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Nowa siedziba Bunkra Sztuki na Rynku Głównym 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja budynku Bunkra Sztuki – instytucji 

kultury Miasta Krakowa – znajdującego się na rogu Plant i placu Szczepańskiego. W 

czasie remontu działalność wystawiennicza, edukacyjna i wydawnicza Galerii będzie 

realizowana w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. 

 

 

Pałac Potockich, siedziba zastępcza Bunkra Sztuki, fot. A. Hurek 

 

Do Pałacu Potockich Galeria zaprosi na przekrojowe pokazy rzadko pokazywanej Kolekcji 

Bunkra Sztuki oraz wystawy indywidualne artystów związanych z Krakowem. Pierwszą 

wystawą, którą będzie można zobaczyć w zabytkowych piwnicach Pałacu Potockich, będzie 

prezentacja prac Bartka Materki – malarza, fotografa, projektanta graficznego. Twórczość 

Materki koncentruje się głównie na życiu codziennym i otaczającym świecie. Rzeczywistość 

ukazywana na obrazach jest zniekształcona, rozedrgana, tajemnicza. Na wystawie  

 



 

 

 

zaprezentowane zostaną nowe obrazy autora, będące efektem jego ostatnich malarskich 

eksperymentów nad istotą przedstawienia anonimowego tłumu. 

Wystawom towarzyszyć będą oprowadzania, foldery oraz wydarzenia edukacyjne. Program 

Galerii na najbliższe lata łączyć będzie sztukę współczesną z literaturą i historią, odnosząc się 

równocześnie do znaczących dla Krakowa wydarzeń, problemów i postaci. 

Dużą część programu Bunkra będą stanowiły działania edukacyjne mające na celu 

przybliżenie sztuki współczesnej odbiorcom nieprofesjonalnym. Warsztaty i spotkania będą 

dostępne również online na nowej miejskiej platformie VOD – Play Kraków. 

Dzięki przeprowadzce do siedziby zastępczej Galeria będzie mogła zachować ciągłość 

działania, cały czas udostępniając mieszkańcom Krakowa ofertę kulturalną.  

Udostepnienie Pałacu Potockich będzie dla mieszkańców Krakowa okazją do poznania jego 

zabytkowych wnętrz, których historia sięga XVI wieku. W Pałacu rezydować będą także 

Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Wisławy Szymborskiej. Inicjatorami projektu 

stworzenia nowego centrum kulturalnego na Starym Mieście w ramach miejskiej akcji 

„Kultura odporna” są Miasto Kraków i Prezydent Jacek Majchrowski. 

 

MOCAK Bookstore BUNKIER 

W nowej siedzibie rozpocznie działalność księgarnia artystyczna MOCAK Bookstore 

BUNKIER, będąca kontynuacją współpracy pomiędzy Galerią Bunkier Sztuki a Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. 

Wraz z otwarciem księgarni nakładem Bunkra ukażą się dwie duże pozycje monograficzne 

poświęcone artystom, których wystawy można było w minionych miesiącach zobaczyć w 

Galerii. Będą to publikacje poświęcone Piotrowi Lutyńskiemu oraz jednemu z czołowych 

przedstawicieli konceptualizmu w Polsce – Adamowi Rzepeckiemu. Następnie w sprzedaży 

pojawi się katalog wystawy Kamila Kukli. Kolejno zostanie wydana książka poświęcona 

Stanisławowi Pyjasowi, zawierająca przegląd tekstów osób bezpośrednio z nim związanych. 

Dużą część oferty księgarni będzie stanowić literatura uzupełniająca wiedzę na temat 

problemów prezentowanych w ramach wystaw, dostępne będą także publikacje 

monograficzne pozwalające na bliższe poznanie artystów. W księgarni znajdą się 

rozbudowane sekcje krytyki artystycznej, sekcja filozoficzno-eseistyczna, publikacje 

związane z architekturą, projektowaniem graficznym i innymi sztukami performatywnymi, a 

także literatura, komiksy, prasa i książki dla dzieci. Dodatkowo MOCAK Bookstore 

BUNKIER oferować będzie unikatowe przedmioty artystyczne wyprodukowane we 

współpracy z artystami związanymi z Galerią i z Muzeum. 

 

 

  

  



 

 

 

Patroni medialni Galerii: 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Marcin Pańtak 

Koordynator projektów, wystaw i wydarzeń 

tel. 537 840 282 

pantak@bunkier.art.pl 


