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Z Wrocławia do Berlina – z Berlina do Wrocławia. Wielkie uznanie dla twórczości Ottona 
Muellera sięga, patrząc z perspektywy jego wpływów artystycznych, aż po czasy 
powojennego modernizmu. Niniejsza wystawa w odmienny niż dotychczas sposób ukazuje 
ważny rozdział polsko-niemieckich kontaktów artystycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji między Berlinem a Wrocławiem, ówczesnym Breslau. Współpraca 
między Galerią Narodową w Berlinie i byłym Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
w którego gmachu obecnie mieści się Muzeum Narodowe, również odznaczała się 
intensywną wymianą, a jej ukoronowaniem była upamiętniająca Ottona Muellera wystawa w 
1931 r. – zaledwie kilka miesięcy po śmierci tego wybitnego ekspresjonisty. Zorganizowana z
inicjatywy dyrektora Ericha Wiesego we Wrocławiu, jeszcze w tym samym roku 
prezentowana była w Berlinie przez dyrektora tamtejszej Galerii Narodowej Ludwiga 
Justiego.
Obecna wystawa MALARZ. MENTOR. MAG. Otto Mueller a środowisko artystyczne 
Wrocławia pokazywana będzie w odwrotnej kolejności, bowiem jej koncepcję opracowano w 
Berlinie – z inicjatywy fundacji Camaro – w ramach kilkuletniej i owocnej współpracy polsko-
niemieckiej. Zaprezentowana zostanie najpierw w berlińskiej Galerii Narodowej, a następnie 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które po II wojnie światowej przejęło część zadań 
Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych. W Berlinie będzie kolejną częścią serii prezentacji 
klasycznego modernizmu, z powodu remontu Nowej Galerii Narodowej organizowanych w 
Muzeum Sztuki Współczesnej Hamburger Bahnhof. Składające się na nią dotychczas 
wystawy to Czarne lata. Historie pewnej kolekcji. 1933–1945, Ernst Ludwig Kirchner. 
Hieroglify i Rudolf Belling. Rzeźby i architektura. Wystawa we Wrocławiu upamiętnia ponadto
czterdziestą rocznicę śmierci byłego dyrektora Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych Ericha 
Wiesego, który był we Wrocławiu, podobnie jak Ludwig Justi w Berlinie, mecenasem „nowej 
sztuki”, zwłaszcza ekspresjonizmu, i człowiekiem-instytucją, animującym kontakty w 
lokalnym i transgranicznym środowisku artystycznym.  

Pragniemy w szczególny sposób podziękować kuratorce wystawy, Dagmar Schmengler, od 
której wyszedl impuls do realizacji tego ambitnego projektu – będącego zarazem ogromnym 
przedsięwzięciem naukowym – oraz Agnes Kern, pełniącej asystę kuratorską. Dziękujemy 
również Lidii Głuchowskiej – konsultantce naukowej ze strony polskiej. Wspólnie opracowały 
i zrealizowały opartą na intensywnej pracy badawczej koncepcję kuratorską obecnej 
prezentacji. Na wyrazy naszej wdzięcznosci zasłużyli także Dieter Scholz, kurator Nowej 
Galerii Narodowej w Berlinie, który wsparł projekt swym bogatym doświadczeniem, a także 
Katharina Wippermann, koordynatorka wypożyczeń. Szczególne podziękowania składamy 
kuratorce polskiej edycji wystawy Barbarze Ilkosz oraz koordynatorce Iwonie Dorocie Bigos z
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nasza publikacja nie ukazałaby się bez współpracy 
wszystkich osób zaangażowanych w projekt, w szczególności autorek i autorów oraz 
tłumaczek i tłumaczy katalogu, jak również wydawnictwa Kehrer. Jesteśmy wdzięczni studiu 
Krimm za opracowanie graficzne wystawy, a pracownikom biura mvprojekte za jej 
zaprojektowanie. Szczerze dziękujemy naszym mecenasom za hojne wsparcie oraz 
wszystkim tym, którzy na czas trwania obu odsłon naszej ekspozycji rozstali się z 
eksponatami ze swych zbiorów, byśmy mogli pokazać je w Berlinie i we Wrocławiu.
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