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Obejmuje pani stanowisko dyrektora muzeum w trud-
nym dla instytucji kultury czasie pandemii. Jaką strategię 
obierze MWW w przypadku kolejnych lockdownów?
Taką, na jaką pozwoli sytuacja. Przygotowaliśmy strategię 
działania uwzględniającą ograniczenia związane z trwającym 
stanem epidemii. Musimy przewidywać, ale i uczyć się reago-
wać na zmiany. Trudna sytuacja na świecie, napięcia w kraju, 
ale i w naszych domach uczą nas pokory względem żywio- 
łów, w tym – siebie. Żywiołu nie da się zatrzymać, można go 
oswajać, w natłoku spraw i stresu uczyć się uważności. Może 
to i okazja do tego, aby przekonać się, kim jesteśmy? Dziś  
w pewnym sensie musimy się uczyć siebie na nowo oraz towa-
rzyszyć sobie nawzajem. Wolałabym, żebyśmy nie eskalowali 
napięcia. Muzeum może spełnić funkcję wentylu bezpie-
czeństwa, funkcję terapeutyczną, pozwalającą rozładować te 
nabrzmiałe od lęków emocje. Chcemy być z wrocławianami, 
artystami. Chcemy być razem. Chcemy szukać porozumienia, 
otwartości.

Jak wyobraża sobie pani rozwój muzeum w czasie  
trwania pani kadencji?
Wyobrażam go sobie w kilku obszarach. Pierwszy to dosko- 
nalenie zarządzania MWW. Wyniki zeszłorocznej kontroli  
i kłopoty, w jakiej się znalazła, stanowią przyczynek do refleksji 
o nieodzownej poprawie rozumienia tożsamości tej instytucji, 
a także jej misji. Zależy mi na takim opracowaniu procesów 
wewnętrznych, które będą skutkowały naprawą sytuacji, kom-
fortem pracy dla zespołu, ale i wciąż atrakcyjnymi, meryto-
rycznie ważkimi czy stawiającymi pytania wystawami sztuki.

Drugi obszar to promowanie sztuki Wrocławia na zewnątrz, 
wspieranie najciekawszych projektów artystycznych przed-
stawicieli lokalnego środowiska, działań o wysokiej wartości 
artystycznej, dużym potencjale kulturotwórczym oraz – co dla 
mnie bardzo ważne – dobra oferta edukacyjna. Chciałabym 
też zawalczyć o pokazy prac znaczących oraz intrygujących 
artystów z Polski, ale i Europy, może i ze świata. Poczyniliśmy 

Od stycznia funkcję dyrektor Muzeum 
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właśnie kroki, aby pokazać we Wrocławiu pewną amerykań-
ską artystkę… To jednak jeszcze nie czas na mówienie o kon-
kretach – pomysły są, zobaczymy, jak uda się ich realizacja.

Wreszcie, trzecim obszarem jest budowanie relacji i środowi-
ska dialogu w obszarze sztuki i szerzej, społecznie. Położe-
nie akcentu na mające duże znaczenie zjawiska w sztuce 
współczesnej, ale podlegające przynajmniej środowiskowej 
dyskusji. Według mnie nie można zajmować się sztuką bez 
zadawania sobie pytania: czym ona jest? Jak ewoluuje? Dla-
czego jest nam potrzebna?

Jakie działania i wystawy planuje w tym roku MWW? 
W lutym otworzyliśmy wystawę „Z tej nocy będzie serce” 
poświęconą transgresyjnym sposobom wypowiedzi artystów. 
Intensywnie pracujemy nad intrygującym pokazem prac 
fenomenalnej wrocławskiej artystki Wandy Gołkowskiej, 
której dokonania na polu sztuki abstrakcyjnej wyrażonej nie-
zwykle pięknym i precyzyjnym językiem geometrii i koloru 
są naszym rodzimym skarbem. Zestawione z obiektami rezy-
dującej w Berlinie polskiej artystki Marleny Kudlickiej będą 
podróżą w świat wysublimowanego napięcia linii, formy, 
koloru, rysunku w przestrzeni. Przed nami niespodzianka  
w postaci najnowszych realizacji performera Piotra Wyrzy-
kowskiego. Mieliśmy już okazję poznać instalacyjne prace 
artysty „Comunnostalgie” i „Beta Nassau” z kolekcji depozy-
towej DTZSP – ciekawi jesteśmy, co u niego słychać. Przygo-
towujemy się – we współpracy z wrocławskim OKiS-em – do 
pokazu prac Zdzisława Jurkiewicza, swego czasu nazywanego 
„wrocławskim cadillakiem”. To fenomenalny poszukiwacz 
prawdy o kosmosie i sztuce w ulubionych przez siebie ko- 
lorach red and blue. Mam nadzieję, że humory w trudnym 
okresie pandemii znacząco poprawi nam wystawa zaproszo-
nej do projektu site specific Kamy Sokolnickiej. „Fotograficz-
nie”, choć nie tylko, chcielibyśmy zapoznać odbiorców 
z pracami Bartosza Hołoszkiewicza, Ady Zielińskiej…  
Czekamy na decyzje w sprawie TIFF Festival oraz kolejnej 
odsłony prac z kolekcji Dolnośląskiej Zachęty. 

Należy pani również do nowo powołanej Wrocławskiej 
Rady Kultury działającej przy Prezydencie Wrocławia. 
Jak widzi pani swoją rolę w radzie?
Na pewno bliskie mi będzie afirmowanie działań kultu-
rotwórczych oraz przynajmniej próba podjęcia dyskusji  
o kulturze i sztuce jako wartościach. Widzę potrzebę wzmoc-
nienia instytucji zajmujących się sztuką w mieście, ale tego 
pewnie nie da się zrobić bez wspomnianej dyskusji. Stopień 
nieufności względem kultury chyba sięga zenitu i to jest nasz 
(ludzi zajmujących się kulturą) największy problem. Posia- 
da on co najmniej dwojaką naturę: prozaiczną, związaną  
z tym, że cieknie dach albo odpada tynk, brakuje finansów,  
a ludzie pracują w niesprzyjających kreatywnemu myśleniu 
i działaniu warunkach pracy, ale i tę relacyjną, aksjologiczną. 
Namysłu wymaga fakt, że człowiek z jakiegoś powodu traci 
dziś relację z kulturą. To kwestia świadomości i długofalowej 
strategii. Rozwiązaniem w dużej mierze mogłaby być dobra 
merytorycznie edukacja – na nią w mieście stawiałabym 
przede wszystkim. 

Co – pani zdaniem – jest największym wyzwaniem  
dla instytucji kultury w 2021 roku?
Umiejętność towarzyszenia człowiekowi, budowanie relacji, 
działanie na rzecz zintegrowanego „ja” człowieka. To olbrzy-
mie pole do działania dla osób związanych z kulturą. Sztuka 
potrafi zmieniać świat!
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You are taking over as director of the museum at  
a difficult time for cultural institutions – in the midst  
of a pandemic. What strategy will WCM adopt in 
the event of further lockdowns?
Depending on the situation. We have prepared a strategy that 
takes into account the constraints resulting from the ongoing 
pandemic. We need to anticipate things, but also learn to adapt 
to change. The difficult situation in the world, tensions in the 
country, as well as in our homes teach us to be humble towards 
the elements, including ourselves. The elements cannot be 
stopped – they can only be made more familiar, and we can 
learn to be mindful despite stress and all the things. Maybe it’s 
also an opportunity to learn who we are? These days we have 
to discover ourselves anew and be with each other. I’d rather 
we didn’t escalate tensions. The museum can be a safety valve 
of sorts, a therapeutic outlet which allows us to unload these 
emotions swollen with fears. We want to be with the people of 
Wrocław, the artists. We want to be together. We want to seek 
understanding, openness.

How do you envision the museum developing during  
your tenure?
I envision growth in a number of areas. The first is to improve 
the management of the WCM. The results of last year’s audit, 
and the ongoing predicament, are a starting point to the reflec-
tion for the indispensable improvement in the understanding 
of the institution’s identity, as well as its mission. I want to 
develop internal processes in such a way that the situation will 
be rectified, the team will feel comfortable working, and the art 
exhibitions will still be attractive, relevant and questioning.

The second area is the promotion of Wrocław’s art outside  
– support for the most interesting artistic projects by represent-
atives of the local community, activities of high artistic value, 
great culture-creating potential and a good educational offer, 
which is something that I believe to be the most important.  
I would also like to compete for exhibitions of works by signif-
icant and intriguing artists from Poland, Europe and maybe 
even the world. We made a move to display works by a certain 
American artist in Wrocław... But this is not the time to talk 
about specifics – the ideas are there, we will see if they come  
to fruition.

Finally, the third area is building relationships and an envi- 
ronment of dialogue in the field of art and in the society as  
a whole. Putting emphasis on key phenomena in contem-
porary art, subject to at least community discussion. In my 
opinion, you cannot deal with art without asking yourself  
what it is. How is it evolving? Why do we need it?  

What activities and exhibitions is the WCM planning  
for this year? 
In February, we opened the exhibition The Night Will Drive 
a Heart dedicated to the transgressive ways in which artists 
express themselves. We are currently working on an intriguing 
display of works by Wanda Gołkowska, a phenomenal artist 
from Wrocław, whose achievements in the field of abstract art, 
expressed with an extremely beautiful and precise language 
of geometry and colour, are our treasure. Juxtaposed with the 
objects of Marlena Kudlicka, a Polish artist residing in Berlin, 
they will be a journey into the world of sublime tension of line, 
form, colour and drawing in space. We are in for a surprise  
– the latest art by performer Piotr Wyrzykowski. We have 
already had a chance to get to know the installation works of 
the artist – Comunnostalgie and Beta Nassau from the Lower 
Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts collection 
– we are curious to know what he is up to. In cooperation with 
OKiS in Wrocław, we are working on an exhibition of works 
by Zdzisław Jurkiewicz, dubbed the Wrocław Cadillac. He is 
a phenomenal seeker of truth about the cosmos and art in his 
favourite colours red and blue. I hope that we will be also able 
to lift up the moods in this difficult time by the exhibition of 
Kama Sokolnicka, invited to do a site specific project. We would 
also like to show the audience the works of Bartosz Hołoszkie-
wicz, Ada Zielińska... “photographically” – and in other ways. 
We are waiting for decisions concerning the TIFF Festival and 
the next displays of works from the Zachęta Lower Silesian 
Society collection. 

You are also a member of the newly established Wrocław 
Culture Council, supporting the Mayor of Wrocław. 
What can you tell us about your role on the council?
Certainly, I am going to focus on affirming culture-creating 
activities and at least try to start a discussion about culture 
and art as values. I see the need to strengthen the city’s arts 
institutions, but that probably cannot be really done without 
the aforementioned discussion. The level of distrust towards 
culture seems to have reached its peak and this is our biggest 
problem, as people dealing with culture. The problem is at least 
twofold – there are actual issues, like the leaky roof and plaster 
falling off the walls, no budget and working conditions that are 
not conducive to creative thinking and action, there are also re-
lational, axiological problems as well. The fact that these days 
we are losing our relationship with culture calls for reflection. 
It’s a matter of awareness and long-term strategy. The solution 
to this problem could involve a good substantive education  
– that is what I would like the city to do above all. 

What do you think is the biggest challenge for cultural 
institutions in 2021?
The ability to accompany people, to build relationships, to 
work towards an integrated self. This is a huge field for those 
involved in culture. Art can change the world!
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Sylwia Świsłocka-Karwot, an art historian, 

president of the Zachęta Lower Silesian 
Society for the Encouragement of Fine 

Arts and a scholar associated with 
University of Wrocław, has been director 
of the Wrocław Contemporary Museum 
since January. She talked to the “Guide” 

team about what the museum has in store 
for us in the coming year.

Interviewer: Nina Paśniewska
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