
      

Kraków, 24 stycznia 2014

ROZBUDOWA KOLEKCJI BUNKRA SZTUKI – TAK!

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością informuję, że Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki otrzymała 
dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kolekcje - Regionalne 
kolekcje sztuki współczesnej. Nasz wniosek „Doświadczanie sztuki. Rozbudowa Kolekcji Bunkra 
Sztuki" został najlepiej oceniony ze wszystkich wniosków kolekcyjnych! Celem priorytetu jest 
wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących 
wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.

Dyrektor Galerii Piotr Cypryański o założeniach Bunkra Sztuki w tym zakresie – "Koncepcja 
naszej Kolekcji nie jest koncepcją zakupów, a raczej działania. Tworzenia przestrzeni 
doświadczenia opartej na procesualności, performatywnym charakterze, efemeryczności, 
działaniu nie tylko w Bunkrze, ale i w przestrzeni publicznej czy wirtualnej. Projekt rozbudowy 
Kolekcji jest – jak pokazują jego kolejne odsłony – udaną próbą przewartościowania jej 
funkcji. Mniej chodzi nam o same zakupy prac, znacznie bardziej zależy nam na współpracy, 
rzeczywistym wspólnym działaniu, zarówno z artystami, jak i z publicznością.”

Dyrektor Cypryański dodaje – „W tym roku, poruszając się w jednym z obszarów, które 
wyznaczyliśmy w Strategii Rozwoju Galerii Bunkier Sztuki, zwracamy się przede wszystkim ku 
doświadczaniu, realizowanym na wielu płaszczyznach, za pomocą różnych środków 
i odwołującym się do różnych zmysłów pogłębianiu kontaktu z odbiorcą. Zaczęliśmy od 
otrzepania prac z muzealnego kurzu i wyjścia z nimi do naszych widzów, dzieląc się Kolekcją. 
Dzisiaj wychodzimy poza ściany Galerii szukając miejsca dla prac w przestrzeni miasta, 
w informacyjnej chmurze otwartych sieci bezprzewodowych, interferencji fal dźwiękowych, 
tropiąc intergalaktyczne spiski, pracując ze zbiorowościami funkcjonującymi przez dłuższy 
czas w bliskich relacjach ze sobą. Istotna jest dla nas wielomedialność i polisensoryczność 
prac, w Kolekcji już znajduje się zapach (Justyna Gruszczyk), spektakl teatralny (Grupa Strupek), 
praca w Internecie (Jakub Woynarowski), fototapeta (Urszula Tarasiewicz), mural we wnętrzu 
(Mariusz Libel), interaktywny mapping (Electro Moon Vision), rzeźba językowa (Michał Frydrych) 
– wymieniając tylko niektóre z prac. Już teraz zapraszamy do śledzenia tegorocznych 
nabytków!”

„Praca z tak pojmowaną Kolekcją prowadzona jest od 2011 roku przez jej kuratorkę 
Annę Lebensztejn przy wsparciu Zespołu kuratorów Bunkra zaangażowanych w 
poszczególne projektu. Od trzech lat finansowo wspiera nas w tych działaniach 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ubiegłym roku byliśmy drudzy na 
liście rankingowej, w tym roku nasz wniosek jest już tym najwyżej ocenionym. To także 
duży powód do radości!" – podsumowuje Dyrektor Cypryański.

Tym samym serdecznie zapraszamy na prezentacje nowych nabytków do Kolekcji  
Bunkra Sztuki – oraz inne wystawy!


