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Prof. Jacek Cupryś  
Wydział Architektury Wnętrz 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
 
 
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ, DOROBKU TWÓRCZEGO I ARTYSTYCZNEGO  
MAGISTRA ADAMA ORLEWICZA, SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU Z PRZEWODEM 
DOKTORSKIM W ZAKRESIE DYSCYPLINY ARTYSTYCZNEJ SZTUKI PROJEKTOWE, 
WSZCZĘTYM PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WNĘTRZ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 
W  WARSZAWIE. 
 
Tytuł pracy doktorskiej: ”Tekst literacki a forma wystawiennicza.    RozwaŜania nad 

kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej”. 
Opieka promotorska: Prof. Henryka Noskiewicz-Gałązka.  
 
 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawą   

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  
z dnia 14 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
 
Niniejsza recenzja została opracowana w ramach w/w przepisów ustawowych oraz 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2004 r.  
z późniejszymi zmianami (stary tryb przeprowadzania czynności),  
a takŜe na podstawie:  
- przedłoŜonej rozprawy doktorskiej pt. ”Tekst literacki a forma wystawiennicza.    

RozwaŜania nad kształtem muzeum literackiego w epoce cyfrowej”. 
 - dokumentacji dorobku artystycznego i dydaktycznego.  
 
 
Mgr Adam Orlewicz urodzony 6 września 1978 roku, zamieszkały w Warszawie przy Al. 
Wojska Polskiego 38/3 jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.  W latach 1998-2003 odbył studia na tym wydziale, 
zakończone dyplomem z wyróŜnieniem w Pracowni Projektowania Wystaw prof. 
Henryki Noskiewicz-Gałązki w roku 2003. Po studiach (2004-2008) pracował  
w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz  
w Biurze Naczelnego Architekta Miasta. Od 2008 roku jest asystentem na 
macierzystym wydziale. Prowadzi równieŜ zajęcia dydaktyczne w Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych od 2007r. Działa twórczo jako projektant wystaw, 
scenografii, grafiki i instalacji przestrzennych. 
 
CZĘŚĆ I 
I.1. Ocena dorobku twórczego i artystycznego. 
Pan Adam Orlewicz jest architektem wnętrz ale przede wszystkim wystawiennikiem. 
Projekty ekspozycji powstałe od czasu ukończenia przez niego studiów to 51 pozycji, 
z których wszystkie, jak wynika z załączonego wykazu zostały zrealizowane. To 
znaczące osiągnięcie. Sądzę, Ŝe przyczynił się do tego konsekwentny dobór 
podejmowanej tematyki projektów w ramach wybranej specjalizacji.  Sprzyjała temu 
takŜe wieloletnia współpraca z kilkoma muzeami i instytucjami kultury. Jeśli spojrzeć 
na liczby, to 13 wystaw przygotował dla warszawskiego Muzeum Literatury, 10 dla 
Domu Spotkań z Historią w Warszawie, 3 dla Muzeum Etnograficznego, 4 dla Pałacu 
Prezydenckiego. Sześć projektów powstało dla placówek poza granicami kraju.  
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W przewaŜającej większości są to plastyczne projekty wystaw i aranŜacje, choć  
w kilku przypadkach opracowane zostały takŜe koncepcje scenariuszy. W portfolio 
znalazła się dokumentacja 17 zrealizowanych projektów i to one stanowią główną 
podstawę niniejszej opinii. Projekty moŜna pogrupować w kilku kategoriach 
wystawienniczej systematyki. NajwaŜniejsze to pokazy i instalacje plenerowe  
w przestrzeniach miejskich, ekspozycje w pomieszczeniach zamkniętych, adaptacje 
wnętrz i budynków dla celów wystawienniczych. Zazwyczaj są to wystawy 
tematyczne i problemowe, często o charakterze biograficznym. Są równieŜ 
pojedyncze stoiska na imprezach targowych poświęconych kulturze.  
Pokazy plenerowe, szczególnie te aranŜowane w przestrzeni miejskiej są 
specyficznymi i trudnymi przedsięwzięciami. Wymagają respektowania kontekstu 
miejsca a ponadto naraŜone są na silną konkurencję elementów agresywnej 
reklamy. Jedność miejsca akcji i powinowactwo środków wyrazu mogą sprawić,  
Ŝe wysublimowana koncepcja wystawiennicza zniknie w krzykliwym, komercyjnym 
otoczeniu. Projekty Adama Orlewicza bronią się tu świetnie, kontrastują z nim, 
ingerują w architekturę, ale równocześnie są w nią harmonijnie wkomponowane. Ich 
historyczna tematyka skłania do wykorzystywania archiwalnych fotografii  
i dokumentów, których naturalna, czarno-biała tonacja narzuca monochromatyczny 
charakter wystaw. Pierwsza ekspozycja plenerowa, zrealizowana w 2004 roku 
„Skrawek wolnej Warszawy – codzienność powstańczej Starówki” jest znakomitym, 
przestrzennym kolaŜem, wykorzystującym urbanistyczny układ uliczek oraz struktury 
elewacji budynków dla zaprezentowania wielkoformatowych fragmentów starych 
zdjęć. W ten sposób do przechodniów dociera powstańcza opowieść o ludziach, 
miejscach i wydarzeniach, które niegdyś się tu działy.  
Drugi przykład to instalacja poświęcona wydarzeniom marca ’68 roku pt. „Tu się 
nigdy nic nie zmieni ‘68” zrealizowana w 2008 roku. W tym przypadku archiwalne 
fotografie dopełniono typografią w postaci tytułowego logotypu wydarzenia  
i tekstów. W efekcie powstała forma wyraźnie plakatowa, której elementy 
wmontowane zostały w miejską przestrzeń. Podobnie jak na Starówce, tak i tym 
razem podstawowe znaczenie ma toŜsamość miejsca – tutaj Uniwersytet i Krakowskie 
Przedmieście. Przy okazji warto podkreślić celność niektórych zdjęć, 
dokumentujących obie ekspozycje. Utrzymane w reporterskim charakterze trafnie 
ukazują „Ŝycie” wystaw w krajobrazie stolicy.  
 
Druga kategoria projektów, to ekspozycje we wnętrzach, salach wystawowych, 
holach, czyli najczęściej spotykany typ wystaw, zwykle czasowych. Wymagają one 
od autora stworzenia charakterystycznej, autonomicznej przestrzeni toŜsamej  
z tematem wystawy, budującej jej „świat”. Zwiedzający powinien się w nim 
„zanurzyć” (określa to modny obecnie termin imersja) i poddać narracji 
zaproponowanej przez autora. Ekspozycje zaprojektowane przez Adama Orlewicza 
kaŜdorazowo posiadają swoją wyrazistą, sugestywną formę, w której podstawową 
rolę odgrywają trzy elementy: sposób ukształtowania przestrzeni, kolor i grafika. 
Tworzą spójną triadę, w której czasami jeden z nich przyjmuje pozycję dominującą. 
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na znaczenie grafiki i precyzję jej 
stosowania. Bywa, Ŝe staje się ona wręcz architekturą wystawy a nie tylko 
uzupełnieniem lub dekorem formy przestrzennej. W sytuacjach, gdy materią wystawy 
lub eksponatem jest fotografia, autor uzupełnia ją elementami graficznymi, 
typografią i kolorem i to te środki w najbardziej wyrazisty sposób budują przestrzeń. 
Tak jest w wypadku wystawy „Chodząc po ziemi. 50 lat fotografii prasowej 
Aleksandra Jałosińskiego”, gdzie krzyŜujące się na podłodze turkusowe pasy-ścieŜki, 
przechodząc na ściany wyznaczają przestrzeń ekspozycji. Stosunkowo intensywna 
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kolorystyka tworzy dobry kontrapunkt dla czarno-białych zdjęć. Na podobnej 
zasadzie ukształtowana została zabudowa wystawy „John Vachon. Trzy razy Polska”. 
W tej grupie ekspozycji nieco inaczej prezentuje się wystawa „Tadeusz Mazowiecki. 
Człowiek dialogu” zaaranŜowana w Pałacu Prezydenckim. To kolaŜ historycznych 
zdjęć, symbolicznych barw, prostych form i liter – pozornie chaotyczny, niespokojny, 
ale przecieŜ nie bez powodu, bo opowiadający o niespokojnych, pełnych wydarzeń 
czasach przełomu. Wysoko oceniam skromną, najspokojniejszą z wystaw „Na nowo. 
Warszawiacy 1945-55”, gdzie czerń i biel wyznaczają strefy prostej zabudowy, przez 
którą przewijają się horyzontalne, linearne zestawy fotografii. W tej prostocie jest 
klasyczna równowaga kompozycji, ale teŜ pewna monumentalność.  
O dobrym opanowaniu warsztatu wystawienniczego zaświadczają wystawy,  
w których występuje mnogość róŜnorodnych eksponatów: etnograficzna - 
„Mapuche. Ziarno Chile” oraz historyczna – „Warszawa 1939 – Tem się tylko Ŝyje, za 
co się umiera”.  
 
Najszerzej udokumentowaną w portfolio kategorią projektów są rozwiązania łączące 
wystawiennicze aranŜacje z adaptacją wnętrz. Autor na ogół dąŜy w nich do 
zachowania tego, co najwartościowsze lub charakterystyczne dla istniejącej 
substancji obiektów, przy priorytetowej roli ekspozycji. Powierzchnie wszystkich tych 
wystaw są stosunkowo niewielkie, efekty zatem są kameralne. Najbardziej 
„wnętrzarskim” projektem jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Elementy 
ekspozycji i wyposaŜenia zostały wplecione w rozbieloną przestrzeń klasycystyczno-
secesyjnych wnętrz. Tam, gdzie pojawiają się one w postaci gablot, ekspozytorów, 
grafiki ściennej mają współczesny charakter. Pomimo, iŜ formalnie kontrastują  
z otoczeniem, to dzięki lekkości, neutralnej kolorystyce i rozświetleniu scalają się z nim. 
Główna wystawa wybija się z tła, jest bardziej scenograficzna a jej zabudowa ma za 
zadanie skupiać uwagę widza na symbolicznych scenach i artefaktach. Czerwień 
falujących kotar wyodrębnia poszczególne sekwencje, zachowując równocześnie 
ciągłość opowieści. Uwagę zwracają oryginalne gabloty - przejrzyste witryny-
serwantki na kółkach, symboliczne w swym wyrazie, bo zarówno teatralne jak  
i podróŜne, gotowe by załadować je na transatlantyk. Projekt ten uwaŜam za 
bardzo udany. 
Kolejna placówka to Muzeum J. I. Kraszewskiego w Dreźnie, mieszczące się  
w niewielkiej XIX-wiecznej willi. Wystawa stała zaprojektowana przez Adama 
Orlewicza powstała w 2012 roku, po wycofaniu przez Polskę z placówki 
dotychczasowych zbiorów. Wpłynęło to na kształt obecnej ekspozycji, której 
powierzchnię zredukowano jedynie do trzech pomieszczeń. Ograniczono ilość 
eksponatów i zaniechano odtwarzania wnętrz z epoki, wprowadzając w zamian 
rozwiązania multimedialne. Dzięki temu wzbogacona została narracja i zasób 
informacji a nowa formuła, zdaniem autorów bardziej odpowiada oczekiwaniom 
dzisiejszego widza. Powstał projekt syntetyczny, przejrzysty, respektujący symetryczny 
układ trzech pokoi a jednocześnie zaznaczający nową strukturę wystawy. Jedność 
przestrzeni podkreśla istniejąca amfilada, ale przede wszystkim elementy zabudowy: 
taśmowy pulpit obiegający ściany zwany „kalendarium myśli”, podest i siedziska – 
wszystko połączone kolorem czerwonym. W środkowym wnętrzu kolor przechodzi na 
ściany, podkreślając jego rangę na ścieŜce zwiedzania. Czerwień ma tu wyraźnie 
symboliczne, narodowe konotacje – wszak to podobno jedyne polskie muzeum na 
obczyźnie. Ponadto opowiada ono takŜe o innych wielkich Polakach, dla których 
Drezno było emigracyjnym przystankiem. 
Inna zagraniczna placówka, Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego  
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w Berdyczowie to dwa sklepione klasztorne pomieszczenia, w które projektant 
wprowadził bardzo wyrazistą architekturę wystawy. To dwie skontrastowane 
przestrzenie – mroczna o masywnej zabudowie część archiwalna oraz jasna, 
rozświetlona strefa otwierająca się na bezkres oceanu. Obydwie ukształtowane 
zostały poprzez interesujące elementy. CięŜkie, geometryczne bryły zbudowane  
z rudego Cortenu stanowią nośnik dla gablot z archiwaliami i grafiki. Tworzą własną 
przestrzeń, niezaleŜną od wnętrza. Z kolei w drugiej strefie lekkość i biel zabudowy 
pozwalają ogarnąć wzrokiem całość pomieszczenia, obejrzeć eksponaty, 
multimedia, drobne artefakty, niezobowiązująco rozrzucone wśród muszelek na 
marmurowych parapetach.  
Ostatnią z realizacji w omawianej kategorii jest stała ekspozycja malarstwa Alfreda 
Wierusz-Kowalskiego w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Podzielona na trzy 
tematyczne części,  przypisane poszczególnym pomieszczeniom opowiada  
o artyście i prezentuje jego twórczość. „Pudełkowaty” kształt wnętrz został 
przełamany poprzez wprowadzenie dodatkowych, diagonalnych ścian, które 
łagodnie sugerują zwiedzającym kierunek cyrkulacji. Przestrzeń dzięki temu zyskała 
równieŜ nowe perspektywy i pozwoliła na zaaranŜowanie małych scen. 
Konsekwentny sposób kształtowania zabudowy w połączeniu z ciepłą kolorystyczną 
tonacją i przemyślanym oświetleniem sprawił, Ŝe powstała harmonijna całość.  
Trzy ostatnio przedstawione projekty łączy podobne podejście do sposobów 
kształtowania przestrzeni wystaw i stopniowania ingerencji w zastaną substancję 
wnętrz. Ponadto, dokumentacja została tu poszerzone o rzuty i rysunki, co 
zdecydowanie daje pełniejszy obraz i ułatwia analizę.  
Podsumowując całą wystawienniczą twórczość Adama Orlewicza mogę stwierdzić, 
Ŝe jest on dojrzałym, utalentowanym i doświadczonym juŜ projektantem. Potrafi 
świetnie operować warsztatem. Co waŜne, nawiązuje moim zdaniem do najlepszych 
tradycji polskiego wystawiennictwa, ale jego projekty są absolutnie współczesne, 
wykorzystujące aktualne narzędzia komunikacji i multimedia, lecz czynią to w sposób 
wywaŜony.  
 
I.2. Dorobek dydaktyczny  
Mgr Adam Orlewicz współpracuje jako asystent z prof. Markiem Kosmulskim, 
prowadząc zajęcia w zakresie wystawiennictwa i komunikacji wizualnej. Trudno 
zatem w takiej sytuacji formalnie ocenić jego indywidualny wkład w studenckie 
projekty. Niemniej, porównując jego dokonania z charakterem działań studentów 
zauwaŜyć moŜna wiele cech wspólnych. To pozwala domniemywać, Ŝe wkład ten 
jest znaczący. Natomiast efektem samodzielnej opieki nad studentami są aneksy 
graficzne do dyplomów. Projekty plakatów i zaproszeń prezentują wysoki poziom,  
są dojrzałe pod względem koncepcyjnym i plastycznym. 
 
I.3. Dorobek naukowo-badawczy 
Mgr Adam Orlewicz nie prowadził dotąd działalności stricte naukowo-badawczej, 
nie licząc wystąpienia na konferencji w IWP w Warszawie. Jest jednak projektantem 
piszącym, od dwunastu lat współpracującym z miesięcznikiem Architektura Murator, 
gdzie opublikował szereg artykułów dotyczących zagadnień architektury. 
 
I.4. Nagrody i wyróŜnienia 
Wykaz osiągnięć w tej kategorii zawiera 8 pozycji. Adam Orlewicz był stypendystą 
Ministerstwa Kultury i Sztuki (2004), dwukrotnie został wyróŜniony w konkursie 
Wydarzenie Muzealne Roku (2004, 2016). Otrzymał III nagrodę na Biennale Wystaw 
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Międzynarodowych w Krasnojarsku (2005). Ponadto brał udział w licznych 
konkursach w dyscyplinie wystawiennictwa, uzyskując nagrody i wyróŜnienia.  
Fakty te pozytywnie świadczą o aktywności i pracowitości, ale i o wysokich 
kompetencjach i talencie autora.   
 
 
CZĘŚĆ II 
II.1 Ocena pracy doktorskiej   
Praca doktorska została przedstawiona w postaci folderu A3, zawierającego 
wstępną część teoretyczną, ilustrowany opis projektu oraz jego planszową 
dokumentację. Wprawdzie taka forma prezentacji odbiega nieco od akademickich 
standardów prac doktorskich (brak spisów treści i ilustracji), to nie uwaŜam tego za 
uchybienie, bo zarówno sposób przeprowadzenia wywodu jak i materia 
opracowania bezwzględnie tego nie wymagają. Są tu tytuły kolejnych części, 
niezbędne przypisy, podpisy pod ilustracjami, bibliografia a całość jest czytelna, 
zrozumiała i staranna. Opracowania badawcze powstające w dziedzinie sztuki 
powinny mieć przywilej indywidualizowania formy przekazu, adekwatnej do 
podjętego problemu artystycznego lub projektowego.  
Adam Orlewicz wybrał temat swojej rozprawy, jak sądzę z dwóch powodów. Po 
pierwsze, bliska jest mu problematyka literatury jako tematu wystawienniczego, 
poniewaŜ od wielu lat współpracuje z Muzeum Literatury w Warszawie. Po drugie, 
będąc czynnym projektantem ekspozycji jest na bieŜąco w nurcie przemian, jakim 
podlega muzealnictwo i chce sformułować swoje stanowisko wobec tych zjawisk.  
Kwestiom tym poświęcona jest pierwsza część opracowania, w której autor 
uzasadnia niezbędność projektowania we współczesnym muzealnictwie, szczególnie 
w dobie „renesansu muzeów” oraz transformacji ich funkcji i roli. Wiodącą pozycję 
przypisuje projektantowi, który wnosi „jakości interpretacyjne” do przedsięwzięcia 
wystawienniczego, czyli wartości dodane decydujące o jego unikalności. 
Autor zwięźle i bardzo trafnie charakteryzuje współczesne wystawiennictwo.  
Definiuje istotne pojęcia, określa pola dla interpretacji w róŜnych typach ekspozycji. 
Diagnozuje niekorzystne zjawiska wynikające z ekspansji mediów elektronicznych we 
wszystkie sfery Ŝycia, co ma równieŜ wpływ na oczekiwania, przyzwyczajenia  
i zdolności percepcyjne zwiedzających. W rezultacie muzea weszły w swoistą 
rywalizację z mediami, a chcąc zachować atrakcyjność zaczęły wykorzystywać 
podobne narzędzia techniczne, wzbogacając je o nachalną czasem oprawę 
scenograficzną. Ta tendencja niesie ze sobą ryzyko dosłowności i sztuczności a takŜe 
nadmiaru środków wyrazu i bodźców przez nie generowanych.  
Adam Orlewicz doskonale rozumie istotę wystawiennictwa. Uznaje wagę 
oryginalności eksponatu i rolę jego przestrzennego kontekstu. W swych poglądach 
wyraźnie nawiązuje do dobrych tradycji awangardy i dziedzictwa polskiego 
wystawiennictwa, doceniając jednocześnie znaczenie współczesnych mediów. W 
pełni zgadzam się z jego obserwacjami i wnioskami, jakie formułuje. Taka wierność 
zasadom moŜe niektórym wydawać się anachroniczna, jednak z to nich wynika 
specyficzny język wystawienniczy, operujący syntetyczną formą plastyczną, opartą 
na skojarzeniach, skrótach myślowych, metaforach.  
MoŜna dyskutować ze stwierdzeniem, Ŝe „wprowadzane do wystawy formy powinny 
angaŜować przestrzeń w moŜliwie najprostszych kształtach i układach”, gdyŜ wydaje 
się to zbytnim uproszczeniem i uogólnieniem. Równie dyskusyjna moŜe okazać się 
szlachetna wiara autora w reaktywację tradycyjnej roli wystawiennictwa lub inaczej - 
architektury efemerycznej, jako „poligonu doświadczalnego dla nowych form w 
architekturze i projektowaniu wnętrz”. Zachodzące procesy konwergencji dyscyplin 
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artystycznych, przenikania się dziedzin sztuki, nauki i technologii odebrały tej 
specjalności, uprawniony w minionym stuleciu, niemal wyłączny przywilej 
swobodnego eksperymentowania, rozszerzając go na pozostałe dyscypliny. 
Architektura i wnętrza epatują dziś w sferze wizualnej tymi samymi środkami  
i działaniami. Na szczęście wystawiennictwo nadal posiada znacznie większe pole 
dla działań w zakresie interpretowania, komunikowania, przekazu informacji  
i tworzenia unikalnych przestrzeni o funkcji znaczeniowej.  
W swoich rozwaŜaniach autor posługuje się pojęciem „dobrego projektu” 
wystawienniczego i formułuje jego kryteria. DuŜą rangę nadaje eksponatom, ich 
przestrzennemu kontekstowi, plastycznej interpretacji tematu i multimediom. 
ZauwaŜmy, Ŝe tym ostatnim przypisuje głównie rolę słuŜebną i drugorzędną.  
W sumie trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza w odniesieniu do ekspozycji 
artefaktów. Bywają jednak tematy lub wystawy narracyjne, w których nowe media 
mogą być uŜyte jako pierwszoplanowe. Rozumiem jednak i podzielam poglądy 
autora w tej kwestii. 
 
II.2 Projekt  
Analizując projekt najprościej jest podąŜać za zaproponowanym przez autora 
podziałem tematycznym. Muzeum Literatury powstałe w 1952 roku mieści się od 
początku w obecnej lokalizacji. Zaadaptowane na ten cel, odbudowane po wojnie 
staromiejskie kamienice mają układ pomieszczeń i komunikacji mało sprzyjający 
funkcji wystawienniczej. Niemniej, spełniały ją przez kilkadziesiąt lat i to z duŜym 
powodzeniem. Dopiero w ostatnich latach podjęto działania przygotowawcze do 
modernizacji obiektu. Studyjny projekt doktorski Adama Orlewicza ma zatem swoje 
odniesienie do rzeczywistej sytuacji i moŜe być alternatywą dla prowadzonych przez 
muzeum działań i powstałych rozwiązań konkursowych. Główną przesłanką tego 
studium jest zwiększenie powierzchni wystawienniczej i wielofunkcyjnej, jako 
priorytetowych dla funkcjonowania muzeum. Pozyskanie dodatkowych metrów 
kwadratowych jest moŜliwe jedynie poprzez rozbudowę, co w tym konkretnym 
układzie budynków oznacza wykorzystanie przestrzeni podwórca. Zaproponowana 
przez autora koncepcja przewiduje przekrycie jego powierzchni na wysokość dwóch 
kondygnacji oraz stworzenie poniŜej kolejnego wnętrza ekspozycyjnego. Powstała  
w ten sposób kubatura pomieści salę wielofunkcyjno-wystawienniczą oraz trakty 
komunikacyjne, w tym przewiązkę i połączy w całość oba równoległe zespoły 
budynków muzealnych.  
W projekcie przewidziano teŜ udostępnienie dla zwiedzających dodatkowego 
wejścia dla osób niepełnosprawnych, korytarza i drugiej klatki schodowej, w duszy 
której zamontowana będzie winda. Poza wyburzeniem łącznika między budynkami 
zaplanowano tylko niewielkie korekty w istniejącej substancji. W tak powstałej 
strukturze budowlanej autor dokonał przegrupowania poszczególnych funkcji. 
Uzyskał racjonalny układ, dobrze skomunikowany, umoŜliwiający elastyczne, 
wielowariantowe wykorzystywanie przestrzeni dla róŜnych przedsięwzięć. Co 
najwaŜniejsze, powierzchnia wystawiennicza i wielofunkcyjna została podwojona.  
W stworzeniu nowego planu funkcjonalno-przestrzennego niewątpliwie pomogła 
autorowi świetna znajomość obiektu i problemów towarzyszących funkcjonowaniu 
tego szczególnego muzeum. Najbardziej radykalnym rozwiązaniem przedstawionym 
w projekcie jest zabudowa podwórka. Bez niej nie byłoby moŜliwe tak uniwersalne 
zaprogramowanie przestrzeni. Propozycja jest zgodna z intencjami muzealników  
i uwzględnia zalecenia konserwatorskie i archeologiczne. Przyjęta forma jest zatem 
prosta, przejrzysta - to szklana obudowa kubatury wewnętrznej. Czysta funkcja  
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i konstrukcja, moŜna powiedzieć neutralna w modernistycznym wyrazie, jest wyraźnie 
inna od kontekstu zabudowy. Wciąga otoczenie do środka i integruje ze sobą 
sąsiadujące przestrzenie. Pozwala teŜ na pewną izolację, dzięki systemom 
stropowych rolet i paneli-okiennic na jednej ze szklanych ścian. Wszystkie elementy 
nowej zabudowy tworzą harmonijną całość, która w sposób klasyczny kontrastuje  
z materią elewacji kamienic. Zaplanowane w sali wyposaŜenie techniczne umoŜliwia 
realizację ekspozycji, co ilustruje przykładowa aranŜacja. Dowodzi ona, jak inną 
jakościowo przestrzeń, nieobecną dotychczas w tym muzeum oferuje projekt.  
Pod poziomem parteru przewidziano jeszcze jedną salę wystawową, 
skomunikowaną, jak podaje autor z piwnicami budynków. Z parterem łączy ją duŜa, 
modułowa powierzchnia przeszklonego stropu, będąca jednocześnie podłogą sali. 
Jest efektownym zabiegiem, co pokazują wizualizacje. Mam pewne wątpliwości, czy 
od strony uŜytkowej będzie dobrze się sprawdzać w parterowej sali.  
 
II.3 Wystawa główna 
Omówione powyŜej przekształcenia struktury budynków Muzeum Literatury zmierzały 
do stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków dla działań wystawienniczych, 
w tym dla stałej ekspozycji poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Autor umieszcza ją 
na niemal całym pierwszym piętrze muzeum. Wbrew trudnym warunkom 
przestrzennym, podejmuje próbę udowodnienia, Ŝe jest moŜliwe zaaranŜowanie tu 
ekspozycji modułowej, którą moŜna zwiedzać w całości lub wybiórczo. Taką 
kompozycję wystawy zakłada teŜ merytoryczna koncepcja opracowana przez 
zespół pracowników muzeum, na której Adam Orlewicz opiera swój projekt. 
Modułowość wystaw to aktualna tendencja, lepiej przystająca do współczesnych 
funkcji muzeów, głównie edukacyjnych i popularyzatorskich, umoŜliwiająca 
indywidualizowanie ścieŜek zwiedzania. Zaproponowany układ spełnia takie 
potrzeby. Główny podział ekspozycji na trzy moduły dzieli się dalej na tematyczne 
sale i poszczególne sekwencje. Moduły A i B tworzą pętlę, tzn. zaczynamy i kończymy 
zwiedzanie w module A „Powrót do źródeł”, uznanym za centralny. Po drodze, 
wędrując przez moduł B poznajemy Ŝycie Wieszcza. Ta narracyjna klamra działa 
symbolicznie. Moduł C „Strefa interpretacji”, mówiący o Romantyzmie jest bardziej 
wyodrębniony a w jego przestrzeni przewidziane są dodatkowe działania.  
Czytelny i logiczny układ wystawy wzmocniony został poprzez jej plastyczną oprawę. 
Jest ona surowa z załoŜenia, minimalistyczna w wyrazie, oparta na prostych 
zasadach. Przestrzeń wnętrz, w których zachowany został układ otworów 
drzwiowych i okiennych budowana jest z brył, na ogół prostopadłościennych. Są 
pełne lub szkieletowe z częściowym wypełnieniem, zaleŜnym od przeznaczenia. 
Powstają w ten sposób zróŜnicowane zestawy gablot i ekspozytorów. Autor 
konsekwentnie operuje nimi w poszczególnych częściach wystawy, co  
w połączeniu z innymi środkami sprawia, Ŝe całość staje się  stylistycznie spójna  
i jednorodna. Dla modułów wystawy zastosowano kod oparty na kontrastach  
w sferze koloru i jasności. Stosowany naprzemiennie pozwala rozgraniczać moduły 
wystawy, choć bywa teŜ uŜyty w ich obrębie. Działa informacyjnie, wpływając 
równocześnie na emocje widza. Czerń i biel, mrok i jasność stwarzają ogólne 
środowisko ekspozycji, w którym pojawiają się elementy zabudowy a w nich 
eksponaty. Ta hierarchiczna struktura obowiązująca w całej ekspozycji narzuca jej 
rytm. Klarowność rozwiązania nie zaskakuje, jeśli przypomnimy sobie wystawy 
zrealizowane przez Adama Orlewicza i jego wypowiedzi. To ta sama idea priorytetu 
czystej i znaczącej formy plastycznej, tutaj jeszcze bardziej purystycznej  
i zdyscyplinowanej. To umowność a nie scenograficzna dosłowność lub 
multimedialny kalejdoskop. To swego rodzaju „powrót do źródeł” wystawiennictwa. 
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Przyjęta konwencja wystawy jest wobec widza wymagająca, zmusza go do 
zastanowienia, odnajdywania znaczeń w formie. Równocześnie pozwala skierować 
uwagę na eksponaty, na meritum, bowiem kontekst nie zakłóca percepcji. To na 
pewno właściwa formuła dla muzeum literackiego, jak pisze autor - ”rozszerzająca 
pole do interpretacji”. Wszak czytając, nasza wyobraźnia podsuwa nam obrazy, 
sceny, dźwięki. Idąc na tę wystawę musimy stać się jej czytelnikami.  
Czy przedstawiona koncepcja wystawy będzie przekonywująca dla dzisiejszego 
odbiorcy, przyzwyczajonego do ciągłej animacji? MoŜe być to trudne, bo język, 
jakim przemawia nie dla wszystkich będzie zrozumiały, moŜe wydać się mało 
atrakcyjny, przeszły. Ja odnajduję w tym projekcie wiele wartości. Jako studium,  
a takŜe jako jedna z wielu moŜliwych wizji, ma za zadanie pobudzać do dyskusji.  
By odnieść powyŜsze rozwaŜania do realiów, zajrzałem do wyników konkursów 
zorganizowanych przez Muzeum Literatury. Nagrodzone projekty wystawy głównej 
epatują ekspresyjnymi formami, multimediami, gwarantują imersję i emocje poprzez 
zmysłowe oddziaływania. Wpisują się w przyjętą i oczekiwaną dziś formułę 
wystawienniczą. Sąd konkursowy w swoich zaleceniach kaŜdorazowo zwracał 
jednak uwagę na konieczność zwiększenia ilości eksponatów... pozostawiam to bez 
komentarza. Z kolei projekty przebudowy siedziby muzeum wprowadzają  
w przestrzeń podwórka róŜne, często dyskusyjne formy zabudowy. Zwycięskie 
rozwiązanie wydaje się interesujące i wywaŜone. Brak mu jednak w porównaniu  
z niniejszym projektem doktorskim lekkości, uniwersalności a takŜe powierzchni. 
Utwierdza mnie to w przekonaniu, Ŝe koncepcja opracowana przez Adama 
Orlewicza skutecznie rozwiązuje problemy sformułowane w załoŜeniach, jest 
przemyślana i konsekwentnie utrzymana w przyjętej przez niego stylistyce. Ma przy 
tym specyficzny urok spokojnej, zbalansowanej formy. 
 
Konkluzja 
Patrząc na całość przedstawionego materiału zauwaŜa się spójność w kaŜdej sferze 
aktywności Adama Orlewicza. Zarówno działalność twórcza, projektowa, jak  
i dydaktyka oraz praca doktorska ujawniają tę samą postawę wobec zagadnień,  
z którymi musi się zmierzyć autor, nauczyciel lub badacz uprawiający dyscyplinę 
sztuki projektowej. Mając za sobą lata pracy i ukształtowany warsztat przenosi on 
swoje doświadczenia na kaŜde z pól działalności. To, co tworzy jest bez wątpienia 
współczesne, ale zawiera teŜ dozę tradycjonalizmu, w dobrym znaczeniu tego 
słowa. UwaŜam to za cenną wartość. W projekcie doktorskim oznacza to odwagę 
nie ulegania popularnym trendom i zaproponowanie rozwiązań w pewnym sensie 
klasycznych, pasujących jednak znakomicie do tematu przedsięwzięcia i kontekstu 
miejsca. To dojrzały projekt zasługujący na wysoką ocenę.  
 
Na podstawie przedłoŜonego materiału stwierdzam, Ŝe pan mgr Adam Orlewicz 
wykazał wiedzę teoretyczną w dyscyplinie „sztuki projektowe” oraz posiada 
umiejętności i doświadczenie do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej – 
projektowej oraz naukowo-badawczej. Przedstawiona praca doktorska stanowi 
oryginalne rozwiązanie postawionego problemu artystycznego i projektowego  
i moŜe być podstawą do nadania mu przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz ASP 
w Warszawie stopnia doktora w dyscyplinie artystycznej „sztuki projektowe” 
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