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Szanowny Panie Ministrze! 

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec Pana decyzji o zmianie na stanowisku dyrektora Muzeum 

Sztuki w Łodzi i odwołaniu z tej funkcji Jarosława Suchana. 

Warto podkreślić, że kwestia najpierw degradacji, a potem pozbycia się dyrektora Suchana wywołała obu-

rzenie w środowiskach zarówno kulturalnych, jak i politycznych. W tej sprawie interweniowali nie tylko 

radni miejscy, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego i dyrektorzy innych instytucji kultury z Łodzi i z ca-

łego kraju, ale także środowisko międzynarodowe. Usunięcie Jarosława Suchana ze stanowiska dyrektora 

łódzkiego Muzeum Sztuki potępił Międzynarodowy Komitet Muzeów i Kolekcji Sztuki Nowoczesnej CI-

MAM. W obronie tego wybitnego muzealnika, wieloletniego dyrektora instytucji o renomie przekraczającej 

granice Polski, stanęli przedstawiciele najważniejszych instytucji kultury na świecie, tj. np.: Alfred Pacque-

ment, dyrektor honorowy muzeum sztuki nowoczesnej w paryskim Centrum Pompidou; Robert Storr, były 

szef działu malarstwa w MoMA w Nowym Jorku; Heike Munder, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej 

Migros w Zurychu; Emmanuel Guigon, dyrektor Muzeum Picassa w Barcelonie. Opublikowali oni we fran-

cuskiej prasie list otwarty, pod którym podpisało się 144 przedstawicieli i przedstawicielek najważniejszych 

na świecie instytucji zajmujących się gromadzeniem i promocją sztuki nowoczesnej. Zdaniem sygnatariuszy 

listu, zastępując cenionych dyrektorów swoich czołowych instytucji „osobami o ograniczonej praktyce i re-

akcyjnych poglądach”, polski rząd (ministerstwo kultury) wyrządza krzywdę nie tylko instytucjom, ale prze-

de wszystkim polskiej kulturze. Dymisję dyrektora Suchana, którego kilka miesięcy przed ostatecznym usu-

nięciem z muzeum zdegradowano do „pełniącego obowiązki”, porównali z sytuacją w Narodowej Galerii 

Sztuki „Zachęta”. Podkreślili także fakt, że dymisja miała miejsce w czasie, kiedy w Ukrainie od 2 miesięcy 

trwała wojna, a polskie społeczeństwo organizowało się w zakresie pomocy uchodźcom z sąsiedniego kraju. 

Dyrektor Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku Richard Armstrong w liście skierowanym do Pana Mi-

nistra określił usunięcie Jarosława Suchana jako „szok w środowisku muzealnym na całym świecie”. Zauwa-

żył, że Guggenheim „od dawna utrzymuje doskonałe relacje i intensywne partnerstwo” z Muzeum Sztuki, w 

dużej mierze dzięki Suchanowi, który odegrał „krytyczną rolę w podnoszeniu międzynarodowej rangi” pol-

skiej instytucji oraz miasta Łodzi. W innym liście do Pana Ministra dyrektor nowojorskiego Museum of Mo-

dern Art (MoMA) Glenn D. Lowry określił Suchana jako „zasłużonego uczonego i powszechnie szanowane-

go kolegę”, który „zrobił tak wiele, aby nadać nowoczesnej i współczesnej polskiej sztuce międzynarodowe 

uznanie, na które zasługuje”. 

Jarosław Suchan kierował Muzeum Sztuki w Łodzi od 2006 r. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć doce-

nianych przez międzynarodową społeczność. Stworzył prężny zespół kuratorski. Za jego kadencji muzeum 

otworzyło nowy oddział zbudowany przy łódzkiej Manufakturze, o ogromnej kubaturze, gdzie prezentowane 

są wystawy i kolekcja. Był kuratorem wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej. Dzięki jego działa-

niom do Łodzi przyjechały prace Duchampa, Mondriana i Picassa. Jest znanym i cenionym autorem tekstów 

poświęconych awangardzie i modernizmowi. W opinii CIMAM jednym z najważniejszych osiągnięć Sucha-

na jest międzynarodowa promocja polskiej awangardy – zwłaszcza twórczości Władysława Strzemińskiego i 

Katarzyny Kobro – i jej wprowadzenie do kanonu zachodniej historii sztuki poprzez śmiałą i nowatorską 

interpretację. Łódzkie muzeum zawdzięcza swój dzisiejszy charakter nie tylko programowi wystaw, ale także 

powołanemu przez Suchana Centrum Muzeologicznemu, szeregowi konferencji naukowych i programów 

badawczych oraz aktywności wydawniczej, dzięki którym stało się ośrodkiem także o charakterze badawczo-

naukowym.  

Warto także przypomnieć Panu Ministrowi, że Jarosław Suchan nagrodzony został srebrnym medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za ożywienie programu wystawienniczego oraz edukacyjnego, które prze-

łożyło się na wyraźny wzrost frekwencji w łódzkim Muzeum Sztuki.  

Panie Ministrze, bieżąca sytuacja jednej z wiodących instytucji kultury w Polsce o wypracowanej przez 

lata międzynarodowej randze budzi nasz nie tylko sprzeciw, ale także ogromny niepokój. Odwołanie jej do-



świadczonego i wysoce cenionego dyrektora jest zaprzeczeniem walki polskich instytucji kultury o lepsze 

miejsce na arenie światowej. Muzeum Sztuki w Łodzi potrzebuje dziś mądrej kontynuacji i wykorzystania 

potencjału tej instytucji zbudowanego przez lata ciężkiej pracy przez dyrektora Jarosława Suchana.  

Apelujemy do Pana Ministra o zagwarantowanie utrzymania tego adresu na mapach kultury Europy. 
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