

aby współuczestniczyć w aktywności oglądanej w prezentowanym wideo. Trzecia praca wymagała 

odsłaniania różnego rodzaju zasłon utrudniających jej zobaczenie. Czwarta zaś polegała  

na wprawieniu w ruch przedmiotu, dla którego dana praca była torem, po którym się poruszał.  

W dwóch przypadkach bezpośrednio przy pracach znajdowały się ich opisy, z sugestią zainicjowania 

interakcji. Po zapoznaniu się z nimi w większości przypadków zwiedzający podejmowali działanie.  

Nie odnotowaliśmy sytuacji kiedy interakcja odbyła się przed przeczytaniem opisu. W pozostałych 

dwóch przypadkach, gdzie zabrakło informacji o możliwości aktywnego uczestniczenia w dziele, 

interakcja się nie odbyła bądź odbyła się dopiero po uzyskaniu informacji od obsługi instytucji (badany 

zapytał pracownika). Możliwość kontaktu poprzez dotyk widocznie wzmagała w obserwowanych 

odczucia. Skłaniała do większego namysłu, co widoczne było w poświęcaniu większej ilości czasu  

na obcowanie z takim dziełem, nawet na poziomie samego przyglądania się mu już po bezpośredniej 

interakcji. Czasami czynność była powtarzana. W niektórych, szczególnie młodszych zwiedzających, 

wywoływała emocje wyrażane poprzez głośny śmiech, zmianę mimiki twarzy, ożywienie  

w komentowaniu pracy. Zatem osoby, które odwiedzają galerie sztuki współczesnej wykazują 

ciekawość wobec różnych form uczestnictwa, także współuczestnictwa, interakcji, potrzebują jednak 

swoistego przyzwolenia w postaci klarownej informacji. 

Najbardziej zróżnicowany materiał badawczy dostarczyły obserwacje prac wideo. Analiza danych 

pozwala wyróżnić cztery typy zachowań wobec tej formy sztuki: 

 Widz ogląda całe wideo 

Taka postawa obserwowana była najczęściej. 
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 Widz nie ogląda wideo do końca bądź nie ogląda wszystkich prac 

Takie podejście również było bardzo często obserwowane. Nawet jeśli odbiorca wyglądał  

na zainteresowanego pracą, to jeśli trwała dla niego zbyt długo bądź pojął już jej główną myśl,  

to przerywał oglądanie w dowolnym momencie. 

 Widz czyta pełne opisy do prac, ale ich nie ogląda 

Zdarzało się również, że badani uważnie zapoznawali się z treścią zawartą w informacji obok pracy, 

nie oglądając samego wideo. Wielu osobom wystarczyło jedynie „zerknięcie”, trwające około sekundy. 

Można się zastanawiać, czy okazywało się to dla nich wystarczające do odbioru dzieła, czy może  

nie zachęcało do podjęcia próby obejrzenia go. 

 Widz zupełnie pomija prace wideo 

Na wystawach, na których były prezentowane różnorodne formy sztuki i znajdowały się tam także 

prace wideo, te ostatnie częstokroć były zupełnie pomijane. Niekiedy odbiorcy tylko na nie spoglądali, 

a niekiedy nawet przechodzili jakby ich nie widząc. 

Widzowie chętniej i na dłużej zatrzymywali się przy pracach wideo, jeśli te były zaaranżowane  

w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie można było także usiąść. Wystarczającym rozwiązaniem 

okazywało się postawienie nawet niewielkiej ścianki działowej wyznaczającej przestrzeń minisali 

kinowej. Obserwowani, którzy przyszli w towarzystwie, zachowywali się różnie w zależności,  

czy oglądając stali czy siedzieli. Stojąca postawa bardziej sprzyjała wymianie zdań, komentowaniu 

pracy. Rozmowy się nie odbywały, badani oglądali niezależnie od siebie, kiedy siedzieli. Zwykle 

zorganizowanie takiego miejsca łączyło się z większym ekranem oraz głośniej ustawionym dźwiękiem, 

gdzie do odsłuchu nie były konieczne słuchawki. Zaciemnienie sali bądź ustawienie wygodnych 

siedzisk pozwalało zwiedzającym na skupienie się na wyświetlanym dziele. Jeżeli jednak 

prezentowane wideo usytuowane były w jednej przestrzeni z pracami wykonanymi innymi technikami, 

to zwykle miały dostępne słuchawki. Używano ich, o ile były dostępne. Jeśli ktoś akurat  

je wykorzystywał, inni zwykle zadowalali się odbiorem pracy bez dźwięku. 

Zaobserwowano także, że prace wystawiane w punktach łączących różne sale, w korytarzach, 

przejściach - a więc swego rodzaju nie-miejscach, częściej są pomijane. Czasem zwiedzający zdają 

się ich nie zauważyć. Ustawione w przestrzeniach przejściowych, w samych wejściach,  

nie są postrzegane jako należące do danej wystawy. Wspólny dla wielu prac tytuł ekspozycji  

czy jej problematyka ustawiają pewien sposób myślenia, który może eliminować z pola 

zainteresowania obiekty, które się nie wpisują jasno w przestrzeń nimi objętą. Na jednej z dużych 

wystaw dzieła usytuowane były na wysokości twarzy zwiedzającego. Jednak jedna grupa prac 

(wystawa zbiorowa, prace były podzielone wg autorów) posiadała jeszcze górny rząd - żeby zobaczyć 

prace trzeba było podnieść głowę bądź odsunąć się. Oglądanie tych dzieł częściej niż innych zostało 

pominięte. Można zatem wnioskować, że przy rozmieszczaniu prac na ścianach galerii  

z powodzeniem można stosować zasady organizacji produktów w sklepach. Te znajdujące się na linii 

wzroku są częściej oglądane. 
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Dzieła z zakresu sztuki współczesnej poza strefą semantyczną, stanowiącą główną oś odbioru, 

posiadają także wymiar formalny, który zazwyczaj skorelowany jest z treścią tworząc nowe związki 

znaczeniowe. Ta zależność często wymyka się obserwatorom, jednak jak wynika z badania znaczna 

część respondentów interesuje się technicznymi aspektami prac. W przypadku 57,5% obserwacji 

prace, z którymi obcowali ankietowani nie miały zaawansowanego wymiaru technicznego, który 

pozwoliłby na uaktywnienie wskaźnika związanego z zainteresowaniem technicznym wymiarem 

sztuki. 42,5% obserwacji umożliwiło obserwację tego aspektu. W przypadku 23,3% obserwacji 

techniczne aspekty prac są kwestią budzącą zainteresowanie. W przypadku 19,2% obserwacji 

badanych nie interesuje ten aspekt dzieła. 

Wykres 30. Zainteresowanie technicznym wymiarem pracy 

 
Przebywając w przestrzeni muzealnej nie jesteśmy w stanie poświęcić się wyłącznie obcowaniu  

ze sztuką. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć na przykład aranżacja przestrzeni wystawienniczej. 

Poruszając się między kolejnymi obiektami tracimy koncentrację. Również architektura wnętrza może 

rozproszyć naszą uwagę, ale zdarzają się także czynniki bardziej prozaiczne, jak towarzystwo  

w trakcie zwiedzania, czy fakt, że na wystawę musieliśmy udać się z dzieckiem. Poniższy wykres 

przedstawia zakres czynności podejmowanych w przestrzeniach wystawienniczych poza percepcją 

dzieł. 
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Wykres 31. Czynności podejmowane przez obserwowanych na terenie przestrzeni muzealnej 

 
Szczególną uwagę badanych zwrócili odbiorcy którzy podczas zwiedzania wystaw czasowych 

wykonują zdjęcia, zazwyczaj telefonem komórkowym. Fotografowane są poszczególne prace lub cała 

sala wystawiennicza. W pojedynczych przypadkach zwiedzający robią zdjęcia sobie nawzajem. Taka 

sytuacja zdarza się najczęściej w muzeach. Na wernisażach jedynie pojedyncze osoby decydują  

się na robienie zdjęć konkretnych dzieł. Wykonywanie zdjęć, szczególnie tych na których znajdują 

się również odbiorcy, badacze interpretują jako wyraz uznania dla wystawy jako wydarzenia, które 

warto upamiętnić, ale również jako wyraz niezgłębienia idei niepowtarzalności odbioru prac, przeżycia 

którego nie można utrwalić. 

Zdecydowana większość badanych (96,4%) nie wykazuje zainteresowania całością wystawy, 

szczegółowej analizie poddaje tylko wybrane prace, resztę obserwując tylko pobieżnie.  

1,6% spaceruje po wystawie nie przywiązując większej wagi do prezentowanych dzieł. Tylko  

1,5% obserwowanych dokładnie analizuje wszystkie prace. Wielokrotnie wraca do obejrzanych przez 

siebie prac zaledwie 0,5% badanych. 

Wykres 32. Stosunek badanego do wystawy 
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Po zakończonej obserwacji badacze mieli za zadanie przeprowadzenie wywiadu 

kwestionariuszowego, rozszerzonego o dwa dodatkowe pytania skierowane wyłącznie  

do obserwowanych osób. W pierwszym pytaniu respondenci mieli za zadanie dokonać oceny dzieła  

i wystawy, wyrażając opinię, czy jest ona dla nich interesująca czy nie. Ankietowani mieli do wyboru 

pięć wariantów odpowiedzi wyrażających różne stopnie zainteresowania dziełem/wystawą. 

Zdecydowana większość badanych (75,7%) była zadowolona z przyjścia do muzeum i uważała 

ekspozycję za interesującą. Dla blisko 10% ankietowanych wystawy okazały się nieciekawe. 12,6% 

respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć, czy ich zdaniem wystawa wzbudza 

zainteresowanie. 

Wykres 33. Czy według Pana/Pani ta praca/wystawa jest interesująca? 

 

Badani w dalszej kolejności zostali poproszeni o scharakteryzowanie problematyki obserwowanego 

przez badaczy dzieła. Miało to na celu ustalenie, czy obserwowane osoby potrafią wypowiadać  

się na temat sztuki. W ocenie badaczy nieznaczna większość osób (58,9%) swobodnie prowadziła 

swoją wypowiedź. 41,1% osób nie potrafiło sformułować swojego stanowiska w odniesieniu  

do problematyki prac. 

Wykres 34. Czy respondent potrafi mówić o sztuce/wystawie/pracy? 
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Obserwacje wykazały, że odbiór sztuki współczesnej zależny jest od kilku czynników. Silny wpływ  

ma obecność osób towarzyszących, a przede wszystkim sytuacja – czy jest to wernisaż  

czy już w trakcie trwania wystawy. Im więcej osób, tym panująca atmosfera jest swobodniejsza  

i sprzyja rozmowom, które niekoniecznie dotyczą oglądanych dzieł. Na trwające już wystawy badani 

zwykle przychodzą w towarzystwie, najczęściej jednej osoby. Nie ma jednego modelu zwiedzania, 

niektórzy się rozdzielają, inni oglądają prace wspólnie bądź w ciszy, inni wymieniają się uwagami. 

Odbiorcy sztuki współczesnej w instytucjach wystawienniczych zachowują się spokojnie, prace 

oglądają zwykle z zainteresowaniem i uwagą. Pojedynczy zwiedzający zdają się być zagubieni  

w dużych przestrzeniach wystawienniczych. Prawdopodobnie rzadko oni odwiedzają galerie sztuki 

współczesnej i potrzebują więcej czasu na zorientowanie się w przestrzeni. 

Obsługa wystaw pełni rolę raczej polegającą na zadbaniu o bezpieczeństwo ekspozycji niż udzielenia 

ewentualnej pomocy zwiedzającym. Czasami może nawet powodować dyskomfort i zaburzać 

swobodne poruszanie się po przestrzeni wystawienniczej. 

Różny stopień uwagi poświęcany jest także poszczególnym formom sztuki. Największym 

zainteresowaniem cieszą się tradycyjne formy, jak malarstwo czy rzeźba. Odbiorcy najczęściej 

pomijają prace abstrakcyjne. Przy formach, które nie wyrażają pewnych idei, problemów wprost, 

uważnie czytają opisy. Chętnie inicjują interakcję z dziełem, jeżeli taka jest możliwa, potrzebują jednak 

do tego przyzwolenia np. w postaci opisu do dzieła. Bardzo różne zachowania obserwuje się wobec 

prac wideo. Duża część z nich jest jednak pomijana bądź nie jest oglądana do końca. Fakt,  

że zwiedzający także czasem czytają wyłącznie opisy do nich, może wskazywać, że dla odbiorców 

ważniejsza jest treść dzieła niż sposób jej przekazania. Trafność tego spostrzeżenia wzmacnia 

niechęć do abstrakcjonizmu, który skupia się przede wszystkim na formie i kolorze. Sposób 

prezentacji prac oraz ich usytuowanie również decyduje o tym, czy dany obiekt w ogóle zostanie 

obejrzany. Badani chętniej oglądali nawet dłuższe prace wideo, jeśli byłe eksponowane w osobnej sali 

w dużym formacie, niż krótsze prace na telewizorach zawieszonych pośród innych eksponatów. 

  



 

 

 

1
0
0
 

UPOWSZECHNIANIE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Na koniec raportu pozostawiono kwestię upowszechniania sztuki. Znaczna większość beneficjentów 

sztuki współczesnej uważa ją za interesującą. Co zatem zdaniem badanych mogą zrobić decydenci 

świata sztuki by trafiła ona do osób, które wcześniej się nią nie interesowały? Sześciu na dziesięciu 

odbiorców jest zdania, że głównym motorem zmian w zakresie uprzystępnienia sztuki współczesnej 

odbiorcom jest rozszerzenie edukacji szkolnej o aspekty sztuki. 40% badanych uważa,  

że popularyzowaniem sztuki powinny zająć się media, od których oczekuje się stworzenia większej 

liczby programów tematycznych. Niewiele mniej ankietowanych uznało, że odpowiedzialność  

za proces uprzystępniania sztuki współczesnej leży po stronie placówek wystawienniczych. 

Instytucje tego typu, oprócz tradycyjnej funkcji prezentacji sztuki, powinny organizować zajęcia, 

warsztaty i wykłady. Podjęcie takich działań przybliży odbiorcom sztukę współczesną (36,9%). Niemal 

jeden na dziesięciu badanych jest przekonany, że nie ma potrzeby, aby uprzystępnić ten nurt 

twórczości. Jedynie 3,9% badanych potencjału do zmian upatruje w artystach, których dzieła muszą 

się zmieć w zakresie formy i treści. 

Wykres 35. Co można by zrobić by Pana/i zdaniem sztukę współczesną uprzystępnić  

odbiorcom? 

 

Aż 12,8% respondentów samodzielnie sformułowało swoje pomysły, dzięki którym sztuka 

współczesna stanie się bardziej przystępna. W tym pytaniu ankietowani najchętniej dzielili  

się z badaczami swoimi pomysłami. Inicjatywy, które powinno się podjąć, by uprzystępnić sztukę mają 

charakter kompleksowy: zawierają pomysły dotyczące promocji, technicznej aranżacji muzeów  

czy włączania artystów do akcji otwarcia sztuki na odbiorców, by ich praca nie kończyła  

się wraz z wykonaniem dzieła. Najczęściej bywalcy placówek wystawienniczych wskazywali  

na problem ekskluzywności sztuki w ogóle. Zdaniem 2,2% respondentów sztuka powinna wyjść  

na ulicę, powinna opuścić tradycyjne ramy muzeów sztuki. Dla niektórych ludzi wizyta w muzeum 

3,9% 

9,0% 

12,8% 

36,9% 

40,0% 

63,3% 
Należy rozszerzyć edukację
szkolną o aspekty sztuki

W mediach powinno być więcej
programów o sztuce współczesnej

Należy organizować w placówkach
wystawienniczych zajęcia, wykłady,
warsztaty

Inne

Nie ma potrzeby jej uprzystępnić

Sama sztuka musi się zmienić
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kojarzy się z uroczystą ceremonią, a sztuka powinna być bardziej powszednia i powszechna. 

Ankietowani wskazywali również na to, że koncentruje się ona w dużych miastach, co sprzyja zjawisku 

marginalizacji i ograniczaniu dostępu społecznościom z mniejszych miejscowości i wsi. Badani 

niekiedy mówili także o niezrozumiałych i nad wyraz skomplikowanych opisach dzieł, które 

niejednokrotnie uniemożliwiają lub utrudniają im zrozumienie obiektów sztuki. Przejrzyste opisy prac  

i lepiej przygotowane katalogi wystaw według 1,8% respondentów poprawią sytuację w muzeach  

i galeriach sztuki. Choć 63,3% badanych jest zdania, że odpowiedzialność za uprzystępnienie sztuki 

leży po stronie szkolnictwa, dodatkowo w wariancie Inne respondenci wymieniali konkretne pomysły, 

co można zrobić w szkołach, by dzieci i młodzież chętniej odwiedzała muzea. Wspominali  

m.in. o wycieczkach do muzeów, rozszerzeniu programu nauczania o historię sztuki. Obiecującym 

pomysłem w tej kategorii odpowiedzi są spotkania z lokalnymi artystami organizowanymi przez szkoły. 

Zajęcia prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień sztuką mogą silniej zainspirować dzieci  

i młodzież do samodzielnego rozwoju artystycznego. 
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Tabela 14. Inne: Inicjatywy, mające na celu uprzystępnienie sztuki współczesnej 

Inicjatywy, mające na celu uprzystępnienie sztuki współczesnej (Inne) 
% 

UPOWSZECHNIENIE SZTUKI 

Sztuka powinna wyjść na ulice, być bliżej ludzi; organizacja imprez promocyjnych  

w przestrzeni miejskiej (dużo określeń typu: sztuka powinna być na zewnątrz!, powinna  

być w przestrzeni publicznej, sztuka w przestrzeni publicznej naturalnie wpływa na ludzi, 

sztuka powinna być między ludźmi) powinna wyjść poza duże miasta 

2,2% 

OPRAWA MERYTORYCZNA WYSTAW 

Lepsze opisy wystaw i dzieł, lepiej przygotowane katalogi bądź ich pojawienie się, jeśli ich nie 

ma (opisy wystaw są najczęściej mało zrozumiałe, do kuratorów), katalogi mniej 

skomplikowane, lepiej opracowane foldery i katalogi, zwiedzanie kuratorskie 

1,8% 

INICJATWY PODEJMOWANE W SZKOŁACH 

Sztuka powinna być wpisana w program edukacyjny w szkołach – praca u podstaw, powinny 

być organizowane wycieczki (bezpłatne do muzeów) oraz powinno się rozbudować edukacje 

nieformalną, lokalni artyści powinni odwiedzać szkoły inspirować młodzież i dzieci, edukacja 

przez domy kultury 

1,8% 

Zwiększona reklama (banery, reklamy, plakaty, radio, niedosłowna reklama) 1,4% 

Sztuka bardziej interaktywna (użycie internetu, social media, przemycać wątki do mediów, 

które dobrze funkcjonują w szerszym obiegu na przykład film o Dawickim) 

1,4% 

Kampanie społeczne otwierające ludzi na sztukę 1,2% 

Lepsze finansowanie sztuki przez państwo lub 1% dla sztuki 1,2% 

Bezpłatne wejścia do muzeów (konkursy na bezpłatne wejścia do muzeów poza miastem) 0,6% 

Sztuka współczesna powinna być bardziej zaawansowana technicznie, cyfryzacja w Ninatece 0,6% 

Kontakt z artystami (artysta sam oprowadza i opowiada o wystawie i o pracach) 0,6% 

Sztuka bliżej normalnego widza, komunikaty nie mogą być oderwane od widza, otwarcie 

muzeów na zwykłych ludzi 

0,6% 

Budowa pozytywnego komunikatu płynącego z wystaw, niekoniecznie kontrowersyjne 

wystawy służą promocji 

0,4% 

Nie, trzeba jej uprzystępniać, małe zainteresowanie ma swój urok 0,4% 

Więcej inicjatyw typu Noc Muzeów  0,4% 

Inne: cena dzieł – bardziej przystępna, dzieła powinny być w obiegu handlowym, więcej 

wystaw monograficznych gigantów sztuki, artysta nie powinien być uzależniony od kuratora, 

wywalić ze sztuki tych co nie są artystami, uproszczenie sztuki, sztuka powinna  

być ciekawsza, zależy czy artysta ma zamiar upowszechnienia swoich prac, kino edukacyjne 

2% 
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Przedstawiciele instytucji eksponujących sztukę współczesną w ramach zrealizowanych wywiadów 

wskazywali również na sposoby oswajania sztuki współczesnej. Przede wszystkim, ich zdaniem, 

podobnie jak w opinii odbiorców sztuki, potrzebna jest szeroko zakrojona edukacja artystyczna  

w szkole, szczególnie zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na sztukę. Rozszerzenie zakresu 

elementów sztuki w podręcznikach np. języka polskiego, poprzez obrazy, prowadzenie zajęć  

w sposób interesujący z pasją, kółka zainteresowań. Badani wskazywali na szereg praktyk, które sami 

wprowadzają w życie: 

 obudowanie wystawy materiałami, które mają ułatwić kontakt z pokazywaną sztuką, takimi 

jak: katalogi i foldery, ulotki, teksty na ścianach; 

 oprowadzania kuratorskie, oprowadzania przez artystów, wykłady, spotkania z artystami; 

 wprowadzenie systemu dużych plansz opisujących poszczególne części wystawy  

(po zdiagnozowaniu, że publiczność nie czyta opisów prac); 

 rozwój programów edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym naciskiem 

na te dla dzieci i młodzieży: „Jeżeli ci ludzie, którzy chodzą teraz do szkoły podstawowej  

czy gimnazjum zaczną przychodzić do takiej instytucji jak nasza już w tym wieku, to będąc 

ludźmi dorosłymi, mając takie doświadczenia gdzieś tam w pamięci, nie będą się bali przyjść 

obejrzeć sztuki współczesnej, jak już będą właśnie w tym wieku” oraz seniorów; 

 lekcje na terenie placówki wystawienniczej we współpracy ze szkołami; 

 promocja i komunikacja; 

 reklama w mediach, która będzie miała za zadanie obudzenie u odbiorców potrzeby kontaktu 

ze sztuką współczesną; 

 działania kuratorskie: „[żeby] kuratorzy robiąc wystawy pamiętali, że robią je dla widzów  

i ujmowali opisy, program, który będzie zrozumiały dla ludzi, którzy chcą dopiero poznać  

tę sztukę”; 

 tworzenie filmów o sztuce; 

 mówienie i pisanie o sztuce językiem przystępnym dla przeciętnego odbiorcy; 

 odpowiednia ekspozycja „wystarczy to tak fajnie pokazać, żeby odbiorca się w tym odnalazł, 

nie czuł się obcy, bo bardzo często jest tak, że ludzie stoją przed salą wystawową  

i się wycofują. bo czują się nieswojo”; 

 lokowanie w przestrzeniach wystawienniczych infrastruktury związanej z szeroko rozumianą 

konsumpcją: „powinny być zbudowane takie śluzy, że najpierw wchodzisz do kawiarni,  

do czytelni, wchodzisz do jakiejś bawialni […] powinna być taka możliwość dla ludzi oswojenia 

się najpierw z miejscem”; 

 umieszczanie sztuki w przestrzeni publicznej; 

 skracanie dystansu, co jednak, jak przyznaje jeden z rozmówców, możliwe jest tylko  

w mniejszych galeriach prywatnych: „To jest trochę inna skala działania, więc my sobie 

możemy pozwolić na to, dystans jest bardzo skrócony, ludzie którzy przychodzą tutaj  

i są jakoś z tym miejscem związani mogą liczyć na to, że będą potraktowani bardzo 

personalnie, że będzie z nimi rozmawiał dyrektor. Nikt, kto pójdzie do muzeum nie zostanie 

obsłużony przez dyrektora oczywiście, jest to niemożliwe, jest to absurd i nie o to chodzi.  
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A my jesteśmy takimi miejscami i pracujemy bardzo nad skróceniem dystansu pomiędzy 

odbiorcą a artystą”; 

 pokazanie, że sztuka jest elementem życia społecznego poprzez łączenie jej z innymi 

problemami społecznymi w organizowanych dyskusjach, wykładach etc.;  

 edukowanie artystów „by uwrażliwiać ich na te problemy komunikowania z widzem”. 

Badani wskazywali również na sposoby promocji ich placówek. Poza próbami docierania  

do tradycyjnych mediów i coraz mocniejsze wchodzenie w media społecznościowe oraz promocję  

w Internecie w ogóle, wskazywano: 

 umieszczenie w mieście infodesków placówki; 

 posiadanie w ofercie szerokiej gamy gadżetów promocyjnych i produktów artystycznych; 

 promocja poprzez nowe technologie np. smsy geolokacyjne; 

 współpraca z krytykami opisującymi wydarzenia w instytucji w prasie branżowej; 

 promocje łączone z innymi placówkami w mieście: np. zniżki w restauracji czy hotelu, które 

można uzyskać dopiero po wizycie w galerii; 

 patronaty; 

 bezpośredni kontakt ze szkołami; 

 produkcja filmów promocyjnych. 

Na promocję większy nacisk kładą instytucje publiczne, co może wynikać z większych budżetów. 

Galerie III sektora poza drukiem ulotek, plakatów, folderów, stawiają głównie na promocję  

w Internecie. Badani opowiadali o konkretnych działaniach podejmowanych przez ich placówki. Poza 

przykładami ilustrującymi zamieszczone powyżej pomysły, pojawiły się ciekawe rozwiązania z innych 

krajów jak na przykład umieszczanie galerii w miejscach, w których ludzie są zmuszeni do czekania, 

takich jak lotniska, dworce. 

Artyści również zostali poproszeni o zastanowienie czy, i w jaki sposób, powinno się oswajać ludzi  

ze sztuką współczesną. Wypowiedzi i przemyślenia pracowników placówek wystawienniczych 

wynikały bardziej z ich doświadczenia, natomiast wnioski wykładowców akademii sztuk pięknych 

bardziej z ich spontanicznych pomysłów. Wszyscy rozmówcy są zgodni odnośnie do tego,  

że podstawą jest edukacja. Od najmłodszych lat, ich zdaniem, trzeba nauczać i kształtować,  

aby wyrastały pokolenia oswojone ze sztuką współczesną. Nie bez znaczenia jest również jakość 

edukacji. Nauka powinna być prowadzona przez wybitne osobistości znające się na tematyce, ludzi  

z pasją i zaangażowaniem: „Tu nie chodzi o to, żeby to były panie od plastyki, bo to nic nie da,  

bo to muszą być… Tak jak dawno, dawno temu nauczycielem rysunku był Bruno Schultz –  

jeden z, moim zdaniem, świetniejszych pisarzy i rysowników też. I takich właśnie trzeba, a nie,  

że nie mam gdzie pójść, to pójdę do szkoły. Takie przywiązywanie wagi do tego co jest dość istotne”. 

Ważnym obszarem szeroko pojętej edukacji jest realizowanie jej w, i poprzez, przestrzeń miejską. 

Dobrym rozwiązaniem na oswajanie ze sztuką byłby, zdaniem badanych, przemyślany język wizualny 

otaczającego nas świata: „Bez edukacji się tego nie zmieni. A edukacja to też jest np. nasza 

przestrzeń miejska i tu mamy totalny rozpiździel estetyczny. Reklama zewnętrzna, która jest totalnie 
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nieuporządkowana, to jest edukacja też jak dla mnie. My nie dbamy o to, jak wygląda nasza 

przestrzeń. Politycy totalnie to odpuścili”. Kolejnym czynnikiem pomostowym mogą być media, które 

mają wpływ na kształtowanie odbiorców: „Mass media są doskonałą drogą. Ja podam taki przykład, 

który nie każdemu się spodoba, ale nijaki Sławoj Żiżek to jest intelektualista, szalenie prowokacyjny. 

Stworzył cykl programów z Amerykanami, gdzie opowiada o kinie, o filozofii. On wzbudza 

kontrowersje, albo się go kocha albo nienawidzi ale filmy, które stworzył wydają mi się taką 

propozycją, która jest wspaniała. W prosty sposób, ale nie upraszczający, prostacki, wprowadza 

pewne pojęcia filozoficzne. Możemy z tego bardzo wiele wynieść i bardzo wiele się z tego nauczyć”. 

Zdaniem badanych obowiązek oswajania ludzi ze sztuką spoczywa również na barkach instytucji 

wystawienniczych. Mówiono o tym, że powinny one bardziej „wychodzić do ludzi”, szczególnie jeśli 

chodzi o placówki muzealne. Poza tym taką rolę powinny pełnić także domy kultury. Niestety jeszcze 

w wielu miejscach w Polsce, zdaniem badanych, jest to niemożliwe głównie poprzez brak 

świadomości: „Chodzi też o instytucje kultury w tych mniejszych miejscowościach, które często  

są po prostu takimi stęchłymi biurami śmierdzącymi papierosami i tam potrzeba po prostu młodej krwi. 

Ja przez ostatni rok walczyłem trochę z takim betonem w miasteczku, z którego pochodzę i zwróciłem 

się do dyrekcji ośrodka kultury z taką propozycją, że jestem tutaj jako naukowiec i artysta, mógłbym 

wykorzystać swoje kontakty, żeby móc w takich Obornikach coś rozpocząć, taka inicjatywa,  

żeby wrócić na stare śmieci. Natomiast nie tyle spotkałem się z niechęcią albo czymś takim, wręcz 

przeciwnie, tam dyrekcja jest zainteresowana, fajnie by było tylko tam jest jakiś mentalny problem, 

który gdzieś został zatrzymany 20 lat temu i ludzie myślą, że współczesna kultura i współczesna 

sztuka to jest po prostu oklepanie gliny albo robienie jakiś obrazków. Taka świadomość, że sztuka 

współczesna wchodzi w różne inne obszary czy to przestrzeń miejską czy praca z ciałem, 

architekturą”. 
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ROLA PLACÓWKI WYSTAWIENNICZEJ  

W SPOŁECZEŃSTWIE 

Ostatnią, podsumowującą kwestią w wywiadach z przedstawicielami instytucji eksponujących sztukę 

współczesną, było pytanie o rolę, jaką dla swych placówek widzą oni w społeczeństwie. Niezwykle 

obrazowo ujął ją jeden z rozmówców: „Taką samą rolę jak: działka rekreacyjna nad Wisłą, plaża 

bałtycka przed i po sezonie, jaką pełni dobrze dobrany materac w łóżku, dobra książka. Coś co poza 

tym, że jest dla ludzi przyjemne to też ich wzbogaca”. Pośród innych ról znalazły się: 

 rola instytucji upowszechniającej sztukę współczesną jako część życia społecznego; 

 rola aktora zmiany społecznej; 

 rola przekaziciela kultury; 

 rola integracyjna; 

 rola trenera emocji i wrażliwości; 

 forum dyskusji; 

 propagator nowych idei: „Pokazanie czegoś nowego, co jest intelektualnie ważne”; 

 galeria jako miejsce diagnozy społecznej; 

 miejsce, w którym zadaje się niewygodne pytania, pokazuje się ludziom niewygodne rzeczy, 

skłania się ich do myślenia, do przełamywania barier, do szerszego spojrzenia na różne 

problemy; 

 zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

 okna na świat; 

 pokazywanie innej wizji świata; 

 wyrabianie gustu; 

 uwrażliwianie na zagadnienia sztuki i społeczne; 

 eksperymentatora: „Jeśli chodzi o prywatną galerię sztuki współczesnej, taką jak  

ja reprezentuję, no to myślę, że jej rolą jest bycie po prostu miejscem radykalnych 

eksperymentów i próbowanie forsowania różnych pomysłów i idei, które raczej nie mają 

szansy póki co nigdzie indziej”. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Ostatnia część raportu stanowi podsumowanie rezultatów badań. Poza syntezą wyników  

i ich interpretacją pojawiają się w niej wnioski, które podczas badań nasuwały się zespołowi 

badawczemu oraz w niektórych przypadkach rekomendacje dotyczące pożądanych działań. 

Badani przedstawiciele placówek wystawienniczych mają świadomość zmian społeczno-

ekonomicznych dokonujących się w kraju i konieczności dostosowywania się do nich również 

placówek kulturalnych. Wszystkie instytucje finansowane ze źródeł ministerialnych i samorządowe 

jednostki większej skali potrafią odnaleźć się w realiach dzisiejszej kultury i wymogach gospodarki 

wolnorynkowej. Kierując się w pewnej mierze prawami popytu i podaży oraz świadomością zmian 

zachodzących w kulturze, organizują swą działalność z myślą o niezwiązanym zawodowo ze sztuką 

odbiorcy. Jest on istotnym elementem ich działalności. W swych statutach mają wpisaną działalność 

edukacyjną, upowszechniającą i starają się prowadzić ją możliwie skutecznie. Co zaskakujące, wobec 

powszechnego przekonania o braku środków na kulturę, placówki ministerialne nie narzekają  

na problemy finansowe. Potrafią dostosować swą działalność do możliwości budżetowych. Jeżeli 

pojawiają się  uwagi związane z finansami, dotyczą one niskich zarobków pracowników badanych 

instytucji. W mniejszych galeriach publicznych częściej pojawiają się uwagi na temat braku środków 

finansowych. Niekiedy widoczny jest w nich brak podejścia biznesowego i pewien brak akceptacji 

demokratyzujących zmian zachodzących w kulturze. Nieliczne placówki nie dostrzegają zmiany 

realiów otaczającej je rzeczywistości i nastawiają się jedynie na uznanie środowiska artystycznego, 

pomijając w swych działaniach nieprofesjonalnego odbiorcę. Podobnie postępują niektóre placówki 

prowadzone przez fundacje bądź stowarzyszenia. Galerie prywatne z zasady kierują się prawami 

rynku, choć niekiedy stanowią jedynie realizację pasji właścicieli, którzy czerpią profity ze swojej 

działalności. 

Badani podają różne wskaźniki sukcesu. Jedni koncentrują się na publiczności, inni swą uwagę 

kierują w stronę profesjonalnego środowiska artystycznego lub mediów. Te funkcjonują  

w ich wypowiedziach w dwóch wariantach: jako masowe środki przekazu upowszechniające sztukę, 

stanowiące mechanizm szerokiej promocji wydarzeń lub jako branżowe media opiniujące wystawy, 

kierujące komunikat do środowiska artystycznego. Poprzez analizę spontanicznych wskazań 

sukcesów badani starali się poznać sposób myślenia zarządzających placówkami, optykę ich działań. 

Na ile instytucje prezentujące sztukę współczesną nastawione są na nieprofesjonalnego odbiorcę,  

w jakim zaś stopniu są enklawami środowiska profesjonalnie związanego ze sztuką. I w tym aspekcie 

widoczne są różnice pomiędzy wielkością i rodzajem placówki. Instytucje o charakterze muzeów, 

centrów i większe galerie, myśląc o sukcesach, stawiają raczej na odbiorców. Jak wskazywano 

wcześniej, frekwencja wydaje się być idée fixe kierujących instytucjami wystawienniczymi. Badani 

zakładając, w oparciu o własne doświadczenia, że trudne w odbiorze wystawy nie mogą zdobyć 

szerokiej publiczności, mimo wszystko dążą do poszerzania grona odbiorców, próbując utrzymać 

wysoki poziom wystaw. Przy czym imperatyw dużej frekwencji wydaje się być w wysokim stopniu 

narzuconą im przez instytucje finansujące ich działalność miarą sukcesu. Badani pragnąc poszerzania 
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kręgów bywalców ich instytucji kładą również nacisk na jakość publiczności. Zależy im na świadomej, 

zorientowanej w sztuce współczesnej widowni. Dlatego omawiane placówki z reguły prowadzą 

również programy edukacyjne. Frekwencja jest jednym ze wskaźników skuteczności tego istotnego 

elementu działalności publicznych placówek wystawienniczych. Być może, z racji na tę formę 

aktywności instytucji, jej przedstawiciele mają określoną wizję publiczności, która wymaga 

merytorycznego wsparcia. Zawsze wypowiadają się o odbiorcach życzliwie, często jednak podając  

w wątpliwość ich kompetencje percepcyjne. Taka postawa może stanowić uprawomocnienie  

ich działalności związanej z edukacją i upowszechnianiem. 

W przypadku instytucji publicznych, które zajmują się jedynie organizacją wystaw, nastawienie  

na odbiorców nie jest we wszystkich przypadkach oczywiste. Pojawiły się nawet głosy mówiące  

o braku potrzeby szerokiego grona odbiorców, które trudno byłoby w lokalu pomieścić. Placówki  

te funkcjonują raczej dla krytyki artystycznej i dla artystów. Z kolei w wypowiedziach omawianej 

wcześniej grupy instytucji twórcy nie znajdują się w centrum uwagi. O ile placówki mniejszej skali 

działają przede wszystkim w służbie artystom, większe bardziej nastawiają na odbiorców. Oczywiście 

dla właściwego funkcjonowania instytucji wystawienniczej potrzebni są zarówno artyści, jak i odbiorcy 

sztuki. Możliwe, że punkt ciężkości w przypadku większych instytucji przenosi się na odbiorców,  

bo nie muszą oni zabiegać w takim stopniu, jak mniejsze galerie, o wystawy renomowanych artystów, 

gdyż ci chętniej się u nich wystawiają. 

Mierniki sukcesu we wszystkich rodzajach placówek wystawienniczych wydają się być takie same. 

Wyodrębnione typy placówek jednak z różnym nasileniem wskazują na poszczególne wskaźniki.  

Dla placówek publicznych istotny jest odbiorca zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym oraz 

poziom wystaw. Jak już wspomniano, dla większości z nich jest to połączenie trudne do pogodzenia. 

W przypadku galerii III sektora kwestia frekwencji pojawia się w wypowiedziach rzadko. Dla tych 

placówek kluczowy okazuje się artysta i pomoc w budowaniu jego kariery. Odbiorca powraca,  

jako potencjalny nabywca, przy omawianiu galerii komercyjnych. Wydaje się, że nie jest to jednak  

ten sam odbiorca, co w placówkach publicznych - zna się on na sztuce, potrafi i chce o niej 

rozmawiać. 

Badani pracujący w placówkach publicznych sukces rozumieją również jako: zmianę społeczną, 

prestiż, wierną publiczność, poszerzenie grona odbiorców poprzez edukację, pozytywny odzew 

publiczności, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, wprowadzenie polskiej sztuki  

do światowego kanonu, tworzenie znaczących wystaw oraz w przypadku małych placówek – sam fakt, 

że istnieją. Te same kategorie można przypisać do placówek pozarządowych, z tym,  

że one dodatkowo kładą nacisk na rozpoznawalność. Dla kuratorów zdecydowanie sukcesem jest 

frekwencja na wystawach oraz to, że do instytucji wystawiających sztukę współczesną przychodzi 

coraz więcej ludzi, szczególnie młodych. Z kolei dla właścicieli galerii komercyjnych sukcesem  

są osiągnięcia promowanych przez nich artystów, frekwencja i ilość sprzedanych dzieł, rozgłos  

w mediach, pasja, prestiż oraz otrzymywane nagrody. 
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Zapytaliśmy badanych o przepis na sukces. Nasi rozmówcy zgodnie stwierdzili, że jest  

to zróżnicowanie wystaw, działalność edukacyjna, spójność podejmowanych działań w placówce, 

komunikacja z odbiorcą, dobra promocja, umiejętność opowiadania o sztuce przystępnym językiem 

oraz zaangażowana kadra merytoryczna – na co nacisk w szczególności kładli rozmówcy placówek 

niepublicznych. Natomiast właściciele galerii prywatnych mówią o tym, że pomocny w osiągnięciu 

sukcesu z całą pewnością jest odpowiedni dobór artystów, umiejętność porozumienia się z nimi, 

kontakty na partnerskich zasadach oraz umiejętne prowadzenie promocji. 

Jako swoje największe sukcesy badani ze wszystkich placówek (publicznych, III sektora, 

komercyjnych) oraz kuratorzy wymieniali konkretne wystawy czy projekty. Dodatkowo instytucje 

państwowe mówiły o poprawieniu infrastruktury, wyjściu w przestrzeń lokalną, kontaktach 

zagranicznych, sukcesach frekwencyjnych, programach wystawienniczo-edukacyjnych i rozgłosie  

w środowisku. Właściciele galerii komercyjnych za swoje największe osiągnięcia uważają 

ogólnopolską lub zagraniczną renomę, sukcesy artystów, którzy są podopiecznymi galerii oraz udział 

w międzynarodowych targach sztuki. 

Sukcesy placówek wystawiających sztukę współczesną przekładają się na działalność instytucji  

w następujący sposób: większy wysiłek i nakład pracy, ale także rozwój, większe możliwości  

w pozyskiwaniu artystów, większa rozpoznawalność, łatwiejsze pozyskiwanie środków i sponsorów. 

Sukcesy nie przekładają się natomiast na gratyfikacje finansowe pracowników instytucji publicznych.  

Badani zostali zapytani o to, co chcieliby jeszcze w swojej działalności osiągnąć. Placówki dotowane 

ministerialnie mówią o poprawie infrastruktury, rozszerzeniu i stworzeniu stałej publiczności oraz 

połączeniu głównego nurtu w sztuce z eksperymentem i ryzykiem. Mniejsze instytucje chciałyby 

większego rozgłosu, płynności finansowej, upowszechniania sztuki, osiągnięcia rangi 

międzynarodowej, zwiększenia liczby pracowników. Właściciele galerii niepublicznych mówią 

dodatkowo o polepszeniu sytuacji lokalowej, pozyskaniu artystów o randze międzynarodowej, 

ugruntowaniu pozycji na rynku polskim i zagranicznym oraz traktowaniu ich na równi z placówkami 

publicznymi. Brak współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, oraz faworyzowanie tych 

podmiotów przez władze, wydaje się istotnym problemem placówek prywatnych. Warto zastanowić  

się nad zwiększeniem możliwości komunikacji i współpracy między podmiotami sektora publicznego  

i prywatnego, co mogłoby przynieść korzyści każdej ze stron. 

Pośród głównych problemów placówek wystawiających sztukę współczesną wydają się być trudności 

finansowe. Artykułowane są one przez instytucje nie dotowane przez MKiDN. Sprowadzają  

się one bądź do braku pieniędzy bądź trudności z długoterminowym planowaniem, utrzymaniem 

ciągłości działania wynikającym z bazowania w przeważającej mierze na polityce grantowej. Wiele 

placówek wskazuje także na problemy związane z infrastrukturą. Należy zaznaczyć, że widoczny jest 

proces zmiany w tym obszarze. Część placówek chwaliła się remontami i modernizacjami, które 

właśnie zostały w nich przeprowadzone. Inne znajdowały się w ich trakcie albo planowały takowe. 

Zdarzały się jednak i takie instytucje, które nie widziały rozwiązania swej niekorzystnej sytuacji 

lokalowej. Szczególnie źle w tej kwestii wygląda sytuacja placówek zorganizowanych w ramach  
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III sektora. Kolejną grupą problemów były kwestie kadrowe. Badani w mniejszych instytucjach 

narzekali na zbyt małą liczbę pracowników. Pojawiały się również problemy związane z brakiem 

możliwości motywowania kadry i niskimi płacami. Innym poruszonym obszarem były relacje  

z mediami. Szeroko podejmowana była kwestia braku zainteresowania mediów sztuką współczesną  

i działalnością placówek ją eksponujących. Galerie spoza Warszawy dodatkowo wskazywały  

na ignorowanie przez media ogólnopolskie wydarzeń spoza stolicy. Utrudnieniem w działalności 

instytucji prezentujących sztukę współczesną jest także niedostosowanie prawa regulującego 

działalność sektora publicznego do realiów działalności placówek kulturalnych i nadmierna 

biurokratyzacja. Pojawiła się również kwestia braku otwartości środowiska i problemy związane  

z odbiorem sztuki współczesnej. Galerie podlegające pod fundacje lub stowarzyszenia,  

o czym już wspominano, dodatkowo borykają się z przeszkodą w postaci nierównego  

i niemerytorycznego traktowania ich w stosunku do instytucji publicznych, szczególnie jeśli chodzi  

o kwestię dotacji i grantów. 

Problemy dla wielu badanych łączyły się z wyzwaniami. Przy okazji wyzwań zwracano szczególną 

uwagę na zwiększenie frekwencji; realizację lepszych wystaw; zmianę roli instytucji związaną  

z wychowaniem i edukacją artystyczną, profesjonalizacją galerii; powiększenie kolekcji, przebicie się 

przez natłok informacji, przyciągnięcie szkół do galerii. Dla kuratorów w głównej mierze wyzwaniem 

jest ciągła praca nad jeszcze lepszą jakością wystaw. Badacze odnoszą wrażenie, że największym 

wyzwaniem dla muzeów i galerii jest otwarcie się na odbiorców. Chodzi, z jednej strony o inkluzję 

społeczeństwa w świat sztuki współczesnej - przekonanie odbiorców, nawet nie o tym, że sztuka 

współczesna jest wybitna czy wyjątkowa, ale, że jest różnorodna i warta obcowania z nią. Z drugiej 

strony, o otwartość placówek wystawienniczych przejawiającej się organizowaniem wydarzeń 

performatywnych: różnego rodzaju akcji, koncertów, kiermaszów, projekcji itp. Najlepszym 

przykładem, że ludzi można przyciągnąć do muzeum, jest „noc muzeów” co roku bijąca rekordy 

frekwencji. Autorzy raportu wskazując powyższe przykłady nie chcą zachęcać przedstawicieli 

środowiska artystycznego do naśladowania praktyk kultury masowej, a jedynie do korzystania  

z jej doświadczeń w zakresie metod przyciągania publiczności. Przykładem mogą być festiwale 

kulinarne, w ramach których restauratorzy konkurując ze sobą, de facto współpracują na rzecz 

propagowania żywienia się poza domem, korzystania z ich oferty. Akcję można przenieść na grunt 

sztuki współczesnej organizując cyklicznie weekend czy noce sztuki współczesnej, kiedy to wszystkie 

placówki jednocześnie mogłyby otworzyć swoje przestrzenie dla publiczności. Wielu badanych mówiło 

o wychodzeniu ich placówek w przestrzeń publiczną. Równie istotne jest wchodzenie komercyjnej 

przestrzeni publicznej w przestrzeń wystawienniczą, choćby poprzez otwieranie na terenie placówek 

kawiarni, sklepów z designem, czy po prostu miejsc, gdzie można by kupić unikalne przedmioty 

tworzone przez artystów. Niezwykle istotny jest również stosunek pracowników, w przypadku 

większych placówek szczególnie pracowników sali, o czym już w raporcie pisano. Postrzegani  

są oni jako stróże wystawianych dzieł, którzy zwiedzających widzą w kategoriach potencjalnego 

zagrożenia dla eksponatów. Podczas gdy badani życzyliby sobie w tym miejscu przyjaznych, 

kompetentnych osób, które mogą służyć im pomocą. Kolejnym wyzwaniem jest umiejętność 

połączenia wysokiej frekwencji z poziomem wystaw, co sygnalizowali badani. Kluczowe w pogodzeniu 
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obu elementów wydaje się otoczenie wystaw rozbudowanym programem towarzyszącym i położenie 

większego nacisku na ich promocję. 

Wiele placówek wystawiających sztukę współczesną w planach na przyszłość widzi kontynuację 

obranego kierunku i dalszy rozwój. Z całą pewnością do przyszłych koncepcji należy rozszerzenie 

działalności edukacyjnej, zwiększenie współpracy, w tym międzynarodowej. Plany dotyczą także 

stworzenia programów rezydencyjnych i wejścia w przestrzeń publiczną. 

Najszersza sieć współpracy budowana jest między placówkami publicznych. Mniejsze placówki  

w głównej mierze nawiązują partnerstwo na terenie wojewódzkim i lokalnym. Współpraca polega  

na tworzeniu wspólnych wystaw, wypożyczaniu dzieł, tworzeniu katalogów. Sieć współpracy galerii 

komercyjnych najbardziej zauważalna jest w środowisku warszawskim poprzez organizację 

wydarzenia Warsaw Gallery Weekend. W pozostałych regionach Polski partnerstwo między galeriami 

prywatnymi jest rzadkie i w głównej mierze opiera się na relacjach osobistych oraz wymianie 

informacji. Zdaniem rozmówców współpraca jest ważna, potrzebna i pomocna. Badani byli co do tego 

zgodni, bez względu na status placówki. Współpraca z kuratorami o charakterze stałym najczęściej 

ma miejsce w instytucjach publicznych, gdzie zatrudniani są kuratorzy wewnętrzni i, co jest 

podkreślane, charakter współpracy jest partnerski. Nawiązuje się także współpracę z kuratorami 

zewnętrznymi, ponieważ, jak wskazywali badani, każda wystawa jest inna, niektóre są specyficzne 

sprofilowane i wtedy istnieje potrzeba nowego spojrzenia. Instytucje publiczne nie współpracują  

z artystami w sposób stały. Niekiedy nawiązują relacje z twórcami na innych poziomach – kuratorskich 

czy edukacyjnych. Z kolei galerie komercyjne w dużej mierze mają stałe grono artystów, z którymi 

współpracują, co wynika z ich docelowej działalności. 

Badacze pozytywnie oceniają kondycję placówek wystawiających sztukę współczesną w Polsce.  

Z projektu wyłania się generalny obraz instytucji dobrze zarządzanych, z zaangażowaną, otwartą 

kadrą pracowniczą. Pożądane byłoby zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami w skali 

masowej, organizowanie dni, nocy czy weekendu sztuki współczesnej. Wspólne działania mogłyby 

spotkać się z większym zainteresowaniem mediów i redukowałyby koszty promocji  

dla poszczególnych palcówek. 

Badanie stawiało sobie również za cel diagnozę sytuacji artysty w Polsce. Ta nie przedstawia się zbyt 

korzystnie. Placówki wystawiennicze wskazują na trudną sytuację materialną twórców. Rozwiązania 

jej szukają w aparacie państwa: poprawie ustawodawstwa, zagwarantowaniu uposażenia socjalnego 

artystom itp. Artyści jednak nie są wcale lub wystarczająco gratyfikowani za udział w wystawach. 

Deklaracje typu: „staramy się wynagradzać artystów” wskazują, że tak oczywista, wydawałoby 

się, kwestia jak gratyfikacja pieniężna za wykonaną pracę nie funkcjonuje w środowisku artystycznym  

w sferze norm tylko starań. Pewne działania w celu zmiany tego stanu rzeczy zostały już podjęte 

(działania Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej zachęcające instytucje do podpisywania 

porozumień w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów i artystek), pomocne jednak byłyby 

regulacje na szczeblu ministerialnym. Artyści często szukają dodatkowych, bardziej komercyjnych 

zajęć, co z kolei jest przedmiotem krytyki. W badaniu pojawiły się także głosy mówiące o nieco 
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roszczeniowej postawie artystów a nawet ich lenistwie. Z pojawiających się opinii wyłania się potrzeba 

przystosowania artystów do bieżących realiów już na etapie edukacji akademickiej. Akademie 

powinny budzić w przyszłych artystach świadomość odpowiedzialności za własną karierę i dawać  

im praktyczne umiejętności radzenia sobie na rynku sztuki. 

Ostatnia część raportu dotyczyła w zasadzie najistotniejszej dla badaczy kwestii - odbioru sztuki 

współczesnej. Rozmówców w instytucjach publicznych i niepublicznych zapytano o to, jakie wystawy 

cieszą się największym zainteresowaniem. Najpopularniejsze ich zdaniem są wystawy związane  

ze znanymi nazwiskami, nośnymi społecznie tematami, związane z miastem, w którym mieści  

się placówka, wystawy lokalnych artystów, wystawy interdyscyplinarne – łączone z koncertami  

czy warsztatami, fotografii, malarstwa i działaniami performance. Podczas badania ilościowego 

respondenci wskazywali na formy sztuk wizualnych, które najbardziej lubią. Przodujące jest 

malarstwo, następnie street art, instalacje, performance i sztuka wideo. W dużej mierze odpowiedzi 

obu grup pokrywają się. Wnioskować można, że największym zainteresowaniem polskiej 

publiczności cieszą się wystawy malarstwa i sztuka performance
18

, prezentujące dzieła 

znanych artystów lub lokalnych twórców i poruszające nośne społecznie tematy, którym 

towarzyszą dodatkowe wydarzenia, takie jak warsztaty czy koncerty. Pracownicy galerii i muzeów 

wskazywali również na wydarzenia plenerowe, a odbiorcy wybierali street art jako formę ekspresji, 

którą lubią. Należy pamiętać, że w wywiadzie kwestionariuszowym badani musieli dokonać wyboru  

z istniejącego menu. Możemy przypuszczać, że poza street artem również inne formy artystycznej 

miejskiej aktywności mogą przypaść im do gustu. W zaproponowanej kafeterii nie znalazła 

się fotografia, ale badani wskazywali ją jako przedmiot ogólnych zainteresowań, więc i ten typ 

przedstawicieli placówek wystawienniczych jest trafny. Z pewną rezerwą badacze podchodzą  

do deklaracji odbiorców na temat sztuki wideo, gdyż jak wskazały obserwacje, pomimo że wideo jest 

lubiane, to często pomijane przy percepcji wystaw
19

. 

Określenie profilu bywalca instytucji wystawiających sztukę współczesną sprawiło części badanych 

spory problem. Nie potrafili dokładnie określić kto odwiedza ich placówkę. Większość galerii  

ma swoją stałą publiczność. Bez wątpienia rozmówcy zgodni byli co do tego, że częstszymi 

bywalcami są kobiety. Zdaniem rozmówców zwiedzającymi zazwyczaj są też ludzie z wyższym 

wykształceniem, w jakiś sposób związani ze sztuką i kulturą, niekiedy kuratorzy oraz kolekcjonerzy. 

Zdania były mocno podzielone, jeśli chodzi o studentów ASP. Jedni mówili, iż są ich głównym 

targetem, inni natomiast dostrzegali ich deficyt wynikający z prowadzenia swojej działalności  

w miastach, w których nie ma akademii artystycznej. Często pojawiały się opinie, że pomimo 

funkcjonowania w mieście uczelni artystycznej, jej studenci nie przychodzą na wystawy sztuki 

współczesnej. Taki stan rzeczy, jak próbowali określić badani, wynikał bądź z niezbyt bliskich relacji 

placówki z uczelnią (brak wystaw artystów wywodzących się z niej) bądź motywowany był ignorancją 

młodych ludzi, którzy chodzą jedynie na wystawy kolegów lub profesorów. Największy problem 
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 Zdania były nieco podzielone. Jest to jedna z preferowanych przez odbiorców form. Przedstawiciele instytucji 
wystawienniczych mieli podzielne opinie w tej kwestii. 
19

 Jak wskazywano wcześniej na percepcję tej formy artystycznej wpływ ma sposób jej eksponowania. 
Pożądanym jest odseparowanie jej od innych eksponatów, najlepiej w osobnej sali i projekcja w dużej skali. 
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badanym sprawiło określenie wieku odbiorców sztuki współczesnej, co oczywiście może wynikać  

z różnic pomiędzy placówkami odnośnie grup docelowych. Zdaniem badanych do galerii najmniej 

przychodzi osób w wieku 35-40+. Wyjątek stanowią te jednostki, które mają programy dla seniorów, 

podnoszące nieco frekwencję w starszym przedziale wiekowym. W opinii badanych instytucje 

odwiedzają młodzi ludzie i dzieci, dla których organizowane są wszelakie warsztaty i zajęcia 

edukacyjne. Badanie ilościowe wykazało, że przedstawiciele placówek wystawienniczych nieco 

zaniżają wiek swojej publiczności, sądząc że najczęściej odwiedzają ich młodzi ludzie w wieku 

studenckim, podczas gdy statystycznie nieco większy odsetek publiczności rekrutuje się z grupy 

starszej 27-35-latków. Mają jednak rację twierdząc, że po 35 roku życia frekwencja spada.  

W przypadku kobiet spadek dostrzegalny jest już w grupie wiekowej 27-35. W dużej mierze może  

on być podyktowany obowiązkami wynikającymi z opieki nad dziećmi. Warto więc rozważyć 

wprowadzenie specjalnej oferty dla matek z dziećmi (0-4 lata). Jeśli chodzi o pozostałe cechy 

demograficzne takie jak płeć, wykształcenie i zawód, obraz jaki posiadają pracownicy pokrywa  

się ze statystykami badania. 

Poza pytaniami pozwalającymi na stworzenie profilu demograficznego publiczności wystaw sztuki 

współczesnej, w badaniu poruszono kwestie związane z odbiorem sztuki. Ustalono, w jakim stopniu 

odbiorcy interesują się sztuką. Prawie wszyscy ankietowani interesują się sztuką współczesną,  

z czego połowa interesuje się nią bardzo. Bywalcy galerii sztuki współczesnej najczęściej obcują  

ze sztuką poprzez odwiedzanie placówek wystawienniczych, pogłębiają również wiedzę korzystając  

z Internetu, książek i albumów. Najczęstszym źródłem informacji o wystawach sztuki, z którego 

korzystają respondenci jest Internet (77,5%) i znajomi (43,9%). Wyniki te pokrywają się z ogólnymi 

trendami w pozyskiwaniu informacji o kulturze. Z kolei najrzadziej ankietowani korzystają z programów 

telewizyjnych. 

Osoby, które odwiedzają wystawy sztuki współczesnej czynią to zdecydowanie częściej w porównaniu 

z oglądaniem wystaw sztuki klasycznej. Większość ankietowanych na wystawy sztuki klasycznej 

wybiera się raz na pół roku, raz w roku lub rzadziej. Najczęściej respondenci deklarują, że na wystawy 

sztuki współczesnej przychodzą raz w miesiącu, raz na 2-3 miesiące i raz na pół roku. Respondenci 

na wernisaże chodzą rzadko lub czasami. Można uznać, że bywalcy wernisaży i odwiedzający 

wystawy w trakcie ich trwania należą do dwóch różnych rodzajów publiczności (część 

wywiadów była realizowana podczas wernisaży i to te osoby wskazywały, że uczestniczą w tego 

rodzaju wydarzeniach). Motywacją do udziału w wystawach sztuki dla ankietowanych jest poza 

zainteresowaniem nią również chęć wyjścia z domu i zrelaksowania się oraz możliwość 

spotkania ciekawych ludzi. Te dodatkowe powody udziału w wystawach można wykorzystać  

w działaniach wizerunkowych placówek, służących pozyskiwaniu publiczności. Można tworzyć 

wizerunki placówek wystawienniczych jako miejsc spotkań, przestrzeni dla ciekawych, barwnych 

jednostek, w których każdy może się zrelaksować, spędzić wolny czas. 
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Wystawy sztuki współczesnej oddziałują ponadlokalne. Aż 43% badanych nie mieszka  

w mieście, w którym odwiedzili wystawę i rozmawiali z naszymi ankieterami
20

. Z tej grupy duża 

część ankietowanych (45%) przyjechała do danego miasta specjalnie, aby obejrzeć wystawę,  

36,4% uczestników badania odwiedziło galerię wystawiającą sztukę współczesną przy okazji pobytu  

w danej miejscowości. Ponad połowa bywalców galerii i muzeów zadeklarowała, że zawsze  

lub zazwyczaj odwiedza galerie sztuki współczesnej podczas wyjazdów turystycznych. 

Do zanalizowania pozostaje kluczowa kwestia odbioru sztuki współczesnej. Czy sztuka ta trafia  

do obiorców? Czy oddziałuje na nich, czy rozumieją ją, czy wreszcie potrafią o niej rozmawiać? 

Badacze - mając świadomość otwartości dzieła sztuki, o której teoretyzował m.in. Umberto Eco,  

czy wielości możliwych interpretacji utworu artystycznego, które dostrzegał Roland Barthes - pytając  

o rozumienie sztuki nie mieli na myśli oczywiście jedynego możliwego odczytania dzieła sztuki. 

Jednak z uwagi na fakt, że sztuka współczesna jest w znacznej mierze domeną intelektu i erudycji 

pytanie o rozumienie dzieła wydawało się badaczom zasadne. Rozmówcy (dyrektorzy i pracownicy 

placówek wystawienniczych, kuratorzy i artyści) mają podzielone zdania odnośnie tego,  

czy odbiorcy rozumieją sztukę współczesną. Ich wypowiedzi wskazujących na problemy  

z odbiorem sztuki współczesnej można przytoczyć znacznie więcej, niż opinii pozytywnie oceniających 

kompetencje odbiorców. W twierdzeniach badanych widoczne były dwie strategie. Jedną było 

zewnętrzne umiejscowienie problemu i sięganie do niezależnych od placówki powodów takiego stanu 

rzeczy. I tu wskazywano głównie jeden: braki w edukacji szkolnej w zakresie sztuki i zupełne 

pomijanie sztuki współczesnej. Czasem odwoływano się również do komunistycznej historii Polski. 

Pojawiały się również zarzuty kierowane w stronę mediów i polityki kulturalnej państwa. Drugim 

wariantem było pomijanie źródeł kryzysu i skupienie się na szukaniu rozwiązań. Wówczas rozmówcy 

opowiadali o podejmowanych w ramach działań placówek próbach oswajania sztuki współczesnej  

i otwierania odbiorców. Część rozmówców uznała, że odbiorcy nie mają problemu ze zrozumieniem 

sztuki współczesnej, również dlatego, że każdy interpretuje ją po swojemu. Jeszcze inna grupa 

sądziła, że niektórzy odbiorcy rozumieją sztukę współczesną, a inni nie i nie da się tego 

jednoznacznie określić. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że istnieje bariera w odbiorze sztuki 

współczesnej, która wynika głównie z braku edukacji, braku styczności ze sztuką w życiu 

codziennym, ignorancją mediów oraz hermetycznością języka sztuki. 

To samo pytanie zostało skierowane do samych odbiorców sztuki współczesnej. 12,5% badanych  

nie ma problemu z odbiorem sztuki współczesnej. 33,9% deklaruje, że przeważnie nie ma 

problemu ze zrozumieniem dzieła. Największa grupa badanych 38,3% stwierdza, że część prac jest 

dla nich zrozumiałych, inne nie. 11,4% badanych przeważnie lub zawsze nie wie, o co chodzi  

w sztuce współczesnej. Interpretując powyższe statystyki trudno jednoznacznie diagnozować 

poziom kompetencji odbiorców, szczególnie, że sami prowadzący placówki wystawiennicze 

deklarowali, że czasem nie potrafią zinterpretować artefaktów sztuki współczesnej. Bezpiecznie 

można przyjąć, że większość odbiorców sztuki współczesnej, w większym lub mniejszym stopniu, 
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potrafi odbierać sztukę współczesną. Jedynie 11,4% ma z tym problem. Równie istotne, jak deklaracje 

badanych na temat zrozumienia sztuki, są przyczyny trudności odbiorczych. 

Główna oś problemowa w tym pytaniu dotyczyła diagnozy postrzegania przez respondentów  

ich własnych kompetencji. 30,1% badanych winą za ewentualne nierozumienie obarcza dzieła  

lub ich twórców. 19% badanych w sobie upatruje przyczyn trudności odbiorczych, przyznając 

się do braku kompetencji lub/i znajomości kontekstu. Większość osób uznała, że sztuka nie jest 

kwestią rozumienia, ale wrażliwości. Istnieje zależność między stopniem zrozumienia sztuki 

współczesnej przez badanych, a wskazywanymi przez nich przyczynami niezrozumienia treści 

artystycznych płynących z dzieł artystów osadzonych w tym prądzie sztuki. Osoby, które rozumieją 

sztukę współczesną, uważają w 43,7%, że przyczyną niezrozumienia jest niewystarczająco 

rozbudzona wrażliwość odbiorcy. Grupa osób, która wskazała, iż często lub zazwyczaj nie rozumie 

sztuki współczesnej najczęściej przyczyn niezrozumienia upatrywała w swoim braku kompetencji  

i nieznajomości kontekstu (63,6%)
21

. 

Jak przedstawiają się statystyki dotyczące czasu poświęcanego na percepcję dzieła sztuki 

współczesnej? Najwięcej badanych poświęciło na zapoznanie się z pracą 1 - 2 minuty (36,8%). Jeżeli 

chodzi o formę oglądanych prac największe skupienie zauważono przy płaskich utworach 

plastycznych (malarstwo, grafika, sitodruk, fotografia). Formy przestrzenne i prace interaktywne przez 

niektórych były pomijane, inni podchodzili do nich z zaciekawieniem. Te prace były także najczęściej 

fotografowane przez zwiedzających. W przypadku prac wideo widzowie czasem oglądali całe prace, 

równie często przerywali oglądanie, szczególnie w przypadku długiego dzieła. Na wystawach 

zbiorowych z różnymi formami, wideo często było pomijane. W wielu przypadkach odwiedzający 

galerię sztuki współczesnej czytali sam opis do pracy wideo bez oglądania jej. Zaobserwowano także, 

że sposób prezentacji prac oraz ich usytuowanie niekiedy decyduje o tym, czy obiekt w ogóle zostanie 

obejrzany. Ponad 30% odbiorców sztuki współczesnej nie czyta tabliczek informacyjnych na temat 

dzieł. 

Wśród publiczności sztuki współczesnej, mniej więcej w równych proporcjach, znajdują się osoby, 

które przychodzą do placówek wystawienniczych w pojedynkę lub w czyimś towarzystwie. 45,7% osób 

objętych obserwacją do muzeum lub galerii wybrało się samemu, co drugi badany beneficjent 

placówek wystawienniczych do muzeum przyszedł w towarzystwie osób trzecich. 

Odbiór sztuki współczesnej uzupełniają informacje o umiejętności rozmawiania na jej temat.  

60,6% respondentów czyni ze sztuki współczesnej częsty temat rozmów ze znajomymi. 32,5% osób 

sporadycznie rozmawia o sztuce, 6,9% w ogóle tego nie robi. W ramach wywiadów 

kwestionariuszowych zadano gościom muzeów i galerii dwa pytania, które miały na celu sprawdzenie 

ich umiejętności i swobody dyskutowania o sztuce współczesnej. Jedno z nich wprowadzało temat, 

zapytując o to, czy wskazana przez ankietera praca lub wystawa (pytanie zależało od miejsca 

realizacji wywiadu) jest ich zdaniem interesująca. Drugie zachęcało do swobodnej rozmowy na temat 
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pracy/wystawy. Ankieter pytał o problematykę dzieła, zachęcał do dłuższej na jego temat wypowiedzi. 

Do zaprezentowania szerzej swojej opinii udało się badaczom zachęcić 58,9% interlokutorów,  

co wydaje się nam zaskakująco pozytywnym wynikiem. 41,1% osób nie potrafiło sformułować 

własnego stanowiska lub nie chciało podjąć dyskusji z ankieterem. Zważywszy na okoliczności,  

że badani mogli czuć się oceniani i że nie znali swojego rozmówcy, wynik ten wydaje się bardzo 

optymistyczny. 

Oceniając odbiór na podstawie obserwacji publiczności placówek wystawienniczych można stwierdzić, 

że większość obserwowanych jest skupiona i zainteresowana oglądanymi pracami. Jednak zazwyczaj 

odwiedzający nie poświęcają czasu całej wystawie – niektóre prace oglądano z zaangażowaniem,  

a na niektóre tylko zerknięto. Może być to podyktowane gustem odbiorców, którzy więcej czasu 

poświęcają jedynie pracom, które przy pierwszym oglądzie wydadzą im się interesujące. Może  

to jednak również wynikać z faktu, że na wystawach w wieloprzestrzeniowych placówkach 

prezentowanych bywa bardzo dużo eksponatów
22

. Taki sposób interpretacji sugeruje fakt, że badani  

z reguły zaczynali oglądanie wystawy pochylając się nad każdą pracą, z czasem jednak przyspieszali  

i zwiedzali coraz bardziej wybiórczo. Wpływ na odbiór prac ma również obecność innych osób  

w galerii czy sali wystawienniczej. Zbliżenie się kogoś do pracy oglądanej przez badanego zwykle 

powodowało jego odstąpienie od dzieła. Czynnikiem zniechęcającym do dalszej percepcji dzieła bywa 

personel pilnujący ekspozycji, który silnie oddziałuje na zachowanie odbiorców. Dlatego, jak już 

wspominano w raporcie, ważne jest by pracownikami były osoby przyjaźnie nastawione i najlepiej 

kompetentne w zakresie prezentowanych wystaw. 

Ostatnie poruszane w badaniu kwestie dotyczyły upowszechniania sztuki i roli placówek 

wystawienniczych w życiu społecznym. Pytanie o potrzebę demokratyzacji dostępu i działań na rzecz 

uprzystępniania sztuki zadano wszystkim badanym. W przypadku przedstawicieli placówek 

wystawienniczych pytaniem tym chciano również wysondować, jaką wizję preferują zarządzający 

instytucjami propagującymi kulturę wysoką. Czy bliższy jest im model elitarystyczny  

czy egalitarystyczny? Choć badani mają świadomość, że sztuka nie jest dla wszystkich, decyzję  

o tym dla kogo jest, pozostawiają samym odbiorcom. Wszyscy są zgodni, że należy  

ją upowszechniać. Powinno się dokonywać tego poprzez szeroko rozumianą edukację (zarówno 

szkolną jak i tę powadzoną w placówkach wystawienniczych), promocję i reklamę placówek 

wystawienniczych, filmy związane ze sztuką, omawianie sztuki przystępniejszym językiem oraz 

lokowanie jej w przestrzeni publicznej. Takie samo zdanie wyrazili respondenci, z którymi zostały 

przeprowadzone ankiety w placówkach wystawienniczych. Znaczna większość powiedziała  

o edukacji szkolnej, na dalszym miejscu uplasowało się stworzenie programów w telewizji 

poświęconych sztuce współczesnej. Trzecim wymienianym w kolejności pomysłem była 

organizacja w instytucjach wystawiających sztukę współczesną zajęć, wykładów i warsztatów. 

Należy podkreślić, że wszyscy - zarówno organizatorzy jak i odbiorcy wystaw - winą  
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za trudności w odbiorze sztuki współczesnej w pierwszej kolejności obarczają poziom edukacji 

szkolnej, pomijanie w niej elementów sztuki współczesnej. 

Pomimo, że edukacja w galeriach i muzeach jest prowadzona rzetelnie i z pasją, a oferta edukacyjna 

jest bogata i przemyślana, badacze poddają w wątpliwość jej skuteczność. Ma ona sens jedynie  

przy szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, takimi  

jak przedszkola, szkoły, uniwersytety, biblioteki itp. W wypowiedziach badanych pojawiały się sygnały 

o takiej współpracy, ale również artykułowane były problemy w zachęcaniu placówek edukacyjnych  

do współdziałania. Dyrektorzy szkół czasami mają sceptyczne podejście do wychodzenia klas na 

zajęcia poza murami szkoły, gdyż priorytetem jest dla nich realizacja programu szkolnego. Sami 

nauczyciele niekiedy również niezbyt entuzjastycznie podchodzą do wyjść klasowych, które zaburzają 

rutynę działań placówki i wymagają od nich dodatkowego wysiłku. Współpraca szkół z placówkami 

wystawienniczymi powinna być może w takiej sytuacji regulowana odgórnie, mieć charakter 

systematyczny i powszechny. W przeciwnym razie placówki wystawiennicze współpracują jedynie  

z pojedynczymi, chętnymi do współdziałania placówkami edukacyjnymi. Taka szeroka współpraca jest 

ważna, ponieważ w galerii i muzeum edukują się jedynie osoby, które już do nich trafiły,  

a jak wykazały wyniki badania posiadają one już podstawowe kompetencje odbiorcze. Trudniejszym 

wyzwaniem jest dotarcie do osób, które pomimo, że są aktywne kulturalnie, nie chodzą do placówek 

wystawiających sztukę współczesną. Dlatego działy edukacji placówek wystawienniczych powinny 

zintensyfikować organizację zajęć i warsztatów także poza swymi siedzibami, w innych instytucjach,  

a może nawet przestrzeniach publicznych czy komercyjno-handlowych. 

Na koniec zapytano przedstawicieli instytucji wystawiających sztukę współczesną o rolę ich placówek 

w życiu społecznym. Każda ze zbadanych galerii bardzo poważnie podeszła do określenia swego 

miejsca w przestrzeni społecznej. Nikt nie zadeklarował prozaicznej funkcjonalności związanej  

z dostarczaniem odbiorcom rozrywki, wypełnianiem ich wolnego czasu, stworzeniem możliwości 

relaksu. Placówki wystawiennicze chcą być impulsem zmiany społecznej, przekazicielami kultury, 

forum dyskusji, miejscem diagnozy społecznej. Swoją rolę upatrują również w formowaniu gustów 

odbiorców czy budzeniu wrażliwości estetycznej. 

Podsumowując wyniki badań należy stwierdzić, że instytucje wystawiennicze w Polsce przeważnie 

działają profesjonalnie, przystając do realiów bieżącej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.  

W większych lub mniejszych zespołach zatrudnionych w instytucjach istnieją działy zajmujące 

się organizacją wystaw, edukacją i upowszechnianiem, ale i promocją czy pozyskiwaniem środków.  

W rozmowach z przedstawicielami placówek wystawienniczych w większości przypadków widoczna 

jest głęboka zmiana, która dokonuje się nie tylko w zasadach funkcjonowania placówek,  

ale i w procesach myślowych osób w nich pracujących. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim 

otwarcie się instytucji na szerokie grono odbiorców oraz aktywne próby pozyskiwania środków  

w ramach programów samorządowych, ministerialnych i unijnych. Można jednak zaobserwować,  

że nie dokonuje się ona bezboleśnie. Pracownicy galerii i muzeów podejmują w rozmowach 

problematykę konieczności wyboru pomiędzy frekwencją a poziomem wystaw. Działają w rozdarciu 

pomiędzy uznaniem środowiska a szeroką publicznością. To, co zaniepokoiło badaczy  
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to nieuregulowane zasady współpracy instytucji wystawienniczych z artystami, szczególnie w kwestii 

honorariów tych drugich. W przypadku placówek o mniejszej skali sytuacja jest bardzo zróżnicowana. 

Jedne funkcjonują niezwykle sprawnie, inne borykają się z licznymi trudnościami. Dla badaczy 

zaskoczenie stanowiła pewna pozorność działań części małych instytucji, które żyją właściwie jedynie 

podczas wernisaży, nie są odwiedzane w dni powszednie. Placówki te wymagają wsparcia. Może 

dobrym pomysłem byłoby objęcie ich specjalnie przygotowanym rozwojowym programem 

ministerialnym albo pomoc i współpraca z jednostkami dotowanymi ministerialnie. Placówki te,  

jak wskazywali rozmówcy, borykają się z problemami finansowymi, kadrowymi (zbyt mała liczba 

pracowników, którzy muszą wykonywać różnorakie prace), a często i lokalowymi. 

Odnosząc się do odbioru sztuki współczesnej, większość bywalców placówek wystawienniczych 

czuje, że w jakiejś mierze potrafi odbierać sztukę współczesną. Jedynie 11,4% deklaruje poważne 

problemy w tym względzie. Subiektywne odczucie badanych wydają się tu kluczowe. Około 60% 

przyznaje, że rozmawia o sztuce. Jedynie nieco mniej osób podjęło rozmowę o konkretnym dziele  

i wystawie z badaczem, wykazując się chęcią i umiejętnością artykułowania swojego stanowiska. 

Dane te dają pozytywny obraz odbioru sztuki współczesnej. Należy jednak pamiętać, że badanie 

realizowane było z jej odbiorcami i nie można go odnosić do ogółu społeczeństwa (ciekawym 

rozwinięciem badania byłoby zdiagnozowanie szerszych grup społecznych). Nieco gorzej, choć nie 

zatrważająco, prezentują się statystyki percepcji dzieł sztuki współczesnej. Fakt, że badani w ponad 

30% nie korzystają z tabliczek informacyjnych, wystawy oglądają raczej w formie spaceru, koncentrują 

uwagę jedynie na wybranych pracach, a na percepcję dzieł 36,7% badanych poświęca mniej  

niż minutę, może świadczyć o dość powierzchownym ich odbiorze. Należy pamiętać jednak, że nowe 

media zmieniają sposoby percepcji. W dobie przyspieszenia informacyjnego, natłoku bodźców, brak 

możliwości skupiania uwagi, pobieżność odbioru staje się regułą, którą przestrzenie wystawiennicze 

produkując wystawy powinny mieć na uwadze, motywując odbiorcę do skupienia i koncentracji,  

nie dostarczając mu nadmiaru bodźców, utrudniających całościowy odbiór wystawy. 

Na zakończenie badacze chcą wyartykułować pozytywną ocenę kondycji sztuki w Polsce zarówno  

w jej wymiarze wystawienniczym, jak i odbiorczym. Osoby zajmujące się jej eksponowaniem  

i upowszechnianiem są kompetentne, działają z pasją i poświęceniem. Część badania poświęcona 

odbiorcom sztuki współczesnej daje zadowalający obraz tej grupy społecznej. Odbiorcy sztuki 

współczesnej są nią zainteresowani i w dużej mierze potrafią ze sztuką obcować a w przypadku 

połowy badanych o niej rozmawiać. Należy pamiętać jednak, że badanie realizowane było  

w przestrzeniach wystawienniczych z osobami nieprzypadkowo w nich przebywającymi. 

Badacze interpretując pojedyncze zdania z całości wypowiedzi badanych pracowników instytucji 

wystawienniczych, które jednak w przypadku większości rozmów dały się zaobserwować, dostrzegają 

podstawowe zadanie, jakie stoi przed jej przedstawicielami: wyjście z klinczu, w jakim większość 

instytucji galeryjno-muzealnych się znajduje, który ma swe źródła w sięgającej początku XX wieku 

krytyce kultury masowej, dokonanej m.in. przez Joségo Ortege y Gasseta i przemysłu kulturalnego  



 

 

 

1
1
9
 

w wykonaniu szkoły frankfurckiej
23

. Kultura masowa przekształciła się w popularną. Zmiana nazwy, 

która miała na celu odcięcie się od pejoratywnego skojarzenia z bierną masowością, diagnozowała 

również zmiany w samej kulturze, która stawała się i wciąż staje coraz bardziej wewnętrznie 

zróżnicowana. Pomimo zachodzących zmian, wśród elit intelektualnych i artystycznych, nawet jeśli  

na poziomie deklaratywnym ukrywany, daje się zaobserwować duży sceptycyzm w popularyzowaniu 

treści kultury wysokiej, demokratyzowaniu dostępu do niej. Dylemat ten w przypadku dzisiejszych 

przedstawicieli instytucji wystawienniczych sprowadza się do określenia miejsca sztuki współczesnej 

w bieżącej rzeczywistości i określenia, czy ma ona bronić swej elitarności i docierać do wąskiego 

grona artystycznej śmietanki, czy powinna skierować się w stronę egalitarności i powszechnej 

dostępności. Dylematy te uwidoczniły się między innymi w rozmowach o frekwencji i poziomie wystaw, 

przy okazji wypowiedzi na temat docierania ogólnopolskich mediów masowych i tytułów branżowych. 

Badacze odnoszą wrażenie, że rozmówcy w większości przypadków próbują zająć stanowisko 

„pomiędzy”. Takie zawieszenie jest z jednej strony niezwykle trudne, z drugiej niezadawalające  

dla żadnej ze stron. Posunięcia komercjalizujące sztukę budzą krytykę środowiska, a bardzo 

zachowawcza  popularyzacja kultury wysokiej nie przynosi oczekiwanych efektów chociażby w postaci 

wysokiej frekwencji. Ta ambiwalentna postawa jest szczególnie niekorzystna w kontekście 

pojmowania sztuki jako niezbędnego elementu życia społecznego. Ponadto, warto zwrócić uwagę,  

że potrzeba kontaktu ze sztuką w Polsce została dość mocno zaburzona. Powojenne losy kraju 

pozbawionego elit, z ograniczonym dostępem do światowego życia artystycznego, cenzurą artefaktów 

artystycznych, ograniczyły praktycznie do zera kontakt społeczeństwa ze sztuką. Przyspieszony  

po ‘89 roku proces kapitalizacji społeczeństwa dotyczył podstawowych obszarów życia i nie objął 

sztuki. W życiu Polaków jest więc ona nieobecna, co przekłada się również na brak potrzeb 

związanych z estetyzacją przestrzeni publicznej – nielicznych rażą odpadające elewacje budynków, 

czy brudne chodniki.
24

. Powinnością galerii i muzeów publicznych, zdaniem rozmówców, jest 

przeprowadzenie zmiany społecznej. Nie dokona się ona jednak bez zdecydowanego opowiedzenia 

po stronie upowszechniania i włączania coraz szerszych grup społecznych w obszar kultury wysokiej. 

Nie jest to oczywiście zachęta do obniżania poziomu, a raczej przyjęcia egalitarnego modelu 

funkcjonowania instytucji wystawienniczych na poziomie komunikacji z obiorcą. 

  

                                                 
23

 Badacze mają świadomość, że sama idea badania i koncentracja na odbiorcy może subiektywizować ich 
opinie. Równie wartościową postawą może być elitarna postawa środowiska prezentującego sztukę współczesną. 
Prezentowane uwagi wynikają z otwartych deklaracji badanych i ich chęci poszerzania grup odbiorców. 
24 Estetyczny wymiar przestrzeni miejskich został zaprezentowany m.in. w projekcie „Miasto ukryte” Tomasza 

Ferenca i Marka Domańskiego. 
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ANEKS 

Załącznik nr 1 

ANALIZA MATERIAŁÓW ZASTANYCH 

Analiza materiałów zastanych była pierwszym etapem realizacji badania. Dotyczyła przede wszystkim 

wystawienniczych instytucji publicznych, choć znalazły się w niej też wiodące stowarzyszenia  

i fundacje prezentujące sztukę współczesną oraz jedno prywatne przedsiębiorstwo z tej branży. 

Należy pamiętać, że w Polsce, oprócz niżej wymienionych, istnieje jeszcze wiele podmiotów 

działających w tym obszarze kultury. W celu zebrania materiału badacze korzystali z oficjalnych stron 

internetowych analizowanych muzeów i galerii. Zebrany materiał dotyczy okresu od 2010 roku  

do połowy kwietnia 2015 roku i wszelkie publikowane później treści nie zostały uwzględnione  

w niniejszym desk researchu. Poniżej prezentujemy wszystkie instytucje publiczne uwzględnione  

w badaniu oraz część niepublicznych. Z tych ostatnich część nie została ujęta, ze względu  

na rekrutowanie ich do badania już podczas trwania części terenowej (brakuje przede wszystkim 

galerii prywatnych). 

Instytucje publiczne państwowe: 

 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie 

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Instytucje, dla których MKiDN jest współorganizatorem: 

 Muzeum Sztuki w Łodzi 

 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu 

 Galeria Rondo Sztuki w Katowicach
25

 

Pozostałe instytucje samorządowe i miejskie: 

 Muzeum Współczesne we Wrocławiu 

 MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

 Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu 

 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu 

 Galeria Arsenał w Białymstoku 

 Galeria Bielska BWA w Bielsko-Białej 

 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 

 Centrum Kultury w Katowicach: Galeria Pojedyncza, Galeria Pusta, Galeria 5  

 Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie 

 Galeria Biała w Lublinie/Centrum Kultury w Lublinie 
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 Galeria działająca w ramach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (zatem finansowanie przez MKiDN jest 
pośrednie) 
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 Galeria Manhattan w Łodzi 

 Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 

 Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

 Galeria Wozownia w Toruniu 

 Galeria Foksal w Warszawie 

 Galeria XX1 w Warszawie 

 Galeria Entropia we Wrocławiu 

 BWA we Wrocławiu  

 BWA w Zielonej Górze 

 Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem 

 Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem 

 BWA w Skierniewicach 

 Galeria Sztuki Współczesnej Wieża Ciśnień w Koninie 

 BWA w Kaliszu 

 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 

 Gdańska Galeria Miejska 

 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku 

 BWA w Tarnowie 

Galerie działające w ramach NGO: 

 Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku 

 Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu 

 Galeria Szara w Cieszynie 

 Galeria Konduktorownia w Częstochowie 

 Galeria Otwarta Pracownia w Krakowie 

 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu 

Galeria prywatna: 

 Galeria Atlas Sztuki  w Łodzi 

Finansowanie podmiotów publicznych najczęściej zapewnione jest ze strony gminy/miasta. Środki 

finansowe płyną także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z samorządów 

wojewódzkich. Wśród pięciu instytucji występuje także współfinansowanie przez wyżej wymienione 

ograny w różnych kombinacjach. Wiodącym finansowo organizatorem życia kulturalnego w Polsce 

wydaje się być Gmina Miejska Kraków, która łoży na trzy instytucje
26

. 

Organizacje pozarządowe działają często w ramach fundacji (4 instytucje) bądź stowarzyszeń  

(2 instytucje) je prowadzących. Wśród analizowanych placówek wystawiających sztukę współczesną 
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 Dane są analizowane wyłącznie na podstawie wybranych instytucji. Proszę mieć na uwadze, że w ramach 
miasta/województwa funkcjonuje więcej podobnych jednostek, których sposób finansowania nie został poddany 
analizie. 



 

 

 

1
2
2
 

znalazła się jedna prywatna. Bardziej szczegółowe opisy sposobów finansowania znajdują  

się przy omówieniu poszczególnych instytucji w dalszej części aneksu. 

Tabela 01. Sposób finansowania analizowanych instytucji. 

Instytucje statutowo finansowane wyłącznie przez MKiDN  
 

1. CSW Zamek Ujazdowski 
Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

2. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 
Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

3. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

Instytucje finansowane przez MKiDN oraz inne organy 

4. Muzeum Sztuki w Łodzi 
Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
Województwo Łódzkie 

5. 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej  
w Warszawie 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
Miasto Stołeczne Warszawa, 
mecenat Fundacji Zwierciadło 

6. CSW Znaki Czasu w Toruniu 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 
Województwo Kujawsko-
Pomorskie, Urząd Miasta 
Toruń 

Instytucje finansowane przez miasto bądź województwo 

7. Muzeum Współczesne we Wrocławiu Gmina Wrocław 

8. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 
Gmina Miejska Kraków; 
współfinansowane ze środków 
unijnych 

9. Galeria Rondo Sztuki Miasto Katowice (Galeria ASP) 

10. CSW Kronika w Bytomiu Gmina Bytom 

11. CSW Łaźnia w Gdańsku Gmina/miasto Gdańsk 

12. MCSW Elektrownia w Radomiu 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego 

13. Galeria Arsenał w Białymstoku Urząd Miasta Białegostoku 

14. Galeria Bielska BWA Gmina Bielsko-Biała 

15. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Urząd Miasta Katowice 
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16. Galeria Pojedyncza 
Urząd Miasta Katowice 
(Centrum Kultury Katowice) 

17. Galeria Pusta 
Urząd Miasta Katowice 
(Centrum Kultury Katowice) 

18. Galeria 5 
Urząd Miasta Katowice 
(Centrum Kultury Katowice) 

19. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Gmina Miejska Kraków 

20. Galeria Biała Urząd Miasta Lublin 

21. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu Urząd Miasta Opole 

22. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu Urząd Miasta w Poznaniu 

23. Galeria Wozownia w Toruniu 
Województwo Kujawsko-
Pomorskie 

24. Galeria Foksal w Warszawie 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego (Mazowiecki 
Instytut Kultury) 

25. Galeria XX1 w Warszawie 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego (Mazowiecki 
Instytut Kultury) 

26. Galeria Entropia we Wrocławiu Samorząd Miasta Wrocławia 

27. BWA we Wrocławiu Samorząd Miasta Wrocławia 

28. BWA w Zielonej Górze Urząd Miasta Zielonej Góry 

29. Galeria Manhattan 
Urząd Miasta Łodzi (Poleski 
Ośrodek Kultury) 

30. Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem Miasto Zakopane 

31. Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem Województwo Małopolskie 

32. BWA w Skierniewicach Miasto Skierniewice 

33. 
Galeria Sztuki Współczesnej Wieża Ciśnień w 
Koninie 

Województwo Wielkopolskie 

34. BWA w Kaliszu Miasto Kalisz 

35. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Miasto Częstochowa 

36. Gdańska Galeria Miejska Gmina  Miasta Gdańska 

37. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku Miasto Włocławek 

38. BWA w Tarnowie Miasto Tarnów 
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Instytucje pozarządowe 

39. Galeria Szara w Cieszynie 
Fundacja Kultury Wizualnej 
Strefa Szarej 

40. Centrum Sztuki WRO 
Fundacja WRO Centrum 
Sztuki Mediów 

41. Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku Fundacja Wyspy Progress 

42. Galeria Konduktorownia w Częstochowie 
Regionalne Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych  
w Częstochowie 

43. Galeria Otwarta Pracownia w Krakowie 
Stowarzyszenie Artystyczne 
Otwarta Pracownia 

44. Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 
Fundacja Art Stations 
Foundation by Grażyna 
Kulczyk 

45. Galeria Atlas Sztuki w Łodzi Galeria prywatna 

 

Niżej prezentujemy wiodące instytucje wystawiające sztukę współczesną w Polsce. Informacje 

dotyczące ilości wystaw pozyskane zostały ze źródeł zastanych, tutaj z oficjalnych stron internetowych 

poszczególnych instytucji. Zebrane dane zostały samodzielnie opracowane i pogrupowane. 

Stworzone zostały dwie kategorie dotyczące wystaw ze względu na pochodzenie prezentowanego 

twórcy. Znalazły się wśród nich wystawy polskie oraz międzynarodowe, które dalej podzielone  

są na indywidualne i zbiorowe. W ramach wystaw indywidualnych rozumiane są również duety  

i wystawy kolektywów artystycznych. Wszystkie dane statystyczne powinny zostać potraktowane jako 

czysto informacyjne, podane w przybliżeniu, ze względu na ograniczone informacje podane w sieci  

i niejednoznaczne kryteria interpretacyjne. Na potrzeby badania przyjęliśmy, że artysta polski to osoba 

narodowości polskiej, nawet jeśli długoterminowo zamieszkuje poza granicami kraju. W ramach 

wystaw międzynarodowych definiujemy ekspozycje, w których choć jeden twórca pochodzi  

z zagranicy. 

Zamieszczane przy opisach tabele prezentują liczbę wystaw z okresu 2010-2015 roku i opracowane 

zostały na podstawie archiwów zamieszczonych na oficjalnych stronach poszczególnych placówek  

do kwietnia 2015 roku. 

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 

Początki Zachęty sięgają 1860 roku. Wówczas z inicjatywy artystów malarzy powstało Towarzystwo 

Zachęty Sztuk Pięknych. Pod koniec 1900 roku Galeria przeniosła się do nowowybudowanego 

budynku w pobliżu Ogrodu Saskiego, gdzie funkcjonuje do dzisiaj
27

. W Zachęcie można zapoznać  

się z historią galerii oraz dowiedzieć więcej o sztuce współczesnej w dziale dokumentacji i bibliotece. 
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 http://www.zacheta.art.pl/pl/o-nas/historia 
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Znajduje się tu jeden z największych w Polsce zbiorów katalogów i  archiwaliów dokumentujących 

polskie życie artystyczne po 1945 roku
28

. Narodowa Galeria Sztuki posiada bogatą kolekcję własną. 

W ramach instytucji funkcjonuje również tzw. Miejsce Projektów Zachęty na tyłach reprezentacyjnej 

ulicy Warsztawy – Nowego Świata. Tam również pokazywane są wystawy, jest to przestrzeń 

eksperymentalna
29

. 

Zachęta jest państwową instytucją sztuki, finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W przeciągu ostatnich 5 lat Narodowa Galeria Sztuki zorganizowała 63 wystawy oraz  

19 wydarzeń o charakterze performatywnym. 

Tabela 02. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Zachęcie – Narodowej Galerii 

Sztuki 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 26 14 40 

Międzynarodowe 11 12 23 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 37 26 63 

 

Na początku 2015 roku na stronie Galerii można było znaleźć informacje o 9 planowanych wystawach. 

Galeria Zachęta prowadzi także rozległą działalność pozawystawienniczą, szczególnie edukacyjną.  

W galerii odbywają się także wykłady, spotkania i projekcie filmowe. Będąc w Zachęcie można także 

dokonać zakupów w księgarni artystycznej. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest instytucją młodą, istniejącą od kwietnia 2005 roku. 

Jako instytucja państwowa finansowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w zakresie działalności bieżącej, a Miasto Stołeczne Warszawa odpowiedzialne jest za zapewnienie 

jej siedziby. Na ten moment ulokowana jest w budynku byłego sklepu meblowego Emilia w centrum 

Warszawy. Planowo Muzeum ma zostać przeniesione do nowego budynku, który zostanie 

wybudowany specjalnie na potrzeby MSN. W kolekcji MSN znajduje się ponad 250 dzieł zarówno 

artystów polskich, jak i zagranicznych
30

. 

W ciągu ostatnich 5 lat działalności w MSN odbyło się 60 wystaw. W tym pojawiło się dużo ekspozycji 

artystów spoza kraju oraz wystaw międzynarodowych. 
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 Źródło (dn. 14.04.2015): http://www.zacheta.art.pl/page/view/2/o-galerii 
29

 Źródło (dn. 14.04.2015): http://www.zacheta.art.pl/pl/o-nas/miejsce-projektow-zachety 
30

 Źródło (dn. 22.04.2015): http://artmuseum.pl/pl/kolekcja 
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Tabela 03. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 4 14 18 

Międzynarodowe 11 20 31 

Wystawione za granicą 6 5 11 

 
21 39 60 

 

Na rok 2015 zostało zaplanowane 9 wystaw, mniej-więcej w równych proporcjach: indywidualnych  

i zbiorowych. 

W Muzeum odbywają się także akcje artystyczne i performatywne, w ostatnim pięcioleciu odbyło  

się ich około 30. W ramach działalności pozawystawiennicznej Muzeum prowadzi program 

edukacyjny. Placówka zajmuje się własnymi badaniami naukowymi, organizuje wykłady i spotkania 

pod nazwą „Muzeum otwarte”. W ofercie pojawiają się także zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży 

(w tym szkół), w postaci warsztatów, spotkań, lekcji muzealnych. Muzeum wraz z wydawnictwem 

Karakter publikuje serię „Mówi muzeum” dotyczącą współczesnej sztuki i architektury. Do tej pory 

ukazało się 17 książek. Zaangażowane jest także, w ramach Filmoteki, w projekt cyfryzacji  

i udostępniania wybitnych filmów tworzonych przez artystów polskich z pola sztuk wizualnych  

w XX wieku i na początku XXI wieku. 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

SCW Zamek Ujazdowski jest instytucją kultury stawiającą sobie za cel tworzenie przestrzeni  

dla współistnienia różnych dziedzin sztuki, w tym ważne są dla niej związki między sztuką,  

a społeczeństwem. Rozwija się zatem bardziej jako przestrzeń performatywna, eksperymentalna, 

laboratoryjna, niżeli tradycyjna wystawiennicza.Placówka działa od 1985 roku i jest instytucją 

podlegającą pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W Zamku Ujazdowskim na przestrzeni ostatnich 5 lat odbyło się około 160 wystaw, z czego 60 było 

wystawami międzynarodowymi. 3 z nich były też wystawione za granicą (na Litwie i Ukrainie). 
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Tabela 04. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w CSW Zamek Ujazdowski 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 85 15 100 

Międzynarodowe 35 25 60 

Wystawione za granicą 1 2 3 

 121 42 163 

 

Na rok 2015 zaplanowano 12 wystaw. Część z nich miała być poświęcona twórcom z zagranicy.  

W relacji 8:4 przygotowano wystawy indywidualne i zbiorowe. 

CSW Zamek Ujazdowski, zgodnie ze swoimi założeniami, realizuje projekty artystyczne o charakterze 

performanców. Przez ostatnie 5 lat odbyło się 70 takich wydarzeń. Instytucja prowadzi również kino 

Kino.lab, magazyn internetowy „Obieg”, przy projekcie A-I-R organizuje rezydencje artystów. Od 2008 

roku wydane zostały 22 publikacje. W ramach edukacji cyklicznie organizowane są warsztaty  

dla dzieci od wieku przedszkolnego do gimnazjalnego. W ramach Laboratorium Edukacji Twórczej 

realizowany jest projekt artystyczno-edukacyjno-twórczy. „Proza Miasta" to ogólnopolski wieloetapowy 

projekt partycypacyjny odnoszący się do różnych strategii artystycznych, możliwych do wykorzystania 

w oparciu o instytucje kultury, lecz realizowanych poza nimi w przestrzeni publicznej, a odwołujący  

się do aktywności środowisk lokalnych, zarówno miejskich, jak i wiejskich
31

. 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

W 1965 roku powstał Ośrodek Rzeźbiarski, w 1981 roku przekształcił się w Centrum Rzeźby Polskiej. 

Mieści się na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego
32

. Jest to instytucja państwowa, 

finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2010 roku Centrum Rzeźby 

Polskiej zorganizowało 100 wystaw, z czego 3 były międzynarodowe i 1 została wystawiona  

za granicą. 

  

                                                 
31

 Źródło: http://csw.art.pl/index.php?action=edukacja&lang=&s2=laborat_edu_two 
32

 Źródło (dn.10.04.2015): http://info.galerie.art.pl/ 
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Tabela 05. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Centrum Rzeźby Polskiej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 80 16 96 

Międzynarodowe 2 1 3 

Wystawione za granicą 0 1 1 

 82 18 100 

 

Na 2015 rok zaplanowano 18 wystaw. 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi także działalność edukacyjną oraz wydawniczą. 

Bardzo często organizowane są plenery. Wydawany jest „Kwartalnik rzeźby Orońsko”. 

INSTYTUCJE, DLA KTÓRYCH WSPÓŁOGRANIZATOREM JEST MKiDN 

Muzeum Sztuki w Łodzi 

Muzeum Sztuki w Łodzi ma długą tradycję. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych kluczowe znaczenie  

dla powstania i rozwoju Muzeum miała grupa artystyczna a.r. Jej członkowie zaczęli gromadzić dzieła 

najważniejszych artystów owego czasu z myślą o przekazaniu ich do Muzeum. Inicjatywa wyszła  

od samych artystów, od 5 członków tej grupy: W. Strzemińskiego, K. Kobro, H. Stażewskiego,  

J. Przybosia i J. Brzękowskiego. 

W 1930 roku powstało Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów, 

funkcjonowało jako Muzeum Miejskie. W 1948 roku zostało przeniesione na ulicę Więckowskiego 36, 

a w 1950 roku zostało przejęte przez Państwo i zaczęło funkcjonować jako Muzeum Sztuki w Łodzi.  

W 2008 roku zostało otwarte MS² na terenie Manufaktury Łódzkiej. Muzeum wystawia prace według 

problemowych wystaw skoncentrowanych wokół zagadnień ważnych dla kultury współczesnej,  

ale także silnie obecnych w kolekcji grupy a.r. z 1931 roku
33

. 

W placówce przy ul. Więckowskiego, tzw. MS1 znajduje się Sala Neoplastyczna. Przestrzeń 

zaprojektował Władysław Strzemiński w 1946 roku jako miejsce dla kolekcji europejskiej awangardy. 

Otwarta dwa lata później sala funkcjonowała jedynie do 1950 r. Po gruntownej konserwacji otwarto  

ją na nowo w 2013 roku. Wystawione są w niej m.in. prace Katarzyny Kobro, Theo van Doesburga, 

Henryka Barlewiego czy Georgesa Vantongerloo. 

Druga stała wystawa prezentowana jest w MS² pod nazwą Atlas Nowoczesności. Kolekcja sztuki  

XX i XXI wieku. W obecnej odsłonie można ją oglądać od 24.01.2014 roku. Prezentuje prace 

światowej awangardy w tym twórców z grupy a.r. 

                                                 
33

 Źródło do informacji nt. Muzeum Sztuki w Łodzi: http://msl.org.pl/pl/strony/historia_muzeum/ (z dn. 13.04.2015)  

http://msl.org.pl/pl/strony/historia_muzeum/
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 Organizatorem instytucji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie  

z Województwem Łódzkim. 

Muzeum Sztuki przez ostatnie 5 lat pokazało około 50 wystaw, w większości zbiorowych. Bardzo 

często pojawiają się wystawy powstałe we współpracy Polski i z innymi krajami, są to wystawy 

zbiorowe. W przestrzeni wystawienniczej Muzeum pojawiają się także prace artystów zagranicznych, 

zwykle są to wystawy indywidualne. 

Tabela 06. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Muzeum Sztuki w Łodzi. 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 11 9 20 

Międzynarodowe 6 19 25 

Wystawione za granicą 1 0 1 

 18 28 46 

 

Na rok 2015 zaplanowano 21 wystaw, z czego 3 mają być wystawione za granicą. Wśród nich będą  

w równych proporcjach wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich, a także pojawią  

się wystawy międzynarodowe. 

Poza tym Muzeum zajmuje się działalnością pozawystawienniczą: edukacją, warsztatami, spotkaniami 

indywidualnymi oraz grupowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywają się także wykłady 

cykliczne i na zamówienie oraz konkursy. W ramach Muzeum Sztuki czasem wyświetlane są filmy 

poświęcone sztuce. Prowadzone jest także wydawnictwo. 

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu 

Toruńskie CSW zostało otwarte w 2008 roku. Hasłem przewodnim w latach 2008-2010 była 

glokalność. Na okres 2011-2014 zostały przedstawione bardziej szczegółowe założenia. Znaki Czasu 

deklarują skupienie się na wysokiej jakości wystaw, ich międzynarodowym i interdyscyplinarnym 

charakterze oraz nowatorskim zaprezentowaniu. Centrum ma ambicje pełnienia także funkcji 

muzealnej
34

.Jako instytucja państwowa CSW finansowane jest z środków Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, a także przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Urząd Miasta Toruń. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat odbyło się ponad 70 wystaw. Około połowa z nich to wystawy 

międzynarodowe. Przeważają wystawy zbiorowe. CSW skupia się raczej na działalności 

wystawienniczej, w analizowanym okresie odbyły się tylko dwie akcje artystyczne, w 2012 i 2014 roku. 

Jedna była realizowana przez zagranicznego artystę, a jedna poprzez współpracę. 

  

                                                 
34

 Źródło (dn. 10.04.2015): http://www.csw.torun.pl/centrum/Centrum 
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Tabela 07. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w CSW Znaki Czasu 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 16 22 38 

Międzynarodowe 11 24 35 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 27 46 73 

 

Na rok 2015 zaplanowano 9 wystaw i Festiwal Performance. W większości są to prace z rodzimego 

podwórka, choć w programie są też 3 wystawy zagranicznych twórców. 

Poza działalnością wystawienniczą prowadzony jest także program edukacyjny dedykowany: dzieciom 

i rodzinom, szkołom, dorosłym. W CSW Znaki czasu funkcjonuje także księgarnia i czytelnia,  

a instytucja publikuje - głównie katalogi. Natomiast w kinie można zobaczyć najnowsze produkcje 

współczesne, jak i klasykę kina. 

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE 

Muzeum Współczesne Wrocław 

Muzeum Współczesne we Wrocławiu funkcjonuje od lutego 2011 roku. Organizatorem Muzeum jest 

Gmina Wrocław, która zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju placówki. 

W ramach wystaw stałych prezentowane są prace dwóch polskich artystów. Stała ekspozycja prac 

Stanisława Dróżdża Pięciokształty utworzona została z kolekcji własnej muzeum, kolekcji 

Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz depozytu pani Anny Dróżdż
35

. Druga stała 

wystawa poświęcona jest archiwum Jerzego Ludwińskiego. Miejsce jest zaplanowane jako przestrzeń 

ekspozycyjno-badawcza, na którą składają się wystawa, archiwum i magazyn sztuki. W zamyśle 

muzeum, jak możemy przeczytać na stronie, jest „ukazanie intelektualnej spuścizny Jerzego 

Ludwińskiego i jego znaczenia dla kształtowania się wrocławskiej oraz polskiej sceny artystycznej 

przełomu lat 60. i 70. XX wieku”
36

. 

Przez ostatnie 5 lat odbyło się blisko 80 wystaw. Część z nich to ekspozycje o randze 

międzynarodowej. Pojawiali się także artyści spoza Polski. 

  

                                                 
35

 Źródło (dn. 22.04.2015): http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wystawa/stala-wystawa-mww-
stanislaw-drozdz-pojecioksztalty/ 
36

 Źródło (dn. 22.04.2015): http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wydarzenie-specjalne/archiwum-
jerzego-ludwinskiego-2/ 
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Tabela 08. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Muzeum Współczesnym Wrocław 

 Indywidualne Zbiorowe  

Polskie 21 35 56 

Międzynarodowe 4 18 22 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 25 53 78 

 

Na rok 2015 zaplanowanych zostało 15 wystaw, w tym 10 indywidualnych i 5 zbiorowych - 3 gości  

z zagranicy oraz 4 projekty oparte na współpracy między krajami. Na 8 wystawach zaprezentują  

się artyści z Polski. 

Muzeum z zakresu działalności artystycznej proponuje w zasadzie wyłącznie wystawy. W 2013 roku 

odbyła się jednak akcja artystyczna wykonana przez artystów z zagranicy. Spoza działalności 

wystawienniczej w Muzeum odbywają się warsztaty (22 wydarzenia do tej pory) oraz, regularnie, 

wykłady (94 do tej pory). 

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie 

Projekty utworzenia MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie sięgają 2004 roku. Miasto 

Kraków doprowadziło do otwarcia instytucji w 2011 roku. Powstanie MSW wpisało się w rewitalizację 

obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne lokując swoją siedzibę na terenie dawnej Fabryki 

Schindlera. Muzeum przyjęło zasadę, że w ramach Kolekcji wystawia wyłącznie własne zbiory.  

W założeniu układ Kolekcji ma być zmieniany raz w roku, łącząc nową wystawę z odmiennymi 

problemami. MOCAK deklaruje, że ta cykliczność ma służyć stworzeniu życia wokół dzieł, 

zainicjowaniu dialogu
37

. Kolekcja MOCAK-u wystawiana jest w ramach stałej ekspozycji. Najnowsza 

wystawa podzielona jest wg mediów takich jak: fotografia, malarstwo, rzeźba i wideo
38

. 

Na wystawę stałą została poświęcona też dodatkowa sala. Zorganizowano w niej Bibliotekę 

Mieczysława Porębskiego. Mieści się w niej cztery tysiące woluminów z prywatnych zbiorów 

profesora. Aranżacja pomieszczenia nawiązuje do wnętrza gabinetu z jego mieszkania w Krakowie. 

Oprócz książek w zbiorach znajdują się także obrazy malarzy
39

. 

Muzeum jest instytucją miejską finansowaną z środków Gminy Miejskiej Kraków i współfinansowanej 

ze środków unijnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku przyznaje dla MOCAKu 

dotacje celowe. Przyznało także dotację na utworzenie tej instytucji. 

                                                 
37

 Źródło (dn. 15.04.2015): https://pl.mocak.pl/zalozenia-kolekcji 
38

 Źródło (dn. 22.04.2015): https://www.mocak.pl/kolekcja-mocak 
39

 Źródło (dn.22.04.2015): https://www.mocak.pl/biblioteka-mieczyslawa-porebskiego-wystawa 
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W ciągu ostatnich 5 lat pokazanych zostało ponad 70 wystaw. Blisko połowa z nich to prace polskich 

artystów. W równowadze wystawiane były prace artystów zagranicznych oraz oparte na współpracy 

Polski z innymi krajami. 

Tabela 09. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 23 10 33 

Międzynarodowe 17 19 36 

Wystawione za granicą 1 1 2 

 41 30 71 

 

Na rok 2015 Muzeum zaplanowało 15 wystaw. 5 z nich miało być wystawami indywidualnymi,  

a 10 zbiorowymi. Zaplanowane wystawy dotyczą głównie artystów zagranicznych. 

Muzeum zajmuje się także działalnością pozawystawienniczą. W ramach edukacji działają cykle: 

Lekcje muzealne, Muzeum dzieci, Akademia sztuki współczesnej, Muzeum przyjazne seniorom, 

Muzeum bez barier oraz Wspólnota lokalna. Od 2011 roku odbyły się 173 inicjatywy o charakterze 

edukacyjnym. Dodatkowo publikowane są także katalogi wystaw i prac artystów. 

Galeria Rondo Sztuki w Katowicach 

Galeria Rondo Sztuki została założona w 2007 roku. Jej właścicielem jest Akademia Sztuk Pięknych  

w Katowicach. Finansowo jej funkcjonowanie wspiera Miasto Katowice. Przez ostatnie 5 lat w Galerii 

Rondo Sztuki zorganizowano 109 wystaw, 1 performance oraz 16 akcji artystycznych. 

Tabela 10. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Rondo Sztuki 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 54 41 95 

Międzynarodowe 6 8 14 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 60 49 109 

 

W Galerii Rondo Sztuki na 2015 roku zaplanowano 11 wystaw. 
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W Rondzie Sztuki organizowane są także koncerty oraz spotkania autorskie. Koncerty pojawiają  

się w zorganizowanej formule pod nazwą Rondo Muzyki, prezentują współczesną muzykę 

rozrywkową
40

. 

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu 

Kronika powstała w 1991 roku. Kronika jest instytucją Miasta Bytomia i działa w strukturach 

organizacyjnych Bytomskiego Centrum Kultury. Finansowana jest przez Urząd Miasta Bytomia. 

Poza działalnością wystawienniczą galeria prowadzi także program edukacyjny oraz księgarnię 

artystyczną. Prowadzi taktykę rozwoju opartą na multidyscyplinarności. Dysponuje przestrzenią, 

nazwaną meeting room, której aranżacji co roku dokonuje inny artysta. W założeniu ma ona pełnić 

funkcję sceny muzycznej, czytelni, sali projekcyjnej oraz tzw. chill-out roomu. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat zorganizowane zostały 64 wystawy. Nie zabrakło współpracy z innymi 

krajami, a także odbyło się 13 wystaw twórców zagranicznych. 4 wystawy ukazały się za granicami 

kraju (w Niemczech, Włoszech i w Norwegii). 

Tabela 11. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w CSW Kronika 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 38 7 45 

Międzynarodowe 12 3 15 

Wystawione za granicą 0 4 4 

 50 14 64 

 

Na rok 2015 zaplanowano 12 wystaw: 7 indywidualnych i 5 zbiorowych. Kronika skupia  

się na działalności wystawienniczej. Dodatkowo prowadzi edukację w zakresie sztuki (11 inicjatyw) 

oraz wydaje publikacje (23 do połowy kwietnia 2015 roku). 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia to publiczna instytucja kultury utworzona w Polsce po przełomie 

1989 roku. Powstała z inicjatywy lokalnych artystów, niezgadzających się na tradycyjny model sztuki. 

Dzięki działaniom niezależnych twórców w 1998 roku, uchwałą Rady Miasta Gdańska, została 

powołana miejska instytucja kultury
41

. Instytucja jest podzielona na 2 placówki: CSW Łaźnia 1 i CSW 

Łaźnia 2 – Centrum Edukacji Artystycznej (od 2012 roku). Ta ostatnia, oprócz przestrzeni 

wystawienniczej, oferuje także czytelnię artystyczną, bibliotekę, otwartą pracownię animacji, kino. 

                                                 
40

 http://www.rondosztuki.pl/tekst.php?id=6 
41

 Źródło (dn. 13.04.2015): http://www.laznia.pl/onas,6,misja.html 
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CSW Łaźnia może pochwalić się współpracą z wybitnymi artystami z zagranicy: Gerhardem 

Ritcherem, duetem Gilbert & George czy Stelarc’em. 

Przez ostatnie 5 lat zorganizowano w nim ponad 80 wystaw, gdzie połowa to prace artystów  

z zagranicy. Pojawiło się też 15 projektów opartych na współpracy Polski z twórcami z innych krajów 

(w tym jeden wystawiany też w Szwecji i w Niemczech). Także wydarzyło się 16 akcji artystycznych  

w tym okresie. 

Tabela 12. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w CSW Łaźnia 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 20 6 26 

Międzynarodowe 31 22 53 

Wystawione za granicą 0 2 2 

 51 30 81 

 

Na 2015 zaplanowanych zostało 7 wystaw. Na 4 zaprezentowani mieli być twórcy z zagranicy. 

Poza działalnością wystawienniczą CSW zajmuje się między innymi: edukacją, organizuje warsztaty  

i lekcje sztuki. Rok rocznie odbywają się też wykłady, choć ich liczba z roku na rok maleje. Dodatkowo 

prowadzona jest księgarnia, w której pojawiają się również publikacje wydane przez Łaźnię. Można 

się też spotkać z działalnością na polu muzycznym, organizowane są koncerty – większość  

z nich odbyła się w 2013 roku (9). W ramach CSW funkcjonuje także kino, odbywają się w nim  

m.in. festiwale filmowe. 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu 

Nazwa MCS w Radomiu nie jest przypadkowa. Początkowo w budynku jej siedziby mieściła  

się właśnie elektrownia. Instytucja rezyduje w nim od 2005 roku
42

. Pomysłodawcą jej utworzenia jest 

Andrzej Wajda. Reżyser wraz z żoną od dawna przekazują prace ze swojej kolekcji do MCS znacząco 

powiększając jego zbiory
43

. Instytucja finansowana jest przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. 

Przez ostatnie 5 lat działalności zostało zaprezentowanych około 40 wystaw: artystów polskich, bądź 

opartych na współpracy z innym krajem. 

  

                                                 
42

 Źródło: http://www.elektrownia.art.pl/?historia,4,,,1 
43

 Źródło: http://www.elektrownia.art.pl/?historia,4,,,2 
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Tabela 13. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 MCSW Elektrownia 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 22 10 32 

Międzynarodowe 0 7 7 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 22 17 39 

 

Na 2015 rok zaplanowano 5 wystaw. 

Placówka, poza działalnością wystawienniczą, dość prężnie prowadzi wydawnictwo. Do tej pory 

ukazało się 61 publikacji. Przy okazji wystaw organizowane są również tematyczne wykłady, 

warsztaty, koncerty czy spotkania. 

Galeria Arsenał w Białymstoku 

Galeria Arsenał w Białymstoku istnieje od 1965 roku. Posiada ona własną kolekcję. Galeria 

usytuowana jest w dwóch, nie sąsiadujących ze sobą, budynkach. Główna siedziba mieści  

się w zabytkowym budynku przy Pałacu Branickich. Druga przestrzeń to stary, ceglany budynek 

elektrownia - tak też nazywa się druga galeria „Elektrownia”. Jest instytucją państwową, finansowaną 

przez Urząd Miasta Białegostoku. Na przestrzeni ostatnich 5 lat Galeria Arsenał w Białymstoku 

zorganizowała 110 wystaw i 1 wydarzenie o charakterze performatywnym. 

Tabela 14. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Arsenał w Białymstoku 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 51 16 67 

Międzynarodowe 15 18 33 

Wystawione za granicą 7 3 10 

 73 37 110 

 

Galeria Arsenał w Białymstoku zajmuje się także działalnością wydawniczą, w głównej mierze 

publikacją katalogów. W ofercie znajduje się także szeroki program edukacyjny. Oprócz pojedynczych 

inicjatyw, w galerii funkcjonuje Plac zabaw Arsenał – program realizowany od 2006 roku dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
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Galeria Bielska BWA w Bielsko Białej 

Galeria powstała w 1960 roku. Na samym początku była prowadzona przez bielski oddział ZPAP,  

w dalszych latach opiekę nad nią sprawowała filia Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach. W 1975 

roku galeria została samodzielnym Biurem Wystaw Artystycznych. W 1994 roku stała się miejską 

placówką i otrzymała nazwę Galerii Bielskiej BWA
44

. Finansowana jest przez Gminę Bielsko-Biała. 

Galeria w przeciągu ostatnich 5 lat zorganizowała 98 wystaw oraz 4 wydarzenia o charakterze 

performatywnym. Poza polskimi obyło się 19 wystaw międzynarodowych. 

Tabela 15. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Bielskiej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 53 26 79 

Międzynarodowe 11 8 19 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 64 34 98 

 

W Galerii Bielskiej na 2015 roku zaplanowano 17 wystaw. 

Galeria Bielska BWA zajmuje się także projekcją filmów, warsztatami artystycznymi, koncertami oraz 

wykładami i spotkaniami. Prowadzi także swoją kolekcję. 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 

Galeria powstała w 1940 roku, będąc wtedy filią Centralnego Biura Wystaw Artystycznych
45

. W 2008 

roku zmieniono nazwę galerii na obecną. Galeria jest instytucją państwową, finansowaną przez Miasto 

Katowice. W przeciągu ostatnich 5 lat Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zorganizowała 

70 wystaw. W tym pojawiło się 12 wystaw międzynarodowych. 

Tabela 16. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA w Katowicach 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 36 22 58 

Międzynarodowe 6 6 12 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 42 28 70 

 

                                                 
44

 Źródło (dn. 10.04.2015): http://info.galerie.art.pl/ 
45

 Źródło (dn. 10.04.2015): http://info.galerie.art.pl/ 
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Galeria prowadzi także rozbudowaną działalność edukacyjną. Oprócz licznych warsztatów 

prowadzone są stałe cykle: Klub sztuk, Pstrykowisko i Do sztuki gotowi start!. W galerii odbywają  

się również wykłady oraz jest prowadzona działalność wydawnicza – 95 publikacji od 1990 roku. 

Centrum Kultury w Katowicach/Galeria Pojedyncza/Galeria Pusta/Galeria „5” 

Galeria Pojedyncza, Galeria Pusta i Galeria 5 podlegają pod Centrum Kultury w Katowicach, które jest 

samorządową instytucją kultury, finansowaną przez Urząd Miasta Katowice. Żadna z tych galerii  

nie prowadzi działalności pozawystawienniczej. 

Galeria Pojedyncza na przestrzeni ostatnich 2 lat
46

 zorganizowała 27 wystaw. Wszystkie wystawy  

to wystawy polskich artystów, w głównej mierze indywidualne. 

Tabela 17. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Pojedynczej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 26 1 27 

Międzynarodowe 0 0 0 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 26 1 27 

 

Galeria Pusta została założona w 1993 roku. Początkowo skupiała się wyłącznie na sztuce fotografii. 

Obecnie otwarta jest na wszelkie formy sztuki nowych mediów
47

. W latach 2010-2014 zorganizowano 

w niej 16 wystaw. Trzy z nich prezentowały twórców zagranicznych. Przy innych trzech brakowało 

opisu, zatem nie można było ocenić jakiego rodzaju były to ekspozycje. 

  

                                                 
46

 W dostępnym na stronie archiwum 
http://archiwum.ck.art.pl/events/events/list?EventsEvents%5Bsearch%5D=&EventsEvents%5Bcat_id%5D=&Even
tsEvents%5Bplace_id%5D=9&EventsEvents%5Bdate_start%5D=23.04.2010&EventsEvents%5Bdate_stop%5D=
&yt0=  
brakuje danych dotyczących wystaw starszych niż z 2013 roku (dn.23.04.2015). 
47

 Źródło (dn. 23.04.2015): http://ck.art.pl/places/place/view/id/4 

http://archiwum.ck.art.pl/events/events/list?EventsEvents%5Bsearch%5D=&EventsEvents%5Bcat_id%5D=&EventsEvents%5Bplace_id%5D=9&EventsEvents%5Bdate_start%5D=23.04.2010&EventsEvents%5Bdate_stop%5D=&yt0
http://archiwum.ck.art.pl/events/events/list?EventsEvents%5Bsearch%5D=&EventsEvents%5Bcat_id%5D=&EventsEvents%5Bplace_id%5D=9&EventsEvents%5Bdate_start%5D=23.04.2010&EventsEvents%5Bdate_stop%5D=&yt0
http://archiwum.ck.art.pl/events/events/list?EventsEvents%5Bsearch%5D=&EventsEvents%5Bcat_id%5D=&EventsEvents%5Bplace_id%5D=9&EventsEvents%5Bdate_start%5D=23.04.2010&EventsEvents%5Bdate_stop%5D=&yt0
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Tabela 18. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Pustej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 9 1 10 

Międzynarodowe 3 0 3 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 12 1 13 

    

 

W Galerii Pustej na 2015 rok zaplanowano 9 wystaw. 

W Galerii „5” wystawiane są głównie prace fotograficzne, jednak program nie jest nimi ograniczony  

i można obejrzeć także ekspozycje w innych formach. Wiele wystaw dotyczy tematyki Śląska, a także 

często prezentowani są śląscy artyści
48

. Na przestrzeni ostatnich 2 lat odbyło się 10 wystaw oraz  

1 wydarzenie o charakterze performatywnym. 

Tabela 19. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii „5” 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 4 6 10 

Międzynarodowe 0 0 0 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 4 6 10 

 

Na 2015 roku Galeria „5” zaplanowała 13 wystaw. 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 

W 1950 roku powołano Krakowski Oddział Centralny Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie. 15 lat 

później otworzono nowy pawilon wystawienniczy – budynek zaprojektowała Krystyna Różyska-

Tołłoczko. W 1994 roku nadano BWA status Galerii Miejskiej i zmieniono nazwę na: Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA Bunkier Sztuki
49

. Galeria jest finansowana przez Gminę Miejską Kraków.  

                                                 
48

 Źródło (dn.23.04.2015): http://ck.art.pl/places/place/view/id/10 
49

 Źródło (dn. 13.04.2015): http://bunkier.art.pl/?page_id=224 
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W przeciągu 3 ostatnich lat w Galerii Bunkier Sztuki zorganizowano 68 wystaw, 28 wydarzeń 

performatywnych oraz 12 akcji artystycznych
50

. 13 z odbytych wystaw to wystawy międzynarodowe. 

Tabela 20. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Bunkier Sztuki 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 49 6 55 

Międzynarodowe 6 7 13 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 55 13 68 

 

Galeria Bunkier Sztuki na początku 2015 roku podała informację o 7 planowanych wystawach. Galeria 

ta zajmuje się także działalnością pozawystawienniczą. Od 1997 roku wydała 62 publikacje. 

Organizuje także promocje książek. 

Galeria Biała/Centrum Kultury w Lublinie 

Galeria Biała powstała w 1985 roku. Podlega pod Centrum Kultury w Lublinie, finansowana jest przez 

Urząd Miasta Lublina. Galeria Biała ma charakter autorski, prowadzona jest przez Annę Nawrot i Jana 

Grykę
51

. W przeciągu ostatnich 5 lat Galeria Biała zorganizowała 44 wystawy oraz 1 akcję 

artystyczną. 

Tabela 21. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Białej 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 36 4 40 

Międzynarodowe 4 0 4 

Wystawione za granicą 2 0 2 

 42 4 46 

 

Na stronie Galerii Białej w Lublinie na początku 2015 roku można było znaleźć informacje  

o 7 planowanych wystawach. 

                                                 
50

 W archiwum na stronie internetowej http://bunkier.art.pl/?page_id=3684&paged=63 brakuje danych 
dotyczących wystaw z lat 2010-2011 (dn. 23.04.2015). 
51

Źródło (dn. 13.04.2015):  http://biala.art.pl/o-galerii/ 
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Prowadzi się w niej również działalnością edukacyjną, zarówno dla dzieci jak dorosłych. Poza 

wystawami rozwijana jest także działalność wydawnicza. 

Galeria Manhattan w Łodzi 

Galeria Manhattan podlega obecnie pod Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi. W 2012 roku takie 

rozwiązanie znalazł dla galerii, której dalsze istnienie stanęło pod znakiem zapytania, Urząd Miasta. 

Galeria Manhattan prowadzona od początku przez Krystynę Potocką-Suwalską powstała w 1991 

roku
52

. Wówczas miała swoją siedzibę w jednym z łódzkich wieżowców w centrum, popularnie 

zwanym Manhattan, od którego wzięła swoją nazwę. Po ponad dwudziestu latach działalności galerii 

spółdzielnia, która częsciowo utrzymywała galerię, postanowiła z niej zrezygnować co mogło 

doprowadzić do zamknięcia instytucji. Dzisiaj galeria ma swoją siedzibę przy głównej spacerowej ulicy 

w centrum miasta. Wystawy w Galerii Manhattan trwają zwykle około miesiąca. Instytucja jest także 

aktywna w prezentowaniu performance. 

W przeciągu ostatnich 5 lat w galerii odbyło się 35 wystaw, 16 wydarzeń performatywnych i 11 akcji 

artystycznych. 

Tabela 22. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Manhattan 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 18 13 31 

Międzynarodowe 1 3 4 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 19 16 35 

 

Galeria Manhattan na początku 2015 roku na swojej stronie podała informację o 9 planowanych 

wystawach. 

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 

Od 1958 roku w Opolu istniało Biuro Wystaw Artystycznych, które w 1992 roku przekształciło  

się w Galerię Sztuki Współczesnej. GSW realizuje swój program w trzech budynkach: 

pomieszczeniach Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Aneks GSW oraz ArtPunkcie - Centrum 

Edukacji Artystycznej. W ramach stałych projektów proponuje Biennale Ars Polonia oraz Sztuka bez 

granic (obecnie projekt plenerowoy pt. Logografowie)
53

. 

                                                 
52

 Źródło (dn. 13.04.2015): http://www.pos.lodz.pl/?q=str&d=33 
53

 Źródło (dn. 13.04.2015): http://www.galeriaopole.pl/pl/o-galerii 
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Galeria jest instytucją miejską, finansowaną przez Urząd Miasta Opole. W przeciągu ostatnich 5 lat 

Galeria zorganizowała 51 wystaw oraz 2 wydarzenia o charakterze performatywnym. 14 ekspozycji  

to wystawy międzynarodowe. 

Tabela 23. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w GSW w Opolu 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 23 14 37 

Międzynarodowe 1 13 14 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 24 27 51 

 

Galeria w 2015 na początku 2015 roku na swojej stronie podała informację o 7 planowanych 

wystawach. 

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zajmuje się także działalnością pozawystawienniczą: edukacją, 

warsztatami i konkursami, głównie dla dzieci i młodzieży. Pod nazwą „ArtPunkt” wydawany jest 

magazyn o sztuce. GSW prowadzi także letni cykl filmowy. 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

Galeria Arsenał w Poznaniu na początku funkcjonowała jako Biuro Wystaw Artystycznych – od 1949 

roku. W 1962 roku biuro wystawowe przeniesiono do nowych pomieszczeń, wtedy też 

zdecentralizowano CBWA. Galeria zaczęła podlegać władzom miejskim i otrzymała nazwę Biura 

Wystaw Artystycznych Arsenał
54

. Finansowana jest przez Urząd Miasta w Poznaniu. Przez ostatnie 

 5 lat w Arsenale odbyło się 97 wystaw i 4 akcje artystyczne, w tym 1 performance. 

Międzynarodowych wystaw ukazało się 14. 

Tabela 24. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Arsenał w Poznaniu 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 53 30 83 

Międzynarodowe 14 0 14 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 67 30 97 
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 Źródło (dn. 14.04.2015): http://www.arsenal.art.pl/historia-galerii/historia-galerii-cz-1/ 



 

 

 

1
4
2
 

Instytucja na początku 2015 roku na swojej stronie podała informację o 15 planowanych wystawach. 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu w swojej ofercie posiada także działalność edukacyjną oraz 

wydawniczą. W ramach tej ostatniej pojawiają się katalogi, albumy artystów oraz książki dotyczące 

sztuki. Edukacja z kolei przybiera formę wykładów, promocji książek, projekcji filmowych, spotkań  

z kuratorami i artystami. Galeria posiada fotoplastykon. 

Galeria Wozownia w Toruniu 

Galeria Wozownia powstała w 1950 roku jako Biuro Wystaw Artystycznych. Od 2009 roku instytucja 

funkcjonuje pod obecną nazwą. Usytuowana jest w starej części miasta, w zabytkowym budynku 

dawnej wozowni artyleryjskiej
55

. Finansowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.  

W przeciągu ostatnich 5 lat Galeria zorganizowała 112 wystaw, z czego prym wiodą wystawy 

indywidualne. Odbyło się 9 wystaw zagranicznych. Prowadzone są cykliczne projekty: 

Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Triennale Małych Form Malarskich czy Persony 

poświęcone designowi (organizowane wspólnie z Galerią Plakatu i Designu Muzeum Narodowego  

w Poznaniu).  Poza wystawami w Galerii Wozownia odbywają się także spotkania, wykłady i dyskusje 

oraz program Laboratorium Sztuki dedykowany dzieciom. 

Tabela 25. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Wozownia 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 93 10 103 

Międzynarodowe 7 2 9 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 100 12 112 

 

Na początku 2015 roku na stronie Galerii można było znaleźć informacje o 23 planowanych 

wystawach. Prawie wszystkie to indywidualne wystawy twórców polskich. 

Galeria Foksal w Warszawie 

Galeria Foksal powstała w 1966 roku. Od samego początku siedzibą galerii jest oficyna pałacu 

Zamoyskich. Galeria wzięła nazwę od ulicy, przy której jest usytuowana. Inicjatywa jej założenia 

wyszła od krytyków i artystów: Wiesława Borowskiego, Anny Ptaszkowskiej, Mariusza Tchorka, 

Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Edwarda Krasińskiego  

i Romana Owidzkiego
56

. Jest instytucją samorządową, od 2000 podlegającą pod Mazowiecki Instytut 

Kultury, finansowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wcześniej do 1984 roku działała 

w ramach Pracowni Sztuk Plastycznych, a w kolejnych latach do roku 2000 funkcjonowała jako 

Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych. 
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 Źródło (dn. 14.04.2015): http://wozownia.pl/informacje/historia/ 
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 http://www.galeriafoksal.pl/?page_id=79&lang=pl (dostępne: 05.04.2015 r.) 
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Przez ostatnie 5 lat galeria Foksal zorganizowała 31 wystaw i 1 wydarzenie performatywne.  

8 ekspozycji było wystawami międzynarodowymi. Nie znaleźliśmy informacji o prowadzonej przez 

Galerię działalności pozawystawienniczej. 

Tabela 26. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Foksal 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 23 0 23 

Międzynarodowe 6 2 8 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 29 2 31 

 

Na początku 2015 roku na stronie Galerii można było znaleźć informacje o 4 planowanych wystawach. 

Wszystkie indywidualne: 2 artystów polskich, 2 artystów zagranicznych. 

Galeria XX1 w Warszawie 

Galeria XX1 mieści się w byłej pracowni rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego, zmarłego w roku 1964. 

Od 1968 roku istniała tu Galeria Rzeźby. W czasach, gdy galerię prowadziła Ewa Golik, przeważały  

w niej działania przestrzenne, instalacje i sztuka pojęciowa. Od początku 2001 roku galeria 

funkcjonuje pod obecną nazwą w nowej formule organizacyjnej – w strukturze Mazowieckiego 

Instytutu Kultury (dawniej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki)
57

. Galeria jest instytucją 

finansowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Galeria XX1 w przeciągu ostatnich 5 lat 

zorganizowała 76 wystaw, w tym najwięcej indywidualnych. Odbyło się 8 wystaw międzynarodowych  

i 1 performance. Na stronie galerii nie ma informacji o prowadzonej dodatkowej działalności 

pozawystawienniczej. 

Tabela 27. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii XX1 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 62 6 68 

Międzynarodowe 3 5 8 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 65 11 76 

 

Na początku 2015 roku na stronie Galerii można było znaleźć informacje o 6 planowanych wystawach. 
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 http://www.galeriaxx1.pl/o-galerii/ 
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Galeria Entropia we Wrocławiu 

Galeria Entropia powstała w 1988 roku. Jest to instytucja miejska, finansowana przez samorząd 

miasta Wrocławia. Od 5 lat galeria zorganizowała 41 wystaw oraz 20 wydarzeń performatywnych. 

Tabela 28. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Entropia 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 33 4 37 

Międzynarodowe 3 0 3 

Wystawione za granicą 0 1 1 

 36 5 41 

 

Galeria Entropia w swojej ofercie posiada także projekcie filmowe oraz warsztaty filmu animowanego. 

Organizuje również koncerty i spotkania autorskie. 

BWA we Wrocławiu 

Galeria istnieje od 1962 roku. Zajmuje się organizacją i prezentacją wystaw sztuki współczesnej.  

W skład BWA Wrocław wchodzą cztery galerie: Awangarda, Szkło i Ceramika, Dizajn i Studio.  

Od 2009 roku publikuje magazyn „BIURO”. Prowadzący utrzymują magazyn w charakterze 

alternatywnym wobec obecnych w sztuce głównych dyskursów
58

. BWA jest instytucją finansowaną 

przez Urząd Miasta Wrocław. Przez ostatnie 5 lat zorganizowano w niej 75 wystaw, najwięcej 

indywidualnych. Zaprezentowano 16 wystaw międzynarodowych. Odbyło się 7 wydarzeń  

o charakterze performatywnym. BWA we Wrocławiu zajmuje się także działalnością wydawniczą. 

Tabela 29. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA we Wrocławiu. 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 41 18 59 

Międzynarodowe 10 6 16 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 51 24 75 

 

Na początku 2015 roku na stronie Galerii można było znaleźć informacje o 16 planowanych 

wystawach. 
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 Źródło (dn. 16.04.2015): http://www.bwa.wroc.pl/index.php?w=7&l=pl 
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BWA w Zielonej Górze 

Jest to miejska galeria sztuki współczesnej. Powstało z inicjatywy artystów zrzeszonych  

w zielonogórskim Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest to instytucja finansowana przez 

Urząd Miasta Zielonej Góry. Galeria BWA w Zielonej Górze jest obecnie miejscem szerokiej 

prezentacji trendów najnowszej polskiej plastyki, bez względu na rodzaj medium, ze szczególnym 

uwzględnieniem postaw adekwatnych dla współczesnej praktyki artystycznej
59

. Przez ostatnie  

5 lat zorganizowano 106 wystaw i 17 wydarzeń performatywnych. Znaczna większość wystaw  

to wystawy indywidualne. 13 z odbytych wystaw to projekty międzynarodowe. 

Tabela 30. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA w Zielonej Górze 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 69 24 93 

Międzynarodowe 10 3 13 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 79 27 106 

 

BWA w Zielonej Górze zajmuje się także działalnością pozawystawienniczą, działalnością 

wydawniczą, warsztatami twórczymi, wykładami i spotkaniami z artystami. 

Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem 

Początki Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem sięgają 1911 roku. Mieściła się wówczas w sali  

nad Bazarem Polskim i prezentowała dzieła znanych polskich artystów. Działała w ramach Fundacji 

Kórnickiej założonej przez Władysława hr. Zamoyskiego. W 1951 galeria dołączyła do sieci BWA.  

Od 2001 roku instytucja funkcjonuje jako Miejska Galeria Sztuki. Znana jest z Salonów Marcowych 

realizujących odwrót od realizmu socjalistycznego czy z Przeglądów Filmów o Sztuce. Galeria  

w dalszym ciągu prezentuje przede wszystkim twórców polskich. Do dziś nieprzerwanie chętnie gości 

lokalnych artystów
60

. Odbywają się w niej także wystawy fotografii, zwykle związane z motywem gór. 

Organizuje targi sztuki współczesnej i prowadzi festiwal Inspirowane Górami. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat MGS w Zakopanem zrealizowała 59 wystaw. Najliczniejsze  

są indywidualne wystawy artystów polskich (42). Odbyło się  13 wystaw polskich zbiorowych. W 2014 

roku galeria gościła też autorów z zagranicy na 3 wystawach indywidualnych i jednej 

międzynarodowej. 
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 Źródło (dn. 16.04.2015): http://bwazg.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=75 
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Źródło:  http://galeria.zakopane.pl/pl/mgs/3 
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Tabela 31. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Miejskiej Galerii Sztuki  

w Zakopanem 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 42 13 55 

Międzynarodowe 3 1 4 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 45 14 59 

 

Galeria Władysława Hasiora 

Galeria jest filią Muzeum Tatrzańskiego. Powstała w 1985 roku w dawnej leżakowni sanatorium 

„Warszawianka” w Zakopanem. Prezentowane są w niej, na wystawie stałej, prace artysty, po którym 

nosi imię. Jedna sala jest przeznaczona na wystawy czasowe sztuki współczesnej. Prezentowane  

są w niej głównie indywidualne wystawy polskich artystów. W Galerii dość często organizowane  

są spotkania poświęcone sztuce bądź literaturze. Jej tożsamość wyznacza zakorzenienie w lokalnym 

kolorycie. Wystawy poświęcone są zwykle lokalnym twórcom, a spotkania podejmują tematy związane 

z regionem. 

Tabela 32. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Władysława Hasiora 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 15 2 17 

Międzynarodowe 0 1 1 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 15 3 18 

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach 

BWA w Skierniewicach prowadzi swoją kolekcję, która często pokazywana jest, w różnych 

kombinacjach, przy okazji nowych wystaw. Widoczna jest także współpraca z łódzką Akademią Sztuk 

Pięknych w zakresie proponowanych ekspozycji, dość często wystawiane są prace tamtejszych 

studentów. Coroczną wystawą jest projekt ArtPark, która ma na celu prezentację skierniewickiego 

środowiska artystów. Inicjatywą, która na stałe wpisała się już w kalendarz BWA w Skierniewicach jest 

cykl wykładów poświęconych sztuce (nie tylko współczesnej). Galeria prowadzi także Zimowy Salon 

Sprzedaży, w ramach którego można zakupić prezentowane na wystawie prace. W latach 1976 – 

1999 odbywały się plenery, których wyniki były prezentowane na wystawach. 
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W ciągu ostatnich 5 lat BWA w Skierniewicach zorganizowało 62 wystawy. Równie często 

proponowane są ekspozycje indywidualne twórców, jak i zbiorowe. Sporadycznie zdarza się,  

aby Galeria zaprezentowała prace twórców z zagranicy. 

Tabela 33. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA w Skierniewicach 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 28 30 58 

Międzynarodowe 2 1 3 

Wystawione za granicą 0 1 1 

 30 32 62 

 

Galeria Sztuki Współczesnej Wieża Ciśnień w Koninie 

GSW w Koninie działa pod auspicjami dzisiejszego Centrum Kultury i Sztuki. Powstała w 1977 roku  

i początkowo funkcjonowała jako Biuro Wystaw Artystycznych. W 1994 przyłączona została  

do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (teraz CKiS), w którym działa do dzisiaj
61

. W Galerii prezentowani 

są polscy twórcy, zwykle w ramach indywidualnych wystaw. Przez ostatnie 3 lata działalności 

(archiwum na wcześniejsze lata jest niedostępne) zrealizowano 34 wystawy. 3 z nich były 

międzynarodowe, w ich ramach 2 razy odbyła się wystawa Grand Press Photo. Wieża Ciśnień 

organizuje plenery, i dla profesjonalistów i dla amatorów, których efekty prezentuje później  

na wystawach. 

Tabela 34. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w GSW Wieża Ciśnień w Koninie
62

 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 26 5 31 

Międzynarodowe 0 3 3 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 26 8 34 

 

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu 

Galeria w Kaliszu powstała w 1977 roku jako Biuro Wystaw Artystycznych. W 1989 roku stała  

się instytucją samorządową, a od 2010 roku funkcjonuje jako Galeria Sztuki im. Jana Tarasina. 

Oprócz działalności wystawienniczej prężnie zajmuje się promowaniem sztuki w postaci filmów.  
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 Źródło: http://culture.pl/pl/miejsce/galeria-sztuki-wieza-cisnien-w-koninie 
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 Źródło (14.04.2015): http://www.ckis.konin.pl/index.php?mn=29&s=3&i=1368 
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W 2015 roku wprowadziła projekt Kino (na) sztuki, w ramach którego wyświetlane są zarówno filmy 

artystów, jak i o artystach. W pierwszym roku odbyło się 9 projekcji. W ramach edukacji prowadzone 

są wykłady oraz warsztaty dedykowane dzieciom i dorosłym. Przez ostatnie dwa lata (tylko na te lata 

jest podane archiwum wydarzeń) Galeria zorganizowała 11 wystaw, wszystkie indywidualne artystów 

polskich. 

Tabela 35. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA w Kaliszu 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 11 0 0 

Międzynarodowe 0 0 0 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 11 0 11 

 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 

Początki MGS w Częstochowie sięgają 1977 roku. Jak wiele innych galerii w tym czasie, powstała 

jako Biuro Wystaw Artystycznych. Samorząd przejął instytucję w 1995 roku. Kilka lat później do Galerii 

przyłączono Ośrodek Kultury Filmowej, który do dzisiaj jest jednym z jej działów programowych.  

W jednej z sal wystawienniczych w 2006 roku utworzono Muzeum Zdzisława Beksińskiego, którym 

chlubi się Galeria
63

. Instytucja ma kilka stałych punktów w swoim programie: Triennale Sztuki Sacrum, 

Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika, Miedzynarodowy Salon – Martwa 

Natura w Fotografii, Noce Kulturalne czy projekt Sztuka dla każdego. W Galerii wydawane są także 

książki, oprócz folderów i katalogów. W ramach działalności edukacyjnej w wakacje od kilku lat 

prowadzone są warsztaty dla wnuków i dziadków. Inicjatywą skierowaną do dzieci jest Galeria Sztuki 

Dziecka Zielony Ołówek działająca od 1999 roku. Prezentuje ona wystawy zbiorowe: dorobek 

najciekawszych, najlepiej prowadzonych pracowni plastycznych w szkołach i domach kultury, wystawy 

tematyczne oraz wystawy laureatów konkursów plastycznych. 

MGS w Częstochowie w latach 2010-2015 zrealizowała 136 wystaw. 80 z nich poświęcone było 

polskim artystom prezentujących się na wystawach indywidualnych. Blisko 50 to wystawy zbiorowe.  

W tym czasie zorganizowano też 7 wystaw międzynarodowych. 
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 Źródło (dn. 15.04.2015): http://www.galeria.czest.pl/historia-galerii 
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Tabela 36. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Miejskiej Galerii Sztuki  

w Częstochowie 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 80 49 129 

Międzynarodowe 2 5 7 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 82 54 136 

 

Gdańska Galeria Miejska 

Gdańska instytucja wystawiennicza działa od 2009 roku. W jej skład wchodzą trzy jednostki: Gdańska 

Galeria Miejska 1, Gdańska Galeria Miejska 2 oraz Gdańska Galeria Güntera Grassa. Każda  

z nich ma swoją specyfikę. GGM1 nastawiona jest na prezentowanie wystaw indywidualnych bądź par 

artystów, którzy wcześniej nie współpracowali. Tam można się spotkać przede wszystkim ze sztuką 

trójmiejską i polską. Z kolei w GGM2 prezentowana jest zwykle twórczość z zagranicy. Profil GGGG 

skupia się na promowaniu dorobku literackiego i plastycznego Güntera Grassa. Galeria podejmuje 

wiele inicjatyw pozawystawienniczych. Organizuje spotkania z twórcami, wykłady nt. bieżących 

problemów sztuki, prezentuje poezję. W jej ramach prowadzone są warsztaty, skierowane głównie  

do osób dorosłych. GGM widoczna jest także w przestrzeni miejskie prowadząc w niej różnorakie 

akcje (od performansów po tematyczne spacery po mieście), co zdaje się być charakterystyczne  

dla gdańskiego środowiska sztuki. Gdańska instytucji posiada rozbudowany program edukacyjny, 

który zawiera ofertę dla szkół i dla odbiorców indywidualnych. Prowadzi także kilka stałych projektów 

artystycznych i regularnie wydaje katalogi do prezentowanych wystaw. 

Na przestrzeni lat 2010-2015 w Galerii zrealizowano 112 wystaw. Przede wszystkim były to wystawy 

indywidualne: 57 polskich, 42 międzynarodowe. 

Tabela 37. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Gdańskiej Galerii Sztuki 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 57 14 71 

Międzynarodowe 32 10 42 

Wystawione za granicą 0 1 1 

 89 25 114 
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Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku 

Galeria we Włocałwku powstała 1976 roku jako Biuro Wystaw Artystycznych Salon Sztuki 

Współczesnej. W 1996 roku zmieniła nazwę na tę, którą posługuje się obecnie. W 1999 roku jeden  

z magazynów został zaadaptowany na dodatkową przestrzeń wystawienniczą, która została Salonem 

Młodych, a dzisiaj funkcjonuje jako Mały Salon. Stałym punktem w programie galerii jest Triennale 

Plastyki Włocławskiej mające charakter konkursowy dla twórców z regionu. GSW prowadzi również 

edukację artystyczną, która przybiera formy: lekcje na ekspozycjach, prelekcje i projekcje filmów  

o sztuce, warsztaty twórcze, konkursy, plenerowe akcje i zabawy plastyczne, spotkania z artystami. 

Organizowane są także konkursy dla dzieci i warsztaty dla rodzin. 

Instytucja produkuje około 20 wystaw rocznie. Wystawia głównie polskich artystów. Na przestrzeni lat 

2010-2015 zrealizowała 106 wystaw. 

Tabela 38. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Sztuki Współczesnej  

we Włocławku 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 68 32 100 

Międzynarodowe 2 4 6 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 70 36 106 

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie 

Początki Galerii sięgają 1975 roku, kiedy to powstało w Tarnowie Biuro Wystaw Artystycznych.  

W 1996 roku zaczęło funkcjonować jako instytucja samorządowa. W ramach wydarzeń cyklicznych  

w tarnowskiej galerii organizowane są Festiwal Sztuki ArtFest oraz konkurs plastyczny Tarnowskie 

Klimaty. Instytucja prowadzi również program edukacyjny skierowany zarówno do dzieci,  

jak i do dorosłych. Każdej wystawie towarzyszy dodatkowe wydarzenie
64

. Organizowane są spotkania  

z artystami, performance, warsztaty. Galeria w Tarnowie prowadzi również działalność wydawniczą. 

W latach 2013-2015 BWA zaprezentowało 42 wystawy (nie ma informacji o wystawach  

we wcześniejszych latach na stronie Galerii). 
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 Źródło (dn. 15.04.2015): http://www.bwa.tarnow.pl/o-galerii,historia-galerii,6,5.html 
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Tabela 39. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w BWA w Tarnowie 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 23 11 34 

Międzynarodowe 2 6 8 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 25 17 42 

 

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku 

Na stronie internetowej instytucji możemy przeczytać: „Założony w 2004 roku i prowadzony przez 

Fundację Wyspa Progress w Gdańsku, ulokowany na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej Instytut 

Sztuki Wyspa jest pierwszą w Polsce niekomercyjną instytucją o międzynarodowym profilu, zajmującą 

się zagadnieniami współczesnej kultury artystycznej, prowadzoną przez organizację pozarządową. 

Jego charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze specyfiki miejsca, w jakim jest 

ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony oraz projektowanej przyszłości, z drugiej. Mając  

w pamięci wiele nietrafnych projektów rewitalizacyjnych w Europie, twórcy Instytutu przykładają 

krytyczne narzędzia praktyczne i teoretyczne dla oceny następujących wokół zjawisk”
65

. 

Instytut Sztuki Wyspa jest organizacją pozarządową, finansowaną ze środków własnych Fundacji 

Wyspa Progress. Instytucja jest dofinansowywana przez sponsorów oraz donatorów oraz jako 

instytucja pożytku publicznego posiada także wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Fundacja utrzymuje się także dzięki składkom artystów oraz celowym dotacjom na realizację 

konkretnych projektów, głównie spoza krajowych źródeł publicznych
66

. 

Przez ostatnie 5 lat w Wyspie zorganizowano 24 wystawy, w tym jedną poza siedzibą Instytutu,  

w Nowym Jorku. Odbyło się 8 wystaw międzynarodowych. Dodatkowo w ramach działalności 

artystycznej odbywały się także liczne akcje, m.in. w przestrzeni miejskiej czy performance –  

21 wydarzeń tego typu. 
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 Źródło (dn. 10.04.2015): http://www.wyspa.art.pl/title,Wyspa,pid,43.html 
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 Źródło (dn. 10.04.2015): http://www.wyspa.iq.pl/index.php?parent_id=61&menu_id=1 
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Tabela 40. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Instytucie Sztuki Wyspa 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 8 7 15 

Międzynarodowe 2 6 8 

Wystawione za granicą 0 1 1 

 10 14 24 

 

Na 2015 rok zaplanowano 8 wystaw: 5 zbiorowych i 3 indywidualne. 

Instytut od 2007 roku prowadzi także księgarnię Wyspa & Revolver oraz działalność wydawniczą  

(15 publikacji ukazało się do połowy kwietnia 2015 roku). 

Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu 

Centrum Sztuki WRO jest projektem realizowanym od 1989 roku, rozwijającym się najpierw na bazie 

Festiwalu Sztuki Nowych Mediów, a później Biennale WRO. Od 2008 roku projekt dysponuje 

budynkiem, dzięki któremu może prowadzić również stałą działalność wystawienniczą. Nazwa WRO, 

oprócz przywoływania skojarzeń z miastem, oznacza festiwal Wizualnych Realizacji 

Okołomuzycznych. Na stronie internetowej Centrum Sztuki możemy przeczytać: „W ramach Biennale 

WRO organizowany jest międzynarodowy przegląd, przygotowywany ze zgłoszeń nadesłanych  

przez artystów z całego świata, prezentowane są także programy i wystawy przygotowane  

przez zaproszonych kuratorów, koncerty i performance. Organizowane są także tematyczne 

konferencje (np. WRO 97 Geo/InfoTerritory, WRO2000@kultura, WRO 03 Globalica, WRO 05, WRO 

09 Expanded City, WRO 2011 Alternative Now, WRO 2013 Pioneering Values)”
67

. 

CS WRO działa w ramach Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów. Finansowana jest głównie  

ze środków samorządowych i źródeł publicznych, programów unijnych
68

. 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat pokazanych zostało ponad 60 wystaw. Ponad połowa z nich to wystawy 

indywidualne. Pojawiło się 17 projektów międzynarodowych. 6 wystaw prezentowanych było  

za granicą. 
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 Źródło (dn. 15.04.2015): http://www.wrocenter.pl/o-wro/o-wro-art-center/ 
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Tabela 41. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 Centrum Sztuki WRO 

 Indywidualne Zbiorowe 
 

Polskie 16 10 26 

Międzynarodowe 11 6 17 

Wystawione za granicą 8 12 20 

 35 28 63 

 

WRO prowadzi także działalność edukacyjną oraz wydawniczą, głównie zajmują się publikacją 

katalogów z wystaw. 

Galeria Szara w Cieszynie 

Galeria Szara powstała w 2002 roku. Podlega Fundacji Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej. Galeria 

zorganizowała 21 wystaw od 2010 roku oraz 2 performance. 

Tabela 42. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Szarej 

 Indywidualne Zbiorowe  

Polskie 10 6 16 

Międzynarodowe 2 2 4 

Wystawione za granicą 1 0 1 

 13 8 21 

 

W Galerii Szarej odbywają się również wykłady i spotkania, koncerty i warsztaty. Wydawane są także 

publikacje. 

Galeria Konduktorownia w Częstochowie 

Galeria Konduktorownia należy do Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych  

w Częstochowie i istnieje od 2007 roku. Przez ostatnie 5 lat w Konduktorowni odbyły się 34 wystawy, 

głównie indywidualne. 
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Tabela 43. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Konduktorownia 

 
Indywidualne Zbiorowe 

 

Polskie 27 7 34 

Międzynarodowe 0 0 0 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 
27 7 34 

 

W Galerii Konduktorownia na 2015 rok zaplanowano 13 wystaw. 

Oprócz działalności wystawienniczej w galerii odbywają się różnego warsztaty, nie są one jednak 

częste. 

Otwarta Pracownia w Krakowie 

W 1995 roku Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia zaczęła prowadzić na krakowskim 

Kazimierzu niekomercyjną galerię
69

. W przeciągu ostatnich 5 lat w Otwartej Pracowni odbyło  

się 55 wystaw oraz 4 wydarzenia o charakterze performatywnym. Gościli u siebie 2 twórców 

zagranicznych. 

Tabela 44. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Otwarta Pracownia 

 Indywidualne Zbiorowe  

Polskie 51 1 52 

Międzynarodowe 2 0 2 

Wystawione za granicą 1 0 1 

 54 1 55 

 

Otwarta Pracownia na 2015 rok zaplanowała 12 wystaw. 

Otwarta Pracownia organizuje także spotkania oraz zajmuje się działalnością wydawniczą. 

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk powstała w 2004 roku. Jest autorskim projektem 

kolekcjonerki – Grażyny Kulczyk, a jej celem jest wpieranie rozwoju kultury i sztuki. Fundacja znajduje 

się w Starym Browarze, centrum handlowo-kulturalnym
70

. Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 

jest prywatną instytucją. Działalność Fundacji prowadzona jest dwutorowo: na polu sztuk wizualnych  
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 Źródło (dn. 20.04.2015): http://info.galerie.art.pl/ 
70

 http://www.artstationsfoundation5050.com/fundacja/o-fundacji/ 
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i tańca współczesnego. W ramach tego ostatniego organizowane są warsztaty, konkursy, rezydentury, 

wystawiane są spektakle taneczne. 

W ramach sztuk wizualnych w ciągu ostatnich 5 lat zorganizowano 37 wystaw oraz 8 akcji 

artystycznych. 

Tabela 45. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Art Stations Foundation  

by Grażyna Kulczyk 

 
Indywidualne Zbiorowe 

 

Polskie 11 11 22 

Międzynarodowe 7 8 15 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 
18 19 37 

 

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk zajmuje się także działalnością edukacyjną i wydawniczą. 

Galeria Atlas Sztuki w Łodzi 

Galeria Atlas Sztuki powstała w 2003 roku, założona przez Andrzeja Walczaka. W 2006 roku galeria 

uzyskała status organizacji pożytku publicznego
71

. W przeciągu ostatnich 5 lat w Galerii Atlas Sztuki 

odbyły się 32 wystawy, w tym 8 wystaw międzynarodowych. 

Tabela 46. Liczba zrealizowanych wystaw w latach 2010-2015 w Galerii Atlas Sztuki 

 
Indywidualne Zbiorowe 

 

Polskie 22 2 24 

Międzynarodowe 8 0 8 

Wystawione za granicą 0 0 0 

 
30 2 32 

 

Galeria Atlas Sztuki na początku 2015 roku podała informację o 4 planowanych wystawach. 

Zajmuje się także działalnością edukacyjną, w szczególności dla dzieci ze szkół podstawowych. 
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 Źródło (dn. 13.04.2015): http://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Atlas_Sztuki 
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ANALIZA ZBIORCZA 

Instytucją wystawiającą sztukę współczesną o najdłuższej i najbogatszej tradycji jest bez wątpienia 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Jej początki sięgają 1900 roku. Niewiele później, w 1911 roku,  

ma swoje początki Miejska Galeria w Zakopanem. Najstarszym muzeum jest łódzkie, które oficjalnie 

rozpoczęło swoją działalność w 1930 roku. 

Kolejne instytucje pojawiały się dopiero od 1940 roku. W latach ’40 powstały 2 nowe podmioty  

i podobnie w latach ’50. Od lat ’60 do roku 2000 powstaje po 5-6 instytucji na dekadę. 

Obserwuje się wzmożoną aktywność w ramach tworzenia nowych instytucji poświęconych sztuce 

współczesnej po roku 2000. Do takich placówek należą: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

(2005 r.), Gdańska Galeria Miejska (2009 r.), Muzeum Współczesne we Wrocławiu (2011 r.), Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie (2004 r.), Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku (2004 r.), CSW Znaki 

Czasu w Toruniu (2008 r.), Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (2005 

r.), Galeria Szara w Cieszynie (2002 r.), Galeria Konduktorownia w Częstochowie (2007 r.), Galeria 

Rondo Sztuki w Katowicach (2007 r.), Galeria Atlas Sztuki w Łodzi (2003 r.), Stary Browar. Art 

Stations Foundation by Grażyna Kulczyk (2004 r.). 

Najmłodszą placówką, funkcjonującą na mapie polskiego świata artystycznego od 2011 roku, jest 

wrocławskie Muzeum Współczesne. 
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Tabela 47. Lata powstawania analizowanych instytucji. 

Lata powstania Nazwa instytucji 

1860 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 

1911 Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem 

1930 Muzeum Sztuki w Łodzi 

lata ’40 - ‘50 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria 

Miejska Arsenał w Poznaniu, Galeria Wozownia 

lata ‘60 

BWA we Wrocławiu, Galeria XX1, Galeria Foksal, 

Galeria Bielska BWA, Galeria Arsenał w Białymstoku, 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  

lata ‘70 

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, BWA  

w Skierniewicach, BWA w Tarnowie, Galeria Wieża 

Ciśnień, BWA w Kaliszu, Miejska Galeria Sztuki  

w Częstochowie 

lata ‘80 
Galeria Biała, Galeria Entropia, Galeria Władysława 

Hasiora 

po ’89 roku 
Galeria Kronika, CSW Łaźnia, Centrum Sztuki WRO, 

Galeria Otwarta Pracownia, Galeria Manhattan 

po roku 2000 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum 

Współczesne we Wrocławiu, Instytut Sztuki Wyspa, 

CSW Znaki Czasu, Mazowieckie Centrum Sztuki 

Współczesnej Elektrownia, Galeria Szara, Galeria 

Konduktorownia, Galeria Rondo Sztuki, Galeria Atlas 

Sztuki, Stary Browar. Art Stations Foundation  

by Grażyna Kulczyk, Gdańska Galeria Miejska 

 

W poniższych tabelach prezentowane są statystyki dotyczące liczby wystaw w poszczególnych 

placówkach z ostatnich 5 lat (od 2010 roku). Dane te nie muszą być odzwierciedleniem jakości pracy 

wystawienniczej instytucji. Do tego konieczne byłoby uwzględnienie szeregu innych czynników: 

poznanie nakładów finansowych jednostki przeznaczanych na wystawienie prac, analiza możliwości 

przestrzennych, analiza skali produkowanych wystaw i ich wymiar jakościowy. Wystawienie prac 

uznanych artystów polskich może generować większe trudności logistyczne i pociągać za sobą 

wyższe koszty niż np. wystawienie dzieł młodych twórców zagranicznych. Także stosunek liczby  

do jakości nie musi być wprost proporcjonalny. Dane dotyczące warunków finansowych niestety 

zwykle nie są dostępne w źródłach zastanych wykorzystywanych w desk research. 
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Tabela 48. Liczba zorganizowanych wystaw na przestrzeni lat 2010-2015. 

Nazwa 
placówki 

indywidualne  Nazwa 
placówki 

zbiorowe  Nazwa 
placówki 

suma 

CSW Zamek 
Ujazdowski 

121  
Miejska Galeria 
Sztuki w 
Częstochowie 

54  
CSW Zamek 
Ujazdowski 

163 

Galeria 
Wozownia 

104  
Muzeum 
Współczesne 
we Wrocławiu

3
* 

53  
Miejska Galeria 
Sztuki w 
Częstochowie 

136 

Gdańska 
Galeria Miejska 

89  Rondo Sztuki 49  
Galeria 
Wozownia 

116 

Centrum 
Rzeźby Polskiej 

82  
CSW Znaki 
Czasu 

46  
Gdańska 
Galeria Miejska 

114 

Miejska Galeria 
Sztuki w 
Częstochowie 

82  
CSW Zamek 
Ujazdowski 

42  
Arsenał 
Białystok 

110 

BWA Zielona 
Góra 

79  
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w 
Warszawie 

39  Rondo Sztuki 109 

Arsenał 
Białystok 

73  
Arsenał 
Białystok 

37  
Galeria Sztuki 
Współczesnej 
we Włocławku 

106 

Galeria Sztuki 
Współczesnej 
we Włocławku 

70  
Galeria Sztuki 
Współczesnej 
we Włocławku 

36  
BWA Zielona 
Góra 

106 

Galeria Arsenał 
w Poznaniu 

67  
Galeria Bielska 
BWA 

34  
Centrum 
Rzeźby Polskiej 

100 

Galeria XX1 65  
BWA  w 
Skierniewicach 

32  
Galeria Bielska 
BWA 

98 

Galeria Bielska 
BWA 

64  
Muzeum Sztuki 
Współczesnej w 
Krakowie 

30  
Galeria Arsenał 
w Poznaniu 

97 

Rondo Sztuki 60  CSW Łaźnia 30  CSW Łaźnia 81 

Bunkier Sztuki¹* 55  
Galeria Arsenał 
w Poznaniu 

30  
Muzeum 
Współczesne 
we Wrocławiu

3
* 

78 

Otwarta 
Pracownia 

54  
Muzeum Sztuki 
w Łodzi 

28  Galeria XX1 76 

CSW Łaźnia 51  CS WRO 28  
BWA we 
Wrocławiu 

75 

BWA we 
Wrocławiu 

51  
GSW BWA w 
Katowicach 

28  
CSW Znaki 
Czasu 

73 

CSW Kronika 50  GSW w Opolu 27  
Muzeum Sztuki 
Współczesnej w 
Krakowie 

71 

Miejska Galeria 
Sztuki w 
Zakopanem 

45  
BWA Zielona 
Góra 

27  
GSW BWA w 
Katowicach 

70 

GSW BWA w 
Katowicach 

42  
Zachęta 
Narodowa 
Galeria Sztuki 

26  Bunkier Sztuki
1
* 68 

Galeria Biała 42  
Gdańska 
Galeria Miejska 

25  CSW Kronika 64 

Muzeum Sztuki 
Współczesnej w 
Krakowie 

41  
BWA we 
Wrocławiu 

24  
Zachęta 
Narodowa 
galeria Sztuki 

63 

Zachęta 
Narodowa 
Galeria Sztuki 

37  

Art Stations 
Foundation by 
Grażyna 
Kulczyk 

19  CS WRO 63 
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Entropia 36  
Centrum 
Rzeźby Polskiej 

18  
BWA w 
Skierniewicach 

62 

CS WRO 35  
BWA w 
Tarnowie 

17  
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej  
w Warszawie 

60 

Galeria Atlas 
Sztuki 

30  
MCSW 
Elektrownia 

17  
Miejska Galeria 
Sztuki  
w Zakopanem 

59 

BWA w 
Skierniewicach 

30  
Galeria 
Manhattan 

16  
Otwarta 
Pracownia 

55 

Galeria Foksal 29  CSW Kronika 14  GSW w Opolu 51 

CSW Znaki 
Czasu 

27  
Miejska Galeria 
Sztuki  
w Zakopanem 

14  
Muzeum Sztuki 
w Łodzi 

46 

Galeria 
Pojedyncza²* 

27  
Instytut Sztuki 
Wyspa 

14  Galeria Biała 46 

Konduktorownia 27  Bunkier Sztuki
1
* 13  

BWA w 
Tarnowie 

42 

Galeria Wieża 
Ciśnień

6
*

 26  
Galeria 
Wozownia 

12  Entropia 41 

Muzeum 
Współczesne 
Wrocław 

25  Galeria XX1 11  
MCSW 
Elektrownia 

39 

BWA w 
Tarnowie 

25  Galeria Szara 8  

Art Stations 
Foundation  
by Grażyna 
Kulczyk 

37 

GSW w Opolu 24  
Galeria Wieża 
Ciśnień

6
*

 8  
Galeria 
Manhattan 

35 

MSCW 
Elektrownia 

22  Konduktorownia 7  
Galeria Wieża 
Ciśnień

6
*

 34 

Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w 
Warszawie 

21  Galeria 5
5
* 6  Konduktorownia 34 

Galeria 
Manhattan 

19  Entropia 5  
Galeria Atlas 
Sztuki 

32 

Muzeum Sztuki 
w Łodzi 

18  Galeria Biała 4  Galeria Foksal 31 

Art Stations 
Foundation  
by Grażyna 
Kulczyk 

18  
Galeria Sztuki 
Władysława 
Hasiora 

3  
Galeria 
Pojedyncza

2
* 

27 

Galeria Sztuki 
Władysława 
Hasiora 

15  Galeria Foksal 2  
Instytut Sztuki 
Wyspa 

24 

Galeria Szara 13  
Galeria Atlas 
Sztuki 

2  Galeria Szara 21 

Galeria Pusta
4
* 12  

Galeria 
Pojedyncza

2
* 

1  
Galeria Sztuki 
Władysława 
Hasiora 

18 

BWA w 
Kaliszu

7
*

 11  
Otwarta 
Pracownia 

1  Galeria Pusta
4
* 16 

Instytut Sztuki 
Wyspa 

10  Galeria Pusta
4
* 1  

BWA w 
Kaliszu

7
*

 11 

Galeria 5
5
* 4  

BWA w 
Kaliszu

7
*

 0  Galeria 5
5
* 10 

¹* Bunkier Sztuki – dane od 2012 roku 
²* Galeria Pojedyncza – dane od 2013 roku 
³* Muzeum Współczesne we Wrocławiu – dane od 2011 roku 
4
* Galeria Pusta – dane od 2011 roku 

5
*
 
Galeria 5 – dane od 2013 roku 
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6* Galeria Wieża Ciśnień – dane od 2013 roku 

7* BWA w Kaliszu – dane od 2014 roku
 

Tabela 49. Liczba zorganizowanych wystaw polskich na przestrzeni lat 2010-2015. 

Nazwa placówki 
Wystawy polskie  

Indywidualne Zbiorowe Suma 
MGS w Częstochowie 80 49 129 

Galeria Wozownia 93 10 103 

CSW Zamek Ujazdowski 85 15 100 

GSW we Włocławku 68 32 100 

Centrum Rzeźby Polskiej 80 16 96 

Galeria Rondo Sztuki 54 41 95 

BWA Zielona Góra 69 24 93 

Galeria Arsenał w Poznaniu 53 30 83 

Galeria Bielska BWA 53 26 79 

Gdańska Galeria Miejska 57 14 71 

Galeria XX1 62 6 68 

Arsenał Białystok 51 16 67 

BWA Wrocław 41 18 59 

GSW BWA Katowice 36 22 58 

BWA w Skierniewicach 28 30 58 

Muzeum Współczesne  
we Wrocławiu¹* 

21 35 56 

Bunkier Sztuki²* 49 6 55 

MGS w Zakopanem 42 13 55 

Otwarta Pracownia 51 1 52 

CSW Kronika 38 7 45 

Galeria Biała 36 4 40 

Zachęta 26 14 40 

CSW Znaki Czasu 16 22 38 

Entropia 33 4 37 

GSW w Opolu 23 14 37 

Konduktorownia 27 7 34 

BWA w Tarnowie 23 11 34 
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Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie 

23 10 33 

MCSW Elektrownia 22 10 32 

Galeria Manhattan 18 13 31 

Galeria Wieża Ciśnień
6
*

 
26 5 31 

Galeria Pojedyncza³* 26 1 27 

CS WRO 16 10 26 

CSW Łaźnia 20 6 26 

Galeria Atlas Sztuki 22 2 24 

Galeria Foksal 23 0 23 

Art Stations Foundation  
by Grażyna Kulczyk 

11 11 22 

Muzeum Sztuki w Łodzi 11 9 20 

Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie  

4 14 18 

GS Władysława Hasiora 15 2 17 

Galeria Szara 10 6 16 

Instytut Sztuki Wyspa 8 7 15 

BWA w Kaliszu
7
*

 
11 0 11 

Galeria Pusta
4*

 9 1 10 

Galeria 5
5*

 4 6 10 

¹* Muzeum Współczesne we Wrocławiu – dane od 2011 roku 
²* Bunkier Sztuki – dane od 2012 roku  
³* Galeria Pojedyncza – dane od 2013 roku 
4
* Galeria Pusta – dane od 2011 roku 

5
*

 
Galeria 5 – dane od 2013 roku 

6
* Galeria Wieża Ciśnień – dane od 2013 roku 

7
* BWA w Kaliszu – dane od 2014 roku

 

 

Tabela 50. Liczba zorganizowanych wystaw międzynarodowych w latach 2010-2015. 

Nazwa placówki 

Wystawy międzynarodowe  

indywidualne zbiorowe suma 

Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek 
Ujazdowski 

35 25 60 

Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia 

31 22 53 

Gdańska Galeria Miejska 32 10 42 

MOCAK Muzeum Sztuki 
Współczesnej 

17 19 36 

Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu 

11 24 35 

Galeria Arsenał  
w Białymstoku 

15 18 33 
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Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej 

11 20 31 

Muzeum Sztuki w Łodzi 6 19 25 

Zachęta Narodowa Galeria 
Sztuki 

11 12 23 

Muzeum Współczesne 
Wrocław

1* 
4 18 22 

BWA Galeria Bielska 11 8 19 

Centrum Sztuki WRO 11 6 17 

BWA we Wrocławiu 10 6 16 

Art Station Foundation  
by Grażyna Kulczyk 

7 8 15 

Centrum Sztuki 
Współczesnej Kronika 

12 3 15 

Galeria Rondo Sztuki 6 8 14 

Galeria Sztuki 
Współczesnej w Opolu 

1 13 14 

Galeria Miejska Arsenał  
w Poznaniu 

14 0 14 

Bunkier Sztuki
2* 

6 7 13 

BWA w Zielonej Górze 10 3 13 

BWA w Katowicach 6 6 12 

Galeria Wozownia 7 2 9 

Galeria Foksal 6 2 8 

Galeria XX1 3 5 8 

BWA w Tarnowie 2 6 8 

Instytut Sztuki Wyspa 2 6 8 

Atlas Sztuki 8 0 8 

MCSW Elektrownia 0 7 7 

Miejska Galeria Sztuki  
w Częstochowie 

2 5 7 

Galeria Sztuki 
Współczesnej  
we Włocławku 

2 4 6 

Galeria Biała 4 0 4 

Galeria Manhattan 1 3 4 

Miejska Galeria Sztuki  
w Zakopanem 

4 3 1 

Galeria Szara 2 2 4 

Centrum Rzeźby Polskiej 
Orońsko 

2 1 3 

Galeria Pusta
3* 

3 0 3 

Galeria Entropia 3 0 3 
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BWA w Skierniewicach 2 1 3 

Galeria Otwarta Pracownia 2 0 2 

Galeria W. Hasiora 0 1 1 

¹* Muzeum Współczesne we Wrocławiu – dane od 2011 roku 
²* Bunkier Sztuki – dane od 2012 roku 
3
* Galeria Pusta – dane od 2013 roku

 

 

Tabela 51. Liczba wystaw prezentowanych za granicą w latach 2010-2015. 

Nazwa placówki 

Wystawione za granicą  

indywidualne zbiorowe suma 

Centrum Sztuki WRO 8 12 20 

Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie 

6 5 11 

Arsenał Białystok 7 3 10 

CSW Kronika 0 4 4 

CSW Zamek Ujazdowski 1 2 3 

Galeria Biała 2 0 2 

Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie 

1 1 2 

CSW Łaźnia 0 2 2 

Muzeum Sztuki w Łodzi 1 0 1 

Instytut Sztuki Wyspa 0 1 1 

Centrum Rzeźby Polskiej 0 1 1 

Galeria Szara 1 0 1 

Galeria Entropia 0 1 1 

Otwarta Pracownia 1 0 1 

Gdańska Galeria Miejska 0 1 1 

BWA w Skierniewicach 0 1 1 

 

Z analizy powyższych tabel można zaobserwować pewną tendencję. Prawie we wszystkich 

kategoriach w czołówce pojawia się Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Inne instytucje 

wystawiennicze wiodące w statystykach to także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Galeria Arsenał w Białymstoku i Centrum Sztuki 

Współczesnej Znaki Czasu z Torunia. 

Instytucje zajmujące się sztuką współczesną organizują także performance oraz akcje artystyczne,  

w dużej mierze odbywające się w przestrzeni publicznej. Niżej prezentujemy instytucje, które wiodą 

prym w tego typu wydarzeniach. 



 

 

 

1
6
4
 

Tabela 52. Liczba wydarzeń performatywnych i akcji artystycznych w wiodących w tym zakresie 

instytucjach w latach 2010-2015. 

Nazwa instytucji Liczba inicjatyw 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 70 

GSW Bunkier Sztuki¹* 40 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 30 

Galeria Manhattan 28 

Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku 21 

Galeria Entropia 20 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 19 

Galeria Rondo Sztuki 17 

BWA w Zielonej Górze 17 

CSW Łaźnia 16 

BWA w Kaliszu
2* 

12 

¹* Bunkier Sztuki – dane od 2012 roku  
2* 

BWA w Kaliszu – w latach 2014-2105 (wówczas wzmożone działania) 

 

Muzea, centra i galerie sztuki zajmują się również działalnością pozawystawienniczą. Głównie  

w zakresie ich aktywności jest edukacja, prawie wszystkie placówki posiadają ofertę edukacyjną. 

Najczęściej spotykaną formą przekazywania wiedzy są warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Prowadzą je animatorzy kultury, czasem także artyści. Najszerszą ofertę prezentują: 

 

 Muzeum Sztuki w Łodzi, 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 

 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 

 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 

 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 

 Gdańska Galeria Miejska. 

 

Działalność edukacyjna przyjmuje również charakter wykładów, spotkań, dyskusji. Taką formę 

propagowania sztuk wizualnych prowadzą najszerzej: MS w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

w Warszawie, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. 



 

 

 

1
6
5
 

Poza edukacją placówki wystawiennicze prowadzą także działalność artystyczną w zakresie 

organizowania koncertów oraz projekcji filmowych. Koncerty organizowane są jako niezależne 

wydarzenia, ale często także pojawiają się w szerszych ramach danego projektu. Mogą być oprawą 

dla wernisaży, happeningów w przestrzeni miejskiej, elementem rozrywkowo-artystycznym podczas 

otwarcia festiwali. Na tym polu, zgodnie z informacjami na stronach internetowych, wyróżniają  

się: CSW Łaźnia w Gdańsku, Galeria Bielska BWA, Galeria Manhattan, Galeria Szara w Cieszynie  

i CSW Solvey w Krakowie, Centrum Sztuki WRO organizując koncerty podczas Biennale. Natomiast  

w ramach projekcji filmowych pokazywane jest głównie kino niezależne, produkcje dokumentalne, 

przeglądy filmów krótkometrażowych oraz pojawiając się cykliczne wydarzenia tematyczne, 

poświęcone np. kinu kulinarnemu. W tym przypadku na uwagę zasługują: Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie, CSW Łaźnia w Gdańsku, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galeria Bielska 

BWA, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Entropia we Wrocławiu i BWA w Kaliszu. 

Większość placówek wydaje publikacje w postaci katalogów wystaw. Niektóre placówki prowadzą 

własne wydawnictwa publikujące książki nt. sztuki współczesnej. Należą do nich: Zachęta Narodowa 

Galeria Sztuki, CSW Zamek Ujazdowski, CSW w Bytomiu, Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem oraz 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ostatnia z nich wydaje kwartalnik pt. „Kwartalnik Rzeźby 

Orońsko”, który w głównej mierze poświęca uwagę artystom i krytykom młodego pokolenia. W ramach 

działalności wydawniczej organizowane są również spotkania z twórcami przy okazji promocji książek. 
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Tabela 53. Rodzaje prowadzonej działalności pozawystawienniczej. 

Nazwa instytucji Edukacja Wykłady  

i spotkania 

Projekcje 

filmowe 

Koncerty Wydawnictwa/ 

publikacje 

Muzeum Sztuki w Łodzi           

Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

w Warszawie 

          

Muzeum Współczesne  

we Wrocławiu 

          

Muzeum Sztuki Współczesnej  

w Krakowie 

       

CSW Zamek Ujazdowski           

Instytut Sztuki Wyspa        

CSW Kronika          

CSW Łaźnia           

CSW Znaki Czasu           

MCSW Elektrownia         

Centrum Sztuki WRO         

Centrum Rzeźby Polskiej  

w Orońsku 

       

Galeria Arsenał Białystok        

Galeria Bielska BWA           

Galeria Szara          

Galeria Konduktorownia        

GSW BWA Katowice         

Galeria Rondo Sztuki        

Galeria Pojedyncza      

Galeria Pusta      

Galeria 5      

Galeria Otwarta Pracownia        

GSW Bunkier Sztuki       

Galeria Biała         

Galeria Atlas Sztuki       

Galeria Manhattan         

GSW w Opolu       

Art Stations Foundation  

by Grażyna Kulczyk 

       

Galeria Arsenał w Poznaniu        

Galeria Wozownia        

Zachęta Narodowa Galeria           
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Sztuki 

Galeria Foksal      

Galeria XX1      

Galeria Entropia         

BWA Wrocław         

BWA Zielona Góra         

MGS w Zakopanem        

Gdańska Galeria Miejska          

GS Władysława Hasiora       

GSW we Włocławku         

BWA w Skierniewicach       

BWA w Tarnowie         

Galeria Wieża Ciśnień       

BWA w Kaliszu        

MGS w Częstochowie         

 

Do przedstawionych powyżej danych należy podchodzić z pewnym dystansem. Stanowią  

one pobieżne przedstawienie państwowych i wiodących niepublicznych placówek ujętych w badaniu. 

Z pewnością nie oddają one kolorytu instytucji. Bazując na stronach internetowych placówek, mogą 

dawać szerszy ogląd sposobu prowadzenia witryny niż faktycznej ich działalności. Analiza  

ta stanowiła jedynie punkt wyjścia do dalszej części badania. 
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Załącznik nr 2 

LISTA PLACÓWEK OBJĘTYCH BADANIEM 

Poniżej prezentujemy pełną listę muzeów, centrów i galerii sztuki współczesnej, w których zostało 

przeprowadzone badanie. Już wcześniej, w treści raportu zostały wskazane instytucje, gdzie 

przeprowadzona była ilościowa część badania oraz obserwacje
72

. Zawarty tutaj spis został 

poszerzony o miejsca, w których przeprowadzono wywiady pogłębione. Lista została podzielona  

na placówki publiczne, 3 sektor oraz galerie prywatne. Dane są uporządkowane wg nazwy miasta  

w porządku alfabetycznym. 

Instytucje publiczne 

 Galeria Arsenał w Białymstoku 

 Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej 

 CSW Kronika w Bytomiu  

 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 

 CSW Łaźnia w Gdańsku 

 Miejska Galeria Sztuki w Gdańsku 

 Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu 

 Rondo Sztuki w Katowicach 

 Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 

 Muzeum Śląskie w Katowicach 

 Galeria 5 w Katowicach (Centrum Kultury Katowice) 

 Galeria Pusta w Katowicach (Centrum Kultury Katowice) 

 Galeria Pojedyncza w Katowicach (Centrum Kultury Katowice) 

 Galeria Wieża Ciśnień w Koninie 

 MOCAK w Krakowie 

 Bunkier Sztuki w Krakowie 

 Galeria Biała w Lublinie (Centrum Kultury w Lublinie) 

 Muzeum Sztuki w Łodzi 

 Galeria Manhattan w Łodzi 

 Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

 Galeria Arsenał w Poznaniu 

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu 

 BWA w Skierniewicach 

 BWA w Tarnowie 

 CSW Znaki Czasu w Toruniu 

 Galeria Wozownia w Toruniu 

 Muzeum Miejskie w Tychach 

                                                 
72

 Zob. Tabela 01. 
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 Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 

 CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 Galeria XX1 w Warszawie (Mazowiecki Instytut Kultury) 

 Galeria Foksal w Warszawie (Mazowiecki Instytut Kultury) 

 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku 

 Muzeum Współczesne we Wrocławiu 

 BWA we Wrocławiu 

 Galeria Entropia we Wrocławiu 

 Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem 

 Galeria Hasiora w Zakopanem (Muzeum Tatrzańskie) 

 BWA w Zielonej Górze 

Instytucje III sektora 

 Galeria Szara w Cieszynie 

 Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Konduktorownia w Częstochowie 

 Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku 

 Otwarta Pracownia w Krakowie 

 Galeria F.A.I.T w Krakowie 

 Art Sations by Grażyna Kulczyk w Poznaniu 

 Wro Art Centre we Wrocławiu 

Instytucje prywatne 

 Galeria Pionova w Gdańsku 

 Galeria Delikatesy Sztuki w Gdańsku 

 Galeria Od czasu do czasu w Gdyni 

 Galeria Labirynt w Lublinie 

 Galeria Rynek Sztuki w Łodzi 

 Galeria Wschodnia w Łodzi 

 Galeria Atlas Sztuki w Łodzi 

 Galeria Strefa A w Krakowie
73

 

 Galeria Atremis w Krakowie 

 Galeria Starmach w Krakowie 

 Galeria Oficyna w Płocku 

 Galeria Arkady w Tomaszowie Mazowieckim 

 Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie 

 Galeria Le Guern w Warszawie 

 Galeria Propaganda w Warszawie 

 Galeria Starter w Warszawie 

 Galeria Atak w Warszawie 

                                                 
73

 Przy Galerii działa fundacja Zona Art także biorąca udział w organizacji wystaw. 
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 Galeria Monopol w Warszawie 

 Galeria Leto w Warszawie 

 Galeria Lokal_30 w Warszawie 

 Galeria Raster w Warszawie 
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Załącznik nr 3 

WYSTAWY OBJĘTE OBSERWACJĄ 

Wystawy indywidualne: 

 Jerzy Nowosielski – Galeria Atlas Sztuki w Łodzi 

 Dryfując, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen – CSW Łaźnia w Gdańsku 

 Miejsca zapamiętane, Bartosz Frączek – Galeria Konduktorownia w Częstochowie 

 Miłość. Edward Dwurnik– Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 

 Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej – MS2 w Łodzi 

 Julius Koller. „?”– Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

 Krzesło w piekle, Krzysztof Gawronkiewicz – BWA w Bielsko Białej 

 Robert Maciejuk - Ceremonie - Galeria Biała w Lublinie 

 Rudiments. Podstawowe zasady, Adam Broomberg & Oliver Chanarin – CSW Zamek 

Ujazdowski w Warszawie 

 John Lurie. Próbuję myśleć. Proszę, bądź cicho – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki  

w Warszawie 

 Marysia Milewski, Edward Narkiewicz. Nieprzewidziany – Galeria XX1 w Warszawie 

 Alegorie tożsamości. Dorota Sitnik – Muzeum Współczesne we Wrocławiu 

 Działaj albo giń ! Gustav Metzger – CSW Znaki Czasu w Toruniu 

 Marek Rogulski - Aerolit. Zaplatanie energii – Galeria Wozownia w Toruniu 

 Agata Mendziuk. Mind Games – Galeria „5” w Katowicach 

 Maciej Chodziński. Selbstassemblierung / Samoorganizacja – Galeria Szara w Cieszynie 

 Patrycja Lisnikowska i Dorota Wróbel. Transfer – Galeria Pojedyncza w Katowicach 

Wystawy zbiorowe i problemowe: 

 Polska - Izrael Niemcy. Doświadczenie Auschwitz – MOCAK w Krakowie 

 Ogólnie rzecz biorąc, lubię odważną sztukę – CSW Łaźnia w Gdańsku 

 Wyspa 3.0. Mapa i terytorium – Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku 

 Ruchome obrazy/Moving Images – BWA we Wrocławiu 

 Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku - Muzeum Sztuki w Łodzi 

 DADA Impuls. Kolekcja Egidio Marzony – Muzeum Sztuki w  Łodzi 

 Zaraz po wojnie – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 

 Artyści z Krakowa. Generacja 1980-1990 – MOCAK w Krakowie 

 Język geometrii - półwiecze przemian – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 

Elektrownia w Radomiu 

 Czysty język – Galeria Arsenał w Białymstoku 

 Bienalle Wro 2015 resume – Wro Art Centre we Wrocławiu 

 Irregular Talents. Bezkresy wyobraźni - CSW Znaki Czasu w Toruniu 

 Let's dance – Galeria Art Stations w Poznaniu 

 Trzaski – CSW Kronika w Bytomiu 
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 Obrazy miasta – Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 

 Music is my radar – Galeria Rondo Sztuki w Katowicach 

 Statystyki życia wiecznego przed Galileuszem – Galeria Pusta w Katowicach 


