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Transformacje przestrzeni miejskiej następują w różnych miastach
europejskich w dążeniu do szer sze go otwar cia na glo bal ne prze -
pły wy ka pi ta łu, go spo dar kę opar tą na wie dzy i czer pią cą pro fi ty
z roz ryw ki i kul tu ry. 

19 paź dzier ni ka 2012 od by ło się uro czy ste otwar cie Ma ło pol -
skie go Ogro du Sztu ki (MOS). W 2005 pro jekt te go obiek tu zo stał
wy ło nio ny w kon kur sie SARP na opra co wa nie kon cep cji ar chi tek -
to nicz no -urba ni stycz nej prze bu do wy ka mie ni cy przy ul. Raj skiej 12
w Kra ko wie. My ślą prze wod nią kon kur su by ło wy kre owa nie prze -
strze ni, któ ra ma słu żyć „sztu ce o wie lu twa rzach”, a tak że peł nić
funk cję edu ka cyj ną i po pu la ry zu ją cą ak tyw ne uczest nic two w od -
bio rze dzie ła sztu ki.

In spi ra to rem te go po my słu był Te atr im. Ju liu sza Sło wac kie go
w Kra ko wie w oso bie dy rek to ra Krzysz to fa Orze chow skie go, a ini -
cja ty wę prze jął ów cze sny Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
Ja nusz Se pioł, z wy kształ ce nia ar chi tekt i hi sto ryk sztu ki. 

Re ali za cji te go pomysłu sprzy ja ła lo ka li za cja obiek tu w bli skości
jed nej z bar dziej uczęsz cza nych ulic Kra ko wa (ul. Kar me lic ka) oraz
Bi blio te ki Wo je wódz kiej przy uli cy Raj skiej. MOS za jął miej sce daw -
nej, au striac kiej ujeż dżal ni ko ni i stąd za le ce niem kon ser wa tor skim
by ło za cho wa nie tej bu dow li, jej ada pta cja do no wych funk cji i za -
dań kul tu ro twór czych w mie ście. Jed nak na od da nie do użyt ku zwy -
cię skie go pro jek tu trze ba by ło cze kać osiem lat. Bu do wa ru szy ła do -
pie ro w 2010 i wy wo ła ła po ru sze nie wśród spo łecz no ści lo kal nej. 
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Miejskie transformacje OGRÓD SZTUKI
MOS, na zy wa ny przez nie któ rych „Kra kow skim Cen trum Pom pi -
dou”, zwra ca uwa gę ory gi nal ną ar chi tek tu rą. Po wsta ła ona w wy -
ni ku, niesto so wa ne go do tąd w Kra ko wie, ze sta wie nia szkła i tra -
dy cyj nych ma te ria łów ta kich jak drew no i ce gła. In no wa cyj no ść te -
go roz wią za nia oraz nie kon wen cjo nal ne ukształtowanie nowego
obiektu po wo du ją, że po zba wio ny wy ra zu kwar tał miej ski zy skał
in dy wi du al ną ja kość. Po wsta ło to, co w ar chi tek tu rze i urba ni sty -
ce na zy wa ne jest miej�scem, czy li to, gdzie czło wiek prze ży wa swo -
je war to ści i swo je ist nie nie1. W wy obraź ni czło wie ka prze strzeń
jest miej scem, a czas oka zją. Za pew niać miej sce, to ar ty ku ło wać
wy znacz ni ki prze strze ni, spra wić, by wszyst kie drzwi za pra sza ły,
nadać wy raz każ de mu oknu2.
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1. komunikacja
2. przestrzeń wielofunkcyjna
3. szatnia
4. sala projekcyjna
5. pomieszczenie obsługi sali
6. garderoby zbiorowe
7. garderoby solistów
8. magazyn
9. pomieszczenia techniczne
10. sala konferencyjna
11. kawiarnia teatralna

1. reżyserka światła
2. reżyserka dźwięku
3. pomieszczenie tłumaczy
4. pomieszczenie biurowe
5. sekretariat
6. pomieszczenie biurowe
7. pomieszczenie pracy cichej
8. antresola mediateki

1. serwerownia
2. pokój do pracy wewnętrznej
3. pokój do pracy zewnętrznej
4. antresola mediateki

Poziom +03Poziom +02

Poziom -01
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Sytuacja (gmp Architekten)

Poziom ±00 Poziom +01

1. hol kasowy
2. komunikacja
3. foyer 
4. sala wielofunkcyjna
5. magazyn
6. pomieszczenia techniczne
7. wejście do sal konferencyjnych
8. hol
9. sklep płytowy
10. księgarnia

1. komunikacja
2. foyer 
3. sala wielofunkcyjna
4. magazyn
5. mediateka
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nych, ba le tu no wo cze sne go, kon cer tów, wy staw, kon fe ren cji, 
au kcji sztu ki, po ka zów mul ti me dial nych oraz za jęć edu ka cyj nych
i te ra pii przez sztu kę. 

MOS zwią za ny z Te atrem im. J. Sło wac kie go ma być tak że re -
gio nal nym cen trum kul tu ry te atral nej, ośrod kiem współ cze snych
form te atral nych i pa ra te atral nych. W skrzy dle od uli cy Szuj skie go
zor ga ni zo wa no me dia te kę -ar te te kę, nad któ rą bę dzie czu wać Wo -
je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na. 

Pro jekt zo stał spo rzą dzo ny me to dą form�-ma�king przy po mo -
cy cy fro wych na rzę dzi pro jek to wa nia. W tej me to dzie pro ces pro -
jek to wa nia nie od bie ga od kon wen cjo nal ne go wzor ca, a na rzę dzia
cy fro we uła twia ją tyl ko pro jek tan to wi przed sta wie nie swo jej wi zji
twór czej. Pro ce sy in for ma tycz ne są pod po rząd ko wy wa ne za mie -
rze niom twór czym ar chi tek ta i wy ko rzy sty wa ne w przy go to wa niu
pro jek tu do re ali za cji. Szcze gól nie przy dat na jest wte dy aso cja tyw -
ność geo me trii, czy li zdol ność wier ne go prze ka zy wa nia da nych
z jed ne go przy pad ku do na stęp ne go, po zwa la jąc po wie lać po -
szcze gól ne roz wią za nia pro jek to we w po wta rza ją cych się sy tu -
acjach ry sun ko wych. Cy fro we śro do wi sko ry sun ku (Draft) sys te mu

CAD umoż li wia dziś tak że au to ma tycz ne two rze nie aso cja tyw nej
do ku men ta cji na pod sta wie po je dyn czych ele men tów i więk szych
se kwen cji pro jek tu. 

In we sty cja ta wraz z wy po sa że niem sce no tech nicz nym po chło -
nę ła oko ło 47 mln zł (pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków UE
w ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007–2013).

Przypisy
1 Por. H.G. Ga da mer, Ro�zum,�sło�wo,�dzie�je, War sza wa, 1979, s. 47. 
2 Por. A. van Eyck, w: Ch. Jencks, Ruch�no�wo�cze�sny�w ar�chi�tek�tu�rze, Wyd. Art.
i Film., War sza wa 1987, s. 440.
3 Patrz: K. Framp ton, To�ward�a Cri�ti�cal�Re�gio�na�lism.�Six�Po�ints�for�an�Ar�chi�tec�tu�-
re�of�Re�si�stan�ce, w: H. Fo ster (red.), The An�ti�-Aesthe�tic:�Es�says�on�Post�mo�dern
Cul�tu�re, Bay Press, Lon don 1983, s. 16–30. 
4 Por. A. Tzo nis, L. Le fa ivre, The�Grid�and�the�Pa�th�way, w: Ar�chi�tec�tu�re�in�Gre�ece,
no 5, Athe na 1981, s. 176–182. 
5 K. Framp ton, op. cit., s. 18.

28 V4/2012
V

Dla Krzysz to fa In gar de na for ma ar chi tek to nicz na MOS to gra kon -
tek stu al na po mię dzy „mi me sis a abs trak cją”. To for ma, któ ra mo -
że być od po wie dzią na pro po zy cję Ken ne tha Framp to na na zwa ną
kry tycz nym re gio na li zme m3. 

Framp ton za uwa żył bo wiem, jak nie bez piecz ny mo że być pęd
do „no wo cze sno ści” w kra jach post so cja li stycz nych. Je go pro po -
zy cja to ar chi tek tu ra, któ ra nie tyl ko bę dzie od po wia dać współ cze -
snym wy mo gom, ale tak że bę dzie przy na le ża ła do swo je go 
re gio nu, co moż na osią gnąć po przez ma te riał, for mę oraz re spek -
to wa nie uwa run ko wań geo gra ficz nych i kul tu ro wych. Nie cho dzi tu
jed nak o po wie la nie wzo rów ar chi tek tu ry tra dy cyj nej ani po szu ki -
wa nia sty lów na ro do wych, lecz o po go dze nie wpły wów uni wer sal -
nej cy wi li za cji z tym co cha rak te ry stycz ne dla da ne go miej sca. 
Po trzeb na jest, jak chcą Alexan der Tzo ni s i Li ane Le fa ivre, 
al ter na ty wa dla mo der ni zmu i post mo der ni zmu4.

Jak za tem w tym kon tek ście ro zu mieć po ję cie mi�me�sis? Być
mo że po my sło daw cą nie cho dzi ło li tyl ko o sta ro żyt ną ka te go rię es -
te tycz ną, a Aka de mię Pla toń ską w pla ta no wym ga ju Aka de mo sa.
Tam w sym bio zie z Na tu rą wie dzio ne by ły fi lo zo ficz ne dys pu ty przez

wy bit ne umy sły świa ta an tycz ne go. Mo że to przy po mnie nie, 
iż uli ca Raj ska pro wa dzi ła w prze szło ści do raj skie go ogro du, któ -
ry ist niał w miej scu, gdzie po wsta ły póź niej Za kła dy Ty to nio we. 
Me ta fo rą te goż ogro du są tu ra bat ki z na sa dzo ną zie le nią ni sko -
pien ną. Do mi nan tą tej prze strze ni jest klon, któ ry „prze bi ja” się przez
otwór w da chu ogro du. Ar te fakt i Na tu ra wcho dzą tu we wza jem -
ną, zło żo ną re la cję, prze ni ka ją się i uzu peł nia ją.

Mi�me�sis po zo sta je tu tyl ko w po zor nej sprzecz no ści z framp -
to now skim py ta niem: „Jak być no wo cze snym i jed no cze śnie oży -
wiać sta rą cy wi li za cję bę dą cą czę ścią cy wi li za cji uni wer sal nej”5? 
Na le ży za tem „kry tycz nie ad op to wać” no wo cze sność o nie za prze -
czal nych war to ściach uni wer sal nych, uwzględ nia jąc geo gra ficz ny
kon tekst bu dyn ku, ale nie cho dzi tu o bez po śred nie na wią zy wa nie
do „folk lo ru”, ale o kli mat, świa tło, to po gra fię i „miej sco we for my
tek to nicz ne”.

Oprócz przestronnych prze strze ni eks po zy cyj nych MOS dys -
po nu je tak że sa lą ki no wą na 98 miejsc i wie lo funk cyj ną sa lą wi do -
wi sko wą dla 300 osób. Sa la ta mo że być do sto so wy wa na
do zmieniających się po trzeb użyt ko wych, m.in. spek ta kli te atral -


