
WARSZAWA W BUDOWIE 4: MIASTO NA SPRZEDAŻ 

Reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej Warszawy od XIX wieku do dziś. 
 
12 października – 9 grudnia 2012 
 
inauguracja festiwalu: 12 października (piątek), godz. 19.00 
miejsce: Emilia, ul. Emilii Plater 51 
kurator festiwalu: Tomasz Fudala 
	  

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie | ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa | www.artmuseum.pl 
kontakt dla prasy: +48 22 569 40 10  | prasa@artmuseum.pl 

 
KRZYK MODY  
 
wystawa towarzysząca 
3 – 18 listopada 

otwarcie: 3 listopada (sobota), godz. 16.00  
miejsce: witryna H&M, ul. Marszałkowska 104/122 
 
kurator: Marcin Różyc 
koordynatorzy: Maja Duczyńska, Piotr Partyka 
artyści: Sławek Belina, New Roman, Marzena Nowak, Paulina Ołowska, 
Agnieszka Polska, Karol Radziszewski, Anna Zaradny 
projektanci: Gosia Baczyńska, Ania Kuczyńska, Jakub Pieczarkowski, Maciej 
Zaremba 

 
 

Projekt „Krzyk mody” powstał w wyniku współpracy artystów z projektantami, 
słynnymi sklepami oraz butikami. Specjalnie dla nich artyści zaprojektowali 
nietuzinkowe witryny sklepowe, będące dowodem na to, że reklama nie zawsze 
musi krzyczeć „Kup mnie!”, zamiast tego może być dziełem sztuki. Witryny 
sklepowe zaaranżowane przez artystów to niemal oczywistość w miastach takich 
jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork. Nie tylko upiększają miasto, ale swą 
pomysłowością zaskakują przechodniów i zachęcają do zakupów. Natomiast w 
Warszawie, która skądinąd w bardzo szybkim tempie się modernizuje, z nostalgią 
wspominane są dzieła dekoratorów witryn Domów Centrum, Mody Polskiej czy 
Centralnego Domu Towarowego. „Krzyk mody” pragnie przypomnieć o tej tradycji i 
zakłada, że artyści wizualni w dialogu z projektantami stworzą „modne dzieła 
sztuki”. 
 
„Krzyk mody” to również konkretne, „handlowe” zadanie dla polskich artystów, 
którzy rzadko konfrontują się z krajową modą i reklamą. Tym razem, powinni 
stworzyć dzieło sztuki, które nie tylko oczaruje i skłoni do zakupów, ale 
jednocześnie będzie żyło w ulicznym oknie wystawowym upiększając miasto. 
Akcja skupiona będzie w modowym zagłębiu Warszawy – chodzi oczywiście o 
Śródmieście Południe. Witryny „Krzyku mody” znajdą się również na ulicy 
Marszałkowskiej, niegdyś głównej arterii handlowej Warszawy, na Pradze, która 
zdobywa coraz ważniejszą pozycję w świecie mody, oraz w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej. Mapa wszystkich lokalizacji udostępniona jest na 
www.warszawawbudowie.pl. 


