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zy mieszkańcom Warszawy w ogóle niepotrzebne są muzea? Taki błędny
wniosek można by wyciągnąć z bałamutnego tytułu artykułu omawiającego
wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego wśród warszawiaków na
zlecenie stołecznego ratusza Chcemy dróg, a nie muzeów („Gazeta Stołeczna”,
wydanie z 4 lipca 2008 r.). Tymczasem ankietowani dali jedynie do zrozumienia,
że priorytetową inwestycją w stolicy powinna być budowa systemu wewnętrznych
obwodnic, drugiej linii metra oraz kolejnych mostów przez Wisłę, bo jeśli nie spełni się tych oczekiwań – miastu po prostu może zagrozić komunikacyjny paraliż.
A muzea? Konkurując z drogami – w ankiecie przegrały jedynie funkcjonujące
już instytucjonalnie, lecz niemające jeszcze swoich docelowych siedzib: Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niepytani o pozostałe warszawskie muzea ankietowani nie wypowiadali się o nich wcale.
Tymczasem właśnie problem funkcjonowania muzeów w ogóle (i to nie
tylko w Warszawie, ale także w skali
całego kraju) wydaje się od pewnego
czasu niesłychanie ważny i nabrzmiały. Na naszych łamach w czerwcowym
numerze pisma dyskusję na ten temat
zapoczątkował prof. Jack Lohman (Wyzwania dla współczesnych muzeów,
ss. 3-6). W tym numerze prezentujemy
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głos Anny Żakiewicz, wieloletniego pracownika Muzeum Narodowego w Warszawie, kuratora Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych. W artykule No
i po co nam w ogóle te muzea...? (ss. 3-6) autorka nie zgadza się z profesorem
właściwie tylko w jednej kwestii, podejmuje natomiast szeroką polemikę z kontrowersyjnymi, jej zdaniem, tezami zamieszczonego mniej więcej w tym samym
czasie w „Polityce” felietonu na ten sam temat autorstwa Piotra Sarzyńskiego.
W numerze polecamy ponadto – napisany specjalnie dla nas, z okazji przypadającej w tym roku trzechsetnej rocznicy odkrycia europejskiej porcelany –
artykuł o najwcześniejszych wyrobach z „białego złota” – naczyniach i figurkach
z miśnieńskiej „czerwonej” porcelany (kamionki böttgerowskiej, protoporcelany). Autorką tego tekstu, będącego pierwszą w języku polskim tak szeroko ujętą
próbą przedstawienia tematu (Miśnieńska „czerwona” porcelana, ss. 7-11), jest
Wanda Załęska, nasz stały współpracownik, kustosz Kolekcji Ceramiki i Szkła
w warszawskim Muzeum Narodowym.
Trzeci z artykułów otwierających październikowy numer pisma (Łańcucki
„Amor” Canovy w Possagno i Rzymie, ss. 12-15) także związany jest z obchodami
rocznicowymi. Barbara Trojnar, starszy kustosz w Muzeum-Zamku w Łańcucie,
omawia w nim najważniejsze wydarzenia muzealne w Polsce i we Włoszech,
związane z 250. rocznicą urodzin Antonia Canovy oraz pokrótce przypomina
dzieje realizacji posągu „Książę Henryk Lubomirski jako Amor” – najsłynniejszej
rzeźby artysty w łańcuckich zbiorach.
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