
215www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 56

in memoriam

Muz., 2015(56): 215-218
Rocznik, eISSN 2391-4815  

data przyjęcia – 08.2015
data akceptacji – 08.2015
DOI: 10.5604/04641086.1171679

PIOTR PIOTROWSKI 
(1952–2015) 
PIOTR PIOTROWSKI (1952–2015) 

Marcin Szeląg
Zakład Malarstwa i Teorii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstract: Professor Piotr Piotrowski passed away on 
3rd May 2015. Above all, he was a world-class art histo-
rian, an author of dozens of books and hundreds of artic-
les, a university lecturer, an intellectual engaged in public 
debates, and an academic teacher shaping the scientific 
attitudes of the most prominent art historians from the 
middle and younger generations in Poland and abroad. 
His personal achievement also included important achie-
vements in the fields of museum studies and museology 

which place him among the most original Polish museum 
professionals at the turn of the 21st century. This memory 
is mainly devoted to the museum activity of Piotr Piotrow-
ski. It recalls his achievements as a curator in the Gallery 
of Contemporary Art of the National Museum in Poznań, 
and highlights the intellectual legacy of his achievements 
in museology in the concept of the „critical museum” 
and the belief in the importance of the institution of the 
museum in public debate.
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Wiadomość o śmierci Piotra Piotrowskiego była wielkim 
wstrząsem dla tych, którzy znali osobiście Profesora lub mieli 
okazję czytać jego fascynujące i inspirujące książki oraz arty-
kuły. Był bowiem osobowością niezwykle otwartą, ciekawą 
świata i ludzi, z wielką uwagą podchodzącą do spraw, któ-
rymi się zajmował. Erudyta i intelektualista, związany przez 
całe życie zawodowe z poznańskim uniwersytetem, potrafił 
zainteresowania naukowe, badawcze i dydaktyczne połączyć 
z praktyką pozaakademicką, angażując się w działalność mu-
zealną i kuratorską, współpracując z wieloma galeriami i mu-
zeami w Polsce i za granicą. Był też osobowością świata aka-
demickiego, która zdawała sobie sprawę z potrzeby łączenia 
teorii z praktyką, i która miała odwagę realizować koncepcje, 
co do których był przekonany i których bronił bez względu na 
osobiste koszty, związane z przegraną.

Dorobek Piotra Piotrowskiego jako historyka sztuki jest 
imponujący. Jego książki i artykuł nie pozostawiały czytelnika 

obojętnym wobec wyraziście zarysowanych w nich tez. Od 
wczesnych publikacji poświęconych Witkacemu, po najbar-
dziej znane książki, w których dokonywał krytycznych pod-
sumowań i syntez dziejów sztuki XX i XXI wieku. Począwszy 
od Dekady, w której dokonał krytycznego podsumowania 
sztuki polskiej lat 70. XX w., wszystkie jego kolejne publikacje 
wnosiły nowe spojrzenie na zagadnienia, które analizował. 
Zawsze, zwracając uwagę na kontekst funkcjonowania sztuki, 
badał uwikłanie zjawisk artystycznych w mechanizmy władzy, 
zarówno tej o totalitarnym rodowodzie, tak jak w studium 
Artysta między realcją a rewolucją, stanowiącym podsta-
wę jego przewodu habilitacyjnego poświęconego etycznym 
wyborom radzieckiej awangardy, jak i systemów demokra-
tycznych, analizując w książce W cieniu Duchampa kulturę 
artystyczną Stanów Zjednoczonych końca lat 80. i początku 
90. XX wieku. Jego rozumienie sztuki oraz głębokie przekona-
nie o nieustannej konieczności tego, co określał wytrącaniem  
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z automatyzmu widzenia i myślenia, stanowiące najważniej-
sze wyzwanie dla postawy krytycznej intelektualisty, prowa-
dziły go nieuchronnie w stronę odkłamywania apriorycznych 
założeń naukowych historii sztuki, którym miał odwagę, po-
łączoną z niebywałym intelektualnym potencjałem, stawiać 
skuteczne wyzwania. Fundamentalne dla współczesnej hu-
manistyki pojęcia kanonu, geografii artystycznej, awangardy, 
wolności, demokracji a ostatnio globalizacji poddawane były 
przez Piotra Piotrowskiego interpretacji, która zmuszała do 
ponownego przemyślenia utartych schematów i tropów. 

Niemniej Piotr Piotrowski był nie tylko wybitnym history-
kiemm sztuki, ale też jednym z najbardziej oryginalnych mu-
zealników polskich przełomu XX i XXI w., chociaż jego praca 
w muzeach nie trwała długo, bo w sumie zaledwie niepełną 
dekadę, i to w różnych okresach życia. Z muzeum zawodowo 
zetknął się krótko zaraz po studiach pracując w latach 1978–
1979 jako asystent muzealny w Muzeum Regionalnym w Wol-
sztynie. Znacznie dłużej i wyraźniej zaznaczył swoją obecność 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 1992–1997 kie-
rował Działem Sztuki Współczesnej, pełniąc funkcję kuratora 
Galerii Sztuki Współczesnej. Tutaj miał możliwość wykorzysta-
nia w praktyce swoich kompetencji z zakresu teorii sztuki i hi-
storii sztuki najnowszej, łącząc je z krytyczną refleksją związaną 
z analizą instytucji muzealnych oraz doświadczeniem praktycz-
nym, na które, prócz wspomnianego zatrudnienia w wolsztyń-
skim muzeum, składała się współpraca przy organizacji w la-
tach 1971–1975 przez Jarosława Kozłowskiego poznańskiej 
galerii sztuki Akumulatory 2.  

Obecność Piotra Piotrowskiego w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu oznaczała poważne zmiany w programie kolekcjo-
nerskim i wystawienniczym instytucji w zakresie sztuki współ-
czsnej. Podjęte przez niego działania wpisały się w historię 
muzeum. Żadna z nich nie przechodziła też bez echa i dys-
kusji wykraczającej daleko poza Poznań i lokalne środowisko 
historyków sztuki i artystów. Ten okres muzealnej aktywności 
Profesora przyćmił jego późniejszy związek z Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, kiedy próbował zreformować instytu-
cję. Warto więc w szczególności go przypomnieć, ze względu 
zarówno na oryginalność koncepcji merytrycznej kierowane-
go przez niego działu, jak i zwrócenia uwagi na czas, który za-
ważył też na jego późniejszej koncepcji muzeum krytycznego. 

Z charakterystyczną dla siebie skrupulatnością i metodycznoś-
cią, wykorzystując akademickie przygotowanie, Piotr Piotrowski 
kierowanie Działem Sztuki Współczesnej rozpoczął od zdefinio-
wania programu, który formułował w odniesieniu do tradycji 
poznańskego muzeum, ale i osadził w szerszej perspektywie 
naukowej. Bazował na propozycjach metodologicznych formu-
łowanych na gruncie naukowej historii sztuki, w tym – co należy 
szczególnie podkreślić – krytycznych analizach instytucji muze-
alnych dokonywanych przez lewicujących historyków sztuki i ar-
tystów, takich jak: Daniel Buren, Hans Haacke, Rosalind Krauss, 
Donald Preziosi, Carol Duncan i Alan Wallach. Instytucja muzelna 
w świetle tych analiz jawiła się nie jako niezmienny, ponadcza-
sowy, uniwersalny byt, niezależny od kontekstu historycznego 
i relacji społecznych lecz przeciwnie, co miało również znacze-
nie dla rozumienia przez Piotra Piotrowskiego pracy muzealnika 
– muzeum stawało się, podobnie jak historia sztuki, miejscem 
gdzie można zadawać pytania w stosunku do przedmiotu, jakim 
się ono zajmuje, jak i dokonywać samoanalizy, pytając o naturę 
muzealnych konsekracji, o podstawy i o uwarunkowania społecz-
nego kapitału jakim dysponują i posługują się muzea. 

Mając więc świadomość mechanizmów zależności, jakie 
wiążą muzea z kontekstem, w którym działają, Piotr Piotrow-
ski traktował go jako punkt wyjścia założeń merytorycznych 
kierowanego działu. W tych założeniach zawarł najważniejsze 
przesłanki dotyczące przygotowywanych wystaw, jak i – co 
szczególnie istotne, zważywszy na sytuację w jakiej nie tylko 
muzeum poznańskie, ale większość instytucji w tamtym czasie 
funkocjonowało – tworzonej kolekcji. 

Wystawy jakie Piotr Piotrowski przygotował w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu były przykładem na umiejętne łą-
czenie warsztatu historyka sztuki z temperamentem i wyob-
raźnią odważnego kuratora. Lubił też używać porównania, że 
historyk sztuki wypowiada się tekstem, a muzealnik (kurator) 
przestrzenią i ścianami. Projekty wystawiennicze traktował 
bowiem jako możliwość praktycznej egzemplifikacji hipotez 
badawczych stawianych przez siebie oraz współpracowników. 
Ich tematyka natomiast świadczyła o potrzebie problemo-
wego ujmowania lokalnych, poznańskich tradycji artystycz-
nych w zakresie sztuki najnowszej, którego konsekwencją 
było, bądź wpisywanie analizowanych zjawisk artystycznych 
w szersze pole historii sztuki, bądź traktowanie wydarzeń ma-
jących miejsce w Poznaniu, jako istotnych dla podejmowania 
szerszej analizy zjawisk artystycznych o charakterze ogólno-
polskim. W każdym przypadku potrafił umiejętnie uzupełnić 
je metodą interpretacji, wspartą o szerkie spektrum medto-
dologiczne zaawansowanych badań na gruncie historii sztuki. 
Pierwszą z tych wystaw była ekspozycja stanowiąca swoiste-
go rodzaju credo programu ekspozycyjnego organizowanego 
przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Została poświęcona 
poznańskiej Galerii odNowa. Wystawa dawała możliwość re-
konstrukcji wydarzeń i działań artystycznych, które zdaniem 
Piotra Piotrowskiego miały kluczowe znaczenie dla środo-
wiska artystycznego Poznania. Z programu galerii odNowia 
wybrał na wystawę tylko te działania, które miały charakter 
kontestatorski wobec establishmentu i tradycji pikturalnych 
miejscowej wyższej szkoły artystycznej. Aranżacja ekspozycji 
jednocześnie odtwarzała klimat oryginalnych działań w galerii, 
budując kontekst i uhistoryczniając doświadczenia oglądają-
cych ekspozycję. Była to nowa jakość w poznańskim muze-
um, a wybór galerii o takiej nazwie, z charakterystycznym dla 
Profesora dystansem i poczuciem humoru, zwracał również  
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uwagę na kierunek w jakim planował pchnąć działania kiero-
wanego przez siebie działu muzealnego. Kolejnym poważnym 
przedsięwzięciem rozwijającym program zainteresowania 
kontekstem zdarzeń artystycznych, projektem naukowo-wy-
stawienniczym realizowanym przez Profesora była monu-
mentalna ekspozycja poświęcona „Odwilży”. Zorganizowana 
została z okazji 40. rocznicy poznańskiego czerwca. Ponownie 
wydarzenie lokalne zostało wpisane w szersze zjawisko zwią-
zane z wydarzeniami obejmującymi całą Polskę. Widzowie 
z Poznania i Polski, bowiem cieszyła się ona zainteresowa-
niem wielu zwiedzających, mieli możliwość zobaczenia sztu-
ki drugiej połowy lat 50. XX w. zarówno poprzez malarstwo, 
lecz również przykłady sztuk użytkowych, plakatu, fotografii, 
wzornictwa przemysłowego. Wyrazista rama interpretacyjna 
stawiająca problemy artystyczne w świetle sytuacji politycz-
nej drugiej połowy lat 50. XX w. w całym bloku wschodnim 
stała się jednocześnie dyskusyjną dla krytyków i historyków 
sztuki. Piotr Piotrowski dał nią też wyraźny dowód, że atrak-
cyjna i ciesząca się zainteresowaniem widzów wystawa sztuki 
najnowszej nie musi jednocześnie odwoływać się do przyzwy-
czajeń odbiorczych, że może posiadać bardzo duży potencjał 
intelektualny, odwołujący się do najnowszych dyskursów na-
ukowych historii sztuki. Przekonanie o takiej funkcji muzeum 
towarzyszyło jego projektom muzealniczym przez cały czas, 
w szczególności wówczas, gdy starał się budować program dla 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Prócz wystaw również program kolekcjonerski, jaki stworzył 
Piotr Piotrowski dla Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu wyróżniał się wówczas na tle innych 
muzeów w Polsce. Znalazło się w nim kilka aspektów, które 
pokazywały polemiczny, i idący na przekór utartym schema-
tom, charakter działania jego autora. Podjął w nim dyskusję 
z tradycją poznańskiej kolekcji sztuki współczesnej zapocząt-
kowaną przez Zdzisława Kępińskiego. Na zasadzie dialektycz-
nej, ulubionej przez Profesora metody, postanowił uczynić 
działalność legendy poznańskiej historii sztuki i muzealnictwa, 
krytycznym punktem odniesienia dla własnego projektu ko-
lekcjonerskiego, który pozwalał mu programowo uwolnić 
się spod wpływu kolorystycznej i pikturalnej proweniencji 
zbiorów współczesnego malarstwa i rzeźby muzeum, obie-
rając kurs w stronę sztuki nomen omen krytycznej. Chociaż 
w dużej mierze program wyrastał z apriorycznych założeń, nie 
w pełni mających potwierdzenie w praktyce kolekcjonerskiej, 
to jego siłą było sproblematyzowanie perspektywy, w której 
zmierzał budować kolekcję sztuki współczesnej w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. Już zmiana nazwy jednostki orga-
nizacyjnej w strukturze instytucji zajmującej się w muzeum 
sztuką najnowszą wskazywała na poszerzenie optyki. Nowe 
określenie Galeria Sztuki Współczesnej stanowiło konwersję 
wcześniejszej nazwy Galerii Polskiego Malarstwa Współczes-
nego, którą stworzył w latach 50. XX w. Zdzisław Kępiński. 
Przekształcenie to oznaczało także istotną różnice w aktyw-
ności muzeum w zakresie współczesnych działań twórczych. 
Wskazywało bowiem na przesunięcie akcentów z prymatu 
malarstwa w kierunku innych dziedzin twórczości, co znalazło 
odbicie we wspomnianych ekspozycjach, a docelowo miało 
się wyrazić nowym obliczem kolekcji. 

Założenia kolekcji odwoływały się przede wszystkim do 
tradycji nowoczesnej oraz postawangardowej i postmoderni-
stycznej współczesności, w odróżnieniu od propozycji Kępiń-
skiego, opierającego kolekcję sztuki powojennej o malarskie 

tradycje kapizmu i koloryzmu. Różnica ta jednak nie zasadzała 
się tylko na odwołaniu ku innym tradycjom malarskim, lecz 
przede wszystkim dotykała problemów związanych z od-
miennym rozumieniem statusu i pojęcia sztuki. O ile kolekcja 
Kępińskiego, głównie oparta o prace malarskie, stworzona 
została zgodnie z modernistycznym paradygmatem, z jego 
niepowtarzalnością, autonomią i logosem dzieła sztuki, o tyle 
kolekcja i galeria Piotra Piotrowskiego miała mieć charakter 
„multimedialny”, tworzona była w postmodernistycznym kli-
macie „śmierci autora”. W odróżnieniu od Galerii Polskiego 
Malarstwa Współczesnego bazującej głównie na programie 
estetycznym  –  zbiory Galerii Sztuki Współczesnej kształtować 
miały przesłanki historyczne. 

Koncepcja kolekcjonerska proponowana przez Piotra 
Piotrowskiego zrywała przede wszystkim z dotychczaso-
wym paradygmatem zbierania, ustalonym w publicznych, 
muzealnych kolekcjach sztuki współczesnej. Była propozy-
cją odejścia od przesłanek instytucjonalnych związanych 
ze strukturą działu skoncentrowanego na malarstwie po 
1945 r., wynikających z jego historii. Wyznaczała dolną gra-
nicę chronologiczną dla sztuki współczesnej na drugiej poło-
wie lat pięćdziesiątych XX wieku. Wprowadziła do zbiorów, 
w zakresie ograniczonym do wielkości środków finansowych, 
sztukę wykraczającą poza tradycyjne media, wyrażającą ak-
tualne tendencje artystyczne lub wskazującą na ich źródła. 
Stanowiła jednak przede wszystkim koncepcję teoretycz-
ną, była bardziej próbą niż realizacją. W kontekście sytuacji 
kolekcjonerskiej innych instytucji w Polsce jej wyjątkowość 
polegała również na tym, że formułowała inną, niż praktyko-
wana wówczas w polskich muzeach, propozycję periodyzacji 
sztuki współczesnej. Jedyną, podobnie kształtującą granice 
współczsności instutucją była wówczas powstająca kolekcja 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Warto podkre-
ślić, że założenia i nadzieje jakie wiązał z kolekcjonowaniem 
sztuki najnowszej, to gdzie widział szczególną potrzebę do-
konywania nabytków do kolekcji, było w przypadku Piotra 
Piotrowskiego silnie związane z rozumieniem ówczesnej sy-
tuacji sztuki, jak i może przede wszystkim kondycji polskich 
muzeów, które gremialnie na początku lat 90. XX w. przestały 
gromadzić współczesną twórczość. 

Po odejściu z Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak sam 
wielokrotnie wspominał, wydawało mu się, że na zawsze 
żegna się z tym rodzajem pracy. Nie oznaczało to oczywiście 
całkowitego zerwania z muzeami, ponieważ przez następne 
lata zasiadał w radach, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muze-
um Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Aktywnie włączał się w prace koncepcyjne 
i konsultacje kolejnych, istotnych dla kultury Europy Środko-
wej, instytucji artystycznych. Ponownie związał się z muzeum 
w latach 2009–2010, kiedy zostało mu zaproponowane stano-
wisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Nomi-
nacja ta spowodowała, że na nowo miał możliwość podjęcia 
się zadania, które w prerspektywie krótkotrminowej okazało 
się fiaskiem, niemniej które przesądziło o jego wyjątkowej roli 
jako muzealnika w Polsce. 

Przyjęcie przez Piotra Piotrowskiego nominacji na dyrekto-
ra warszawskiego Muzeum Narodowego było dla wielu osób 
znających Profesora osobiście, jak także tych, którzy czytali 
jego książki, dobrą wiadomością. Chociaż sam początkowo 
nie był przekonany czy powinien angażować się w ten projekt, 
podjął się zadania widząc w nim wyzwanie, jakie ten rodzaj  
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pracy oferuje, zwłaszcza dla kogoś, kto jak on, traktując po-
ważnie uniwersytecką historię sztuki, szukał dla niej miejsca 
w przestrzeni pozaakademickiej. Pozycja dyrektora Muzeum 
Narodowego w Warszawie wydawała się idealna do wska-
zania na, inny od dominującego, sposób funkcjonowania in-
stytucji muzealnej, która oparta na solidnych fundamentach 
wiedzy akademickiej, otwierałaby się na publiczność poprzez 
wprowadzenie muzeum w dyskusję na temat aktualnych 
problemów społecznych, politycznych, ideologicznych. Dys-
kusję, która jednocześnie wpływałaby na samą instytucję, 
zwłaszcza na jej program merytoryczny. Piotr Piotrowski 
sformułował w odniesieniu do tej koncepcji pojęcie muze-
um krytycznego. Jednocześnie postanowił w sposób otwarty 
komunikować przesłanki oraz cele swojego programu mery-
torycznego zapraszając do dyskusji, przede wszystkim środo-
wisko muzealne. Wychodził z założenia, co było też przyczyną 
porażki proponowanego przez niego modelu instytucji, że 
muzeum, które się zmienia, aby rzeczywiście mogło się prze-
kształcić, powinno nie tylko otwierać się na publiczność, lecz 
że ta otwartość powinna być przedmiotem relacji wewnątrz 
muzeum, którego pracownicy zapraszani są do dyskusji nad 
programem instytucji. 

Kilkunastomiesięczny okres pełnienia przez Piotra Piotrow-
skiego funkcji dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie 
– w perspektywie długoterminowej – okazuje się jednak pro-
jektem, który ma szansę stać się ważnym zarówno dla samego 
stołecznego muzeum narodowego, jak i muzealnictwa w Pol-
sce w ogóle. Krótki okres funkcjonowania warszawskiego mu-
zeum pod egidą Profesora, paradoksanie przede wszystkim 

poprzez wewnętrze napięcia i wewnętrzną opozycję wobec 
propozycji intelektualnej dyrektora, zwrócił uwagę na kata-
strofalny stan samego muzeum i konieczność jego reformy. 
Środowisku muzealnemu natomiast, dzięki jego ostatniej za 
życia autorskiej książce Muzeum krytyczne pozostawił publi-
kację, w której może ono spojrzeć na muzeum z perspekty-
wy, która z jednej strony – odrzuca  neoliberalne tendencje 
wpisania muzeów w przemysł rozrywki czasu wolnego, z dru-
giej – zauważa, ideologiczne i zaspakajające polityczne am-
bicje władz, aspekty modelu muzeum konserwatywnego, za-
mkniętego na dyskusję i celebrującego „uniwersalne” prawdy. 
Przy czym pokazał jeszcze, w jaki sposób można wyjść z tego 
dualizmu, odwołując się do najbardziej fundamentalnych 
podstaw muzeów. Koncepcja muzeum krytycznego niesie 
przecież w sobie pozytywne przesłanie. Traktuje muzea jako 
przestrzenie dysponujące kapitałem społecznym, umożliwia-
jącym uczestnictwo i zabieranie głosu w debacie publicznej. 
To przesłanie wynika z przekonania Piotra Piotrowskiego co 
do istoty samego muzeum, którego kapitał jest pochodną 
intelektualnej siły nauki, będącej kołem zamachowym dzia-
łalności muzeów. W tym sensie Piotr Piotrowski był wierny 
poglądom wielu wybitnych muzealników, kształtujących przez 
kolejne pokolenia znaczenie muzeów, jako instucji zaufania 
publicznego, którzy na bazie przekonań o szczególnej ich roli 
w krzewieniu wiedzy dla ogólnego pożytku, dbali o rozwój 
i kształtowanie instytucji muzealnych w służbie publicznej. 

Piotr Piotrowski należy do tych, którzy na trwale wpisują 
się w historię muzealnictwa, i których propozycje i koncepcje 
będą istotne dla kolejnych pokoleń muzealników. 

Streszczenie: Profesor Piotr Piotrowski zmarł 3 maja 
2015 roku. Był przede wszystkim światowej klasy historykiem 
sztuki, autorem kilkunastu książek i kilkuset artykułów, wykła-
dowcą uniwersyteckim, zaangażowanym w debaty publiczne 
intelektualistą, nauczycielem akademickim kształtującym 
postawy naukowe najwybitniejszych historyków sztuki śred-
niego i młodszego pokolenia w Polsce i za granicą. W swoim 
dorobku zawodowym miał również niebagatelne osiągnięcia 
w dziedzinie muzealnictwa i muzeologii, które sytuują Go 

w gronie najbardziej oryginalnych muzealników polskich prze-
łomu XX i XXI wieku. Wspomnienie poświęcone jest głównie 
muzealnej aktywności Piotra Piotrowskiego. Przypomina Jego 
osiągnięcia na stanowisku kuratora Galerii Sztuki Współczes-
nej Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz zwraca uwagę na 
spuściznę intelektualną jego dorobku muzeologicznego w po-
staci koncepcji muzeum krytycznego i przekonania o ważnym 
miejscu instytucji muzeum w debacie publicznej.

Słowa kluczowe: Piotr Piotrowski, historyk sztuki, muzeum krytyczne, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie.

dr Marcin Szeląg
Historyk sztuki, doktor, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel i animator Forum Edu-
katorów Muzealnych, (2005–2015) kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu; zajmuje się współczesną 
problematyką muzealną, teorią edukacji muzealnej i nowymi technologiami teleinformatycznymi wykorzystywanymi w mu-
zealnictwie; autor, współautor i redaktor książek: Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część I i Część II (2014), 
Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju (2012), Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń (2010) 
oraz autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny muzealnictwa, kolekcjonerstwa sztuki współczesnej, historii sztuki i edukacji 
muzealnej. 
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