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Dru ga da ta – 15 lu te go 
1931 r. – to pod pi sa nie 
pomiędzy Magistratem
Łodzi a Władysławem
Strzemińskim umowy,

dotyczącejutworzeniakolekcjidziełsztuki,
obrazującychrozwójistanobecnysztukinowo
czesnejpolskiejizagranicznej4.Jesttotakże
dataotwarciaekspozycjizebranychjuż21
dzieł, których lista stanowi załącznik
powyższej umowy. Tę datę przywołuje
Jaromir Jedliński, pisząc oMiędzynarodo
wej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r.
udostępnionej publiczności Łodzi w 1931 r.
i stanowiącej zaczątek zbiorów Muzeum 
Sztuki5.
Obietedatysąściślezesobąpowią

zane–MiędzynarodowaKolekcja Sztuki
Nowoczesnej powstawała zmyślą o pre
zentacjiwmuzeum,zatemjegowcześniej
sze istnienie dawało pewną gwarancję
instytucjonalnej stabilności, a nie efeme
rycznego wydarzenia. Z drugiej strony,
gdyby nie kolekcja grupy a.r., dzisiejsze
Muzeum Sztuki byłoby całkiem innym
muzeum.
Grupaa.r.powstaław1929r.,kiedy

WładysławStrzemiński,KatarzynaKobro
iHenrykStażewskiopuściliszeregiinne
go ugrupowania artystycznego, Praesen
su, i założyliwłasne stowarzyszenie. Ideą
Strzemińskiego było połączenie sił arty
stów tworzących w różnych dziedzinach
sztuki,zwłaszczaplastykiipoezji.Zapro
sił dowspółpracy poetów,mieszkającego

wCieszynieJulianaPrzybosiaiJanaBrzę
kowskiego, przebywającego wówczas
wParyżu.Efektemichwspółpracy,opar
tejnaczęstejwymianielistów,byłom.in.
opracowanie typograficzne tomików
poezji:Zponad(1930) i Wgłąblas(1932)
Przybosia oraz W drugiej osobie (1933) 
i Zaciśnięte dookoła ust (1936) Brzękow
skiego. Tomiki te ukazały się drukiem
jakowydawnictwaBiblioteki a.r., podob
nie jak wspólny tekst Strzemińskiego
i Kobro Kompozycja przestrzeni, obliczenia
rytmu czasoprzestrzennego (1931). Nakła
dem grupy ukazały się także Komunikat
grupy a.r. nr 1 (1930) oraz a.r. 2 (1932)
–drugiiostatnikomunikatgrupy.
Jednakniewątpliwienajważniejszym

wspólnym osiągnięciem było stworzenie
MiędzynarodowejKolekcjiSztukiNowo
czesnej. Inicjatorem jej powstania był
WładysławStrzemiński,któryzpodobną
ideąnosiłsię jużodpołowylatdwudzie
stych.Obserwującpublicznośćoglądającą
wielkie kolekcje malarstwa francuskiego
Siergieja Szczukina i Iwana Morozowa,
skonfiskowaneprzezbolszewikówtużpo
rewolucji październikowej, doszedł do
wniosku, że częste obcowanie z nowymi
formamiwsztucepozwalałatwiejjezaak
ceptować i zrozumieć.  Zgodnie z jego
złożeniem miała powstać spójna ideowo
kolekcja europejskiej sztuki awangardo
wej, która zaprezentowałabywmożliwie
pełny sposób jej intencje i dokonania
publiczności.Osiągnięciecelubyłorealne

dzięki pozycji Strzemińskiego i Kobro
w kręgu awangardowych artystów
wEuropie,atakżewytężonejpracyJana
Brzękowskiego i Henryka Stażewskiego,
dzielącego czas pomiędzy Warszawę
i Paryż. Stażewski, członek „Cercle et
Carré” i „AbstractionCréation”, utrzy
mywał żywe kontakty osobiste z innymi
członkami tychugrupowań, coułatwiało
pozyskiwanie dzieł, o które Strzemiński
mógł prosić jedynie korespondencyjnie.
BrzękowskiredagowałwydawanewPary
żupismoL'artcontemporainSztukanowo
czesna, co podobnie przyczyniało się do
nawiązywaniaznajomościzwielomaarty
sta mi.6Magnesem przyciągającym twór
cówofiarowującychswedziełabyłaobie
cana–izrealizowana– możliwośćzapre
zentowaniaprac jakokolekcjimuzealnej.
Europejskiemuzea owego czasuniechęt
nie prezentowały dzieła awangardy,
podobnie jak niechętnie przyjmowała je
publiczność. Współczesną łódzkiej insty
tucją,którazdecydowałasiępokazaćsztu
kę aktualną, była otwarta w 1929 r.
nowojorskaMoMA,tujednakżenieogra
niczanoprezentacjidoawangardy.Porów
nywalnymógłbybyćGabinetAbstrakcji,
zaprojektowanyw1927r.dlaówczesnego
Landesmuseum w Hanowerze przez El
Lissitzky'ego, ale ta ekspozycja trwała
zaledwiekilkamiesięcy.Natomiasttwór
cydoskonalerozumielikoniecznośćstałej
ekspozycji swoich dzieł, dostrzegając
w tym jedyną możliwość przekonania
widzów o ich wartości. Jednocześnie
kolekcja realizowała ideę awangardy
o ponadnarodowej współpracy i jedności
sztuki. Takie argumenty zadecydowały
ojejpowstaniu.
Była ona tworzona przez kilka lat,

wmiarę nadsyłania dzieł przez artystów.
Historię jejpowstawaniaprzybliżają listy
StrzemińskiegodoPrzybosia,przechowy
wanewInstytucieSztukiPolskiejAkade

 An nA SA ciuk -Gą Sow SkA  

NARODZINYMUZEUMSZTUKINOWOCZESNEJ¹
a.r. (awangardarzeczywista–artyścirewolucyjni)

UpoczątkuhistoriiMuzeumSztukiwŁodzisądwieważnedaty.
Pierwszaznichdotyczywyłonieniazistniejącejwcześniejplaców
kizbiorówocharakterzeartystycznymipołączeniaichzdarem
rodzinyBartoszewiczówwnoweMuzeumHistoriiiSztukiim.
J.iK.Bartoszewiczów.Muzeumotrzymałowówczaspomiesz
czeniadawnegoratusza,przyPlacuWolności1.Ekspozycjazo
stałaudostępnionapubliczności13kwietnia1930r.²Wwyda
nejw1998r.historiimuzeumJacekOjrzyńskinapisał:tędatę
przyjmujemyjakopoczątekhistoriiobecnegoMuzeumSztukiwŁodzi.³ 
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miiNaukwWarszawie, stanowiące nie
ocenione źródło informacji zarówno
odziałalnościgrupya.r.,jakiotworzeniu
kolekcji.7Pierwszedzieła(4obrazyChar
choune'ai1Garcii)doPolskiprzyjechały
w połowie 1930 r., co potwierdza list
StrzemińskiegodoPrzybosiaz24czerwca
tegoż roku. Ale już w marcu wiadomo
było,żeobrazydoKolekcjiofiarowalitak
że inni artyści.W liście z9marca1930
Strzemińskipisze:MagistratŁódzkiwyzna
czył 15 IV jako termin otwarcia swego
muzeum,awtensposóbjednocześnieiGalerii
SztukiNowoczesnej organizowanej przez a.r.
(depozyt w muzeum łódzkim). Stażewski
z Paryża przywiózł za mało. Napisałem do
Grabowskiej,proszącjąozajęciesięotrzyma
nymi, przesłaniem już obiecanych dla galerii
pracVantongerloo,LegeraiOzenfanta.8

 List z 31 sierpnia tegoż roku infor
muje: Był tutaj parę dni temu Stażewski.
Przywiózł obrazy dla muzeum a.r. w Łodzi
(otrzymane od Brzękowskiego i zebrane
wWarszawie).Mamyterazjuż17obrazów,
wtym8zagranicznych:Arpa(1relief)nad
zwyczaj dobry (...), TorrésGarcia
1 obraz (dobry), Prampoliniego  1 obraz
(futuryzm),Charchoune–4obrazy(kubizmy,
średnie)i9polskich,wczymciekaweCzyżew
skiego:wielkopłaszczyznowy,wktórymdystan
sujefuturystówiGłowaz1920,wktórejrobi

to, co Picasso w 1926.W ogóle nowoczesne
malarstwopolskiewcaleniejesttakzłeimoże
dotrzymaćkr.Zachodowi.9Wtymsamym
liście Strzemiński poświęca kilka zdań
Przecławowi Smolikowi i Magistratowi
wŁodzi, którzy zdecydowali o przyjęciu
Kolekcji.Międzyinnymipiszeowahaniu
Magistratu wobec zbytniej nowoczesności:
Niechęcizichstronyniema,tylkojestobawa,
wystarczyichośmielić.10 
PrzecławSmolik(18771947),lekarz,

etnograf, bibliofil, posiadacz znaczącego
księgozbioru, to postać ogromnieważna
dla kultury Łodzi. Zamieszkał w Łodzi
w1926r.WrazzJanemAugustyniakiem,
dyrektoremBibliotekiMiejskiejwŁodzi,
założyłTowarzystwoBibliofilów,któremu
prezesował do 1935 r. W latach 1928 
1933 pełnił funkcję przewodniczącego
WydziałuOświatyiKulturywMagistra
cie.Byłinicjatoremreorganizacjiistnieją
cejdotychczasplacówkimuzealnejiutwo
rzeniaMuzeumPrzyrodniczego,Muzeum
Etnograficznego(oficjalneotwarcie1935)
orazMiejskiegoMuzeumHistoriiiSztuki
im. J. iK.Bartoszewiczów, nadktórym,
wobecbrakukierownika,samsprawował
opiekę.Musiałmiećogromnydarprzeko
nywania współpracowników z radymia
sta,skoronawetwlatachkryzysuzapew
niałmuzeumbytifinansenapowiększa
niezbiorów.Czyprzyjmującdepozytgru
pya.r.miałświadomośćrangitejkolekcji?
Czyrozumiałsztukę,którazapełniłasale
muzeum? Być może nie do końca był
pewien słuszności swojej decyzji, jeśli
Strzemiński pisał o „ośmielaniu” do czy
nu. Przyboś czy Strzemiński zadziałali
skutecznie, bowiem29 stycznia 1931 r.,
wkolejnymliściedoPrzybosiaStrzemiń
ski zdawał relację:Obrazy już rozwieszone
wsalisztukinowoczesnejwmuzeumłódzkim.
W niedzielę otwarcie sali. Ma być wydany
katalogilustrowanyzewstępemwyjaśniającym
celenowejsztukiijejkierunki.Dalejwtym

1 Fer nand Léger
Projektokładki 
doJ.Brzękowskiego 
Na ka to dzie, 1928,
gwasz,papier,13x13cm
MuzeumSztukiwŁodzi, 
fot.P.Tomczyk

2 Al bert Gle izes
Kom po zy cja, 1928,
olej,płótno,94x70cm.
Zaginiony.
Fot.DziałDokumentacji
MuzeumSztukiwŁodzi

3 Enrico Prampolini
Tarantella,1920,
olejpłótno,80x80cm
MuzeumSztukiwŁodzi, 
fot.P.Tomczyk
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samymliściepodajeinformację,żezpowo
dubrakutabliczekznazwiskamiartystów
otwarcie przesunięto z 8 na 15 lutego.11

Jest to zarazem data podpisania umowy
pomiędzy Strzemińskim jako przedstawi
cielemgrupya.r.iMagistratem,reprezen
towanymprzezprzewodniczącegoWydzia
łuOświatyiKulturyPrzecławaSmolika.
Umowaliczyczterypunkty.Pierwszy

znichdotyczyzebraniaKolekcjiizłożenia
jejwformiedepozytuwMiejskimMuzeum
Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewi
czów. Drugi wymienia obowiązki miasta
wobecdepozytu,awięcprzyznaniaodpo
wiednich sal ekspozycyjnych i dbania
o stan przechowywanych dzieł. Kolejny
precyzuje możliwości wypowiedzenia
depozytu: nie wcześniej niż dwa lata od
otwarciazbiorówdlapubliczności,zrocznym
terminemwymówieniaumowy.Tołącznie
daje minimum trzyletni okres ekspozycji
wŁodzi.Jakwiadomoz listówStrzemiń
skiegodoPrzybosia,myślałonoewentu
alnymprzeniesieniuzbiorówdoWarszawy,
gdzieliczyłnawiększąpubliczność.Depo
zytzapewniałtęmożliwość,ajednocześnie
dawałgwarancjętrwałościprzeztrzylata.
Dawał także Magistratowi możliwość
wycofaniasięzumowywprzypadku,gdy
bydepozytbudziłzbytwielezłychemocji.
Ostatni punkt umowy jest szczególnie
ważnydlaMuzeumSztuki.Brzmion:Oile
wymówienienienastąpiwprzeciągu10latod
dniaotwarciazbiorówdlapubliczności,depozyt
stajesiędepozytemstałymczyliwiekuistym.12

W załączniku wymieniono prace
następujących artystów: Juan (właść.
Joaquin) de TorrésGarcia (1), Enrico
Prampolini (1), Serge Charchoune (4),
HansArp(1),KurtSchwitters(1),Sophie
TaeuberArp (1), Louis Marcoussis (1),
Maria NiczBorowiakowa (1), Stanisław
Zalewski(1),TytusCzyżewski(4),Henryk
Stażewski (1), Stanisław Grabowski (3)
iKarolHiller(1).
W październiku Kolekcja liczyła już

59dzieł:Wmuzeummamy już59obrazów.
Katalogzaczynasiędrukowaćwtychdniach13,
a75wmarcu1932r.,copotwierdzawyda
nywówczaskatalog.14Zbiorywzbogaciły
sięzarównoopraceartystówjużwcześniej
obecnych w Kolekcji (drugi relief Jeana
Arpa, obraz Karola Hillera czy Sophie
TaeuberArp),jakinowenazwiska,wtym
dziełaAlexandraCaldera,TheovanDoes
burga czy Pabla Picassa. We wstępie do

kataloguMiędzynarodowejKolekcjiSztu
kiNowoczesnej Przecław Smolik napisał:
Cel który przyświecał tak inicjatorowi, jak
iwykonawcom,jakiartystom–ofiarodawcom,
to zbliżenie się iwzajemnepoznanie sięnaro
dówpoprzezwymianęipoznanienajcenniejsze
gozdóbr–dorobkukulturyduchowej.Tenczyn
artystóweuropejskichzasługujenaszacuneknie
tylko dlatego, że jest bezinteresowny, ale bar
dziejjeszczeztegopowodu,żekolekcjałódzka
pozwala po raz pierwszy w Polsce spojrzeć
poważnieizbliskawtwarztejgłębokiej,atak
mało jeszcze zrozumianej rewolucji, jaka się

odbywawsztuceeuropejskiejodlatdwudziestu
pięciu.15Jestwtychsłowachwiarawwar
tość nadrzędną idei utworzenia Kolekcji,
choćzapewneautorbrałrównieżpoduwa
gę,żewniewielkim,dysponującymskrom
nymi zbiorami muzeum, duży depozyt
dziełsztukinajnowszej,zgromadzonybez
poważnychnakładówfinansowychzestro
nymiasta,miałistotneznaczeniedlaroz
wojuplacówki.
Katalog miał ogromne znaczenie dla

twórcówKolekcji,byłwszakżenajbardziej
przekonującym dowodem na jej funkcjo

4. Je an Arp
 Konfiguracja,1931,
relief,drewnopolichromowane,
27x26cm.
Zaginiony
Fot.DziałDokumentacji
MuzeumSztukiwŁodzi

5. Kurt Schwitters
ProjektokładkidoJ.Brząkowskiego
Na katodzie, 1928,
gwasz,kolaż,papier,14x11cm
MuzeumSztukiwŁodzi,fot.P.Tomczyk
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nowanie w muzeum, uwiarygodniał
wcześniejsze działania grupy a.r. i dawał
szansęnazebraniekolejnychdzieł.Zwłasz
czażeobokilustracjiwieluprac,naokład
ce z tyłu broszury, zostałowydrukowane
zdjęciedwóchsalmuzealnych,wktórych
rozmieszczone zostały prace z Kolekcji.
Widoczne są na nim m.in. dzieła Jeana
Arpa,SergeCharchune'a,WandyChoda
siewiczGrabowskiej, Theo vanDoesbur
ga, Katarzyny Kobro, Fernanda Légera,
Louisa Marcoussisa, Enrico Prampolinie
go, Kurta Schwittersa,Henryka Stażew
skiego, Sophie TaeuberArp, Georgesa
Van ton ger loo. 
W 1933 r. Rada Miejska w Łodzi

została rozwiązana, jej obowiązki przejął
Komisarz Rządu. Przecław Smolik został
odwołany z urzędu. Zaskakujące jest, że
nowy zarządmiasta nie tylko nie wypo
wiedział depozytu, ale nawet nie sięgnął
po środki łagodniejsze, jakimi posłużyły
sięwładzeokresustalinowskiego,nakazu
jączdjęciedziełzgaleriiiumieszczenieich
w magazynie. Zamiast takich drastycz
nychdecyzjiw1934 r.KomisarzRządu,
dostrzegając problem prowadzenia
muzeumbezkierownika,ogłosiłkonkurs
natostanowisko.16Odpoczątku1935r.
objął je wybrany w wyniku konkursu
Marian Minich, historyk sztuki ze Lwo
wa.17 Dzięki niemu lata 19351939 to
okres szybkiego rozwoju muzeum i jego
zbiorów,ajednocześnieochronaKolekcji,
z której wartości Minich zdawał sobie
sprawę:JakokierownikMuzeumpostawiłem
wobecówczesnegoKomisarzaRządu,Wacława
Wojewódzkiego, postulat, by za wszelką cenę
utrzymaćdlaŁodzikolekcjęmiędzynarodowej
sztukimodernistycznej(...).18 
Jednocześniezdecydował,abywydzie

lonedotądzbiorysztukinowoczesnejwto
pićwciągopowieściohistorycznymroz
woju form, uzupełniając w miarę możli
wości zbiory o dzieła sztuki dawnej.
W tym czasie zakupione zostały m.in.
praceHenrykaRodakowskiego,Aleksan
draGierymskiego, JackaMalczewskiego,
JanaMatejki.PonadtoMinichpozyskiwał
dla muzeum prace współczesnych mu
artystów,jakJankielAdler,ZbigniewPro
naszko,KarolHiller czyHenrykWiciń
ski.ObokzbiorówMinichrozbudowywał
bibliotekę, kupując nie tylko nowe
wydawnictwa, ale także – na aukcjach,
w antykwariatach i od osób prywatnych

–katalogi,albumy,leksykony,przewodni
ki iopracowaniao sztuce, a także teksty
teoretycznepolskichartystów.
Nadal przybywały także dzieła do

MiędzynarodowejKolekcjiSztukiNowo
czesnej, choć były to już nieliczne prace.
Zgodnie z opracowanym w 40lecie
Kolekcji katalogiemdo IIwojny świato
wejichliczbawzrosłado111.19 Niejestto
jednakliczbapewna–księgidepozytowe
i inwentaryzacyjne muzeum z czasów
przedwojennych są mocno zdekompleto
wane, zatem zachowane wpisy niepełne.
Cowięcej, wKsiędze Inwentaryzacyjnej,
wbrewpostanowieniomopisanejpowyżej
umowypomiędzyprzedstawicielemgrupy
a.r.,WładysławemStrzemińskim,aprzed
stawicielemMagistratu,PrzecławemSmo
likiem, 29 maja 1933 r. wpisano kilka
dziełzKolekcjijakodargrupya.r.,isąto
tesameprace,którestanowiłyprzedmiot
umowydepozytowej.Pracezostaływpisa
nealfabetycznie,zapisurywasięnaliterze
C, kolejnej strony brakuje. Zachowany
początek wpisu zgodny jest z listą dzieł
z katalogu nr 2 Miejskiego Muzeum
Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewi
czów.20 Pełną listę prac – łącznie 77,
w stosunku do katalogu więcej o jedną
pracę Chwistka i jedną Légera – podaje
natomiast wykaz dzieł nabytych dla
muzeum.21Wwykazieniemadatywpi
su, za to jest podana technika, wymiary
ipochodzenieprac–wtejrubrycenapisa
nejest:dargrupya.r.zmaja1933roku.22 
Ozmianiestatusudziełniemainformacji
w listachWładysławaStrzemińskiegodo
JulianaPrzybosia.Byćmożesocjalistyczny
zarządmiasta w przewidywaniu nagłych
zmian u władzy postanowił udaremnić
ewentualnewypowiedzenieumowy,przej
mując prace na własność? Niespełna
2miesiącepóźniej,12lipca1933r.,wła
dzę w mieście objął Komisarz Rządu.
Tymczasemnietylkodziełabudziłyliczne
kontrowersje – polityczne nastawienie
gromadzących je artystów nadawało
Kolekcjiposmaklewicowejpropagandy.
Nawet jeśli przyjmiemy za katalo

giemliczbę111zawłaściwą,towcalenie
oznacza, że Międzynarodowa Kolekcja
SztukiNowoczesnejgrupya.r.powiększy
ła się o 36 dzieł od momentu wydania
Katalogunr2dowrześnia1939r.Zalistą
pracwKatalogunr2jestbowiemkolejna
lista,zatytułowanaDodatekdokat.Nr.II,

gdzie wymienionych jest większość prac,
którewłączonezostałypóźniejdoKolek
cji,wtym8rysunkówArpa,ilustracjido
tomiku poezji BrzękowskiegoW drugiej
osobie,2praceLégera(jednaznichwymie
niona w „wykazie”, projekt okładki do
tomiku poezji Brzękowskiego Na kato
dzie),8 litografiiLurçata,obrazyStażew
skiego, Strzemińskiego, Grabowskiego,
TaeuberArp.FaktyczniedoKolekcjiprzy
były2rysunkiTeresyŻarnowerównyoraz
6 rysunków i 5 fotokolaży Mieczysława
Szczuki (zwymienionych 13 dzieł wojnę
przetrwały tylko fotokolaże Szczuki).
Oznaczato,żew1932r.większośćdzieł
była jużeksponowanawmuzeum,atak
że, że główny wysiłek gromadzenia prac
przypadałnalata19301932.
WKolekcjiznalazłysiędzieławywo

dzącesięznurtówabstrakcjigeometrycz
nej,lirycznej,futuryzmu,kubizmu,surre
alizmu.Większośćpraczostałaprzekaza
na bezpośrednio przez autorów, inne są
darem ludzi, którym idea Kolekcji była
bliska, jak stało się towprzypadkuprac
Mieczysława Szczuki, który zginął
wTatrachw1927r.,a jegoprace trafiły
do Kolekcji najprawdopodobniej za
pośrednictwem Żarnowerówny, 2 obra
zówHuszara,ofiarowanychprzezMichela
Seuphora23,czydziełaKurtaSchwittersa.
Too tejpracyStrzemińskipisałdoPrzy
bosia 24 czerwca 1930 r.:Chodzi o to, że
Peiper ma rysunek (nie pamiętam czy obraz)
KurtaSchwittersa,ale znim, jakpies z sia
nem.Gdybytobyłomożliwe,dobrzeby,gdyby
Pan, przejeżdżając przez Kraków, od niego
wycyganił tenobraz iprzywiózłdoKoluszek,
ajabymoddałdomuzeum.24

Niewątpliwie tak właśnie się stało,
praca trafiła do zbiorów muzealnych
wkrótce,późniejjestwymieniananaliście
dziełz15lutego1931r.Potwierdzeniem
faktu,iżjestdaremTadeuszaPeipera,jest
dedykacjanaodwrociu:HerrnTh.Peiper/
zumAndenkenandieBreslauer/Tage2023
Mai1923/AdolfRothenberg.Jejpierwszy
właściciel, handlowiec, miłośnik i kolek
cjoner sztuki,publicysta,byłprzedstawi
cielem firmy SichelLeim na Śląsku.25

DziełoSchwittersakupiłpodużejwysta
wie artysty w Berlinie, gdzie praca jest
wymieniana jako poz. 59 w towarzyszą
cymekspozycjikatalogu.26Zostaławpisa
na do Księgi depozytówMiejskiegoMuzeum
Historii i Sztuki im. J. iK.Bartoszewiczów
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24marca1932r.jako„Kompozycja”,akw.,
gr.a.r.wym.27x2027.WtejsamejKsiędze 
kilka stron dalejwpisana jest inna praca
Schwittersa, opisana jako „Kompozycja”,
naklejanki z barwnego papieru na tekturze
(14,5x18)dep.GrupyArt.Plast.a.r.28 Nie 
zostałaonaujętawspisiepracwkatalogu
Kolekcji,wydanymzokazji40lecia,nie
stety, nie mamy jej także w zbiorach.
Natomiast jej obecność w Kolekcji
potwierdza informacja Mariana Minicha
o pozyskaniu pracy Kurta Schwittersa
w1937r.29PonadtodwiepraceSchwit
tersawymienianiemieckiinwentarzzbio
rów z czasów okupacji. W tej sytuacji
liczbadziełurastado112.Wczasiewojny
zaginęłoznich30,liczącdziełoSchwitter
sa.Sąto:reliefJeanaArpa,mobilAlexan
dra Caldera, 2 obrazy Charchouna,
1 Františka Foltyna, 1 Alberta Gleizesa,
1 Jeana Gorina i 1 Auguste Herbina,
rysunekPicassa,dziełoMichelaSeuphora,
Joaquina Garcii i Friedricha Vordember 
geGildewarta oraz prace artystów pol
skich, w tym Leona Chwistka, Józefa
Doskowskiego, Stanisława Grabowskie
go,MariiEwyŁunkiewicz,HenrykaSta
żewskiego, rysunek węglem Stanisława
Ignacego Witkiewicza i wcześniej już
wymienionepraceSzczukiiŻarnowerówny.
Nawet tak zubożona Kolekcja nie

straciła swego doniosłego charakteru.
O jej znaczeniu dla europejskiej kultury
piszeDorotaJurkiewiczEckertwswoim
artykule poświęconym temu zagadnie
niu.30 Fenomen Kolekcji wielokrotnie
potwierdziły wystawy w wielu krajach
świata.31Wielkawtymzasługadyrekto
rów muzeum: Ryszarda Stanisławskiego
i Jaromira Jedlińskiego. Obaj dokładali
starań,abyprezentacjaKolekcjiwsiedzi
bie muzeum miała właściwą oprawę,
a organizowane wystawy odbywały się
w znaczących dla świata sztuki instytu
cjach i aby towarzyszyły im starannie
opracowane katalogi. Kolekcja stanowi
spójną prezentację sztuki awangardowej
tamtego czasu, jest także świadectwem
międzynarodowej współpracy artystów,
czym wpisuje się w kontekst wspólnego
europejskiegodziedzictwakultury.
Dawniejszy akt nobilitacji artystów

poprzez umieszczenie prac w muzeum
dzisiajstanowinobilitacjęmuzeum,które
tepraceprzyjęłoiposiada.n
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