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Kolejne muzeum sztuki w Poczdamie Das Minsk
DAS MINSK, nowe muzeum sztuki współczesnej w Poczdamie, otworzy swoje
podwoje wiosną 2022 roku. Podstawą jego zbiorów jest bogata kolekcja
gromadzona przez lata przez Hasso Plattnera, który zebrał dzieła sztuki z
terenów byłej NRD. Wystawy otwierające prezentują dokonania dwóch
artystów: malarza Wolfganga Mattheuera (*1927 w Reichenbach/Vogtland; †
2004) oraz fotografa i filmowca Stana Douglasa (*1960 w Vancouver). Z
biegiem lat Hasso Plattner nabył liczne pejzaże i obrazy przedstawiające
ogrody autorstwa Wolfganga Mattheuera. W ubiegłym roku zakupiono cykl
zdjęć "Potsdamer Schrebergärten". Jesienią 2022 roku DAS MINSK zadedykuje

Ruth Wolf-Rehfeldt obszerną retrospektywę z okazji jej 90. urodzin.
Twórczość artystki obejmuje "maszynopisy", grafiki, kolaże, a także obrazy.
Od początku swojego istnienia restauracja "Mińsk" była miejscem, gdzie
organizowano imprezy okolicznościowe i muzyczne. Nawiązując do tej
tradycji mają się tutaj odbywać koncerty, odczyty i spektakle. Na wiosnę 2023
roku planowana jest wystawa poświęcona legendarnej trasie koncertowej
Louisa Armstronga z 1965 roku, podczas której muzyk jazzowy przemierzał
NRD.
Restauracja z tarasami została zbudowana w latach 1971-1977 według
projektu Karla-Heinza Birkholza. Obecnie jest ona odnawiana przez Fundację
Hasso Plattnera i przygotowywana do prezentowania sztuki. Wnętrze zapewni
900 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej z wyjątkowym
klimatem i optymalnymi warunkami oświetleniowymi. Otwarta konstrukcja
sal kolumnowych na dwóch piętrach w połączeniu z możliwością
elastycznego kształtowania modułów ściennych pozwoli MINSK w zupełnie
nowatorski sposób reagować na potrzeby sztuki. Bar MINSK, taras i foyer
będą otwarte dla publiczności niezależnie od zwiedzania ekspozycji. W ten
sposób DAS MINSK także w przyszłości pozostanie miejscem spotkań.
https://dasminsk.de/
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