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nazwa „Biała Fabryka”, bo przez wiele lat ona tylko była 
biało tynkowana, podczas gdy inne budynki wznoszono
z surowej, czerwonej cegły.

Zainteresowania naukowe, kolekcjonerskie i populary-
zatorskie Centralnego Muzeum Włókiennictwa obejmują 
wszystko, co pozostaje w związku z włókienniczym pro-
cesem produkcyjnym: od surowca, przez techniki i te-
chnologie włókiennicze do produktów włókienniczych
o różym stopniu przetworzenia. To założenie decyduje, że 
obok tradycyjnych tkanin realizowanych metodami 
rękodzielniczymi i przemysłowymi gromadzimy również 
inne nie-tkackie włókniny, filce, dzianiny, ale również 
szytą z nich odzież, a także dzieła sztuki współczesnej 
wykreowane - na przykład - z papieru (bo zwykle w pa-
pierniach kończą pewien etap swojego żywota len i baweł-
na; w skansenie jeden z budynków mieści Galerię Papieru 
Ręcznie Czerpanego). Zbiory są gromadzone, opracowy-
wane naukowo, konserwowane i w różnej formie udostęp-
niane przez specjalistyczne działy muzeum zajmujące się:
historią włókiennictwa, technikami włókienniczymi, tka-
niną artystyczną, przemysłową i ludową oraz odzieżą. Re-
alizując plany z końca lat 50. ubiegłego wieku w 2008 roku 
w przyległym do muzeum parku posadowiono Skansen 
Łódzkiej Architektury Drewnianej.

Nie uwzględniając obiektów skansenu muzeum dysponuje 
2obecnie ponad 16.000 m  powierzchni; na cele ekspozy-

Pomysł zorganizowania muzeum tkactwa w Łodzi pojawił 
się w 1946 r. W 1952 r.w miejskim Muzeum Sztuki powo-
łano Dział Tkactwa; po 1955 r. miał on swoją odrębną sie-
dzibę, a w 1960 r. powołano jako zupełnie już samodzielną 
instytucję Muzeum Historii Włókiennictwa; przemiano-
wane w 1975 r. na Centralne Muzeum Włókiennictwa.

Siedzibą muzeum jest Biała Fabryka, okazały kompleks 
klasycystycznych budynków, jeden z najpiękniejszych
w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Zbudowa-
na w latach 1835-1847 przez Ludwika Geyera (wielokrot-
nie potem rozbudowywana i przebudowywana) była 
pierwszą w Królestwie Polskim włókienniczą „fabryką 
wielowydziałową”. W obrębie jednego kompleksu mie-
ściła mechaniczną przędzalnię, tkalnię i drukarnię baweł-
ny poruszane pierwszą w Łodzi maszyną parową. Konse-
kwencją wprowadzenia siłowni parowej była konieczność 
zbudowania przy niej wielkiego komina. Od tej, z czasem 
wielkiej, liczby kominów Łódź nazywano często „Mia-
stem Kominów”. Do fabryki Geyera przylgnęła natomiast 
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2cyjne przeznaczono nieco ponad 9.500 m . Poprzez dzia-

łalność wystawienniczą muzeum popularyzuje zagadnie-
nia szeroko rozumianej „sztuki włókna” tj: włókiennictwa, 
designu tkanin, polskiej historycznej i współczesnej sztuki 
tkackiej. Zorganizowaliśmy ponad 1000 ekspozycji. Swo-
je wystawy - przede wszystkim polskiej tkaniny współ-
czesnej - eksponowaliśmy w ponad 100 największych
i najbardziej prestiżowych muzeach i galeriach w Europie, 
Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Azji. W Łodzi 
prezentowaliśmy ponad 120 wystaw historycznej
i współczesnej sztuki innych krajów i regionów.

Od 1972 r. muzeum było współorganizatorem, a od 1982 r. 
jest jedynym organizatorem Międzynarodowego Trien-
nale Tkaniny. Obecnie jest to najstarsza i największa na 
świecie międzynarodowa wystawa-konkurs promująca 
współczesną „sztukę włókna”. Zwykle w ekspozycjach 
bierze udział 120-140 artystów z 50-55 krajów. Wielo-
miesięczne triennalowe ekspozycje są najbardziej między-
narodową imprezą organizowaną w Łodzi. Ponadto mu-
zeum jest organizatorem i eksponentem ważnych, wiel-
kich imprez ogólnokrajowych - Ogólnopolskiej Wystawy 
Tkaniny Unikatowej (od 2004) i Ogólnopolskiej Wystawy 
Miniatury Tkackiej (od 1998); każdą z wystaw zwiedza od 
kilku do kilkudziesięciu tysięcy widzów.

Norbert Zawisza
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Siedzibą Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Ło-
dzi jest tzw. Biała Fabryka, wzniesiona w latach 1835 
- 1838 (skrzydło zach. i płn.) przez przybyłego z Sak-
sonii przemysłowca Ludwika Geyera (1805 - 1869). 
Główny gmach fabryczny został ukończony na po-
czątku 1837 r., usytuowany frontem do ul. Piotrkow-
skiej, ma 3 piętra, 70 m dług., 16,25 m. szer. i 17,35 m 
wys. Na dachu znajdował się niewielki drewniany 
belweder, mieszczący dzwon fabryczny. Elewacja od 
ulicy otrzymała klasycystyczny wystrój ozdobiony 
trzema pozornymi ryzalitami zwieńczonymi trój-
kątnymi frontonami oraz profilowanymi gzymsami. 
Wewnątrz, szkielet gmachu stanowiło 27 poprzecz-
nych belek podpartych dwoma rzędami słupów dre-
wnianych, dzielących wnętrza sal na trzy podłużne 
nawy. W 1844 r., w obawie o wytrzymałość stropów, 
dodano trzeci rząd podpór.

W 1838 r. dobudowano skrzydło północne o dług. 
31,20 m. i szer. 11,10 m, wydłużone w latach 70.

XIX w. do 59,40 m, o elewacji nawiązującej wystrojem do 
budynku od ulicy. Także w 1838 r. ukończony został, stoją-
cy na dziedzińcu, parterowy budynek maszynowni
i kotłowni z pierwszym w Łodzi kominem fabrycznym
o wysokości ok. 46 m. Fabrykę wyposażono w maszynę 
parową o mocy 60 KM, która napędzała 180 krosien, zestaw 
przędzarek i niezbędne maszyny pomocnicze, sprowadzone 
z zakładów Cockerillów w Belgii. W 1847 r. wzniesiono 
południowe skrzydło, zwrócone frontem do stawu na Jasie-
ni. Ma ono 54,50 m dług. i ozdobną elewację z centralnie 
ulokowanym 7-osiowym ryzalitem zwieńczonym trójkąt-
nym tympanonem. Budynek ten powstał według nowego 
projektu, przypisywanego znanemu architektowi Janowi 
Jakubowi Gayowi.

W roku 1886 dobudowano wschodnie skrzydło, tworząc
w ten sposób unikalny w Łodzi zespół fabryczny o kształcie 
czworoboku. Nowy gmach, to czterokondygnacyjny budy-
nek dług. 69,80 m i szer. 18,5 m, wyjątkowo nieotynkowany 
z zewnątrz. Nad parterem i I piętrem zastosowano w nim o-
gnioodporne stropy murowane, wyżej drewniane; wszys-
tkie podparte dwoma rzędami żeliwnych kolumn.

W latach następnych wprowadzono tu oświetlenie gazowe 
(1888 r.), wybudowano wieżę kurzową (1891 r.), zainstalo-

wano windy i zewnętrzne schody przeciwpożarowe
(1897 r.), wybudowano wieżę filtrów (1898 r.), wprowa-
dzono oświetlenie elektryczne (lata 1895 - 1899) oraz roz-
budowano przylegający do skrzydła południowego skład 
tkanin, tzw. „ostrogę” (1899 r.). Po pożarze południowego 
skrzydła w 1901 r., zainstalowano na salach tryskacze prze-
ciwpożarowe, na dachu wzniesiono wieżę ciśnień, nakrytą 
charakterystycznym namiotowym dachem z iglicą.

W latach I wojny światowej Biała Fabryka została przez nie-
mieckich okupantów zdewastowana, a część wyposażenia 
uszkodzona lub wywieziona - stąd w okresie międzywojen-
nym w ograniczonym stopniu pełniła funkcje produkcyjne. 
Stan ten pogłębił się w czasie II wojny światowej, kiedy to 
Niemcy złomowali większość pracujących tu maszyn.

Po wojnie zakłady Geyerów zostały upaństwowione,
a kompleks Białej Fabryki stał się częścią Zakładów Prze-
mysłu Bawełninego im. F. Dzierżyńskiego. Ze względu na 
zły stan techniczny ulokowano tu magazyny, biura, szkołę 
zawodową i mieszkania pracownicze, część sal wydzierża-
wiono. Budynek nie był remontowany, a jego stan technicz-
ny ulegał szybkiej degradacji. Sposobem na ocalenie okaza-
ło się przekazanie go na siedzibę mającego powstać mu-
zeum włókiennictwa, co formalnie nastąpiło w 1955 roku,

 a faktycznie trwało etapami aż do roku 2002.

Piotr Jaworski.

Biała Fabryka L. Geyera wg. Jubiläumsbeilage zur „Lodzer Zeitung”,
Łódź, 1888, s. 26

Biała Fabryka





lestwie Polskim. Część kapitałów zainwestował w majątek 
ziemski Ruda Pabianicka, gdzie uruchomił cukrownię, go-
rzelnię i młyn parowy.

Prowadził szeroką działalność charytatywną. W swoich 
zakładach zorganizował wieczorową szkołę elementarną 
dla dzieci pracujących w fabryce oraz kasę chorych. Jako 
wybitny obywatel miasta przewodniczył wielu komitetom 
społecznym: budowy szpitala miejskiego, szkoły realnej, 
antycholerycznemu i wsparcia ubogich. Do dziś istnieje 
założone przez niego Łódzkie Męskie Towarzystwo 
Śpiewacze.

W opiniach współczesnych podkreślano jego fachowość, 
pracowitość, niezwykłą energię i skromny tryb życia; rów-
nież trudny, gwałtowny charakter. Przez wiele lat uzna-
wano go za „pierwszego obywatela Łodzi” i mimo licz-
nych niepowodzeń cieszył się sławą wybitnego prze-
mysłowca.

Piotr Jaworski.

Ludwik Geyer (1805-1869) w 1828 r. przyjechał do Łodzi
z Saksonii. Tu założył zakład włókienniczy, początkowo 
oparty o produkcję nakładczą. W 1833 r. sprowadził z Wie-
dnia pierwszą w Łodzi maszynę walcową do wielobarw-
nego druku perkali (miała prawie 100 razy większą 
wydajność niż ręczne stoły drukarskie). W latach 1835-
1839, przy wsparciu finansowym rządu Królestwa 
Polskiego, wybudował na placu przy ul. Piotrkowskiej 282 
pierwszą w Łodzi mechaniczną przędzalnię, tkalnię i dru-
karnię bawełny, do której maszyny sprowadził z wytwórni 
braci Cockerill w Belgii. Był pionierem postępu tech-
nicznego w łódzkim przemyśle bawełnianym.

W 1838 r. zainstalował pierwszą maszynę parową (miała 
moc 60 KM i napędzała 180 krosien, zespół przędzarek
i maszyny pomocnicze). W połowie XIX w. jego zakład 
zatrudniał ok. 700 pracowników, był największym i naj-
nowocześniejszym przedsiębiorstwem tekstylnym w Kró-

Ludwik Geyer
(1805 - 1869)

Widok południowej części ul. Piotrkowskiej wg. Dyplomu cechowego
z lat 60. XIX w.; z prawej Fabryka L. Geyera



Ekspozycja* jest drugą z cyklu poświęconego historii 
łódzkich fabryk włókienniczych i została przygotowana
w oparciu o zbiory Działu Historii Włókiennictwa i Działu 
Tkaniny Przemysłowej Centralnego Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi.

Wystawa jest próbą przypomnienia historii najstarszej
i najdłużej działającej w Łodzi fabryki wyrobów baweł-
nianych. Założona w 1828 r. przez przybyłego z Saksonii 
Ludwika Geyera, przez prawie 20 lat, aż do powstania 
fabryki Karola Scheiblera, była największą firmą prze-
mysłową w mieście, która jako pierwsza wprowadziła 
nowoczesne przędzarki i krosna napędzane maszyną pa-
rową. W okresie największego rozkwitu, w ostatnich 
latach przed I wojną światową, były to trzecie co do wiel-
kości łódzkie zakłady bawełniane, ustępujące tylko przed-
siębiorstwom Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego, 
zatrudniające około 4.700 pracowników i produkujące 

rocznie tkaniny o wartości 8,7 mln rubli. Zakłady jako 
jedne z pierwszych objęły swoich pracowników opieką 
socjalną i utworzyły fabryczne organizacje oświatowe, 
kulturalne i sportowe - działała przy nich szkoła dla dzieci 
robotników, biblioteka, kasa chorych, przychodnia 
lekarska oraz łaźnia; ponadto w okresie międzywojennym 
powstał teatr oraz Klub Sportowy „Geyer”.

Po II wojnie światowej zakłady zostały upaństwowione
i przez wiele dziesięcioleci funkcjonowały pod nazwą 
Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego 
(w 1963 roku do nazwy dodano człon „Eskimo”). Należały 
do największych przedsiębiorstw w branży bawełnianej
w Polsce i specjalizowały się w produkcji tkanin o prze-
znaczeniu odzieżowym (głównie kretonów i flaneli), 
specjalnym (drelichów stosowanych na wojskowe mundu-
ry polowe) i introligatorskim.

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza - historyczna
- ukazuje dokumenty ilustrujące skalę produkcji i zatru-
dnienia, widoki i plany architektury fabrycznej oraz foto-
grafie pracowników. Druga poświęcona jest produkcji
i prezentuje szeroki przekrój asortymentów i wzornictwa 
tkanin. Eksponowane są katalogi fabryczne i handlowe, 
fragmenty tkanin metrażowych i wyroby gotowe, które 
pozwalają prześledzić zmiany zachodzące w technice, 
technologii i wzornictwie tkanin produkowanych od
pocz. XX wieku do 2002 roku. Prezentowane na wystawie 

Dawne zakłady
Ludwika Geyera
(1828 - 2002)

obiekty stanowią fragment kolekcji zgromadzonej przez 
muzeum w ciągu kilku dziesięcioleci. Należy ją uznać za 
unikatową, najpełniej dokumentującą historię najstarszej
i jednej z największych łódzkich fabryk oraz dającą naj-
pełniejszy obraz przemian zachodzących w przemyśle 
włókienniczym.

Piotr Jaworski
Lidia Maćkowiak-Kotkowska
Katarzyna Łebek

* Tekst z ulotki do wystawy

Fragment kretonu drukowanego, wyprodukowanego w Zakładach
L. Geyera w 1925 r.
Panorama Zakładów Przemysłu Bawełnianego „L. Geyer” z 1929 r.
(Ilustracja z: „Powszechna Wystawa Krajowa” - Poznań, 1929)
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    recepcja formy, recepcja mitu”, 2008 r.
8. Ekspozycja stała: „Dawne Zakłady
    Ludwika Geyera. 1828 – 2002”



Dział Odzieży ma największą w Polsce kolekcję odzieży
i akcesoriów strojów z lat 20. i 30. XX wieku, oraz wielki 
zbiór odzieży starszej i nowszej. W kolekcji działu znaj-
duje się również najliczniejszy na świecie zbiór pamiątek 
osobistych, archiwum artystyczne i stroje słynnego Antoi-
ne'a - Antoniego Cierplikowskiego, najwybitniejszego 
prekursora współczesnych fryzjerów, wizażystów i sty-
listów.

Tkaniny i odzież kolekcjonowane w Dziale Tkaniny Ludo-
wej pochodzą z końca XIX w. po współczesność. Naj-
liczniejsze są obiekty z pobliskich regionów (Łowickiego, 

Autorytet każdego muzeum oceniany jest po wielkości
oraz randze historycznej i artystycznej zbiorów. Mimo o-
graniczeń finansowych udało się nam zgromadzić zbiory 
pod wieloma względami imponujące, daleko sięgające
w przeszłość (najstarszymi eksponatami są neolityczne 
gliniane przęśliki i fragmenty tkanin koptyjskich
z V - VII w.) i liczne (w końcu 2012 r. liczyły one ponad
18 tysięcy pozycji inwentarzowych).

W Dziale Historii Włókiennictwa przechowywana jest 
najliczniejsza w Polsce kolekcja papierów wartościowych 
spółek włókienniczych działających na ziemiach polskich 
(w jej dawnych i obecnych granicach). Najstarszy doku-
ment pochodzi tu z 1768 roku! Ponadto: liczne sztandary, 
medale, bogata ikonografia, dokumenty.

Zbiory Działu Technik Włókienniczych stanowią narzę-
dzia, urządzenia i maszyny używane w okręgu łódzkim, 
związane przede wszystkim z przerobem bawełny w dru-
giej połowie XIX w. i całym kolejnym stuleciu. Są to naj-
większe tego rodzaju zbiory w Polsce. Część maszyn pre-
zentowana jest w ruchu.

Dział Tkaniny Artystycznej szczyci się największą obok 
Muzeum Narodowego w Krakowie kolekcją kilimu pol-
skiego. Kilim to nasza tradycyjna, polska specjalność, 
prawie symbol narodowy. Zbiór polskich i orientalnych 
pasów kontuszowych jest co do swej liczby trzeci w Pol-
sce. Najsłuszniej chwalimy się największą na świecie ko-
lekcją tkaniny współczesnej polskiej i obcej. Ze względu 
na niekwestionowalnie najwyższą pozycję polskiej tka-
niny wszystko to, co polskie, w tej dziedzinie niejako auto-
matycznie oznacza międzynarodowe. Tej międzyna-
rodowej pozycji artystycznej Magdaleny Abakanowicz, 
Wojciecha Sadleya, Urszuli Plewki-Schmidt, Jolanty 
Rudzkiej-Habisiak, Włodzimierza Cygana nie trzeba udo-
wadniać, potwierdzają ją co trzy lata medale i wyróżnienia 
na Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi.

Dział Tkaniny Przemysłowej posiada największy w Pol-
sce zbiór polskich i europejskich tkaniny „fabrycznych” 
począwszy od początku XIX wieku, a także wyjątkowe 
zespoły ikonografii, projektów i tkanin dwu polskich 
zakładów-legend: Zakładów Przemysłu Jedwabniczego
w Milanówku i Zakładów Lniarskich w Żyrardowie.

W zbiorach

Opoczyńskiego, Rawskiego). Wyróżniają się liczne eks-
ponaty z obszarów, które nie należą obecnie do Polski
i piękny, duży i reprezentatywny zbiór tkaniny podwójnej.

Specjalistyczny księgozbiór muzealny liczy 14 tysięcy 
książek, czasopism, cymeliów począwszy od XVIII w.
dotyczących historii politycznej i gospodarczej, technik 
włókienniczych, mody, tkaniny zabytkowej i współczes-
nej.W Archiwum znajdują się m.in. unikalne dokumenty 
dotyczące Spółdzielni Artystów „Ład”, archiwa artysty-
czne Lucjana Kintopfa, Haliny Karpińskiej-Kintopf, Leny 
Kowalewicz-Wegner. (mo)

Pas kontuszowy lity, Słuck, Leon Madżarski, manufaktura książat
Radziwiłłów, 1780-1807

U góry: „Abakan trójczęściowy czarny”, Magdalena Abakanowicz, 1972
Na dole: Fragment szylkretowego kompletu toaletowego Antoine’a
(Antoniego Cierplikowskiego), ok. 1931



J a k t o d z i a ł a ?

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi jest najstar-
szym (od 1972 r.), największym i najbardziej reprezentaty-
wnym przeglądem tkaniny unikatowej na świecie; konkur-
sem, w którym laur zwycięzcy (choć bez materialnej graty-
fikacji) przynosi w tej dziedzinie prestiż przewyższający 
wszystkie inne nagrody. Porównywalne, międzynarodowe 
imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły swą działalność
w latach 90. XX w. Tajemnicą trwałości łódzkiego triennale 
jest wciąż żywe nim zainteresowanie artystów z całego 
świata, bezdyskusyjnie wysoka pozycja artystów polskich, 
liczne i aktywne środowisko tkackie Łodzi wspierane przez 
Akademię Sztuk Pięknych, ugruntowana międzynarodowa 
pozycja Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
i stałe zaangażowanie Władz Miasta (finansujących impre-
zę), pielęgnujących włókiennicze tradycje Łodzi.

Triennale tkaniny jest największym, międzynarodowym, 
łódzkim festiwalem, a jego światowa renoma - w swojej 
dziedzinie - przewyższa krakowskie biennale grafiki, czy 
warszawskie biennale plakatu. Emancypacja tkaniny na 
gruncie światowym jako w pełni samodzielnego środka wy-
powiedzi artystycznej miała miejsce jeszcze w latach 60. 
XX w. lecz sława artystów (m.in. M. Abakanowicz czy
W. Sadleya) i ich dzieł nie zdołały zmienić powszechnej ten-
dencji do traktowania tkaniny jako przedmiotu po części u-
żytkowego, a nie stricte artystycznego. Dlatego zauważal-
ność tkaniny w mediach ustępuje wspomnianym imprezom.

Dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa, wyłącznego or-
ganizatora triennale jest ono największym, cyklicznym 
wyzwaniem organizacyjnym. Pod kierunkiem Rady Pro-
gramowej przygotowania do wystawy trwają 2-2,5 roku. 
Selekcja państw, artystów i prac jest tak pomyślana, by 
łódzka ekspozycja była reprezentatywna dla stanu współ-
czesnej sztuki tkackiej na świecie, bez pomniejszania arty-
stycznej rangi ekspozycji. Organizatorzy zabiegają o u-
dział artystów z państw prezentujących najwyższy poziom 
w tej dziedzinie, jak i z tych, które rzadko lub wcale nie 
goszczą na międzynarodowych pokazach. O wybór tkaczy 
- zwykle z około 50-55 krajów - zwracamy się do konsul-
tantów narodowych (wybitnych w danym kraju artystów, 

pedagogów, krytyków sztuki i dyrektorów muzeów lub 
galerii). Bardzo rzadko dokonujemy tej selekcji sami; 
wierzymy, że konsultanci lepiej od nas wiedzą, kto w ich 
krajach jest najlepszy, najbardziej oryginalny i twórczy.

Zwyczajowo w wystawie bierze udział 130-140 artystów. 
W zależności od potencjału artystycznego danego kraju 
Rada Programowa ustala limit od jednego do pięciu uczes-
tników. Artystów z Polski (wybranych w tajnym głoso-
waniu przez Radę Programową) jest nie więcej niż 15-20% 
wszystkich spodziewanych (jest to przywilej gospodarzy, 
który nie gwarantuje jednak pozycji dominującej).

Wyboru prac, które będą eksponowane na wystawie doko-
nują sami artyści, zgodnie z obowiązującym regulaminem. 
Organizatorzy wierzą, że nie oni, nawet nie konsultanci na-
rodowi, a właśnie sami artyści najlepiej wiedzą, co jest ich 
najlepszym dziełem. Praca nie może przekraczać rozmia-
rów 3 x 3 x 3 m. Ta powierzchnia - płaska lub trójwymia-
rowa - bywa w różnym stopniu wykorzystywana. Czasami 
praca jest niewielka, innym razem znacznie przekracza do-
zwolone wymiary (jury wyklucza wtedy pracę z konkursu 

O triennale

nagród, ale pozostawia na ekspozycji). Zgłaszane dzieła 
muszą być wykonane z surowców włóknistych (elasty-
cznych, giętkich, dających się splatać) lub w którejś z te-
chnik włókienniczych. Organizatorzy nie narzucają tema-
tów, nie promują określonych technik, czy stylistyk. 
Obiektywizm jury jest zagwarantowany jego składem 
międzynarodowym, w którym Polacy stanowią możliwą do 
przegłosowania mniejszość.

Triennale trwa od maja do października. W dniu otwarcia 
utajniony do ostatnich chwil werdykt gromadzi publi-
czność z całego świata; większość z nagrodzonych odbiera 
medale osobiście. Dzień otwarcia i jeden-dwa dni następne 
dzięki licznym imprezom i wystawom towarzyszącym
(w 2007 było ich 110!) składają się na prawdziwe święto 
tkaniny, jedyne w swoim rodzaju na świecie.

D l a c z e g o m i ę d z y n a r o d o w e ?

Inicjatywę przekształcenia wystawy ogólnopolskiej
(1972 r.) w międzynarodową (1975 r.) przypisuje sobie 
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wiele osób. Spiritus movens tego przedsięwzięcia była
w istocie Krystyna Kondratiukowa (założycielka i pierw-
szy dyrektor muzeum), która kilkanaście lat wcześniej 
wprowadziła polskich tkaczy na salony sztuki międzyna-
rodowej. W ślad za ich sukcesami na 1. i 2. Biennale Tka-
niny w Lozannie (1962, -65) spodziewano się, że podobny 
rozgłos zyska również konkurs sztuki tkackiej w Łodzi.

Międzynarodowa ranga triennale trwa po dzień dzisiejszy, 
czego miarą jest - przy stosunkowo małym zainteresowa-
niu krajowych mass-mediów - ilość tekstów w zagrani-
cznej prasie specjalistycznej, imponująca frekwencja goś-
ci z całego świata (nie tylko w dniu wernisażu) i wielość 
darów przekazywanych muzeum w uznaniu jego sławy
i promocyjnej roli. Zainteresowanie łódzkim triennale nie 
słabnie, ale z uwagi na geografię tkaniny artystycznej 
można uznać, że liczba 50-60 prezentowanych państw to 
już maksimum, a to oznacza, że triennale „szerzej” mię-
dzynarodowe być już nie może, bo chyba nie ma w tym 
większego artystycznego sensu.

D l a c z e g o t r i e n n a l e ?

Decyzja o trzyletnim cyklu wystawienniczym być może 
została podjęta jedynie z chęci odróżnienia się od lozań-
skich ekspozycji, ostatecznie jednak okazała się trafna tak 
dla artystów-uczestników jak i organizatorów. Tkaniny 
powstają dłużej niźli obrazy czy grafiki. Najwartościow-
sze dzieła nie powstają co 3 lata, ale prawdopodobieństwo, 
że pojawią się nie w 2, a w 3 lata jest większe. A gdy dodać 
do tego jeszcze regulaminowy warunek, że artyści mogą 
uczestniczyć w wystawie co drugą edycję, można założyć, 

że w 6 lat stworzą nawet kilka dzieł, a z nich zaprezentują 
najwartościowsze. Przyjęte cezury czasowe znacznie po-
szerzyły krąg potencjalnych uczestników triennale, a je-
dnocześnie nie skazały na zbyt długą nieobecność tych, 
których dla  ich talentu i inwencji wciąż warto podziwiać.

Również z powodów organizacyjnych cykl triennalowy 
jest optymalny. Przygotowania do każdej wystawy nie-
wielkiej grupie pracowników muzeum zajmują około 2,5 
roku. Niełatwo pogodzić codzienne obowiązki muzealne
z trudem przygotowania wystawy o randze triennale, dla-
tego może jesteśmy jedynym na świecie muzeum, które się 
tego podejmuje.

D l a c z e g o t k a n i n y ?

Inni na cyklicznych wystawach pokazują plakaty, grafikę, 
rysunek. My prezentujemy tkaniny, bo jesteśmy Central-
nym Muzeum Włókiennictwa.

D l a c z e g o w Ł o d z i ?

We wczesnych latach 60. ze względu na swój potencjał 
artystyczny tylko środowisko warszawskie było predyspo-
nowane do przygotowania wystawy na miarę triennale, ale 
być może sukcesy artystów uśpiły zapał stołecznych orga-
nizatorów. Około 1970 r. Łódź zapragnęła podkreślić na 
mapie artystycznej Polski swoją wyjątkową pozycję wy-
pracowaną przez środowisko artystów i artystów-projek-
tantów skupionych wokół Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych. Działania organizacyjne twórców 
złaknionych międzynarodowej autopromocji wspierał me-
cenat państwa i zakładów przemysłowych. Animatorzy 
triennale wykazali się wielką roztropnością w działaniu. 

By nie zrazić sponsorów sztuką nazbyt nowatorską, połą-
czyli w jednej imprezie dwie wystawy (różnie atrakcyjne 
dla finansowo zasobnych i politycznie władnych mini-
sterstw, zjednoczeń i związków) - tkaniny unikatowej
i tkaniny przemysłowej. A że nie sposób wspierać połowy 
programu, pieniądze przekazywano na całość z uzasadnie-
niem i w zgodzie z obowiązującym w łódzkim środowisku 
postulatem „symbiozy sztuk” głoszącym, że dyscypliny 
projektowe nie mogą rozwijać się twórczo bez doświad-
czeń i eksperymentów podejmowanych wcześniej w tka-
ninie unikatowej.

Gdy w 1981 roku zrezygnowano z ekspozycji tkaniny 
przemysłowej (bo ta formuła okazała się zła, nieatrakcyjna 
i nie do zaakceptowania, szczególnie przez zagranicznych 
artystów projektantów), nikt już nie miał wątpliwości, że 
Międzynarodowe Triennale Tkaniny obroni się wyłącznie 
tkaniną artystyczną, unikatową, która w wymiarze na-
prawdę międzynarodowym prezentowana jest nie gdzie 
indziej, lecz w Łodzi.

Norbert Zawisza
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Laureaci Grand Prix Międzynarodowego
Triennale Tkaniny w Łodzi (od góry, od lewej):

2010: Anee-Gry Løland (Norwegia), „Pomniki”;
2007: Włodzimierz Cygan (Polska), „Orbitrek”;

1998: Tomoko Ishida (Japonia),
„Co –Twisted/Rui Rui – Jho Jho”;

2013: Magdalena Soboń (Polska),
„Mars”



Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej zlokalizowa-
no w parku im. Władysława Reymonta. W rozplanowaniu 
skansenu zaakcentowano oś głównej ulicy (ul. Łódzka), 
nawiązując w ten sposób do układu urbanistycznego XIX-
wiecznej Łodzi, której „kręgosłupem” był trakt, a później 
ulica Piotrkowska. Nawierzchnię ulic w skansenie stanowi 
bruk z polnego kamienia (łódzkie kocie łby). Pasy czer-
wonego klinkieru wzdłuż bruku przypominają o rynszto-
kach, jedynym systemie odprowadzania ścieków w daw-
nej Łodzi. Aranżację przestrzeni dopełniają stylizowane 
elementy małej architektury: lampy uliczne, studnia-pom-
pa i tabliczki z nazwami ulic. Obiekty do skansenu kom-
pletowano tak, by prezentowały różnorodność XIX-wie-
cznego łódzkiego budownictwa drewnianego. Sprowa-
dzono je z miasta i jego obrzeży. O wyborze budynków de-
cydowały: stan zachowania, stopień autentyczności sub-
stancji zabytkowej, sprawy własnościowe, aktualny status 
prawny. Łódzkie domy tkaczy nie ocalały. Do skansenu 
przeniesiono domy rzemieślnicze (o rozkładzie wnętrza 

Skansen Łódzkiej
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podobnym do planu typowego domu tkacza), dom czyn-
szowy, willę letniskową, budynek przystanku tramwajo-
wego i kościół. Po translokacji wszystkie budynki pod-
dano renowacji (m.in. odtworzono pierwotną kolorysty-
kę), a niektóre elementy zrekonstruowano (np. belki pod-
walinowe).

Do skansenu prowadzi ul. Parkowa. Niewielki budynek po 
prawej stronie to dawna (1901-1913) poczekalnia przy-
stanku tramwajowego (2; wcześniej: Zgierz, Rynek No-
wego Miasta). Na przeciw znajduje się willa letniskowa
z początku XX w. (1; wcześniej: Ruda Pabianicka, ul. Sca-
leniowa 18). Jej właścicielem w 1939 roku był średnio-
zamożny łódzki przedsiębiorca, Szaja Światłowski. Na 
urodę i malowniczość tego budynku składają się: nieregu-
larny plan, graniaste wieże, przeszklone werandy z orna-
mentowanymi, kolorowymi szybkami, bogaty detal i oz-
dobne elementy ciesielskie. Na osi ul. Łódzkiej stoi 
kościół (K; wcześniej: Nowosolna). Powstał w roku 1846 
jako zbór ewangelicki według projektu Sylwestra Szpi-
lowskiego. Jednonawowa budowla ma konstrukcję dre-
wnianą z murowaną fasadą, na której widnieje malowidło 
z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli, obecnego patrona 
kościoła. Obok Kościoła posadowiono dom rzemieślniczy 
z przełomu XIX/XX w. (3; wcześniej Łódź, ul. Mazowiec-
ka 47). Podobnie jak pozostałe domy rzemieślnicze
w skansenie, jest on budynkiem parterowym, z użytko-
wym poddaszem. Wnętrze jest zbliżone do rozkładu da-
wnych domków tkaczy: symetryczny, dwutraktowy układ, 
z przechodnią sienią. Dom rzemieślniczy po przeciwnej 
stronie (4, wcześniej: Łódź, ul. Kopernika 42) wyróżnia 
się ciekawym detalem architektonicznym w postaci ozdo-
bnych opasek wokół okien i drzwi, profilowanych gzym-
sów i płycinowych okiennic. Na wprost (5; wcześniej: 
Łódź, ul. Mazowiecka 61) stoi piętrowy budynek czyn-
szowy z przedmieść miasta. Przed laty mieściły się w nim 
mieszkania dla rodzin robotniczych. Sąsiedni dom rze-
mieślniczy (7; wcześniej: Łódź, ul Żeromskiego 68) 
wzniesiono ok. poł. XIX w. Tu warto zwrócić uwagę na 
wejściowe drzwi wyposażone w kutą kratę z motywami 
roślinnymi. Dom stojący na przeciw (6; wcześniej: Łódź, 
ul. Wólczańska 68) zbudowano w latach 60-tych XIX w. 
na posesji przyfabrycznej, należącej do Karola Bennicha. 
Mimo układu typowego dla domu rzemieślniczego pełnił 
w przeszłości jedynie funkcje mieszkalne. W jego wnę-
trzu są trzy muzealne rekonstrukcje: dwóch mieszkań ro-
botniczych oraz izby warsztatowej tkacza.

Agnieszka Szygendowska
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Pierwsze w Europie Środkowej interaktywne muzeum 
włókiennictwa korzystające z najnowszych zdobyczy te-
chniki mieści się w zrewitalizowanym budynku Kotłowni, 
usytuowanym na dziedzińcu wewnętrznym dawnej fabry-
ki Ludwika Geyera.

W muzeum przygotowano atrakcje dla odbiorców w róż-
nym wieku - niemal 100 angażujących aplikacji, w tym kil-

kanaście filmów oraz animacji. Na dobry początek odwie-
dzających wita fabrykant Ludwik Geyer, zapraszając do 
podjęcia pracy w fabryce. Muzeum multimedialne oferuje 
zwiedzającym możliwość wirtualnego obcowania z wy-
branymi eksponatami Centralnego Muzeum Włókiennic-
twa, zapoznania się z historią przemysłu włókienniczego, 
Białej Fabryki oraz rodziny Geyerów, która kryje wiele se-
kretów. Prezentowane są rodzaje tkanin i splotów oraz 
ubiory z XIX i XX wieku. Przy pracy można zobaczyć ma-
szynę parową, żakard oraz selfaktor, ożywione dzięki no-
woczesnym technologiom. Wędrując szlakiem elementów 
związanych z przemysłem włókienniczym, zwiedzający 
przenoszą się w czasy Łodzi przemysłowej.

Pobyt w muzeum uatrakcyjniają liczne multimedialne gry, 
zabawy i quizy. Ułożyć można gobelin z puzzli, wyhafto-
wać wzór na serwetce czy posegregować surowce do pro-

Muzeum
interaktywne
„e - kotłownia”

dukcji tkanin a następnie tkaniny z nich wyprodukowane. 
Goście muzeum mają również możliwość zaprojektowa-
nia własnych tkanin i upublicznienia ich potem na specjal-
nym stole dotykowym. Spragnionych ruchu zapraszamy 
do rozegrania meczu kłębkiem włóczki czy zbierania 
bawełny.

Wiedzę zdobytą podczas zwiedzania warto sprawdzić
w krótkich quizach. A samym pobytem w naszej placówce 
można będzie pochwalić się znajomym, wysyłając im wir-
tualną pocztówkę z własnym zdjęciem na tle Białej Fabry-
ki. Zagubionym w gąszczu korytarzy i pomieszczeń drogę 
pomaga odnaleźć wirtualna mapa.

Anna Nierychlewska



Najkrócej
                                     Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi istnieje od 1960 r. Ulokowane w okazałym kompleksie klasy-
cystycznych budynków „Białej Fabryki” Ludwika Geyera, jest obecnie największym muzeum włókiennictwa w Europie (i prawdopodo-
bnie na świecie). Stosunkowa młoda kolekcja obejmuje różnorodne eksponaty związane z włókienniczym procesem produkcyj-
nym: narzędzia, maszyny i dokumenty dawnych zakładów produkcyjnych, papiery wartościowe spółek włókienniczych, pro-
jekty tekstyliów, tkaniny przemysłowe i ludowe, odzież i akcesoria strojów oraz imponującą kolekcję tkaniny artysty-
cznej.W świecie sztuki współczesnej muzeum słynie jako organizator Międzynarodowego Triennale Tkaniny, 
obecnie najstarszej, największej i najbardziej uznanej w swoim rodzaju na świecie wystawy promującej 
„sztukę włókna”. W ramach działalności popularyzatorskiej przygotowano ponad 1000 wystaw, w tym 
120 poza granicami kraju. Atrakcyjna przestrzeń muzeum odnowiona z wyjątkowym poszanowa-
niem historii obejmuje również Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, a w kwietniu 2013 
roku powiększyła się o zrewitalizowany budynek „Starej Kotłowni”, w którym powstało 
muzeum interaktywne, wykorzystujące nowoczesne techniki multimedialne.

W 2013 r. w plebiscycie magazynu National Geogrphic Traveller muzeum 
uzyskało tytuł jednego z „7 nowych cudów Polski” (mo)
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z akcji: Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi nominowane
w plebiscycie magazynu National
Geographic Traveller
„7 nowych cudów Polski”

Plakaty
promocyjne

Projekt plakatów: Mirosław Owczarek
Plakaty ukazywały się na stronie internetowej muzeum
i profilu Facebook od 19 lipca do 30 września 2013 r.
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