
Tworzenie kolekcji sztuki jest „pisaniem” 
pewnej historii. Kolekcja dzieł malarstwa, 
rzeźby, grafiki, jak też nowych form sztuki 
współczesnej jest gotowym repertuarem 
„rzeczowników, przysłówków, czasowni-
ków”, trzeba je tylko umiejętnie ułożyć 
w zdania, stworzyć wyrazistą wypowiedź. 
Oczywiście kolekcja sztuki, w tym sztuki 
współczesnej, może pełnić rozmaite funk-
cje: reprezentacyjną, historyczną, a nawet 
inwestycyjną. W okresie modernizmu po-
siadanie kolekcji sztuki stało się ambicją 
nie tylko kolekcjonerów i miłośników sztu-
ki, ale też muzeów, centrów sztuki, galerii 
publicznych i prywatnych, w końcu miast, 
regionów i narodów. W ślad za tym pod-
stawową funkcją kolekcji publicznej jest 
dziś jej funkcja edukacyjna. Kolekcja jest 
jej doskonałym narzędziem, gdyż posłu-
guje się oryginałami, udostępnionymi pub-

liczności w przemyślanej formie i przestrzeni. 
Niejako na mocy definicji jest ona szcze-
gólnym zbiorem dzieł, który winien mieć 
charakter nieprzypadkowy, uzasadniony, 
wyjątkowy i spójny. Wystawa kolekcji sztuki 
może być zwierciadłem czasu, określone-
go momentu historycznego, jego odbiciem 
w najbardziej reprezentatywnym kształcie. 
Kolekcje tworzą kanony, ale też je przeła-
mują, opowiadają historię sztuki (czasem 
zbyt arbitralnie), ale też stawiają pytania, 
otwierają horyzonty interpretacji sztuki, no-
bilitują artystów, popularyzują i ukazują ich 
dzieła w powiązaniach kontekstualnych, 
w końcu – chronią dzieła przed zapomnie-
niem, a często też dosłownie – przed znisz-
czeniem, stając się strażnicami dziedzictwa 
kulturowego.

Tegoroczna edycja otwartych wykładów 
z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozu-
mianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zaprasza-
my do wspólnego przemyślenia rozmaitych 
sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też 
zagadnień towarzyszących kolekcjonowa-
niu. Przyjrzymy się między innymi postaci ko-
nesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, 
ich rewolucyjnym przemianom w dobie no-
woczesności czy dylematom archiwizowa-
nia i dokumentowania efemerycznych form 
sztuki współczesnej. 

Jak co roku wykłady poprowadzą badacze 
sztuki z ośrodków akademickich i wysta-
wienniczych – Instytutów Historii Sztuki KUL 
i UW, Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, Muzeum 
Lubelskiego i Lubelskiego Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych.
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█ Ryszard Kasperowicz, Bernard Beren-
son: modernizm dla wszystkich
1.10.2014 (Biblioteka), 7.10.2014 (Labirynt)

█ Kamila Leśniak, Fotografia – nowa  
sztuka? O kolekcji Alfreda Stieglitza
15.10.2014 (Biblioteka), 21.10.2014  
(Labirynt)

█ Anna Głowa, Instrumentalizacja  
modernizmu – Ara Pacis w Rzymie
29.10.2014 (Biblioteka),  
4.11.2014 (Labirynt)

█ Paulina Zarębska - Denysiuk,  
Kunstkammera – obraz świata.  
Na przykładzie drezdeńskiej kolekcji
12.11.2014 (Biblioteka),  
18.11.2014 (Labirynt)

█ Piotr Majewski, Dzieła polskich artystów 
w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu
26.11.2014 (Biblioteka),  
2.12.2014 (Labirynt)

█ Aleksandra Skrabek, Fotograficzne  
dokumentacje histerii w szpitalu Sal-
petière. Dziewiętnastowieczna mania 
katalogowania
10.12.2014 (Biblioteka),  
16.12.2014 (Labirynt)

█ Ewa Letkiewicz, Trash collection  
Andy Warhola
7.01.2015 (Biblioteka), 13.01.2015 (Labirynt)

█ Jacek Jaźwierski, Joseph M.W. Turner 
w Tate Gallery: modernistyczne interpretacje 
romantyzmu – romantyczne 
kreacje modernizmu
21.01.2015 (Biblioteka), 27.01.2015 (Labirynt)

█ Aneta Kramiszewska, Dialog, czy dwa mo-
nologi ? Koncepcja prezentacji sztuki religi-
jnej w Muzeum Katedralnym w Wűrzburgu
18.02.2015 (Biblioteka), 24.02.2015 (Labirynt)

█ Marcin Maron, Obrazy filmowe Wojciecha 
J. Hasa jako alegoryczne kolekcje. Lalka  
i Sanatorium pod Klepsydrą w kontekście  
historiozoficznych koncepcji Waltera Benjamina
11.03.2015 (Biblioteka), 17.03.2015 (Labirynt)

█ Marcin Lachowski, Fotografie muzealne  
Thomasa Strutha
25.03.2015 (Biblioteka), 31.03.2015 (Labirynt)

█ Dorota Seweryn, Niezrealizowana idea – 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krzemieńcu
8.04.2015 (Biblioteka), 14.04.2015 (Labirynt)

█ Marcin Pastwa, Zbieranie:  
kolekcja vs. archiwum
22.04.2015 (Biblioteka), 28.04.2015 (Labirynt)

█ Marta Ryczkowska, Kolekcje sztuki  
efemerycznej w Polsce i za granicą
6.05.2015 (Biblioteka), 12.05.2014 (Labirynt)

█ Aniela Mroczek, Dokumentacja sztuki  
performans jako element kolekcji
20.05.2015 (Biblioteka), 26.05.2015 (Labirynt)

Terminy i miejsca prezentacji wykładów:
Środy o godz. 17.00 – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Filia nr 2, 
ul. Peowiaków 12 
Wtorki o godz. 17.00 –  Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5
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