U–jazdowski 	
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedną z najważniejszych instytucji kultury
w Polsce, miejscem tworzenia
i prezentacji sztuki współczesnej
we wszystkich jej przejawach.
Na bogaty program składają się
wystawy, performanse, pokazy
filmowe, rezydencje artystyczne,
wydawnictwa. Centrum położone jest w barokowym zamku,
w parku mieszczącym się
przy Trakcie
Królewskim.

Wystawy

Sztuka współczesna jest
dla nas narzędziem badania
i interpretacji różnorodnych
zjawisk. Artyści, dysponując
takimi środkami jak wyobraźnia, intuicja, wrażliwość i rygor, potrafią dostrzec niewidoczne lub pomijane aspekty
rzeczywistości i rzucić na nie
nowe światło, a także – lepiej
niż ktokolwiek inny – pobudzić ciekawość.
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{Project Room}
Miejsce prezentacji solowych
wystaw młodych
artystów. W 2020
roku swoje nowe
prace prezentują tu:
Kornelia Dzikowska,
Jan Baszak, Adelina
Cimochowicz, Piotr
Bruch, Sebastian
Sebulec i Marek
Wodzisławski.
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Performans

Przyglądamy się przemianom
zachodzącym w tradycyjnym formacie wystawy, który traci dziś
na znaczeniu na rzecz innych
form, łączących sztuki wizualne
ze sztukami performatywnymi,
literaturą i muzyką. Interesuje
nas odmienna rola widza, który
coraz częściej staje się performerem i aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Organizujemy
wystawy choreograficzne, performatywne warsztaty i oprowadzania, performanse, rezydencje
artystyczne i koncerty.
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Kino

Prezentujemy filmy
na pograniczu kina
Repertuar
i sztuk wizualnych,
www.u-jazdowski.pl/kino
dokumenty, animacje,
kino gatunkowe, eksperymenty, filmy reprezentujące
najważniejsze i najciekawsze zjawiska współczesnej
kinematografii oraz jej obrzeży. To miejsce kojarzone
z dobrymi filmami – również z tymi, które nie wchodzą
do szerokiego obiegu kinowego.
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Wydawnictwa
Wydawane przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski publikacje, powstające nieodmiennie we współpracy
z wybitnymi grafikami, odznaczają się dbałością o poziom
merytoryczny i edytorski, często – oryginalnością rozwiązań.
Program wydawniczy obejmuje zarówno druki okazjonalne,
związane z wystawami i innymi wydarzeniami w U–jazdowskim, jak i wydawnictwa klasyczne – książki o sztuce i artystach, w tym niewątpliwe rarytasy: utwory samych artystów.
Publikacje towarzyszące wystawom przyjmują różne formy –
od niewielkich przewodników, stanowiących wprowadzenie
do wydarzenia, przez mniej lub bardziej obszerne katalogi, po
książki artystyczne, bywa, że same w sobie będące wydarzeniem.
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Biblioteka i czytelnia Art Bookstore
Biblioteka i czytelnia
mieści się w podcieniach dziedzińca Zamku Ujazdowskiego.
Udostępnia zbiory
wydawnictw z zakresu
sztuki współczesnej,
magazyny artystyczne
oraz katalogi wystaw.
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Księgarnia i sklep muzealny w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oferuje książki o designie,
architekturze, fotografii i sztuce, wyselekcjonowaną
beletrystykę, reportaże, literaturę dziecięcą najlepszych
wydawnictw, albumy polskie i zagraniczne, magazyny
o sztuce, projektowaniu i stylu życia. Poza książkami
można tu znaleźć piękne przedmioty zaprojektowane
przez polskich designerów i oryginalne gadżety, wyroby
papiernicze i ekologiczne zabawki dla dzieci.
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www.artbookstore.pl

Park

Zamek Ujazdowski
położony jest w malowniczej okolicy,
na Skarpie Wiślanej,
niedaleko Łazienek
Królewskich, Parku Ujazdowskiego
i Osiedla Jazdów.
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Rezydencje

Rezydencje stanowią ważny obszar działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Od 2002 roku gościliśmy
w Warszawie ponad dwieście pięćdziesiąt
osób związanych ze sztuką – kuratorów
i kuratorek, artystów i artystek, badaczy,
badaczek, edukatorów, edukatorek i kolektywów twórczych z ponad pięćdziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej
i Południowej oraz Afryki.
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Restauracje
Instalacje
Art Bistro

Qchnia
Artystyczna

Miejsce, w którym można 3Autorska restauraodetchnąć od miejskcja Marty Gessler, która
iego zgiełku przy kawie
działa w tym miejscu
i domowym cieście. Poza
od 25 lat. Podawane
stałą kartą, w której
tu jedzenie jest zawsze
znajdują się dania mięsne,
z najwyższej jakości
vege, bez glutenu, Instasezonowych produktów,
lacje Art Bistro zapraszają
a dania zostały stworod poniedziałku do piątku
zone według p
 rzepisów
na lunche. Spragnionym
Marty Gessler. To
zastrzyku witamin i energii
kuchnia nowoczesna,
polecają owocowe koktajle, zdrowa, pięknie podana
a tym, którzy wieczorem
i podążająca za najnowchcą się wyluzować – wyse- szymi trendami kulilekcjonowane portugalskie
narnymi.
wina.
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