
Lu dzie tra dy cyj nie my !l" cy o upo -
wszech nia niu kul tu ry d#u go spo gl" -
da li na dziw ny bu dy nek wy ra sta j" cy
mi$ dzy uli ca mi Raj sk" i Szuj skie go
nie co po dej rzli wie, nie mal jak na przy -
by sza z in nej pla ne ty. 
Ani to zwy czaj na bib lio te ka, ani te atr
czy ki no, ga le ria te% nie, tym bar dziej
mu ze um czy fil har mo nia, chy ba na -
wet nie no wo czes ny dom kul tu ry...
A prze cie% ka% de z tych okre !le& ja -
ko! tu pa su je. Ty le %e nie do s#ow nie.

Idea 
Dzi! ju% to wie my, ale kie dy w 2004 ro -
ku ro dzi# si$ po mys# na miej sce dla
upra wia nia sztu ki bez wy ra' nie za ry -
so wa nych gra nic for mal nych, oba wy
wo bec nie spre cy zo wa ne go cha rak te -
ru no wej in sty tu cji by #y bar dzo re al -
ne. Jesz cze nie spe# na de ka d$ te mu bu -
dyn ki u%y tecz no !ci pu blicz nej w Pol -
sce mu sia #y mie(, przy naj mniej w po -
j$ ciu ich fun da to rów, wy ra' nie okre -
!lo ne fun kcje. Tym cza sem ten den cje
na !wie cie zmie rza #y ju% w in nym kie -
run ku. Od wczes nych lat 90. XX wie -
ku wraz z roz wo jem kom pu te ry za cji
i cyf ry za cji w Sta nach Zjed no czo nych
i Eu ro pie Za chod niej na st$ po wa #
prze #om w po dej !ciu do pro jek to wa -
nia bib lio tek oraz tak zwa nych do -
mów kul tu ry. Kie dy w 1994 ro ku na
Wy spach Bry tyj skich uru cho mio no
rz" do wy pro gram Elec tro nic Li ba ry,
któ ry !mia #o si$ ga# po no we tech no -
lo gie s#u %" ce di gi ta li za cji i udo st$p -
nia niu zbio rów, by #o jas ne, %e tra dy -
cyj ne obiek ty s#u %" ce wy #"cz nie ja ko
wy po %y czal nie ksi" %ek prze cho dz"
do hi sto rii. Ich miej sce zaj mo wa( za -
cz$ #y in ter dy scy pli nar ne cen tra edu -
ka cji mul ti me dial nej. By #o tyl ko kwe -
sti" cza su (ale te% pie ni$ dzy!), kie dy
ten spo sób my !le nia do trze do nas.
I to w#a! nie po my s#o daw cy i twór cy
Ma #o pol skie go Ogro du Sztu ki na wi" -
za li do naj no wszych wzor ców upo -
wszech nia nia kul tu ry.

Na ro dzi ny 
Pier wszy z po my s#em wy st" pi# ów -
czes ny mar sza #ek wo je wódz twa ma -

#o pol skie go, obec nie se na tor Ja nusz
Se pio#, z wy kszta# ce nia ar chi tekt i hi -
sto ryk sztu ki. Od ra zu te% zwró ci# uwa -
g$ na sta r" XIX-wiecz n" ha l$ uje% d%al -
ni ko ni, u%yt ko wa n" przez la ta ja ko za -
ple cze ma ga zy no we i war szta to we Te -
a tru im. S#o wac kie go.

– Fran cja i Niem cy mia #y ju% swo je
me dia te ki w obiek tach, któ re utra ci #y
swo je pier wot ne fun kcje. Wy da #o si$
na tu ral ne, %e nisz cze j" cy te ren w cen -
trum Kra ko wa, kul tu ral ne go za g#$ bia
na sze go kra ju, po wi nien pój!( t" dro -
g" – wspo mi na Ja nusz Se pio#.

Pro jekt szyb ko zna laz# so jusz ni -
ków, z któ rych pier wszym by# dy rek -
tor Te a tru im. S#o wac kie go Krzysz tof
Orze chow ski. Po mys# pod chwy ci li te%
na st$p cy mar sza# ka Se pio #a – !p. Ma -
rek Na wa ra, któ ry bu do w$ roz po cz"#,
oraz obec ny mar sza #ek Ma rek So wa.

– Do sko na le pa mi$ tam pier wsze
roz mo wy na te mat tej no wej in sty tu -
cji kul tu ral nej. Naj wi$k si op ty mi !ci
nie zdo #a li by wte dy prze wi dzie(, z jak
wiel kim en tu zjaz mem zo sta nie ona
przy j$ ta – pod kre !la dzi! mar sza #ek
So wa.

Cho( w Pol sce swo je me dia te ki zd" -
%y #y wcze! niej zbu do wa( Wroc #aw
i Opo le, kra kow ski pro jekt za kro jo ny
zo sta# znacz nie sze rzej. – Tu pod jed -

nym da chem p" czko wa( ma tak %e %y -
cie kul tu ral ne m#o dej kra kow skiej bo -
he my. No wo czes ny ba let, wspó# czes -
ne for my te a tral ne, sztu ki au dio wi zu -
al ne, kon cer ty i wszel ka ak tyw no!( ar -
ty stycz na znaj d" tu miej sce dla sie bie.
Od by wa( si$ tu ma syn te za sztuk z wy -
ko rzy sta niem naj no wo cze! niej szych
roz wi" za& tech nicz nych – mó wi dy -
rek tor Krzysz tof Orze chow ski. – To
czy sta ema na cja idei Ge sam tkuns -
twerk – uzu pe# nia Ja nusz Se pio#.

Kszta!t 
Nie przy pad ko wo w wie lu wy po wie -
dziach na te mat pro jek tu Ma #o pol skie -
go Ogro du Sztu ki po wta rza si$ zda nie,
%e na wi" zu je on do pa ry skie go Cen -
trum Pom pi dou, w któ rym no wo cze! -
nie po j$ te fun kcje kul tu ro twór cze
zbieg #y si$ nie ro zer wal nie z ory gi nal -
n" ar chi tek tu r". Tak te% jest w Kra ko -
wie. MOS bo wiem in try gu je nie tyl ko
!mia #y mi za #o %e nia mi pro gra mo wy -
mi, ale te% no wo czes n" ar chi tek tu r",
do sko na le wpi sa n" w Sta re Mia sto. 

Pro jekt, au tor stwa Krzysz to fa In -
gar de na, wspó# dzia #a j" ce go z Jac kiem
Ewy z biu ra In gar den&Ewy Ar chi tek -
ci, po wsta# w wy ni ku kon kur su, któ ry
od by# si$ w 2005 ro ku. Na re a li za cj$
Kra ków cze ka# sie dem lat. Du %o wcze! -

niej jed nak kszta#t no we go gma chu 
wz bu dza# w mie !cie emo cje, cho( pa -
ra dok sal nie je go ar chi tek tu ra wca le
o to nie za bie ga! Prze ciw nie – jest sto -
no wa na, wr$cz skrom na, pe# na sza -
cun ku dla oto cze nia. Ar chi tek ci po -
wstrzy ma li si$ od efek tow nych sztu -
czek, nie pró bu j" na si #$ przy ku( uwa -
gi od bior ców. Bu dy nek ni cze go nie ko -
piu je, je dy ny pla giat, ja kie go do pu !ci -
li si$ twór cy, to po wtó rze nie li nii da -
chu zgod nie z prze bie giem li nii !cian
szczy to wych s" sied nich bu dyn ków.
Cho dzi #o o to, aby prze stron ny gmach,
li cz" cy pi$( kon dy gna cji, nie przy t#a -
cza# s" sied nich bu dyn ków. A jed nak...
obok te go Ma #o pol skie go Ogro du Sztu -
ki nie spo sób przej!( obo j$t nie! I nie
mo% na mie( w"t pli wo !ci, %e to re a li -
za cja na wskro! no wo czes na. 

– To wspó# czes ny dom kul tu ry wol -
ny od ne ga tyw nych ko no ta cji, prze -
strze& ar ty stycz na go to wa do upra wia -
nia wszel kich form sztu ki – mó wi
Krzysz tof In gar den. 

Ar chi tek ci po sta wi przy tym na in -
te rak cj$ z przy sz#y mi od bior ca mi te -
go obiek tu. Ca #a prze strzen na for ma
sym bo licz ne go za da sze nia, wznie -
sio na po nad ogro dem od stro ny uli -
cy Raj skiej, cho( nie pe# ni fun kcji da -
chu, ma na ce lu wy pro wa dze nie por -

ta lu sce nicz ne go na uli c$. W ten spo -
sób bu dy nek de li kat nie za cze pia
prze chod nia, aby od bior ca ju% pod -
czas pier wsze go kon tak tu do my !la#
si$, %e wcho dzi do ogro du, w któ rym
upra wia si$ kul tu r$. Od dzi! mo% na
wresz cie wej!( do !rod ka i si$ przy -
#" czy(!

+++

Z oka zji otwar cia Ma #o pol skie go
Ogro du Sztu ki o godz. 19.30 przy go -
to wa no dla kra ko wian nie zwy k#y po -
kaz 3D map pin gu, za ty tu #o wa ny „To% -
sa mo!( miej sca”. Ju tro o godz. 17 od -
b$ dzie si$ wer ni sa% wy sta wy twór -
czo !ci ar chi tek to nicz nej Krzysz to fa
In gar de na. 

Roz ruch MOS-u po trwa do mar ca
2013 ro ku, tak aby ka% dy móg# swo bod -
nie zwie dzi( gmach. Roz wi ja nie za sad -
ni czej dzia #al no!( b$ dzie si$ od by wa #o
krok po kro ku – ka% dy ko lej ny mie si"c
zo sta nie po !wi$ co ny in nej dzie dzi nie
sztu ki: pa' dzier nik – mu zy ce (szcze gó -
#y na stro nie 4 te go do dat ku), li sto pad
– te a tro wi, gru dzie& – sztu kom pla stycz -
nym iwy sta wien ni czym.In we sty cja sfi -
nan so wa na zo sta #a z fun du szy Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Ma #o pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007-2013. !KR
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OGRÓD SZTUKI
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Multimedialny
dom kultury
Ma #o pol ski Ogród Sztuki nawi"zuje do najnowszych wzorców upowszechniania kultury
– syntezy sztuk z wykorzystaniem wyrafinowanych rozwi"za& technicznych. 
Harmonijnie wpisuje si$ zarazem w pejza% starego Krakowa
DA WID HA JOK
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Bu dy nek po wsta! w po bli "u ucz#sz -
cza nej uli cy Kar me lic kiej, na prze ciw
no we go gma chu Bib lio te ki Wo je wódz -
kiej. W bez po$ red nim s% siedz twie znaj -
dzie my tak "e ka mie ni ce miesz kal ne
i przed szko le, któ re spra wia j%, "e ogro -
dy sta le o"y wa j%. Po !o "e nie obiek tu
– z pun ktu wi dze nia ar chi tek to nicz ne -
go okre $la ne ja ko trud ne – jest za ra zem
wy ma rzo ne z pun ktu wi dze nia kul tu -
ral nych po trzeb miesz ka& ców.

MOS za pew nia po !% cze nie zró" ni -
co wa nej ofer ty w za kre sie kul tu ry, sztu -
ki i edu ka cji, ma j% cej na ce lu roz wi ja -

nie kom pe ten cji kul tu ro wych spo !ecz -
no $ci re gio nu i mia sta, skie ro wa nej do
zró" ni co wa nych grup od bior ców: dzie -
ci, m!o dzie "y, osób nie pe! no spraw -
nych, osób star szych, a tak "e za in te -
re so wa nych pro fe sjo na li stów, ar ty -
stów i twór ców.

To cen trum kul tu ry, o$ ro dek wspó! -
czes nych form te a tral nych i pa ra te -
a tral nych, ka wiar nia oraz po miesz -
cze nia, w któ rych mo" na or ga ni zo -
wa' za j# cia edu ka cyj ne zwi% za ne ze
sztu k%. W su mie o po wierz chni 
4,2 tys. m kw.

Ogród Sztu ki – in struk cja ob
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Ogród Rów ne pa sy imi tu j! ce ra bat ki z na sa dzo n!, ni sko pien n! zie le ni! to me ta fo ra ogro du – ca #a, na ja k! ar chi tekt móg# so bie w tym
dzia #a$ per for ma tyw nych, war szta tów i po ka zów ple ne ro wych 
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Foyer Znajduje si% we frontowej cz%&ci dawnej hali uje'd'alni od strony g#ównego
wej&cia z ulicy Rajskiej. Istnieje mo'liwo&( rozsuni%cia &ciany dziel!cej foyer
z sal! wielofunkcyjn! w celu utworzenia jednej du'ej przestrzeni wystawowej,
targowej lub konferencyjnej. Klimat buduje tam oryginalny 'yrandol, z#o'ony ze
starych lamp estradowych znalezionych w magazynach Teatru im. S#owackiego.
Wysuwane kasy schowano w& cianie, aby jeszcze bardziej zwi%kszy(
efektywno&( przestrzeni 
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Teatr (sala
widowiskowa)

Wielofunkcyjna sala
widowiskowa pozwala

organizowa( spektakle,
koncerty, wystawy,

seanse filmowe,
sympozja, konferencje,

aukcje sztuki, pokazy
mody itp. Znajduje si%

w skrzydle od strony
ulicy Rajskiej. Mie&ci

300 osób. Dzi%ki
ultranowoczesnemu

wyposa'eniu jej
przestrze$ mo'na

przekszta#ca(
w kilkunastu

wariantach, w tym
ca#kowicie chowaj!c

fotele pod pod#og%,
dostosowuj!c sal% 
do ró'nych potrzeb 
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Ki no Sa la ki no wa na 98 miejsc, po #o 'o na na po zio mie mi nus je den. Mo 'e by( wy ko rzy sty wa na ja ko tra dy cyj ne ki no (cho( wy po sa 'o ne tak 'e
w apa ra tu r% 3D) lub ja ko miej sce do sko na #e dla ka me ral nych przed si%w zi%( te a tral nych i estra do wych 
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m miej scu poz wo li#. Ogród fun kcjo no wa# ma ja ko prze strze$ stwo rzo na dla

Mediateka (MOS) 
Zajmuje skrzyd%o z wej&ciami
od ulicy Szujskiego.
Nowoczesna mediateka
umo'liwia archiwizowanie
utworów muzycznych, nagra$
realizacji teatralnych
i plastycznych, a tak' e
ksi!'ek, czasopism i filmów
– w skrócie: muzyka, obraz,
s%owo, czyli... MOS. Zbiory
gromadzone b(d! we
wspó%pracy z s!siedni!
Wojewódzk! Bibliotek!
Publiczn! i udost(pniane
szerokiemu gronu odbiorców
za po&rednictwem no&ników
multimedialnych 
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Je rzy Fe do ro wicz 
po se! na Sejm 

– In te rak cja sztuk wsze la kich
jest dzi! klu czem wie lu wspó" -
czes nych dzia "a# ar ty stycz nych,
a Ma "o pol ski Ogród Sztu ki to
miej sce nie zwy k"ej ar ty stycz nej
in te rak cji. Dla te go wie rz$, %e od
pier wsze go dnia po otwar ciu je -

go drzwi nie b$ d& si$ ju% za my ka "y. Na ta kie miej sce Kra ków za s"u -
%y" szcze gól nie. To no wo czes na plat for ma wy ra zu, któ ra w mo im od -
czu ciu b$ dzie "& czy "a nie tyl ko prze ró% ne prze ja wy ar tyz mu, ale za
spra w& uni wersalnego j$ zy ka kul tu ry – po "& czy po ko le nia. Dzi$ ki
ar chi tek to nicz ne mu kun szto wi Krzysz to fa In gar de na, wy bit ne go spe -
cja li sty od spot ka# sta re go z no wym, uda "o si$ urze czy wist ni' od -
leg "e ma rze nia. Li cz$, %e znaj d& si$ !rod ki za rów no na po zio mie wo -
je wódz twa, jak i na szczeb lu kra jo wym, któ re poz wo l& na dzia "a nie
tej nie sztam po wej in sty tu cji w spo sób zgod ny z jej pro gra mem i prze -
zna cze niem.

Ma% go rza ta 
Go %( biew ska 
dy rek tor ar ty stycz na
Ar tBo om Fe sti wal 

– O%y wie nie te go mar twe go re -
wi ru to przy k"ad miej skiej res -
pi ra cji w naj lep szym wy da niu.
(wiat "a ar chi tek tu ra w opo zy -
cji do sto j& ce go po s& siedz ku
ho te lu. Chy ba nie wie lu spo dzie -
wa "o si$, %e w !ci s"ym cen trum

Kra ko wa uda si$ wsta wi' bu dy nek na naj wy% szym !wia to wym po -
zio mie. )y czy "a bym so bie, aby ten no wy o! ro dek %y cia kul tu ral ne -
go !mia "o "& czy" sztu k$ w ro zu mie niu tra dy cyj nym z naj no wo cze! -
niej szy mi tech no lo gia mi. Mam przy tym na dzie j$, %e prze strze nie
pu blicz ne przy tu lo ne do bu dyn ku po s"u %& ja ko miej sce wy staw,
spot ka# i war szta tów, a tak %e prze gl& dów fil mo wych umo% li wia j& -
cych pe" ne otwar cie obiek tu na lu dzi z ze wn&trz. Mo j& uwa g$ wr$cz
ma gne tycz nie przy ku wa pa tio przed bu dyn kiem, sym pa tycz na, ciep -
"a i go !cin na prze strze#. To, jak dzia "a" b$ dzie me cha nizm tej no wej
in sty tu cji, uza le% nio ne b$ dzie jed nak w za sad ni czej mie rze od ro li
przy sz"e go se lek cjo ne ra wy da rze# kul tu ral nych. Wie rz$, %e si$ uda.

Ja nusz Se pio% 
se na tor 

– Ko lej ny nie zwy k"y obiekt, z któ -
rym wi& %$ ol brzy mie na dzie je.
Li cz$ te%, %e no wa for ma ar chi -
tek to nicz na wy wo "a moc ne
ude rze nie. Pa mi$ taj my, %e to
my kszta" tu je my bu dyn ki, a na -
st$p nie one od dzia "u j& na nas,
sk"a nia j&c do po dej mo wa nia
no wych wy zwa# i ak tyw no !ci.

Obec nie naj wa% niej szym wy zwa niem dla roz wo ju jest pod no sze nie
kre a tyw no !ci i in no wa cyj no !ci. Za mó wie nia pu blicz ne, dzi$ ki któ -
rym po wsta j& ta kie od wa% ne obiek ty jak Ma "o pol ski Ogród Sztu ki,
s& ele men tem wy zwa la nia kre a tyw no !ci i kre u j& cym po pyt na za -
a wan so wa ne tech no lo gie. Tak po wsta je Eu ro pa dru giej pr$d ko !ci.
Wie rz$, %e MOS b$ dzie kszta" to wa" m"o dzie% w in no wa cyj nym !ro -
do wi sku i w ten spo sób roz wi nie jej wy o bra* ni$. Li cz$, %e po wsta -
nie tam w ko# cu tak po trzeb na w Pol sce Na ro do wa Ga le ria Ar chi -
tek tu ry, %e za do mo wi si$ tam eks pe ry men tal ny te atr, %e b$ dzie si$
tam roz wi ja' wspó" czes na me dia te ka, w któ rej gro ma dzo ne b$ d&
mul ti me dial ne zbio ry s"u %& ce za rów no nam, jak i przy sz"ym po ko -
le niom.

Zo fia Go %u biew 
dy rek tor Mu ze um 
Na ro do we go 
w Kra ko wie 

– Obok umie j$t ne go wpi sy wa -
nia bu dyn ku w oto cze nie bar -
dzo du %& uwa g$ zwra cam na
sta ran no!' w po dej !ciu do
kszta" to wa nia de ta li, a tak %e
fun kcjo nal no !ci. Za rów no fun -
da to rom, jak i au to rom te go

wy j&t ko we go bu dyn ku uda "o si$ za dba' o wszyst kie te ele men ty
i zgra' je w jed n& ca "o!'. Pro gram kul tu ral ny ro ku je, %e b$ dzie to
miej sce de dy ko wa ne mu zy ce, ob ra zo wi i s"o wu – i tak chy ba na le -
%y ro zu mie' skrót MOS. )y cz$, aby ten ogród sta" si$ mod ny, %e by
na bra" cech, ja kie poz wo l& mu za ist nie' w! wie cie.

Krzysz tof 
Orze chow ski 
dy rek tor Te a tru 
im. Ju liu sza 
S!o wac kie go 

– To bar dzo przy jem ny mo ment,
kie dy ma rze nia przy bie ra j& re -
al n& for m$. Otwar cie Ma "o pol -
skie go Ogro du Sztu ki prze pe" -
nia mnie du m& i ra do !ci&, ale
jed no cze! nie wzma ga nie po -

kój. Rzad ko bo wiem zda rza si$, aby obiekt na tak wczes nym eta -
pie bu dzi" tak po zy tyw ne ko no ta cje. Wy zwa niem dla no wej za "o gi

ogrod ni ków b$ dzie za gos po da ro wa nie te go ogro du sztu k&. Cho'
za da nie, przed ja kim sta n&, nie jest "a twe, wie rz$, %e so bie po ra -
dz&. Te atr b$ dzie s"u %y" im wszel k& po mo c&, ale bez in ge ren cji w roz -
wój ogro du. Niech kwit nie sa mo dziel nie.

Krzysz tof In gar den 
au tor pro jek tu 
Ma !o pol skie go Ogro du
Sztu ki 

– Po sied miu la tach pra cy na -
sza ro la ja ko ar chi tek tów si$
ko# czy. Od t&d z uwa g& b$ d$
!le dzi" sa mo dziel ne %y cie te go
bu dyn ku. Bar dzo za le %a "o nam,
aby je go ar chi tek tu ra by "a na
wskro! wspó" czes na – opo wia -

da "a o cza sach, w któ rych po wsta "a, a tak %e o na szym sza cun ku
do hi sto rii i kon tek stu miej skie go. Sta ra li! my si$ jed no cze! nie for -
mo wa' jej bry "$ swo bod nie i ab strak cyj nie, tak aby by "a lek ka, dy -
na micz na, aby %y "a i mog "a po ru sza' emo cje i in spi ro wa'. Bu dy -
nek ma wie le za ska ku j& cych miejsc i per spek tyw. Je go wn$ trze jest
otwar te na ró% ne fun kcje – mo %e do wol nie otwie ra' si$ i za my ka',
roz kwi ta' i wy ci sza' si$ w za le% no !ci od po trzeb pro wa dzo nej ak -
tyw no !ci. Chcia" bym, %e by to miej sce sta "o si$ wy zwa niem dla ar -
ty stów dzia "a j& cych w ró% nych ob sza rach sztu ki, któ rzy sko rzy sta j&
z je go go !ci ny. Z ta k& my !l& bu do wa li! my je go struk tu r$ .

Ma rek So wa 
mar sza !ek Ma !o pol ski 

– W wy mia rze pro gra mo wym
ofer ta kul tu ral na obiek tu do -
rów nu je je go ar chi tek tu rze. Idea,
któ ra leg "a u je go pod staw, in -
spi ru j&c sa mych ar chi tek tów,
prze trwa "a. Bar dzo mnie to cie -
szy. Je stem te raz cie kaw, jak to
si$ roz wi nie. Pa mi$ tam bo wiem
do sko na le pier wsze roz mo wy

na te mat tej in we sty cji z ów czes nym mar sza" kiem Ja nu szem Se pio -
"em. Przy po mi na "o to wsta wie nie no wej plom by w miej sco wo ob u -
mar "& tkan k$. Sta "y tam ru de ry, któ re gro zi "y ka ta stro f& bu do wla -
n&. Za miast te go ma my obiekt nie tu zin ko wy, za pro jek to wa ny od
pod staw dla ar ty stów z ró% nych sfer sztu ki, rów nie% tej nie pro fe sjo -
nal nej. Nie ukry wam, %e cze ka nas od po wie dzial ne za da nie, po zy -
tyw ny od biór spo "ecz ny te go obiek tu prze rós" na sze ocze ki wa nia.
Bar dzo wa% ne b$ dzie, aby nie za prze pa !ci' te go ka pi ta "u i tych na -
dziei.

Ma gda le na Sro ka 
za st"p ca pre zy den ta
mia sta Kra ko wa 
ds. kul tu ry 

– Prze strze# ogro du przy uli cy
Raj skiej wi dz$ ja ko miej sce
wspól ne !wia ta sztu ki, na u ki,
%y cia to wa rzy skie go miesz ka# -
ców Kra ko wa. Wi dz$ tam or ga -
ni za cje po za rz& do we, ar ty stów
za le% nych i nie za le% nych, wi dz$

prze strze# wy zwa# i wy zwo le nia. Wy o bra %am so bie za rów no wi$ -
ksze fe sti wa le, jak i ka me ral ne spot ka nia ar ty stycz ne czy fil mo we.
Mul ti me dial ny wy miar te go miej sca, wy po sa %o ne go – nie za po mi -
naj my – w naj no wo cze! niej szy sprz$t sce no tech nicz ny, wy cho dzi
na prze ciw wy ma ga niom wspó" czes nej, in ter dy scy pli nar nej sztu ki,
któ ra w na szym mie !cie po przez ta kie !wiet ne wy da rze nia, jak fe -
sti wal Unso und, Ar tbo om czy Sac rum Pro fa num obec na jest ju% od
wie lu lat. Nie mam w&t pli wo !ci, %e ju% od pier wszych dni ta no wa
in sty tu cja zgra si$ z ryt mem kul tu ral ne go %y cia w Kra ko wie.

El 'bie ta Pen de rec ka 
me ce nas kul tu ry, 
ini cja tor ka
kon kur sów mu zycz nych 

– W sa lach kon cer to wych wi -
da' dzi! g"ów nie si we g"o wy
i wszy scy za sta na wia my si$ ,
kto wy mie ni tych lu dzi i po now -
nie wy pe" ni miej sca na wi dow -
ni. Dla te go tak wa% na jest edu -
ka cja mu zycz na m"o de go po -
ko le nia i wszel kie s"u %& ce te -

mu ini cja ty wy. Po li fun kcyj no!' Ma "o pol skie go Ogro du Sztu ki to si -
"a te go miej sca. Li cz$, %e m"o dzi lu dzie b$ d& mie li tam szan s$ na
po sze rza nie swo ich ho ry zon tów, rów nie% mu zycz nych – tak aby
w przy sz"o !ci sa mi mo gli do ko na' wy bo ru ró% nych form twór czo !ci
ar ty stycz nej. By' mo %e cz$!' z nich wy bie rze sa le kon cer to we. 

ZE BRA+ DAH

Informacje o pa"dziernikowym 
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Opie kun k! i po my s"o daw czy ni! przed -
si#w zi#$ mu zycz nych jest pani El %bie -
ta Pen de rec ka, pre zes Sto wa rzy sze -
nia im. Lud wi ga van Be e tho ve na.
Udzia" w te go rocz nych pro jek tach za -
de kla ro wa" wy bit ny kom po zy tor i dy -
ry gent prof. Krzysz tof Pen de rec ki. Je -
go obec no&$ za i na u gu ru je cykl przed -
si#w zi#$ pn. „Mi strzo wie – m"o dym”.
MOS otrzy ma" tak %e wst#p n! de kla -
ra cj# d"u go fa lo wej wspó" pra cy z Eu -
ro pej skie go Cen trum Mu zy ki Krzysz -
to fa Pen de rec kie go.

19 pa" dzier ni ka 
Ga la otwar cia MOS po "! czo na z map -
pin giem oraz uro czy stym kon cer tem
ina u gu ra cyj nym Or kie stry Aka de mii
Be e tho ve now skiej pod ba tu t! prof.
Krzysz to fa Pen de rec kie go. 
PRO GRAM URO CZY STO #CI OTWAR CIA 

godz. 19.30 – „To$ sa mo%& miej sca”
– mul ti me dial ny spek takl w prze strze ni
pu blicz nej przed bu dyn kiem MOS-u, przy -
go to wa ny spe cjal nie na uro czy ste otwar -
cie. 

Sce na riusz wi do wi ska zo sta" opar -
ty na ma te ria "ach ar chi wal nych oraz
kre a cji z u%y ciem naj no wo cze& niej -
szych me tod trój wy mia ro wej ani ma -
cji i od no si si# do hi sto rii, te ra' niej -
szo &ci oraz przy sz"o &ci no wo po wsta -
"e go cen trum, ma j! ce go sku pia$ ar ty -
stycz n! ak tyw no&$ opar t! na naj no -
wszych roz wi! za niach tech no lo gicz -
nych. 

Mul ti me dial ny spek takl "! czy$ ma
ar ty stycz ne dzia "a nie opar te na map -
pin gu 3D, dy na micz nych pro jek cjach
opar tych na tech no lo gii la se ro wej, ani -
ma cji oraz pro jek cjach fil mo wych i mu -
zy ce. Ory gi nal ne po "! cze nie ró% nych
efek tów twór czej eks pre sji, w for mie
ar ty stycz ne go dzia "a nia ty pu si te spe -
ci fic, ma una ocz ni$ wi dzom cel fun -
kcjo no wa nia no we go miej sca, ja kim
jest po "! cze nie ró% no ra kich dzia "a(
ar ty stycz nych opar tych na naj no -
wszych zdo by czach tech no lo gii mul -
ti me dial nej. Spek takl ma by$ wi zy tów -
k! miej sca otwar te go na twór czo&$
mul ti me dial n!, wy zna cza j! c! naj no -
wsze tren dy w sztu kach wi zu al nych
i mu zy ce, b# d!c za ra zem za po wie dzi !
pier wszej edy cji Mi# dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Map pin gu w 2013 ro ku, któ -
re go gos po da rzem ma by$ w"a& nie
MOS.

Po my s"o daw c!, au to rem sce na riu -
sza i re %y se rem wi do wi ska jest Alek -
san der Ja nic ki – ab sol went Aka de mii

Sztuk Pi#k nych w Kra ko wie, twór ca
licz nych in sta la cji mul ti me dial nych
(in ter– i se miak tyw nych), pre zen to wa -
nych w prze strze ni pu blicz nej, au tor
wie lu ar ty stycz nych ak cji i dzia "a( pa -
ra te a tral nych w Pol sce i za gra ni c!.

Pro duk cja: SAV, AYA Fo un da tion,
So un dFa ce, Fe sti wal Au dio Art.

godz. 20 – cz'%& ofi cjal na 
Uczest ni cz! za pro sze ni go &cie

– przed sta wi cie li w"adz wo je wódz twa
oraz &wia ta kul tu ry z Ma "o pol ski. Oso -
bom wy j!t ko wo za s"u %o nym dla po -
wsta nia MOS zo sta n! wr# czo ne spe -
cjal nie za pro jek to wa ne na t# oko licz -
no&$ me da le pa mi!t ko we.

godz. 20.30 – kon cert Or kie stry Aka -
de mii Be e tho ve now skiej pod dy rek cj!
Krzysz to fa Pen de rec kie go 

Wy st! pi! mu zy cy jed ne go z czo "o -
wych, a za ra zem naj m"od szych zes -
po "ów sym fo nicz nych w Pol sce – Or -
kie stry Aka de mii Be e tho ve now skiej.
Two rz! go pa sjo na ci – naj wy bit niej si
stu den ci i ab sol wen ci eu ro pej skich
wy% szych szkó" mu zycz nych, ta kich
jak Aka de mia Mu zycz na w Kra ko wie,
Hoch schu le für Mu sik und Dar stel -
len de Kunst w Stut tgar cie, Hoch schu -
le für Mu sik w Karlsru he, Ro y al Mu -
sic Con ser va to i re w Bruk se li, Con ser -
va to i re In ter na tio nal de Mu si que w Pa -
ry %u oraz Uni versität für Mu sik und
Dar stel len de Kunst w Gra zu. B# dzie
to wy da rze nie o wy j!t ko wej ran dze
ar ty stycz nej, gdy% mu zy cy (w ka me -
ral nym sk"a dzie smy czko wym) za gra -
j! pod kie row nic twem wy bit ne go kom -
po zy to ra i dy ry gen ta &wia to wej s"a wy
Krzysz to fa Pen de rec kie go. Na pro -
gram wie czo ru z"o %! si# utwo ry Pen -
de rec kie go, m.in.: Se re na da oraz Sin -
fo niet ta per Ar chi, a tak %e „Trzy utwo -
ry w daw nym sty lu” (mu zy ka do fil -
mu „Pa mi#t nik zna le zio ny w Sa ra gos -
sie”).

Ga l# po prze dzi "y otwar te dla pu -
blicz no &ci pró by mi strza i je go asy -
sten tów z or kie str!. Ta ini cja ty wa za -
i na u gu ru je se ri# ko lej nych pro jek tów
mu zycz nych z cy klu „Mi strzo wie
– m"o dym” (Ma sters to Yo ung). B# dzie
to nie la da grat ka dla wszyst kich me -
lo ma nów, a w szcze gól no &ci dla stu -
den tów szkó" mu zycz nych i m"o dych
twór ców, któ rzy b# d! mie li nie pow ta -
rzal n! mo% li wo&$ ob ser wo wa nia Ma -
e stra pod czas pra cy, pod pa try wa nia
taj ni ków je go war szta tu oraz bez po& -
red niej wy mia ny do &wiad cze( z wiel -
kim twór c!.

20 pa" dzier ni ka 
Kon cer ty naj zdol niej szych wir tu o zów

– mu zy ków m(o de go po ko le nia, ewen tu -
al nie po (! czo ne z war szta ta mi 

Pro jekt po wsta je we wspó" pra cy
ze Sto wa rzy sze niem im. Lud wi ga van
Be e tho ve na i obej mie cykl kon cer -
tów z udzia "em uzdol nio nych, na gra -
dza nych na ca "ym &wie cie m"o dych
mu zy ków: Kon cert jed ne go z naj cie -
ka wszych kwar te tów smy czko wych
naj m"od sze go po ko le nia Mec cor re
String Qua r tet od b# dzie si# 20 pa' -
dzier ni ka o godz. 20 (godz. 14-16 pró -
ba przed po "ud nio wa otwar ta dla pu -
blicz no &ci).

Za "o %o ny w 2007 r. Mec co re String
Qua r tet uzna wa ny jest za je den z naj -
bar dziej in te re su j! cych zes po "ów m"o -
de go po ko le nia. Kwar tet stwo rzy "o
czwo ro uta len to wa nych i uty tu "o wa -
nych ju% mu zy ków so li stów, któ rych
wspól n! pa sj! sta "o si# in ter pre to wa -
nie dzie" ka me ral nych. Od 2008 r. opie -
k# pe da go gicz n! nad zes po "em spra -
wu j! wy bit ni pe da go dzy i cz"on ko wie
kwar te tu Ca me ra ta pro fe sor Piotr Re -
i chert oraz pro fe sor W"o dzi mierz Pro -
mi( ski.

Sk"ad zes po "u: Woj ciech Ko prow -
ski – I skrzyp ce, Alek san dra To ma si( -
ska – II skrzyp ce, Mi cha" Bry "a – al tów -
ka, Ka rol Ma ria now ski – wio lon cze la.

21 pa" dzier ni ka, godz. 17 
Cykl pro jek cji po %wi' co nych twór czo %ci
i syl wet ce Krzysz to fa Pen de rec kie go 

Pre zen ta cja fil mów zwi! za nych
z mu zy k! Pen de rec kie go – ja ko au to -
ra mu zy ki fil mo wej oraz bo ha te ra fil -
mów do ku men tal nych. Pro jekt obej -
mie pro jek cj# le gen dar ne go dzie "a Woj -
cie cha Ha sa „R# ko pis zna le zio ny w Sa -
ra gos sie” z mu zy k! Pen de rec kie go.
Pro jek cja od b# dzie si# z udzia "em by -
"ej %o ny re %y se ra pani Jad wi gi Has.
Mo de ra to rem spot ka nia b# dzie dzien -
ni karz To masz Han dzlik.

26 pa" dzier ni ka 2012, godz. 21.30 
Mu zycz no-li te rac ki pro jekt zes po (u Bal -
la dy i Ro man se z udzia (em Ar tu ra Roj ka
i Igo ra Box xa w ra mach Con rad Fe sti val
(wspó (or ga ni za cja z Kra kow skim Biu rem
Fe sti wa lo wym) 

Con rad Fe sti val to fe sti wal li te rac -
ki or ga ni zo wa ny w Kra ko wie od 2009
ro ku przez Kra kow skie Biu ro Fe sti wa -
lo we. Go &ci on ar ty stów z ca "e go &wia -
ta, re pre zen tan tów ró% nych kul tur
i &wia to po gl! dów, zwi! za nych nie tyl -
ko z li te ra tu r!, ale te% z fil mem, te a -
trem, mu zy k!, sztu ka mi pla stycz ny -
mi. Rów no le gle do fe sti wa lu od by wa -
j! si# w Kra ko wie Tar gi Ksi!% ki. W od -
ró% nie niu od in nych pol skich wy da -
rze( u&wiet nia j! cych li te ra tu r# kra jo -
w!, Con rad Fe sti val po my &la ny jest ja -
ko wy da rze nie na ska l# mi# dzy na ro -
do w!.

Jed nym z istot nych wy da rze( fe -
sti wa lu b# dzie no wy mu zycz no-li te -
rac ki pro jekt zes po "u Bal la dy i Ro man -
se, czy li sióstr Zu zan ny i Bar ba ry
Wro( skich. Te uzna wa ne za jed ne z naj -
cie ka wszych zja wisk mu zycz nych sce -
ny al ter na tyw nej ar tyst ki wy st! pi! po
raz pier wszy z Ar tu rem Roj kiem
– kom po zy to rem, wo ka li st!, au to rem
tek stów i gi ta rzy st!, by "ym cz"on kiem
zes po "ów Mys lo vitz i Len ny Va len ti -
no. B# dzie to pier wszy wy st#p Roj ka
bez Mys lo vitz. Udzia" w pro jek cie za -
po wie dzia" tak %e Igor Boxx, wspó" -
twór ca le gen dar ne go, wroc "aw skie go
du e tu Skal pel.

Wspól ny pro jekt czo "o wych mu zy -
ków sce ny al ter na tyw nej, elek tro nicz -
nej i roc ko wej w po "! cze niu z tek sta -
mi li te rac ki mi, poe tyc ki mi b# dzie nie
tyl ko pre mie r! mu zycz n!, do dat ko -
wo trans mi to wa n! przez Pro gram III
Pol skie go Ra dia tu% przed ofi cjal nym
w"! cze niem pro jek tu do re per tu a ru
ra dio we go i przed wy da niem kr!% ka.
B# dzie tak %e nie o cze ki wa nym spot -
ka niem uzna nych ar ty stów po ru sza -
j! cych si# w ró% nych nur tach i este ty -
kach. Pro gram w istot ny spo sób eks -
po no wa$ b# dzie tek sty li te rac kie pod -
kre &la j!c zwi! zek z fe sti wa lem li te ra -
tu ry (m.in. tek sty poe tyc kie sióstr
Wro( skich, ale tak %e wier sze Cze s"a -
wa Mi "o sza). Mu zycz nie opar ty jest na
pe" nych ener gii, moc no zryt mi zo wa -
nych i am bien to wych utwo rach, a tak -
%e na d'wi# ko wych kra jo bra zach in -
spi ro wa nych tra dy cj! kra u troc ka, jaz -
zu, hip-ho pu, awan gar dy czy mu zy ki
fil mo wej, co sta no wi do sko na "! syn -
te z# naj wa% niej szych w!t ków wspó" -
czes nej mu zy ki.

28 pa" dzier ni ka, godz. 19 
Kon cert wio lon cze li sty Bar to sza Ko -
zia ka 

Bar tosz Ko ziak jest zwy ci#z c! III
Mi# dzy na ro do we go Kon kur su Wio -
lon cze lo we go im. Wi tol da Lu to s"aw -
skie go w 2001 r. w War sza wie, zdo byw -
c! na gród na mi# dzy na ro do wych kon -
kur sach w Ko rei, Ki jo wie, Mosk wie,
Pra dze, Kra ko wie i Mo na chium.
W 2003 ro ku otrzy ma" na gro d# spe -
cjal n! Fun da cji Kul tu ry Pol skiej przy -
zna n! przez Ew# Pod le&. Uko( czy"
z odzna cze niem „Ma gna cum La u de”
Uni wersytet Mu zycz ny Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie w kla sie pro fe -
so ra Ka zi mie rza Mi cha li ka i An drze -
ja Ba u e ra oraz Con ser va to i re Na tio -
nal Su pe rie ur de Mu si que de Pa ris
w kla sie Phi lip pe’a Mul le ra. Wy st# po -
wa" m.in. w Kon zer tha us w Ber li nie,
Ru dol fi num w Pra dze, Cité de la Mu -
si que w Pa ry %u, Te a tro Po li te a ma w Pa -
ler mo, Stu diu im. Wi tol da Lu to s"aw -
skie go i Fil har mo nii Na ro do wej w War -
sza wie. Ja ko so li sta  wspó" pra co wa"
z ta ki mi or kie stra mi jak: Fil har mo nia
Na ro do wa, NOSPR, Sin fo nia Var so -
via, Sin fo niet ta Cra co via, Or che stre
Phil har mo ni que de Mon te Car lo,
Münche ner Kam me ror che ster, Pra -
ska Fil har mo nia, Or kie stra mi Ra dio -
wy mi w War sza wie i Bu da pesz cie pod
dy rek cj! Krzysz to fa Pen de rec kie go,
Ja na Kren za, An to nie go Wi ta, Ga brie -
la Chmu ry, Jac ka Kas pszy ka, Mas si -
mi lia no Cal die go. Od 2007 gra w trio
ze skrzy pa czk! Ka j! Dan czow sk! i pia -
nist k! Ju sty n! Dan czow sk!. Od kil ku
lat jest re gu lar nie za pra sza ny do udzia -
"u w pro jek tach kon cer to wych Krzysz -
to fa Pen de rec kie go. Bra" udzia" w pier -
wszym na gra niu p"y to wym Con cer to
gros so pod dy rek cj! kom po zy to ra.

M"o dzi ar ty &ci za pre zen tu j! kom -
po zy cje Krzysz to fa Pen de rec kie go.
Kon cer ty zo sta n! po prze dzo ne otwar -
ty mi war szta ta mi dla uczniów i stu -
den tów szkó" mu zycz nych. By$ mo %e
je den z war szta tów po pro wa dzi prof.
Pen de rec ki. 

W godz. 13-15 od b# dzie si# pró ba
otwar ta dla pu blicz no &ci.

Dzia (a nia do dat ko we (nie zwi! za ne z mu -
zy k!): 

20 pa' dzier ni ka, godz. 17: Wer ni sa%
wy sta wy twór czo &ci ar chi tek to nicz -
nej Krzysz to fa In gar de na.

26-27 pa' dzier ni ka: Kon fe ren cja
w ra mach 12. Mi# dzy na ro do we go
Trien na le Ar chi tek tu ry (wspó "or ga ni -
za cja ze Sto wa rzy sze niem Ar chi tek -
tów Pol skich) z udzia "em go &ci z ca "e -
go &wia ta. Te ma tem wio d! cym b# d!
za gad nie nia pro jek to wa nia te a trów
i sal mu zycz nych na &wie cie oraz miej -
sca te go ro dza ju obiek tów w prze strze -
ni miej skiej.!

PRO GRAM – DZIA !AL NO"# AR TY STYCZ NA MOS W 2012 R.

Krzysztof Penderecki
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