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Obrady tegorocznego Kongresu
są okazją do poszukiwania odpo-
wiedzi na pytania o polską kulturę
w dwudziestolecie t ransformacji
społecznej i ustrojowej.

Podczas planowanej debaty od-
niesiemy się do ważnych kwestii:

Co przyniosły transformacja us-
trojowa oraz przystąpienie Polski
do struktur UE? Jakie zmiany za-
szły w sposobie zarządzania kultu-
rą na przestrzeni dwóch ostatnich
dekad? W jakim kierunku powinna
zmierzać polityka kulturalna pań-
stwa? Jakie wyzwania stoją przed
nią we współczesnym, globalizują-
cym się świecie?

Prezentowany serwis interneto-
wy powstał, by ułatwić Państwu
udział we wrześniowych obradach
Kongresu oraz umożliwić dyskusję
nad stanem i przyszłością polskiej
kultury.                               Minister
Kultury i DziedzictwaNa rodowego

Kolekcja: Atlas Sztuki Sp. z o. o.  Autor : Zbigniew Libera

Śląskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych
Autor : Marek Sobczyk

Kolekcja: Śląskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych
Autor : Edward Dwurnik

Muzeum Narodowe w Kielcach
Autor : Edward Dwurnik

Ikony kultury to zbiór udostępnionych,
dzięki uprzejmości muzeów oraz pań-
stwowych i prywatnych galerii sztuki,
reprodukcji prezentujący ch dorobek

polskich artystów ostatnich 20 lat. Na
poszczególne kolekcje składają s ię
obrazy, rzeźby, instalacje, filmy i pro-
dukty designu, k tórych autorskiego

wyboru dokonali kuratorzy współpra-
cujących z serwisem Kongresu insty-
tucji. Zebrane dzieła inspirują, bawią i
prowokują – za każdym zmuszają do
autorefleksji i konfrontują wizję artys-
tyczną z problemami współczesnego
społeczeństwa. Zapraszamy do zwie-
dzania.
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