
 

 
 

 

BANKIET CIAŁ 
SYLWESTROWY BAL CHARYTATYWNY W EMILII 
 
data: 31 grudnia, godz. 21.30 – 5.00 
miejsce: Emilia, ul. Emilii Plater 51 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie serdecznie 
zapraszają na sylwestrowy „Bankiet ciał”. Pawilon Emilia - nowa, tymczasowa siedziba 
Muzeum - przejdzie na tę jedyną noc metamorfozę i stanie się scenografią 
performatywnej wystawy rozgrywającej się pośród witających Nowy Rok gości. 

„Bankiet ciał”, w swej nazwie nawiązujący do słynnego perfomansu francuskiej artystki 
Louise Bourgeois, "The Body Banquet", to zabawa na trzech piętrach Emilii w otoczeniu 
kostiumów z naważniejszych performansów i ruchów artystycznych w sztuce XX i XXI 
wieku. Goście bawić się będą w towarzystwie performerów przebranych m.in. za 
Katarzynę Kobro, w stroje projektowane przez Sonię Delaunay dla dadaistów, 
charakterystyczne garnitury brytyjskiego duetu Gilbert i George i wiele innych 
przełomowych kostiumów. Pieczę nad strojami objął ceniony projektant i współczesny 
kubista Rafał Kowalski, a akcję choreograficzną przygotowuje znakomita choreografka 
i tancerka Maria Stokłosa. 

Program muzyczny: 

The KDMS - czyli Kathy Diamond i Max Skiba, polsko-brytyjski duet new disco. 

DJ Wolfram aka Diskokaine – austriacki enfant terrible za deckami, współpracował 
m.in z takimi sławami jak Moby, Hercules and Love Affair czy Haddaway, prezentuje 
szerokie spektrum muzyki klubowej od Chicago house'u po elektropop i italodisco. 

Lies Vanborm oraz Tatiana Geysen aka T.Lizzy to kolektyw producencko-didżejski 
z Belgii. Znane z artystycznych setów w największych muzeach i galeriach sztuki, tworzą 
muzykę do performensów, spektakli teatralnych oraz happeningów. 

Ménage a Trois – znane i kochane z warszawskiej sceny klubowej trio gorących 
didżejek zapewni tańce do największych hitów. 

„Bankiet ciał” to sylwestrowa zabawa, której towarzyszy szczytny cel. Dochód z balu 
zasi l i  konto zbiórki publicznej Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki do kolekcj i  Muzeum. Każdy, kto 



	  

	    
 

wykupi cegiełkę na zbiórkę publiczną Towarzystwa, będzie upoważniony do darmowego 
wstępu na tę wyjątkową imprezę. 

Cena cegiełki: 200 zł. Na gości „Bankietu ciał” czekać będą dwa darmowe drinki 
i k iel iszek szampana o godz. 24.00 oraz atrakcyjne menu bezpłatnych przekąsek. 

Można już wpłacać pieniądze na wykup cegiełki.  Odbiór cegiełek wraz 
z wejściówkami od 1 grudnia 2012 w recepcji Muzeum przy ulicy Pańskiej 3. 

Tytuł przelewu: „Cegiełka”  

Prosimy także w tytule przelewu wpisać imię nazwisko osoby uprawnionej do odbioru 
cegiełek i wejściówek oraz mail i/lub telefon kontaktowy. 

Numer konta bankowego: 19 1910 1048 2209 0173 7747 0002 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

Ponieważ impreza ma charakter charytatywny, zakupione cegiełki nie podlegają zwrotowi. 
 

Rezerwacje i zapytania: bankietcial@artmuseum.pl. 

 

 

Partnerem artystycznym imprezy jest MYSIA 3, nowy warszawski concept store, który realizuje 
ideę mody zindywidualizowanej. W styczniu 2013 roku, kostiumy „Bankietu ciał” zaprojektowane 
przez Rafała Kowalskiego (rezydenta MYSIA 3) zostaną zaprezentowane w przestrzeni 
ekspozycyjnej na MYSIEJ 3. 

 

Obsługę balu zapewnia hotel Intercontinental. Dla gości balu spoza Warszawy hotel przygotował 
pulę pokoi dwuosobowych ze śniadaniem w promocyjnej cenie 280 zł - na hasło Muzeum. 
Meldując się w recepcji w dniu 31 grudnia trzeba będzie okazać wykupioną cegiełkę. 
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