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Od Redakcji

The publication of the 50th, jubilee issue of our quarterly is conducive to memories and a few words of com-
mentary. Since 2006, we have published in “Quart” dozens of texts which clearly demonstrated how diverse 
the faces of contemporary art criticism and history can be. We tried to make each of the issues interesting 
not only for specialists in this field, but also for people simply interested in art. Hence the articles discuss-
ing ancient and more contemporary art, rooted in the tradition of the discipline and trying to broaden its 
boundaries.  It is no different in the presented issue, where the text about the Radziwiłł collection (Konrad 
Niemira) meets with a sketch on contemporary art created in Colombia (Ewa Kubiak), and Poland’s accession 
to the European Union gains its iconographic and allegorical expression in Anna Myślińska’s article. The 
whole is complemented by an extensive analysis of the relationship between contemporary architecture and 
philosophy based on the example of the Parisian Parc de La Villette (Cezary Wąs) and a discussion on an 
exhibition at the Poznań Arsenal, feminist in spirit and socializing in the form (Daria Skok).

As the originator and head of the editorial office of “Quart” from the very beginning of the quarterly’s 
existence, I would also like to thank all the authors whose texts we have printed, and whose cooperation we 
still count on, as well as – first of all! – people without whose collaboration and involvement “Quart” could 
not have been published. I’m thinking mainly about Andrzej Jarosz, Cezary Wąs, Sylwia Świsłocka-Karwot, 
recently – Jakub Zarzycki, but also about our excellent graphic designer Wojciech Głogowski, about our 
proofreaders – Elżbieta Niegoda, Anna Momot and Dorota Ucherek, and about Izabela Magdziarczyk. I hope 
that our further cooperation will continue – like an Orchestra – regardless of the political and methodological 
turmoil, until the end of the world and one day longer.

Ukazanie się jubileuszowego, 50. już numeru naszego kwartalnika sprzyja wspomnieniom oraz kilku 
słowom komentarza. Od 2006 r. zamieściliśmy w „Quarcie” dziesiątki tekstów dowodzących dobitnie, 
jak niezwykle różnorodne mogą być oblicza współczesnej krytyki i historii sztuki. Staraliśmy się, aby 
każdy z dotychczasowych numerów był ciekawy nie tylko dla specjalistów z tej dziedziny, ale też dla 
osób po prostu interesujących się sztuką. Stąd artykuły omawiające sztukę dawną i bardziej współ-
czesną, osadzone w tradycji dyscypliny i starające się granice tej dyscypliny poszerzyć. 

Nie inaczej jest w prezentowanym Państwu numerze, gdzie tekst o kolekcji Radziwiłłów (Kon-
rad Niemira) spotyka się ze szkicem na temat współczesnej sztuki powstającej w Kolumbii (Ewa Ku-
biak), a akcesja Polski do Unii Europejskiej zyskuje swój ikonograficzny i alegoryczny wyraz w pracy 
Anny Myślińskiej. Całości dopełnia obszerna analiza relacji pomiędzy współczesną architekturą a fi-
lozofią na przykładzie paryskiego Parc de La Villette (Cezary Wąs) oraz omówienie feministycznej 
z ducha i socjalizującej w formie wystawy w poznańskim Arsenale (Daria Skok). 

Jako pomysłodawca i kierujący Redakcją „Quarta” od samego początku istnienia kwartalnika 
chciałbym też w tym miejscu podziękować zarówno wszystkim Autorom, których teksty drukowali-
śmy i na współdziałanie z którymi nadal liczymy, jak i osobom, bez których współpracy i zaanga-
żowania „Quart” nie mógłby się ukazywać. Myślę tu przede wszystkim o Andrzeju Jaroszu, Cezarym 
Wąsie, Sylwii Świsłockiej-Karwot, ostatnio – Jakubie Zarzyckim, ale też o naszym znakomitym grafiku 
Wojciechu Głogowskim, o Paniach Korektorkach – Elżbiecie Niegodzie, Annie Momot i Dorocie Uche-
rek, oraz o Pani Izabeli Magdziarczyk. Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie trwała – jak 
pewna Orkiestra – bez względu na zawirowania polityczne i metodologiczne, do końca świata i o je-
den dzień dłużej.
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