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3 Bunkier Sztuki

Program Bunkra Sztuki 
w nadchodzących latach wskazywać 
będzie kierunki powstawania 
i dystrybucji sztuki współczesnej, 
sięgając swymi zainteresowaniami 
poza kraków, i nie uchylając się 
od ciężaru namysłu nad tradycją 
i historią. nie będzie się w nich 
jednak doszukiwał epickiej narracji 
o dziejach minionych, lecz w historii – 
tej najbliższej i dalszej – szukał 
tego, co żywe, trwałe i wspólnotowe. 
Jako platforma dyskusji, wymiany 
międzypokoleniowych doświadczeń 
i praktyk, będzie podnosił 
kwestie funkcji i obowiązków 
instytucji publicznej o społecznym 
przeznaczeniu. za pomocą sztuki 
zaprosi do namysłu nad kondycją 
współczesności, oferując uczestnikom 
mediację i translację doświadczeń.
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i.
roland Wirtz
immediatus
wernisaż: 21 marca 2015, godz. 14
wystawa: 22 marca – 3 maja 2015 
kurator: Krzysztof Siatka 
kuratorka programu towarzyszącego: 
Anna Lebensztejn
Galeria Dolna, parter, 1 piętro

partner wystawy: Goethe ‑Institut 
Krakau
patronat nad wystawą: Konsulat 
Generalny Niemiec w Krakowie
patroni medialni: „Art&Business”, 
„Fragile – pismo kulturalne”, „Magenta”, 
„Le Monde diplomatique”, Local Life, 
Off Radio Kraków, O.pl, Radio Kraków, 
„Szum”

Projekt dofinansowany przez Fundację 
Współpracy Polsko ‑Niemieckiej.

Wystawa Rolanda Wirtza immediatus 
(łac. bezpośredni) jest opowieścią o prywatnych 
i historycznych miejscach uchwyconych w ostatnich 
chwilach ich trwania. Prace Wirtza traktują 
o sposobach funkcjonowania mitów na temat sytuacji 
przełomowych i granicznych, dyskretnie
odsłaniając konteksty fundujących je wydarzeń 
historycznych, ale i tych dostrzegalnych lub ważkich 
tylko z osobistego punktu widzenia. Punktem wyjścia 
dla projektów Rolanda Wirtza jest przyrodzona 
fotografii właściwość chwytania ułamka czasu. 
Artysta kieruje obiektyw aparatu ku budowlom i ich 
destruktom, czyli ku tym, których powszechnie 
nazywamy cichymi bohaterami, mimowolnymi 
świadkami wydarzeń, jak i ku kontekstom 
dokumentowanych sytuacji. Czas naświetlania 
fotografii Wirtza jest bowiem zbyt długi, by utrwalić 
ruch bohaterów – ci pojawiają się zamazani, 
nieostrzy, nieobecni. Stąd też prezentowane dzieła 
zawierają w sobie pozornie sprzeczne poetyki – 
zamrożonego obrazu fotograficznego i narracji 
filmowej. Stają się pozornie nierealną, zatrzymaną 
transmisją. Obrazy fotograficzne, będące częścią 
prezentowanych instalacji, zostały wykonane 
w nieużywanej obecnie technologii Cibachrome, 
która bazuje na tym, że wielkoformatowa odbitka jest 
równocześnie negatywem i istnieje jako unikatowy 
egzemplarz. Na wystawie w Bunkrze Sztuki zostanie 
zaprezentowanych pięć monumentalnych instalacji 
powstałych w ostatnich latach, m.in. pozytywowe 
wielkoformatowe fotografie z cyklu Kairos, 
przedstawiające obrazy nieczynnego już berlińskiego 
lotniska Tempelhof, budowle na terenie Stoczni 
Gdańskiej w przededniu rozbiórki czy nieistniejący 
już Pałac Republiki w Berlinie. Podobnie jak 
cykl Interferencje, ukazujący widok z dawnej 
wewnątrzniemieckiej granicy, nazywanej Todesstreifen 
(pasmo śmierci), obrazują one tzw. miejsca 
pamięci, obrosłe legendami, fundamentalne dla 
najnowszej historii Polski i Niemiec. Ich przemijający 
charakter Wirtz zachowuje na siedmiometrowym 
papierze fotograficznym, montując go uprzednio 
w samochodzie ciężarowym przemienionym 
w dwuobiektywowy aparat fotograficzny, i sytuując 
go precyzyjnie w miejscu dawnej granicy Niemiec 
Wschodnich i Zachodnich.

Roland Wirtz, immediatus, fotografia z archiwum artysty
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ii. 
Miesiąc 
Fotografii 
w krakowie

Ciało obce
kurator: Paweł Szypulski
Galeria Dolna

traCk-22 
kurator: Markus Schaden
1 piętro

wernisaż: 16 maja 2015, godz. 16
wystawa: 17 maja – 14 czerwca 2015
koordynatorka: Renata Zawartka

iii. 
Quadratum 
nigrum 
(Mateusz 
Okoński, Jakub 

Skoczek, Jakub 
Woynarowski), 
Fiat Lux
wernisaż: 16 maja 2015, godz. 16
wystawa: 17 maja – 14 czerwca 2015
kuratorka: Anna Lebensztejn
koordynatorka: Jolanta Zawiślak
parter

iV. 
Potlacz
wernisaż: 27 czerwca 2015, godz. 14
wystawa: 28 czerwca – 6 września 2015
autorki projektu: Anna Bargiel, Iga 
Gańczarczyk
artyści i współtwórcy: Dominika 
Knapik, Dagmara Latała i Jacek Paździor 
(LatalaDesign), Agnieszka Klepacka 
i Maciej Chorąży (Duet Bracia), 
Agnieszka Otrębska, Agata Kula
koordynatorka: Jolanta Zawiślak
parter

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
Lato w Teatrze 2015.

Tegoroczna, 13. edycja Miesiąca Fotografii, której 
kuratorem jest Wojciech Nowicki, to prezentacja 
możliwości fotograficznego medium wobec materii, 
która dla fotografii wydaje się stworzona – rejestracji 
konfliktów. Stąd na wystawie Ciało obce pojawią 
się prace takich artystów jak Viviane Sassen, Leni 
Riefenstahl, Jean ‑Paul Goude, Tadeusz Rolke, 
obok anonimowych pocztówek, podręczników 
fotograficznych, rozkładówek z magazynów, książek 
Arkadego Fiedlera. Z kolei na wystawie TRACK-22 
po raz pierwszy w Polsce zostaną zaprezentowane 
zbiory The PhotobookMuseum w Kolonii – instytucji, 
która przy użyciu różnorodnych technologii odkrywa 
książkę jako przedmiot, intelektualny proces 
i artystyczne dzieło.

To, do czego byliśmy już przyzwyczajeni
odpływa coraz dalej i dalej…
Zarysy rzeczy pogrążają się
coraz głębiej i głębiej;
z każdym krokiem znika świat materialnych pojęć,
„wszystko, co kochaliśmy i czym żyliśmy”.
Żadnych „obrazów rzeczywistości”,
żadnych wyimaginowanych przedmiotów,
nic poza pustynią!
Tę pustkę ożywia jednak
przenikający wszystko duch
doznań nieprzedmiotowych.

Kazimierz Malewicz, Świat bezprzedmiotowy

Pamiętacie Kopciuszka? Wyobraźmy sobie, że nasz 
Kopciuszek nie chce przyjąć darów od wróżki i nie 
wyobraża sobie uczestnictwa w bajce na starych 
zasadach. Swoją odmową doprowadza do zawieszenia 
bajkowej rzeczywistości. W świecie bajek dochodzi do 
strajku. Potlacz to projekt filozoficzno ‑performatywny 
skierowany do dzieci i młodzieży, który skłania do 
przemyślenia mechanizmów konstruujących dziecięcą 
wyobraźnię w kontekście życia społecznego. Czy dzieci 
powinny bezmyślnie realizować sztampowe scenariusze 
i powtarzać gotowe role? Czy wręcz przeciwnie – 
powinniśmy zachęcać je do krytycznego spojrzenia 
na rzeczywistość, poszerzając zarazem pole ich 
kreatywności w wymyślaniu alternatywnych rozwiązań? 
Czym w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm 
byłaby dziś odwrócona ekonomia darów?

W Potlaczu chcemy zachęcić dzieci do fantazjowania 
na temat rzeczywistości opartej nie na gromadzeniu 
dóbr, ale na ich wymianie, i to wymianie nie 
tylko materialnej. Pytamy o to, czy i czym dzieci 
chciałyby się wymienić, czy są one w stanie wymyślić 
alternatywny do obowiązującego system ekonomiczny? 
W trakcie projektu jedno z pięter Galerii stanie się 
monumentalnym, żywym placem zabaw, morfującą 
instalacją; po to, by w finale projektu powstał spektakl 
przygotowany przez uczestników i reżyserkę teatralną 
Igę Gańczarczyk, który pokaże, czy taka alternatywna 
zabawa w Indian okaże się inspirująca.

Robert Fludd, grafika z Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 
metaphysica, physica atque technica historia, 1617
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V. 
Minimalne 
formy realności
wernisaż: 27 czerwca 2015, godz. 14
wystawa: 28 czerwca – 6 września 2015
kuratorka: Lidia Krawczyk
koordynatorka: Renata Zawartka
1 piętro

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Vi. 
Gesty znikania 
/ Gesture of 
Disappearance
wernisaż: 27 czerwca 2015, godz. 14
wystawa: 28 czerwca – 6 września 2015
kurator: Alexander Koch (Berlin)
współpraca: Martin Clark i Kunsthall 
Bergen

Międzynarodowy projekt Minimalne formy realności 
jest poświęcony zagadnieniu współczesnej rzeźby, 
przeglądowi różnorodnych jej form, odmian 
i języków wizualnych, nierzadko sytuujących się na 
pograniczu widzialności i materialności. Z jednej 
strony przybierze on format międzynarodowej 
wystawy prac najciekawszych współczesnych 
artystów, rozgrywającej się we wnętrzu oraz poza 
obszarem samej instytucji (w różnych miejscach, 
krajach i kontynentach), z drugiej (dzięki 
eksperymentalnym technikom ekspozycyjnym) 
będzie próbą refleksji nad statusem współczesnego 
wystawiennictwa, upowszechniania i dystrybucji 
współczesnej twórczości. Przestrzeń instytucji 
będzie forum pośredniczącym pomiędzy dziełem 
a odbiorcą, nawiązując tym samym do tradycji sztuki 
konceptualnej i minimalizmu. Ten przebiegający 
różnymi ścieżkami projekt nie będzie klasycznym 
przeglądem współczesnej rzeźby, a raczej poetycką 
refleksją nad jej materialną koniecznością,
galeryjnym artefaktem, który zderzymy z rutynowymi 
przyzwyczajeniami odbiorców. „Wystawa jako rzeźba”, 
„rzeźba jako krytyka”, „rzeźba z codzienności”, „rzeźba 
jako działanie” to tylko nieliczne z wielu zagadnień, 
o których będziemy rozmawiać z zaproszonymi 
artystami.

Wystawa jest odsłoną historycznej prezentacji Kunst 
Verlassen 1 – Gestures of Disappearance
(2002, Lipsk) poświęconej problemowi znikania 
artystów z areny artystycznej. Bohaterami wystawy są 
artyści – Bas Jan Ader (1942–1975), Lee Lozano (1930–
–1999), Arthur Cravan (1887–1918) oraz Chris Burden 
(ur. 1946), których cechowały różnorodne strategie 
i motywacje przerwania działalności artystycznej.

Przypadek Lee Lozano określić można jako celowe 
zatarcie granicy między sztuką a biografią. Na 
pierwsze miejsce wysunęła się niezwykła postać –
artystka, której decyzje artystyczne i życiowe miały 
podobny ciężar, a cały dorobek zamyka się w dekadzie 
1961–1971. Jako przyjaciółka czołowych postaci 
nowojorskiej sztuki konceptualnej – Carla Andre, 
Roberta Morrisa, Sol LeWitta, Richarda Serry’ego, 
Josepha Kusutha, Dana Grahama, również Lucy 
Lippard, autorki Six Years: The Dematerialisation of the 
Art Object (1973) – Lozano zaistniała w świecie sztuki 
poprzez odmowę uczestnictwa w nim, zniknięcie 

Vii. 
Międzynarodowe 
triennale 
Grafiki
wernisaż: 18 września 2015, godz. 18
wystawa: 18 września – 30 października 2015
koordynatorka: Jolanta Zawiślak
Galeria Dolna, parter, 1 piętro

ze sceny, w konsekwencji ograniczając własne imię 
i nazwisko do litery „E”. Te dwa gesty rzucają ciekawe 
spojrzenie na jej artystyczną tożsamość definiowaną 
we wspomnianym kręgu artystów minimal artu oraz 
rodzącej się wówczas sztuki konceptualnej. Lozano 
była jedyną artystką w tym gronie, więcej – artystką, 
w twórczości której ciało pojawiło się w sposób 
najbardziej bezpośredni, ujęte w perwersyjnych 
konstelacjach z hydraulicznymi narzędziami, 
gwintami i śrubami, zaopatrzone w dosadne, 
obsceniczne komentarze.

Galeria Bunkier Sztuki po raz kolejny gości wystawę 
główną Międzynarodowego Triennale Grafiki – 
jednej z najstarszych i najznakomitszych imprez 
dedykowanych refleksji nad medium grafiki na 
świecie. Na wystawę złożą się prace nadesłane do 
konkursu i nagrodzone (w szczególności Grand Prix 
MTG 2015), wyselekcjonowane przez międzynarodowe 
jury artystów i teoretyków – autorytetów w dziedzinie 
współczesnej grafiki.
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Viii. 
18. edycja 
World 
Press Photo
wernisaż: 5 listopada 2015, godz. 18
wystawa: 6 listopada – 2 grudnia 2015
koordynatorka: Jolanta Zawiślak
parter

iX. 
Milion linii
wernisaż: 25 listopada 2015, godz. 18
wystawa: 26 listopada 2015 – 24 stycznia 
2016
kuratorki: Aneta Rostkowska, Virginija 
Januškevičiūtė (Contemporary Art 
Centre, Wilno)
koordynatorki: Renata Zawartka, Jolanta 
Zawiślak
Galeria Dolna, 1 piętro

Wystawa współfinansowana ze 
środków: Litewskiego Ministerstwa 
Kultury, przy wsparciu Ambasady Litwy 
w Warszawie oraz Attaché ds. Kultury 
Republiki Litewskiej w RP.

Wystawa World Press Photo jest pokazywana 
w Bunkrze Sztuki już po raz osiemnasty! Poprzednie 
edycje zgromadziły w Galerii ponad 420 tysięcy 
widzów. Rokrocznie niezależne międzynarodowe 
jury w ramach kilkunastu różnych kategorii ocenia 
prace nadesłane przez fotografów prasowych, 
agencje, gazety i magazyny ze wszystkich zakątków 
świata. W 2015 roku dodana została nowa kategoria, 
dedykowana projektom długoterminowym. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 5692 fotografów 
ze 131 krajów, którzy nadesłali łącznie 97912 zdjęć 
konkursowych. Zwycięzcą World Press Photo 2015 
został duński fotograf Mads Nissen, pracujący 
w redakcji dziennika „Politiken”. Nagrodzone 
zostało jego zdjęcie ilustrujące życie osób LGBT 
w Rosji. Według słów przewodniczącej jury 
Michelle McNally z „The New York Times” – zdjęcie 
posiada „duże walory estetyczne i niesie przesłanie 
człowieczeństwa”. W konkursie wyróżniony został 
również polski fotograf Kacper Kowalski, zdobywając 
drugie miejsce w kategorii „Projekty długoterminowe”.

Milion linii to międzynarodowa wystawa sztuki 
współczesnej powstała w ramach programu XII 
Triennale Bałtyckiego, organizowanego w latach 
2015–2016 roku przez Centrum Sztuki Współczesnej 
w Wilnie, we współpracy z Galerią Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Estońskim 
Centrum Sztuki Współczesnej w Tallinnie oraz 
Centrum Sztuki Współczesnej kim? w Rydze.

Inspiracją dla wystawy jest opowiadanie Chiny 
Mievielle’a Details, w którym opisany zostaje 
przypadek starszej kobiety – pani Miller – 
cierpiącej na pareidolię, przypadłość polegającą 
na wyszukiwaniu rozpoznawalnych kształtów 
w przypadkowych elementach rzeczywistości. 
Bohaterka stopniowo zaczyna wierzyć w istnienie 
dziwnych i strasznych istot żyjących w liniach, 
rysach i szczelinach naszego świata. Czytelnik 
nie jest stanie rozstrzygnąć, czy przekonania pani 
Miller są prawdziwe, czy nie; czy stworzenia, 
które ją nawiedzają rzeczywiście istnieją, czy 
nie. Opowiadanie jest filozoficzną powiastką 
na temat sposobów, na jakie konfrontujemy się 
z rzeczywistością i interpretujemy ją. Oparta na 
nim wystawa będzie podejmowała tę tematykę ze 
szczególnym uwzględnieniem potencjału ludzkiej 

wyobraźni oraz roli narracyjności w kulturze. 
Wydaje się, że – po okresie postmodernistycznej 
dekonstrukcji filozofii i języka – wśród twórców 
i użytkowników kultury narasta potrzeba 
opowiadania historii. Jest to szczególnie widoczne 
w rosnącej liczbie chętnie oglądanych ambitnych 
seriali, ale również w fakcie pojawienia się grupy 
neokonceptualnych artystów i kuratorów intensywnie 
wykorzystujących w swej praktyce język czy narrację. 
Współczesne budowanie narracji, czy to w sztuce, czy 
w nauce jest jednak przeprowadzane – w odróżnieniu 
od narracji wcześniejszych – z głęboką świadomością 
hipotetyczności tejże narracji, nie ‑absolutności, 
z gotowością do zmiany tej narracji w obliczu nowych 
pragnień czy zdarzeń.

XII Triennale Bałtyckie jest jednym z największych 
i najbardziej prestiżowych wydarzeń regionu 
bałtyckiego. Założone w 1979 roku jako Triennale 
Młodych Artystów, od 1990 roku jest organizowane 
przez Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie. 
Triennale w coraz większym stopniu angażuje 
artystów międzynarodowych oraz kuratorów (m.in. 
Sofía Hernández Chong Cuy, Raimundas Malašauskas, 
Alexis Vaillant, Defne Ayas, Michael Portnoy, Ann 
Demeester). Dwunasta edycja Triennale obejmuje 
dwie wystawy: w Wilnie (2015) i Krakowie (2015–2016) 
oraz wydarzenia na Łotwie i w Estonii (2016).
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kOLekCJa
kuratorka: Anna Lebensztejn
konserwatorka: Kinga Olesiejuk

W latach 60. budowę zbiorów krakowskiego 
BWA rozpoczęto od gromadzenia malarstwa, prac 
graficznych i rzeźb. Po przekształceniu instytucji 
w dzisiejszy Bunkier Sztuki w połowie lat 90. 
dołączyły do nich prace wideo, obiekty i fotografie, 
zaś w trakcie kilku ostatnich lat zbiory zostały 
poszerzone o takie dzieła, jak spektakl wizualny, 
rzeźba językowa, wirtualny diagram, instalacja 
zapachowa czy interaktywne instalacje w przestrzeni 
miejskiej. Te przemiany technik dobrze obrazują 
zmianę myślenia o Kolekcji Galerii Bunkier Sztuki – 
od tradycyjnych zbiorów dokumentujących przede 
wszystkim lokalne środowisko, przez prace związane 
z prezentowanymi w instytucji wystawami, po 
eksperymentowanie z granicami kolekcjonerstwa 
i powstającymi na zamówienie dziełami, często 
wykorzystującymi prototypowe technologie. Począwszy od 2012 roku Kolekcja Bunkra koncentruje 

się na procesie twórczym i eksplorowaniu 
relacji pomiędzy artystą, odbiorcą i instytucją. 
Kluczowymi pojęciami dla jej rozwoju stały się 
„dematerializacja” (rozumiana w ślad za Lucy Lippard 
jako zastąpienie fizycznie istniejącego dzieła przez 
koncept), „efemeryczność”, „performatywność” 
i „procesualność”. W odniesieniu do tych zagadnień 
zaproszeni do współpracy artyści i artystki tworzą 
nowe, niefunkcjonujące wcześniej w obiegu 
artystycznym prace, uwzględniające specyfikę 
działalności Galerii i jej zbiorów. Wiele z nich jest 
dedykowanych wnętrzu Galerii lub projektowanych 
z myślą o przestrzeni publicznej.

W latach 2012–2014 do znajdujących się w Kolekcji 
dzieł dołączyły prace m.in. Angeliki Markul, Konrada 
Smoleńskiego, Aleksandry Waliszewskiej, Mariusza 
Libla, Mikołaja Długosza, Anny Zaradny, Nicolasa 
Grospierre’a, Laury Paweli i Anny Okrasko. Kolekcja 
poszerzyła się również o wiele prac młodych twórców 
związanych ze środowiskiem krakowskim, m.in. 
Bartosza Kokosińskiego, Tomka Barana, Irenki 
Kalickiej, Mateusza Okońskiego, Mikołaja Małka, 
Kornela Janczego, Michała Hyjka, Huberta Gromnego 
i Xaverego Wolskiego.

Jadwiga Sawicka, Marynarka, 1998, fot. Rafał Sosin

Mikołaj Długosz, Kraków – zdjęcie lotnicze, 2014, fot. StudioFILMLOVE

Anna Nestorowicz, Namiot, 2012, dzięki uprzejmości artystki



15 StaŁe CykLe14 kOLekCJa

Aktualnie Kolekcja Bunkra to ponad 350 dzieł 
i o wiele więcej doświadczeń odbiorców. W 2015 roku 
– momencie ważnych jubileuszy w życiu Bunkra: 
65‑lecia istnienia Galerii i 50‑lecia budynku – Kolekcja 
Bunkra będzie rozwijana wokół pojęcia „pamiętanie”. 
Zagadnie to stanie się przedmiotem artystycznej 
analizy na różnych płaszczyznach podkreślających 
jego efemeryczny i zdematerializowany charakter. Dla 
części artystów i artystek interesująca będzie kwestia 
analizy mechanizmów związanych z „pamiętaniem”, 
dla innych natomiast koncepcja pamięci kolektywnej. 
Do realizacji działań – w większości zaproszeni 
zostali: Katarzyna Krakowiak, Zorka Wollny, Piotr 
Wysocki, Jan Hoeft, Maria Loboda, grupa Little 
Warsaw, kolektyw Rafani i duet Young‑Hae Chang 
Heavy Industries.

W 2015 roku rozbudowa Kolekcji odbywa się 
w ramach zadania Pamiętanie. Kolekcja Bunkra Sztuki 
2015, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Maurycy Gomulicki, Bestia, 2013, fot. StudioFILMLOVE

Łukasz Jastrubczak, Need for Speed, 2012, kadr z filmu

po kapitalizmie
kuratorka: Aneta Rostkowska

Projekt po kapitalizmie, realizowany od marca 2012 
roku, proponuje refleksję nad aktualnym systemem 
gospodarczo ‑politycznym ze szczególnym 
uwzględnieniem roli sztuki. Pierwotnie składał się 
on z czterech ściśle związanych ze sobą modułów – 
„miasto”, „teoria”, „sztuka” i „życie codzienne” – 
skierowanych do miejskich aktywistów i artystów 
zainteresowanych działaniami w przestrzeni 
publicznej. W 2015 roku kontynuujemy moduł 
teoretyczny w postaci comiesięcznego kółka 
samokształceniowego, w ramach którego 
dyskutowane są teksty oferujące nowe spojrzenia 
na działalność artystyczną, a w szczególności 
perspektywy sytuujące sztukę współczesną 
w kontekście społeczno ‑ekonomicznym. Na 
seminariach i wykładach będziemy gościć w tym 
roku m.in. Benedicta Seymoura.

Projekt jest realizowany we współpracy 
z następującymi środowiskami: Doxotronica, „Nowy 
Obywatel”, „Nowe Peryferie”, „Praktyka Teoretyczna”, 
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Koło Naukowe 
Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii 
i Badań Kulturowych UJ, Sekcja Marksowska Koła 
Naukowego Studentów Filozofii UJ.

W 2015 roku po kapitalizmie realizujemy w ramach zadania 
Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mały klub 
Bunkra Sztuki
kuratorka: Anna Bargiel
współtwórczyni: Cecylia Malik
identyfikacja wizualna, projekty 
graficzne: Agata Biskup

Mały Klub Bunkra Sztuki (MKBS) to projekt 
artystyczno ‑edukacyjny z dziedziny sztuki 
współczesnej skierowany do dzieci i młodzieży, 
w którego ramach inicjujemy spotkania i wspólne 
twórcze działanie najmłodszej publiczności Galerii 
(dzieci od 6 do 12 lat) z artystami z różnych 
dziedzin sztuki (w 2014 roku byli to m.in. Tomasz 
Dobiszewski, Igor Omulecki, Jaśmina Wójcik) 
w formie warsztatów artystycznych. Ich celem jest 
nie tylko umożliwienie młodym ludziom swobody 
ekspresji i wypowiedzi artystycznej czy współpraca 
z artystami (od początku współtworzącymi to 
przedsięwzięcie), ale przede wszystkim oddanie 
głosu młodym uczestnikom kultury i włączenie tego 
głosu do dyskursu publicznego.

Aby dotrzeć do często pomijanej przez instytucje 
kultury młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
(13–18 lat) w ramach działań MKBS rozpoczęliśmy 
cykl Poznajmy się!, z którym wychodzimy poza 
przestrzeń Galerii. Ideą projektu jest chęć 
„zarażenia” sztuką współczesną młodych ludzi. 
Chcemy przez to pokazać młodzieży, że sztuka 
współczesna sprzyja przełamywaniu barier, 
wzajemnemu poznaniu, komunikacji i budowaniu 
pozytywnych relacji.

Ponadto, w ramach MKBS powstała unikatowa 
kolekcja zabawek zaprojektowanych przez 
artystów i artystki sztuk wizualnych. Do tej pory 
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zrealizowaliśmy projekty: Agaty Biskup i Przemka 
Czepurko, Justyny Koeke, Małgorzaty Markiewicz, 
Bartosza Muchy i Joanny Pawlik. Prace, których 
celem jest propagowanie sztuki współczesnej wśród 
dzieci i rodziców, oprócz wartości artystycznych 
posiadają także walory edukacyjne. To przedmioty 
na granicy obiektu sztuki, odbiegające zarówno 
formą, jak i wykonaniem od zabawek dostępnych 
w sprzedaży masowej. Każda zabawka sygnowana 
jest nazwiskiem autora oraz logo MKBS i powstaje 
w limitowanej edycji (maksymalnie 100 sztuk).

Od 2011 roku wspólnie z zaproszonymi do 
współpracy współczesnymi pisarzami (m. in. Justyna 
Bargielska, Joanna Bator, Sylwia Chutnik, Łukasz 
Orbitowski, Małgorzata Rejmer, Sławomir Shuty, 
Szczepan Twardoch) i artystami sztuk wizualnych 
(m.in. Agata Bogacka, Dorota Buczkowska, Rafał 
Bujnowski, Olaf Brzeski, Przemysław Czepurko, 
Magdalena Starska) tworzymy eksperymentalną 
serię wydawniczą dla dzieci (Seria Małego Klubu 
Bunkra Sztuki). Książki te wpisują się w tradycję 
Picture Books – ilustracje i tekst są w nich równie 
ważne i pozostają ze sobą w dialogu, oddziałując 
tym samym na dziecięcą wyobraźnię i uwrażliwiając 
estetycznie dzieci od najmłodszych lat. 
Antydyskryminacyjna treść niektórych bajek z Serii 
pobudza empatię, uczy akceptowania własnych 
niedoskonałości i sugeruje, że każdy z nas jest inny, 
a różnorodność to zaleta, a nie wada. W ramach Serii 
ukazało się dotychczas 10 tytułów.

Dostrzegając kreacyjny potencjał Serii MKBS, 
w 2014 roku zrealizowaliśmy cykl Przygoda, 
którego celem była adaptacja wybranych bajek 
na potrzeby spektaklu teatralnego, słuchowiska 
radiowego i filmu animowanego. Pomyślany on 
został jako cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 
6 do 12 lat. Uczestnicy wspólnie z twórcami teatru 
(m.in. Daria Woszek, Katarzyna Krzanowska, artyści 
Teatru Figur Kraków), muzykami (Daniel Pigoński, 
Andrzej Bonarek), artystami wizualnymi (Marta 
Pajek) zrealizowali: słuchowisko radiowe Marcin 
i pełnia w zoo na podstawie scenariusza Justyny 
Bargielskiej, spektakl teatru cieni Dzieci z jeziora 
na podstawie bajki Łukasza Orbitowskiego, a także 
film animowany inspirowany bajką Zdarzenie nad 
strumykiem Jakuba Żulczyka.

Nagrody i wyróżnienia:

2009_Kulturalne Odloty w kategorii: Miejsce Roku, 
nagroda „Gazety Wyborczej” dla projektu Mały Klub 
Bunkra Sztuki.
2011_Złote Słoneczniki w kategorii: LOGIKA, 
nagroda Ogólnopolskiego Portalu „Czas Dzieci” 
dla projektu Mały Klub Bunkra Sztuki.
2013_Nominacja w konkursie Polskich Filmów 
Krótkometrażowych na 15. MFF T ‑Mobile Nowe 
Horyzonty dla filmu Muzykanci II.
2013_Nominacja do nagrody graficznej w konkursie 
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY dla Agaty 
Bogackiej za ilustracje do książki Zdarzenie nad 
strumykiem.
2013_Wyróżnienie specjalne Jury w konkursie 
Złote Słoneczniki, nagroda Ogólnopolskiego Portalu 
„Czas Dzieci” dla projektu Mały Klub Bunkra Sztuki.
2014_Nominacja i wyróżnienie w konkursie 
Najpiękniejsze Książki roku 2013 Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek dla książki 
Zdarzenie nad strumykiem i nominacja dla książki 
Dom na polach autorstwa Szczepana Twardocha 
z ilustracjami Rafała Bujnowskiego.

W 2015 roku Mały Klub Bunkra Sztuki realizujemy w ramach 
zadania PoSZ(t)UKIwanie. Edukacja kulturalna w Bunkrze, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Rumaki, Królewny i Rycerze, warsztaty z Justyną Koeke w ramach MKBS, 
fot. Cecylia Malik

Piknik na dnie jeziora, warsztaty z Rafałem Bujnowskim w ramach MKBS, 
fot. Staszek Rozpędzik

Gdzie początek? Gdzie koniec?, warsztaty z Grzegorzem Sztwiertnią w ramach 
MKBS, fot. Cecylia Malik

Książki z Serii MKBS, fot. Agata Biskup

Sztuka 24h
redaktorka portalu i kuratorka projektu: 
Karolina Vyšata
pomysłodawczyni i współtwórczyni: 
Anna Bargiel
współpraca: Karolina Woźniak
konsultacje merytoryczne: dr Monika 
Nęcka

Sztuka współczesna inspiruje? Tak! Na początku 
nieśmiało się przyglądamy. Jak włączyć elementy 
współczesnej kultury w system rozwoju dzieci 
i młodzieży? Czy w (poza)szkolnym programie 
nauczania znajdzie się dla nich miejsce? W jaki 
sposób poszerzyć pole oddziaływania projektów 
związanych z wystawami sztuki? Kto jest w stanie 
podjąć to wyzwanie? Gdzie szukać materiałów, 
którymi można posługiwać się swobodnie i twórczo? 
Czym jest „otwarta edukacja”?
Głównym celem portalu Sztuka24h jest stworzenie 
wirtualnej bazy zasobów dydaktycznych 
dotyczących sztuki współczesnej. Na stronie 
www.sztuka24h.edu.pl gromadzimy materiały 
stworzone w ramach działań związanych 
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Przestrzenie 
sztuki 
a środowisko 
techniczne 
(architektura, 
aranżacja, 
design, 
wystawa)
kuratorzy: Lidia Krawczyk, Robert Rumas
termin: październik 2015

Warsztaty dedykowane metodom i strategiom 
wystawienniczym, projektowaniu i aranżacji 
ekspozycji, w tym także jej identyfikacji graficznej 
– organizowane w nawiązaniu do przełomowej 
konferencji Polifonia głosów kuratorowanej przez 
Adama Budaka w 2002 roku, na której zagościli 
wybitni artyści i teoretycy (m.in. Andrea Fraser, 
Catherine David, Maria Lind, Bart de Baere).

W ramach zadania Środowiska sztuki. Kształcenie kadr 
kultury, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

BiO::FLOW
kuratorzy: Anne Lebensztejn, Marek 
Styczyński
termin: czerwiec – sierpień 2015

Tegoroczna odsłona cyklu BIO::FLOW będzie 
realizowana we współpracy z Biotopem Lechnica 
i jego gospodarzami: Markiem Styczyńskim i Anną 
Nacher. Podczas kilkudniowej sesji wyjazdowej 
uczestnicy i zaproszeni goście wezmą na warsztat 
zagadnienia relacji sztuki z etnobotaniką i ekologią. 
BIO::FLOW 2015 to spacery, Spacery, prelekcje, 
warsztaty i dyskusje w otoczeniu pienińskich 
krajobrazów. 

W ramach zadania Środowiska sztuki. Kształcenie kadr 
kultury, dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WzOrnik
kuratorka: Anna Bargiel
termin realizacji: kwiecień – czerwiec, 
wrzesień – grudzień 2015

Cykl warsztatów dla dzieci realizowany w ramach 
Małego Klubu Bunkra Sztuki z udziałem zaproszonych 
artystów, projektantów, architektów i aktywistów 
miejskich. Celem każdego ze spotkań jest przybliżenie 
najważniejszych idei architektury modernistycznej, 
które mają znaczący wpływ na sposób doświadczania 
współczesnych przestrzeni miejskich. Tematy 
warsztatów realizowane są w nawiązaniu do 
przestrzeni i historii budynku Galerii Bunkier Sztuki 
oraz twórczości jego architektki Krystyny Tołłoczko‑
Różyskiej.

W ramach zadania PoSZ(t)UKIwanie. Edukacja 
kulturalna w Bunkrze, dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

z projektami organizowanymi przez Bunkier Sztuki, 
a także informacje uzyskane od zaprzyjaźnionych 
z nami instytucji (np. Zachęta – Narodowa 
Galeria Sztuki), nauczycieli i edukatorów (np. 3D, 
czyli Dizajn Dla Dzieci). Publikowane przez 
nas materiały (zakładka: dla nauczycieli) są 
uporządkowane według słów ‑kluczy (np. tolerancja, 
malarstwo, tożsamość), co pozwala na swobodne 
wyszukiwanie danych i opracowywanie własnej 
lekcji/scenariusza/planu zajęć na dany temat. 
Na nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów 
czekają przykładowe scenariusze lekcji, scenariusze 
oprowadzania po wystawach sztuki współczesnej, 
przewodniki po wystawach, adresowane zarówno 
do dorosłych, jak i do dzieci, ilustracje i reprodukcje 
dzieł sztuki współczesnej, dokumentacja 
fotograficzna i filmowa omawianych prezentacji, 
filmy edukacyjne. Do dyspozycji użytkowników 
oddajemy także obrazkowy słownik terminów 
związanych z kulturą współczesną, przygotowywana 
we współpracy ze studentami Wydziału Edukacji 
Artystycznej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Portal pełni także rolę informatora dla rodziców 
i opiekunów, z którego mogą się oni dowiedzieć 
o wielu ciekawych inicjatywach organizowanych 
przez Bunkier Sztuki oraz zaprzyjaźnione instytucje. 
Tworzona przez nas baza to również zbiór 
materiałów związanych ze sztuka współczesną, 
będących inspiracją do samodzielnego 
konstruowania sytuacji twórczych aktywizujących 
całe rodziny. Dla dzieci zaprojektowaliśmy 
interaktywna podstronę – świat gier, aplikacji, 
filmów i interaktywnych zadań dotyczących sztuki 
współczesnej.

Dążymy do tego, by gromadzone przez nas 
materiały udostępniać na licencjach Creative 
Commons (creativecommons.pl). Pomagamy 
poznać i zrozumieć idee otwartości, inicjujemy 
proces dzielenia się doświadczeniami. Staramy się 
pobudzać kreatywność nauczycieli i edukatorów, 
wskazując na możliwości dowolnego wykorzystania 
proponowanych przez nas materiałów.

Projekt Sztuka24h to nie tylko wirtualna baza 
materiałów edukacyjnych, to także propozycja 
zastosowania gromadzonych przez nas projektów 

w trakcie zajęć prowadzonych w przedszkolach, 
szkołach, instytucjach kultury. Zapraszamy 
nauczycieli do zamawiania bezpłatnych lekcji 
pokazowych, podczas których pokazujemy, jak 
kreatywnie można pracować ze sztuka współczesna, 
wykorzystując przy tym nowe technologie i media.

Projekt zrealizowany w ramach Akademii Orange
Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Patronat: Koalicja Otwartej Edukacji

W 2015 roku aktywności związane z działalnością portalu 
realizujemy w ramach zadania PoSZ(t)UKIwanie. Edukacja 
kulturalna w Bunkrze, dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Wojciech Gilewicz 
Pracownia

/seria POWiĘkSzenie/

redaktor: Wojciech Gilewicz
współpraca: Bartek Remisko
projekt graficzny: Agata Biskup
autorzy esejów: Marco Antonini, Jarosław Lubiak, 
Anna Markowska, Piotr Stasiowski
publikacja w jęz. polskim i angielskim
termin wydania: jesień 2015

„ (…) wiele prac Gilewicza to niekomunikatywne 
przedmioty, aktywowane przez towarzyszące im filmy, 
mówiące o tym jak to jest zrobione, w których żmudny 
manualny wysiłek nie przekłada się na zdroworozsądkowe 
efekty artystyczne. Uwaga poświęcana fizycznym, 
powtarzalnym aspektom malowania, traktowanego jako 
sekwencja na poły mechanicznych działań, idzie w parze 
z demistyfikacją twórczości artystycznej i figury artysty. 
Pojawiają się w tym kontekście dwie główne strategie: 
apropriacja i wspólne działanie”. 
(Marco Antonini, Akcja malarstwa)

Potlacz – ekonomia daru i utraty. 
Antologia tekstów i projektów artystycznych 

/seria PaWiLOn WyStaWOWy/

redaktorki: Anna Bargiel, Lidia Krawczyk, 
Magdalena Ziółkowska
współpraca: Aneta Rostkowska, Krzysztof Siatka
projekt graficzny: Agata Biskup
publikacja w jęz. polskim
termin wydania: jesień 2015

roland Wirtz
immediatus 

/seria POWiĘkSzenie/

redaktorzy: Krzysztof Siatka, Magdalena Ziółkowska
projekt graficzny: Agata Biskup
autorzy esejów: Svea Bräunert, Krzysztof Pijarski, 
Christoph Schaden, Krzysztof Siatka
publikacja w jęz. polskim, niemieckim i angielskim
termin wydania: listopad/grudzień 2015

zapraszamy na czwartkowe spotkania 
o praktykach artystycznych i problemach 
współczesnej sztuki, o poglądach, 
doświadczeniach i postawach prowokowanych 
przez najnowsze wydawnictwa.

premiera cyklu:

9 kwietnia 2015, godz. 18
Grzegorz Kowalski i Pytania

zaproszeni goście: prof. Grzegorz Kowalski, 
Patrick Komorowski (Pola Magnetyczne)
prowadzenie: Dominik Kuryłek

Publikacja Pytania Grzegorza Kowalskiego przypomina 
trzy akcje‑pytania: z przełomu lat 70. i 80., kiedy to 
artysta współtworzył środowisko warszawskiej galerii 
Repassage: Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę 
przed obiektywem? (1977–1978), Czy mógłbyś i czy chciałbyś 
potraktować mnie jako przedmiot? (1979) oraz Czy chciałbyś 
powrócić do łona matki? (1981–1987). Dla Kowalskiego, 
który znał Oskara Hansena oraz jego teorię Formy 
Otwartej sztuka była formą komunikacji. Egzystencjalnymi 
pytaniami prowokował on przyjaciół, znajomych, a czasami 
również przypadkowe osoby do zajrzenia w głąb siebie. 
Odpowiedzi – krótkie teksty i pozowane fotografie, 
zestawiał jako tableaux lub książki artystyczne.

W pierwszym półroczu zapraszamy na spotkania 
wokół książek:

Skuteczność sztuki (Muzeum Sztuki, Łódź 2015), Rezerwat 
Miasto (Bunkier Sztuki, Kraków 2013) z udziałem m.in. 
Tomasza Załuskiego i Anety Rostkowskiej.

Jakub Dąbrowski i Anna Demenko, Cenzura w sztuce polskiej 
po 1989 roku (Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa 2014) 
– to pierwsze dwutomowe, imponujące opracowanie, 
w którym w sposób kompleksowy poddano analizie 
problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej 
w III RP.

Tajsa (BWA, Tarnów 2014) z udziałem m.in. kuratorek 
tytułowej wystawy – Katarzyny Roj i Joanny Synowiec oraz 
Moniki Weychert Waluszko.

Partnerzy:
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W 2015 roku 
proponujemy 
dwa nowe 
formaty 
działania:

Warm uP
kuratorka prowadząca: Lidia Krawczyk
premiera: 16 marca 2015 / FB i Instagram

Zwykle z samego rana jesteśmy 
ospali i zniechęceni, bo praca, bo 
zimno, bo właśnie uciekł tramwaj. 
Świat przed 9 rano wydaje nam się 
niewyobrażalnie niemożliwy. Dlatego 
wspólnie z artystami i artystkami 
będziemy prowadzić poranny 
dziennik krakowski, dziennik miasta 
pełnego sprzeczności, mrocznych 
zagadek i nieoficjalnych wydarzeń. 
Tak na rozgrzewkę, by zmierzyć się 
z tym, co przyniesie kolejny dzień. 
Bądźcie czujni!

Do współpracy w ramach 
kilkutygodniowych rezydencji 
na portalach społecznościowych 
zaprosiliśmy m.in. Agnieszkę Piksę, 
Irenkę Kalicką, Alicję Pismenko, 
Ulę Palusińską, Ewę Borysewicz 
i Dominikę Bobulską.

Agnieszka Piksa, A więc..., 2015
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Spacerownik 
artystyczny
kuratorka prowadząca: Aneta 
Rostkowska
premiera: 23 maja 2015, godz. 13

Pracownia artystyczna najczęściej 
kojarzy się nam z miejscem 
zapełnionym wielkimi płótnami, 
sztalugami, tłumem gości 
i półnagimi modelkami. Mimo 
że dziś tego rodzaju przestrzenie 
wyglądają zupełnie inaczej, wciąż 
stwarzają możliwość nawiązania 
bezpośredniego, bardziej osobistego 
kontaktu z artystą. Organizowane 
dwa razy w miesiącu spacery szlakiem 
krakowskich pracowni pozwolą 
na poznanie twórców i ich dzieł 
w nieformalnej atmosferze, a także na 
pokazanie niezwykłej różnorodności 
tego typu miejsc. Eksplorując 
legendarne pracownie, takie jak 
mieszkanie Marii Pinińskiej-Bereś 
i Jerzego Beresia, postindustrialne 
przestrzenie zajmowane przez wielu 
artystów czy kameralne studia, 
będziemy odwiedzać twórców 
młodego i starszego pokolenia, 
wykorzystujących tradycyjne techniki 
artystyczne, jak i eksperymentujących 
z nowymi technologiami, odkrywając 
w ten sposób różne oblicza sztuki 
współczesnej.

Ewa Borysewicz, Grzanki, 2015
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WtOrek 
dzień 
bezpłatnego 
wstępu!

Serdecznie 
zapraszamy do 
bezpłatnego 
zwiedzania wystaw 
w Bunkrze Sztuki, 
w każdy wtorek, 
po wcześniejszym 
odebraniu 
bezpłatnego biletu 
w kasie Galerii.

Od kwietnia Galeria 
Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki 
przystępuje do 
programu MultiActive, 
prowadzonego 
przez Benefit 
Systems, oferującego 
użytkownikom nie tylko 
szeroki wybór aktywności 
sportowych, ale 
i wydarzeń kulturalnych, 
w tym wystawienniczych.

Irenka Kalicka, Prawdziwy detektyw, Odcinek 3, 2015
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Projekt kawiarni romana Drobnera 
autorstwa profesora Jana zawiejskiego

Projekt kawiarni romana Drobnera 
autorstwa profesora Jana zawiejskiego
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Lokal dansingowy udziałowa w latach 20. XX wieku

W 1907 rOku DrOBneriOn zOStaJe StraWiOny 

Przez POżar. ODBuDOWĘ POWierzOnO JeGO 

PrOJektantOWi,  który ODtWOrzyŁ DreWniany 

PaWiLOn z HaLą reStauraCJi  i  SaLą BaLOWą 

WeDŁuG SWOJeGO WCześnieJSzeGO PrOJektu, 

a kaWiarnia POnOWnie StaŁa SiĘ MieJSCeM 

SPOtkań krakOWSkieJ SOCJety.

W CzaSie i  WOJny śWiatOWeJ kaWiarniĘ PrzekSztaŁCOnO na kinOteatr 

WiSŁa, z SaLą MOGąCą POMieśCić 400 WiDzóW. PO WOJnie WyPaDaŁO ByWać 

W znaJDuJąCyM SiĘ tu kaBareCie rOzMaitOśCi,  PrOWaDzOnyM Przez 

LeGenDarneGO LeOna WyrWiCza. W LataCH 20. MieJSCe kaWiarni zaJĘŁy 

LOkaLe DanSinGOWe – naJPierW POLOnia, POteM uDziaŁOWa.

1905 – rOMan DrOBner OtWiera Przy PLantaCH kaWiarniĘ, 

POPuLarnie zWaną DrOBneriOneM. JeJ SeCeSyJny PaWiLOn, 

zaPrOJektOWany Przez PrOFeSOra Jana zaWieJSkieGO, 

WzBuDza kOntrOWerSJe JakO PretenSJOnaLny i  krzykLiWy.
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śWietnOść kaWiarni PrzyWróCiŁ W 1927 rOku 

krakOWSki POtentat GaStrOnOMiCzny Jan BiSanz, 

który zMieniŁ JeJ nazWĘ na PaViLLOn. W kaWiarni 

naLeżaŁO SiĘ POkazyWać na LiCznyCH kOnCertaCH, 

BaLaCH i  DanSinGaCH.

PO i i  WOJnie śWiatOWeJ W BuDynku DziaŁaŁa 

kaWiarnia z DanSinGieM aDria,  naStĘPnie 

JaDŁODaJnia i i  kateGOrii  POWSzeCHna. znóW 

WyPaDaŁO tu ByWać OD 1956 rOku, kieDy POWStaŁa 

kOLeJna kaWiarnia – eSPLanaDa. StaraniaMi SteFana 

OtWinOWSkieGO i  taDeuSza kWiatkOWSkieGO 

PróBOWanO tu StWOrzyć teatr SatyrykóW, aLe 

OStateCznie zWyCiĘżyŁa kOnCePCJa PrzekSztaŁCenia 

kaWiarni na PierWSzy W krakOWie LOkaL ze… 

StriPtizeM.

OD POŁOWy Lat 50.  XX Wieku POSeŁ 

BOLeSŁaW DrOBner – naJMŁODSzy 

Syn PierWSzeGO WŁaśCiCieLa 

kaWiarni rOMana DrOBnera – 

zaCząŁ zaBieGać O StWOrzenie 

W tyM MieJSCu MieJSkieGO 

PaWiLOnu WyStaWOWeGO. W 1959 

rOku JeGO Starania zakOńCzyŁy 

SiĘ SukCeSeM i  DeCyzJą PrezyDiuM 

raDy narODOWeJ MiaSta krakOWa 

LOkaL eSPLanaDy PrzeznaCzOnO 

POD BuDOWĘ PaWiLOnu 

WyStaWOWeGO. zaPrOJektOWanie 

nOWeGO BuDynku POWierzOnO 

POCHODząCeJ ze LWOWa 

arCHitektCe kryStynie 

tOŁŁOCzkO-różySkieJ.

Dansing Syndykatu Dziennikarzy krakowskich w Pavillonie

Projekt Pawilonu Wystawowego autorstwa 
krystyny tołłoczko-różyskiej

kawiarnia esplanada w latach 50 XX wieku
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StyCzeń 1960 – POCzątek PraC 

BuDOWLanyCH. iCH PierWSzy etaP 

zakOńCzyŁ SiĘ W POŁOWie 1962 

rOku, CaŁOść BuDOWy zakOńCzOnO 

W POŁOWie 1965 rOku.

Pawilon w budowie

Hol Główny 
Pawilonu według 

oryginalnego 
projektu krystyny 

tołłoczko- 
różyskiej

autOrką PrOJektu 

arCHitektOniCzneGO BryŁy 

i  WnĘtrz ByŁa kryStyna 

tOŁŁOCzkO-różySka. FaSaDĘ 

PaWiLOnu W POrOzuMieniu 

z arCHitektką zaPrOJektOWaLi 

krakOWSCy rzeźBiarze antOni 

HaJDeCki i  SteFan BOrzĘCki.

11 Września 1965 – urOCzySte OtWarCie 

PaWiLOnu WyStaWOWeGO 

DLa PuBLiCznOśCi.

wnętrze 
wystawowe 

Pawilonu
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fasada Pawilonu w latach 60. XX wieku fasada Pawilonu w latach 60. XX wieku

wernisaż w Pawilonie, lata 80. XX wieku
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