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Wydawca:

z

miany, zmiany, zmiany... W tym numerze, na otwarcie – rozmowa z nowym prezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS dr. hab. inż. Bogusławem
Szmyginem, konserwatorem zabytków architektury i teoretykiem doktryny
konserwatorskiej (s. 3). W dziale „Z wizytą w muzeum” – krótka wypowiedź przewodniczącego Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Jacka
Lohmana, w związku z niedawną, lecz długo wyczekiwaną nominacją na stanowisko
dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, które to stanowisko od sierpnia br.
obejmie prof. dr hab. Piotr Piotrowski, historyk sztuki, wybitny znawca sztuki XX w.
(s. 28). Z kolei w warszawskich Łazienkach, z których po blisko pięćdziesięciu latach
nieprzerwanej pracy (najpierw na stanowisku kuratora, potem kustosza, wreszcie
dyrektora) odszedł na emeryturę prof. Marek Kwiatkowski, nominację dyrektorską
otrzymał dr Przemysław Nowogórski, archeolog, specjalista w zakresie sztuki
starożytnej basenu Morza Śródziemnego, tradycji antycznej i orientalnej w sztuce
europejskiej oraz muzeologii.
Zacząć należy jednak od sprostowania. W styczniowym numerze „Spotkań
z Zabytkami” ukazał się krótki artykuł zapowiadający wystawę „Czterysta lat emigracji Polaków do Ameryki Północnej” w Muzeum Wychodźstwa im. I. J. Paderewskiego
w Łazienkach. Niedawno dowiedzieliśmy się, że
wystawy tej nie będzie. „Rzeczywiście – przyznaje
dyrektor P. Nowogórski. Nie rezygnujemy z samego
tematu, ale myślimy raczej o wydaniu specjalnego
opracowania poświęconego problematyce emigracji Polaków do Ameryki – być może będzie to
bogaty w treść i formę album. Co do nowych ekspozycji, to w tym roku, nie mając zapewnionych
celowych funduszy na wcześniej zaplanowane wystawy, będziemy mogli pokazać
w Łazienkach jeszcze niewiele. Będzie to kilka małych, ale znaczących wystaw prac
współczesnych artystów, a pod koniec roku – większa ekspozycja poświęcona Zofii
i Zygmuntowi Hertzom. Muzeum w Łazienkach jest jednak typowym muzeum wnętrz
i nie ma, niestety, odpowiednich pomieszczeń pozwalających na organizowanie
w nim dużych wystaw. W tej sytuacji ważniejsze wydaje się dobre zagospodarowanie
tego, co istnieje. Nowym projektem jest przygotowanie w Wodozbiorze stałej ekspozycji rzeźby współczesnej, wykorzystującej kolekcję przekazaną muzeum przez
Związek Artystów Rzeźbiarzy. Chcielibyśmy, aby ekspozycja ta usytuowana była
w jednym z trzech wierzchołków trójkąta: Stara Pomarańczarnia – Pomnik Chopina
– Wodozbiór, ze zgromadzonymi zespołami rzeźb, układającymi się w pewną logiczną, niepozbawioną walorów edukacyjnych całość. A projekt otrzymałby nazwę:
«Gliptoteka Warszawska»”.
W kwietniu, już po raz trzeci, zostanie wręczony Laur Roku „Spotkań z Zabytkami”. O laureacie, wyróżnionym zabytku, a także o miejscu, w którym odbędą się
tegoroczne centralne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – piszemy na kolejnych stronach miesięcznika.
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