


















 Przeszło 200 lat temu do miasta 
przeprowadził się kupiec z Hamburga. Nazy-
wał się Adrian Bögel i handlował płótnem, 
które sprzedawał do Gdańska i Amsterda-
mu. We Wrocławiu ożenił się z Sabiną 
Eleonorą, tutaj urodził im się również syn. 
Całą rodziną zamieszkali w kamienicy przy 
Placu Solnym 18. By wygodnie mieszkać, 
Adrian sprowadził do swego domu ozdobne 
płytki, prawdopodobnie z Amsterdamu. 
Miały one upiększyć ściany i pomóc utrzy-
mać porządek.
 Obrazki na nich przedstawiały 
morze, statki, różne budowle oraz i pracują-
cych i bawiących się ludzi. Dużą część płytek 
ozdobiono ilustracjami biblijnymi. Wieczora-
mi, gdy czytano Pismo Święte, słuchający 
mogli wyszukiwać obrazki przedstawiające 
dane wydarzenie. 





















Muzeum Współczesne Wrocław, fot. Małgorzata Kujda/ ©MWW



 Witajcie! Nazywam się Muzeum 
Współczesne Wrocław, takie imię nadano 
mi w 2011 roku. Można mnie znaleźć we 
Wrocławiu na placu Strzegomskim 2. 
Zbudowano mnie w czasie II wojny świato-
wej jako schron obrony przeciwlotniczej, 
stąd moja betonowa forma i okrągły 
kształt. Po wojnie latami pozostawałem 
zaniedbany. Na szczęście w tym czasie w 
głowie badacza sztuki – Jerzego Ludwiń-
skiego, zrodziła się pewna myśl. Chciał, by 
we Wrocławiu powstało Muzeum Sztuki 
Aktualnej, które służyłoby artystycznym 
eksperymentom i dyskusjom. Pomysł był 
oryginalny – dotąd muzea były kojarzone z 
obrazami w złotych ramach. Po latach 
wizja ta stała się inspiracją do utworzenia 
Muzeum Współczesnego Wrocław. 



Archiwum Jerzego Ludwińskiego, fot. Małgorzata Kujda / ©MWW
kurator: Piotr Lisowski, aranżer wystawy: Robert Rumas
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Czerwień. Ekspozycja na kolor, 8.7.2020–30.8.2021, fot. Małgorzata Kujda / ©MWW
wystawa autorstwa Patrycji Mastej i Magdaleny Skowrońskiej / ondream.eu



Dziś przechowuję i pokazuję swoim gościom 
dzieła sztuki współczesnej z Polski i innych 
krajów. Znajdziecie tu m.in.: instalacje, fotografie, 
czy filmy. Część z nich powstała w latach 60. XX 
wieku, inne trochę później, są również takie, które 
stały się znane całkiem niedawno. Szczególnie 
polecam Wam wystawę Archiwum Jerzego 
Ludwińskiego oraz Prywatne Mitologie. Urodziny 
Marty. Zwiedzając pierwszą, dowiecie się kim był 
badacz, dzięki któremu stałem się tym, kim 
jestem. Wybierając drugą, poznacie dzieła z 
muzealnych zbiorów. Koniecznie udajcie się 
również do Samoobsługowego Muzeum – tutaj 
wszystkiego można, a nawet trzeba, dotknąć! 
Pamiętajcie także o Beautiful Tube – to  tu, w 
kolorowym wnętrzu, w dni kiedy prowadzone są 
warsztaty, dzieci i dorośli bawią się i tworzą. 
Kocham ten gwar, radość i dyskusje o sztuce! 
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