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Z

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z mapą osób
i instytucji zajmujących się sztuką współczesną w Krakowie.
Przewodnik ma na celu ułatwienie wszystkim zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczących osób i instytucji tworzących lokalne środowisko artystyczne.
Miłośnicy kultury, lecz również profesjonaliści (krytycy, kuratorzy, badacze), którzy przyjeżdżają do Krakowa i chcą dowiedzieć
się czegoś o sztukach wizualnych, trafiają zazwyczaj do dużych
instytucji kultury. Rzadziej udaje im się dotrzeć do osób niezwiązanych z instytucjami, jak i dowiedzieć się o mniejszych
inicjatywach. Nasz przewodnik jest odpowiedzią na brak platformy gromadzącej podobne informacje. Kraków to miejsce, które
ściąga także wielu zagranicznych twórców i dla nich przewodnik
ma szansę stać się przydatnym narzędziem.
Praca nad przewodnikiem była także okazją do zdefiniowania
grupy tych, którzy tworzą lokalne środowisko artystyczne.
Pokazuje, jak bardzo różnorodna jest to grupa, zajmująca się
wieloma tematami w różnorodnych mediach. Staraliśmy się zbierać informacje z wielu źródeł – jedynym kryterium była praktyka
w obszarze sztuki współczesnej bądź historii sztuki w perspektywie współczesności. W kontekście instytucji szczególnie interesowały nas takie formaty, które zajmują się sztukami wizualnymi,
sztuką nowoczesną bądź współczesną, dlatego poza muzeami
i galeriami w zestawieniu pojawiają się także festiwale czy
jednostki naukowe.

Przewodnik jest książką kontaktową w formacie pdf. Podstawowe
kategorie to osoba i instytucja. W pierwszej z nich zgromadzone
są informacje dotyczące artystów, kuratorów, krytyków, historyków sztuki, wykładowców, grup artystycznych. Druga kategoria zawiera listę muzeów, galerii, stowarzyszeń, fundacji czy
uniwersytetów, dla których sztuki wizualne stanowią ważną oś
działalności. Przy każdej pozycji umieszczone są dane kontaktowe (telefon, e-mail lub strona internetowa). Odstępstwa od tej
zasady oznaczają, że osoba lub instytucja nie zgodziły się
na udostępnienie danych lub nie posługują się wybranym
kanałem komunikacji.

kolor, konceptualizm, konserwacja, krajobraz, krytyka, krytyka
artystyczna, krytyka instytucjonalna, kultura wizualna, kuratorstwo, land art, literatura, malarstwo figuratywne, materialność,
męskość, miasto, młodzi artyści, modernizm, muzealnictwo,
muzyka, natura, pamięć, partycypacja, pejzaż, performans,
polityczność, portret, postkolonializm, postkonceptualizm,
postminimalizm, postsurrealizm, pracownie artystów, prawo,
projektowanie, przestrzeń, queer, religia, reprodukcje dzieł sztuki,
romantyzm, rysunek, sztuka feministyczna, sztuka kinetyczna,
sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, teatr, teoria sztuki,
tożsamość, wyobraźnia, zwierzęta

Wyszukiwanie informacji może odbywać się także poprzez wybór
kategorii medium, a więc poprzez narzędzia lub formaty, którymi
posługuje się dana osoba. Wśród zaproponowanych kategorii
znajdują się takie hasła, jak: animacja, design, dźwięk, film, fotografia, grafika, haft, ilustracja, instalacja, kolaż, komiks, konserwacja, kostium, malarstwo, nowe media, obiekt, performans,
plakat, projekt, projekt interaktywny, rysunek, rzeźba, scenografia, tekst, warsztat, wideo, wystawa. W przypadku instytucji
rodzajem medium może być: archiwum, Biblioteka Mieczysława
Porębskiego, czytelnia, edukacja, festiwal, film, historia sztuki,
kolekcja, koncert, kultura wizualna, kultura współczesna, projekt,
publikacja, radio, wystawa.

lub instytucje:
abstrakcja, alternatywne formaty, alternatywne języki, architektura, archiwum, ceramika, edukacja, film, fotografia, grafika,
historia fotografii, historia mówiona, historia sztuki, komiks
współczesny, krytyka instytucjonalna, malarstwo, młodzi artyści,
muzyka, nowe media, pamięć, performans, postinternet, postkolonializm, praktyki kuratorskie, praktyki społeczne, przestrzeń
publiczna, rynek sztuki, rzeźba, street art, sztuka dawna, sztuka feministyczna, sztuka japońska, sztuka nowoczesna, sztuka
w przestrzeni, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka współczesna, sztuka zaangażowana, sztuka żydowska, środowisko artystyczne, teatr, urbanistyka, warsztaty artystyczne, współczesna
fotografia, współpraca polsko-niemiecka, wydawnictwa, zarządzanie w kulturze.

Można także znaleźć interesujące treści, wybierając wśród
tematów, którymi zajmują się wybrane osoby:
abstrakcja, antropologia sztuki, architektura, bio art, ciało,
codzienność, człowiek, design, dźwięk, ekologia, feminizm, fikcja,
film, filozofia, filozofia sztuki, fotografia, historia, humor, instytucje kultury, interdyscyplinarność, internet, intymność, język,

Mamy nadzieję, że przewodnik ten umożliwi nawiązywanie kontaktów w sposób niezależny i stworzy wiele ciekawych i nowych
powiązań artystycznych.

Osoby

A

zawód:

Achimescu Bogdan
artysta, wykładowca ASP

strona www:

bachimescu@asp.krakow.pl
achimescu.info →

medium:

rysunek, wideo, grafika, fotografia

temat:

historia sztuki, polityczność, fikcja, internet

zawód:

Antoniak Marta
artystka

e-mail:

strona www:

martaxantoniak@gmail.com
martaantoniak.com →

medium:

malarstwo

temat:

materialność, sztuka współczesna, fikcja, kultura wizualna

e-mail:

⟶

A

•

B

zawód:

e-mail:
strona www:

Bachorczyk Bogusław
artysta, wykładowca ASP

kolaż, malarstwo, rzeźba, instalacja

temat:

ciało, intymność, męskość

e-mail:
telefon:
strona www:

zawód:

b.bachorczyk@interia.pl
bachorczyk.com →

medium:

zawód:

⟶

B

strona www:

anna.m.batko@gmail.com
667 498 505
bajtlik.eu →

medium:

tekst, wystawa

temat:

sztuka zaangażowana, projekty publiczne

zawód:

Bereś Bettina
artystka

e-mail:

bberes@op.pl

medium:

malarstwo, haft

temat:

feminizm, ciało

Białkowski Łukasz
krytyk, kurator, wykładowca akademicki

e-mail:
telefon:

Bajtlik Jan
artysta
contact@janbajtlik.com
660 726 269
bajtlik.eu →

medium:

rysunek, komiks, plakat

temat:

rysunek, język, codzienność

zawód:

Baran Tomek
artysta

zawód:

strona www:

tomekbaran.pl →

e-mail:

medium:

malarstwo, rysunek

temat:

abstrakcja

•

⟶

Batko Anna
krytyczka, kuratorka

strona www:

lbialkowski@gmail.com
lukaszbialkowski.eu →

medium:

tekst, wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, filozofia

•

zawód:

e-mail:
telefon:
strona www:

malarstwo, design

temat:

design, projektowanie

zawód:

Bigaj Michalina
artystka

strona www:

bigajmichalina@gmail.com
michalinabigaj.com →

medium:

obiekt, instalacja, rzeźba

temat:

natura, ciało

zawód:

Biliński Grzegorz
artysta, wykładowca ASP

e-mail:
strona www:

zawód:

marlenabiczak@gmail.com
693 234 508
marlenabiczak.pl →

medium:

e-mail:

⟶

Biczak Marlena
artystka

medium:

rysunek, scenografia, nowe media

temat:

sztuka współczesna, architektura, natura, miasto

strona www:

infobilinski@gmail.com
lukasz-bilinski.blogspot.com →

medium:

malarstwo

temat:

ciało, męskość

zawód:

Biskup Agata
artystka

e-mail:

agatabiskup@gmail.com

medium:

rzeźba, malarstwo, wideo, film

temat:

codzienność, materialność, portret, natura

zawód:

Bobala Jolanta
krytyczka

e-mail:

jolanta.bobala@gmail.com

medium:

tekst

temat:

fotografia

e-mail:

kotok@o2.pl
intermedia.asp.krakow.pl/wydzial/kadra/prof-asp-dr-hab-grzegorz-bilinski →

•

⟶

Biliński Łukasz
artysta

•

C

zawód:

strona www:

dobrawa.borkala@gmail.com
dobrawaborkala.com →

medium:

zawód:

Celusta Aleksander
kurator, galeria

strona www:

contact@henrykgallery.com
henrykgallery.com →

rysunek

medium:

wystawa, projekt

temat:

postsurrealizm, język

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

zawód:

Branas Przemysław
artysta

zawód:

Chlebek Monika
artystka

e-mail:

przemek.branas@gmail.com

e-mail:

e-mail:

medium:

performans, wideo, rzeźba, fotografia

temat:

męskość, queer, historia, postkonceptualizm, archiwum

zawód:

e-mail:

Bujak Piotr
artysta

strona www:

chlebekmonica@gmail.com
monikachlebek.com →

medium:

malarstwo

temat:

ciało, postsurrealizm

zawód:

Chmielewski Olgierd
artysta

telefon:

piotrbujak@gmail.com
606 452 670

medium:

wideo, fotografia, obiekt

medium:

instalacja, rzeźba

temat:

sztuka zaangażowana, projekty publiczne

temat:

sztuka kinetyczna

e-mail:

⟶

Borkała Dobrawa
artystka

C

strona www:

•

⟶

facebook.com/Olgierd-Chmielewski-kineticart-385108534919798/ →

•

zawód:

Chodań Przemysław
kurator

zawód:

e-mail:

pchodan@wp.pl

e-mail:

medium:

wystawa

temat:

religia, codzienność, sztuka współczesna

zawód:

strona www:

marek.choloniewski@gmail.com
studiomch.art.pl →

medium:

strona www:

czwartos@wp.pl
facebook.com/Ignacy-Czwartos-RYSUNEK342375107266/?ref=hl →

medium:

ilustracja, malarstwo, rysunek

temat:

kultura wizualna, portret, abstrakcja, historia, tekst

zawód:

Czycz Dawid
artysta

strona www:

dawidczycz@gmail.com
dawidczycz.com →

projekt interaktywny, dźwięk, instalacja

medium:

malarstwo

temat:

muzyka, dźwięk

temat:

postsurrealizm

zawód:

Czarnecki Bartosz
artysta

e-mail:

strona www:

czarnecki_b@o2.pl
605 749 723
bartoszczarnecki.pl →

medium:

malarstwo

temat:

materialność, portret

e-mail:
telefon:

⟶

Chołoniewski Marek
artysta, wykładowca ASP

Czwartos Ignacy
artysta

e-mail:

•

⟶

•

D

zawód:

e-mail:
strona www:

Demko Iwona
artystka, wykładowczyni ASP

rzeźba, obiekt, instalacja

temat:

sztuka współczesna, feminizm, ciało

e-mail:
strona www:

zawód:

idemko@interia.pl
iwonademko.art.pl →

medium:

zawód:

⟶

D

strona www:

emilia.dragosz@gmail.com
608 820 837
emiliadragosz.com →

medium:

malarstwo

temat:

ciało, romantyzm

zawód:

Drożyńska Monika
artystka

e-mail:
telefon:

Deskur Wolski Xawery
artysta
xawery.wolski.jr@gmail.com
issuu.com/xaverydeskurwolski/docs/portfolio_
xaverydeskurwolski2016 →

strona www:

monika.drozynska@gmail.com
monika.drozynska.pl →

medium:

haft, malarstwo, wideo

temat:

ciało, feminizm, język

Duda Róża
artystka

e-mail:

medium:

wideo, fotografia, instalacja

temat:

sztuka współczesna, kultura wizualna

zawód:

Dobrowolska Lena
artystka

zawód:

strona www:

lenadobrowolska.com →

e-mail:

medium:

fotografia

temat:

natura

•

⟶

Dragosz Emilia
artystka

strona www:

roz.duda@gmail.com
rozaduda.pl →

medium:

wideo, instalacja

temat:

postkonceptualizm, dźwięk, ciało

•

zawód:

Dudziak Paweł
artysta

strona www:

contact@paweldudziak.com
paweldudziak.com →

medium:

fotografia

temat:

codzienność, postkonceptualizm

e-mail:

zawód:

Dziadkiewicz Roman
artysta, kurator, teoretyk, wykładowca ASP

strona www:

dziadkiewicz@o2.pl
intermedia.asp.krakow.pl/wydzial/kadra/dr-roman-dziadkiewicz →

medium:

performans, instalacja, tekst, projekt

temat:

sztuka zaangażowana, projekty publiczne, narracja, fikcja,

e-mail:

ciało, kultura wizualna, tożsamość

zawód:

strona www:

dufaj.edyta@gmail.com
726 778 506
behance.net/dufaj →

medium:

fotografia, film

temat:

codzienność, miasto

zawód:

Dymek Marcin
artysta

e-mail
telefon:

strona www:

marcindymek6@gmail.com
cercitouch.tumblr.com →

medium:

rysunek, malarstwo

temat:

materialność

e-mail:

⟶

Dufaj Edyta
artystka

•

⟶

•

F

zawód:

e-mail:
strona www:

F

Fajto Baltazar
artysta

fotografia

temat:

miasto, natura

strona www:

medium:
temat:

Głowacka Viola
artystka

strona www:

medium:

malarstwo

temat:

ciało, feminizm, tożsamość

zawód:

Górowska Justyna
artystka

telefon:

strona www:

jadjad01@gmail.com
justynagorowska.com →

wideo, instalacja

medium:

performans, wideo

przestrzeń, pamięć

temat:

performans, sztuka zaangażowana

zawód:

Grabowski Arti
artysta, wykładowca ASP

e-mail:

strona www:

grabarti@o2.pl
505 210 608
arti.asp.krakow.pl →

medium:

performans, wideo, fotografia, instalacja

temat:

ciało, postkonceptualizm, miasto

e-mail:
telefon:

⟶

G

violaglowacka@gmail.com
507 269 462
violaglowacka.com →

e-mail:

Fluder Agnieszka
artystka
nieskafl@gmail.com
agnieszkafluder.tumblr.com →

e-mail:

zawód:

baltazarfajto@gmail.com
fajto.blogspot.com →

medium:

zawód:

G

•

⟶

•

H

zawód:

strona www:

grubesny@gmail.com
adamgruba.blogspot.com →

medium:

zawód:

Hajdo Mateusz
artysta

strona www:

mhajdo@o2.pl
cargocollective.com/MateuszHajdo/ →

performans, wideo

medium:

malarstwo, rzeźba

temat:

performans, sztuka zaangażowana

temat:

ciało, postsurrealizm

zawód:

Gryckiewicz Ksenia
artystka

zawód:

Hanusek Jerzy
teoretyk, krytyk sztuki

e-mail:

j.hanusek@iphils.uj.edu.pl

medium:

tekst

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

zawód:

Hanusek Oskar
konserwator sztuki współczesnej

e-mail:

e-mail:
strona www:

e-mail:

ksenia.gryckiewicz@gmail.com
kseniagryckiewicz.wixsite.com/
kseniagryckiewicz →

medium:

malarstwo, rysunek

temat:

portret, natura

zawód:

Gryglewicz Justyna
artystka

strona www:

jgryglewicz@gmail.com
justynagryglewicz.com →

medium:

fotografia, grafika, rysunek

temat:

codzienność, abstrakcja

e-mail:

⟶

Gruba Adam
artysta

H

strona www:

oskar@pracownia2211.pl
531 692 933
pracownia2211.pl →

medium:

projekt, konserwacja

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna, konserwacja

e-mail:
telefon:

•

⟶

•

I

zawód:

strona www:

info@aioraisystems.com
michalhyjek.com →

medium:
temat:

e-mail:

⟶

Hyjek Michał
artysta

zawód:

I

Iwata Miho
artystka

strona www:

miho@looz.com.pl
mihokrak.blogspot.com →

wideo, design

medium:

performans

moda, design, internet

temat:

przestrzeń, ciało, natura

e-mail:

•

⟶

•

J

zawód:

e-mail:
telefon:
strona www:

Jabłońska Karolina
artystka
jab.karolina@gmail.com
504 523 040
kjablonska.blogspot.com →

medium:

malarstwo, obiekty, wideo

temat:

zwierzęta, natura, humor, film

zawód:

Janczy Janusz
artysta, wykładowca ASP

strona www:

januszjanczy@yahoo.pl
janczy.com →

medium:

malarstwo, rysunek, obiekt

temat:

materialność, codzienność

zawód:

Janczy Kornel
artysta

e-mail:

strona www:

korneljanczy@gmail.com
korneljanczy.blogspot.com →

medium:

obiekt, instalacja

temat:

postkonceptualizm, postminimalizm, natura

e-mail:

⟶

J

•

⟶

zawód:

Jankowska-Marzec Agnieszka
kuratorka

e-mail:

jankowskamarzec@op.pl

medium:

wystawa, tekst, warsztat

temat:

historia sztuki, młodzi artyści

zawód:

Janusz Marcin
artysta

e-mail:

paciorek205@gmail.com

medium:

malarstwo

temat:

ciało, męskość

•

K

zawód:

e-mail:
telefon:
strona www:

K

Kaczmar Krzysztof
artysta

zawód:

oh.krzysiu@gmail.com
790 461 674
krzysztofkaczmar.com →

Kielesińska Martyna
artystka

strona www:

kielesinska.m@gmail.com
martynakielesinska.tumblr.com →

medium:

fotografia, wideo

temat:

postkonceptualizm, sztuka współczesna, film

e-mail:

medium:

performans, instalacja, wideo, instalacja

temat:

przestrzeń, projekty publiczne

zawód:

Kaiser Joanna
artystka

zawód:

Kilian Agnieszka
kuratorka

e-mail:

joannakaiser.blogspot.com →

e-mail:

agnieszka.kilian@gmail.com

medium:

rysunek, malarstwo

medium:

wystawa, tekst, projekt

temat:

codzienność

temat:

sztuka współczesna, interdyscyplinarność, prawo, przestrzeń
publiczna, partycypacja

zawód:

strona www:

irenkaa@yahoo.pl
irenka86.blogspot.com →

medium:

fotografia

temat:

ciało, codzienność

e-mail:

⟶

Kalicka Irenka
artystka

zawód:

strona www:

kinaemila@gmail.com
519 871 619
kinaemilia.blogspot.com →

medium:

malarstwo, fotografia

temat:

postminimalizm, materialność

e-mail:
telefon:

•

⟶

Kina Emilia
artystka

•

zawód:

e-mail:
strona www:

zawód:

krzysztof@kiwerski.com
kiwerski.com →

medium:

malarstwo, rysunek, grafika, animacja

temat:

film, sztuka współczesna

zawód:

strona www:

medium:

Koczanowska Izabela
artystka

strona www:

izakoczanowska@gmail.com
796 40 99 22
izakoczanowska.com →

medium:

performans, instalacja, obiekt

temat:

projekty publiczne, religia, codzienność, sztuka współczesna

zawód:

Koczenasz Bartolomeo
artysta

e-mail:
telefon:

Kmieć Przemysław
artysta
abe-zelto@wp.pl
przemekkmiec.art.pl →

strona www:

bartsmiles@gmail.com
bartsmiles.com →

malarstwo

medium:

rzeźba, projekt, instalacja

temat:

postsurrealizm, miasto

temat:

miasto, przestrzeń, historia, projekty publiczne

zawód:

Kmieć Ziemowit
artysta

zawód:

Kolasiński Lech
artysta

e-mail:

strona www:

oxygen3x@gmail.com
ziemowitkmiec.art.pl →

medium:
temat:

e-mail:

⟶

Kiwerski Krzysztof
artysta, wykładowca ASP

e-mail:

strona www:

lechkol@o2.pl
lechkolasinski.blogspot.com →

malarstwo, rysunek

medium:

malarstwo

postsurrealizm

temat:

codzienność, teoria sztuki, kultura

e-mail:

•

⟶

•

zawód:

e-mail:
strona www:

Kolerski Adrian
artysta, wykładowca

zawód:

adriankolerski@gmail.com
adriankolerski.com →

e-mail:

medium:

malarstwo, rysunek

temat:

abstrakcja, materialność

Kownacka Magdalena
kuratorka, teoretyczka, galerzystka,
wykładowca ASP

strona www:

magda@fait.pl
fait.pl →

medium:

tekst, wystawa, projekt

temat:

malarstwo, performans, wideo, historia sztuki,
sztuka współczesna

zawód:

Kotwica Marta
artystka

zawód:

strona www:

cargocollective.com/martakotwica/bio →

e-mail:

strona www:

gawel@fait.pl
600 803 083
fait.pl →

medium:

tekst, wystawa, projekt

temat:

malarstwo, performans, sztuka nowoczesna, sztuka współczesna,

telefon:
medium:

performans

temat:

ciało, feminizm, projekty publiczne

Kownacki Gaweł
kurator, galerzysta, artysta, reżyser

teatr, film

zawód:

strona www:

olgakowalska.pl@gmail.com
olgakowalska.pl →

medium:
temat:

e-mail:

⟶

Kowalska Olga
artystka

zawód:

Kręcicki Tomasz
artysta

strona www:

tomasz.krecicki@o2.pl
tomaszkrecicki.blogspot.com →

fotografia, wideo

medium:

malarstwo, rysunek

ciało, intymność

temat:

zwierzęta, natura, humor, film

e-mail:

•

⟶

•

zawód:

strona www:

bogumil.ksiazek@gmail.com
694 859 578
bogumilksiazek.com →

medium:
temat:

zawód:

Kukla Kamil
artysta

strona www:

kamilkonradkukla@gmail.com
784 247 450
kamilkukla.com →

malarstwo

medium:

malarstwo

historia, teoria sztuki

temat:

postsurrealizm

zawód:

Kudelska Marta
kuratorka

zawód:

Kukuła Katarzyna
artystka

e-mail:

marta.kudelska@gmail.com

e-mail:

e-mail:
telefon:

medium:

wystawa, tekst, warsztaty, wykłady

temat:

krytyka instytucjonalna, kuratorstwo, land art, romantyzm

zawód:

e-mail:
telefon:

Kuitkowski Kamil
kurator

telefon:

kuitkowski@wp.eu
512 177 706

medium:

tekst, wystawa

temat:

sztuka zaangażowana, queer, sztuka współczesna

e-mail:

⟶

Książek Bogumił
artysta

strona www:

kukulka87@tlen.pl
katarzynakukula.blogspot.com →

medium:

malarstwo, rysunek

temat:

feminizm

zawód:

Kula Mateusz
artysta

strona www:

cojest@me.com
660 783 042
kula.org.pl →

medium:

instalacja, wideo, fotografia

temat:

literatura, historia, pamięć, choroba, materialność, projekty publiczne

e-mail:
telefon:

•

⟶

•

L

zawód:

Kus Agata
artystka

strona www:

agata_qs@poczta.onet.pl
agatakus.com →

medium:

zawód:

Lazar Magdalena
artystka

strona www:

lazar.magdalena@gmail.com
magdalenalazar.com →

malarstwo, rysunek, grafika, wideo

medium:

obiekt, instalacja, wideo, fotografia

temat:

feminizm, historia

temat:

dźwięk, postkonceptualizm

zawód:

Kwiecień Agnieszka
kuratorka, krytyczka

zawód:

Lewandowski Roman
kurator, teoretyk

e-mail:

ajk.agnieszka@gmail.com

e-mail:

e-mail:

e-mail:

telefon:

lewrom@interia.pl
510 043 701

medium:

tekst, wystawa, projekt

temat:

krytyka, feminizm, kuratorstwo, sztuka współczesna,

medium:

tekst, projekt

sztuka nowoczesna

temat:

sztuka współczesna, miasto, tożsamość, narracja

zawód:

Lutyński Piotr
artysta

strona www:

piotrlutynski@gmail.com
605 26 37 04
cargocollective.com/piotrlutynski →

medium:

malarstwo, obiekt, instalacja, rysunek, rzeźba

temat:

natura, zwierzęta

e-mail:
telefon:

⟶

L

•

⟶

•

M

M

zawód:

Maciąg Katarzyna
teoretyczka

zawód:

Maniak Katarzyna
kuratorka

e-mail:

maciagkaska@gmail.com

e-mail:

maniakkaska@gmail.com

medium:

tekst

medium:

wystawa, tekst, warsztaty, wykłady

temat:

performans

temat:

antropologia sztuki, muzealnictwo, instytucje kultury,
dziedzictwo kulturowe

zawód:

strona www:

laura.makabresku@gmail.com
lauramakabresku.blogspot.com →

medium:

zawód:

Maniak Krzysztof
artysta

strona www:

krzysztofmaniak.art@gmail.com
krzysztofmaniak.blogspot.com →

fotografia

medium:

performans, wideo, fotografia, instalacja, tekst

temat:

fikcja, romantyzm

temat:

fikcja, sztuka nowoczesna, land art

zawód:

Malik Cecylia
artystka, aktywistka

zawód:

Markiewicz Małgorzata
artystka

e-mail:

malgorzatamarkiewicz.com →

medium:

rzeźba, instalacja, wideo, fotografia, performans

temat:

feminizm, ciało, codzienność

e-mail:

strona www:

Cecylia.malik@gmail.com
cecyliamalik.pl →

medium:

performans, instalacja, malarstwo

temat:

miasto, ekologia, sztuka zaangażowana, projekty publiczne

e-mail:

⟶

Makabresku Laura
artystka

e-mail:

•

⟶

•

zawód:

Mart Grzegorz
artysta

zawód:

e-mail:

mart33@wp.pl

e-mail:

medium:

malarstwo

temat:

materialność, abstrakcja

zawód:

strona www:

justyna.medrala@yahoo.pl
601 648 230
justynamedrala.com →

medium:
temat:

zawód:

Melliwa Ryszard
artysta, wykładowca ASP

e-mail:
telefon:

medium:

wideo, rzeźba, performans

temat:

dźwięk, postkonceptualizm

zawód:

Murzyn Łukasz
artysta, wykładowca ASP

strona www:

rzeźba, instalacja, rysunek

medium:

rzeźba, instalacja, performans

land art, materialność, sztuka współczesna

temat:

land art, ciało, religijność

strona www:

medium:

rysunek, scenografia

temat:

film

telefon:

strona www:

jan.x.moss@gmail.com
janmoszumanski.com →

swiatloobraz@poczta.onet.pl
888 039 416
lukaszmurzyn.pl →

info@melliwa.art.pl
606 979 656
ryszardmelliwa.art.pl →

e-mail:

⟶

Mędrala Justyna
artystka

Moszumański Jan
artysta

e-mail:
telefon:

•

⟶

•

N

zawód:

e-mail:
strona www:

Niwelińska Monika
artystka
m.niwelinska@gmail.com
niwelinska.com →

medium:

rysunek, fotografia, instalacja, grafika

temat:

historia, pamięć

zawód:

Nowak Kinga
artystka

strona www:

kinganowak@vp.pl
kinganowak.com →

medium:

malarstwo

temat:

postsurrealizm

zawód:

Nowak Szymon
artysta, wykładowca ASP

e-mail:

mikoszym@gmail.com

medium:

fotografia, instalacja wideo, instalacja

temat:

postkonceptualizm

e-mail:

⟶

N

•

⟶

zawód:

Nowicka Martyna
krytyczka

e-mail:

nowicka.martyna@gmail.com

medium:

tekst

temat:

sztuka współczesna, teatr, kuratorstwo

•

O

P

zawód:

Okoński Mateusz
artysta, kurator, wykładowca

zawód:

e-mail:

mateuszokonski@gmail.com

e-mail:

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

medium:

fotografia

temat:

pejzaż

Pawlik Joanna
artystka

zawód:

e-mail:

wojciechrobertorlik@gmail.com

e-mail:

wystawa, tekst, warsztat

temat:

historia sztuki, kuratorstwo

Ostrowicki Michał
teoretyk sztuki, wykładowca ASP

strona www:

mo@iphils.uj.edu.pl
sideymyoo.art.pl →

medium:

nowe media

temat:

internet, bio art

e-mail:

strona www:

joanpawlik@gmail.com
joannapawlik.pl →

medium:

malarstwo, rysunek, fotografia, wideo

temat:

ciało, intymność, miasto

zawód:

Pazera Marcin
artysta, wykładowca ASP

strona www:

marcin@pazera.pl
501 791 773
pazera.pl →

medium:

komiks, grafika, animacja

temat:

internet, projekty publiczne, nowe media

e-mail:
telefon:

•

⟶

Pankiewicz Agata
artystka, wykładowczyni ASP

strona www:

Orlik Wojciech
kurator, historyk sztuki

medium:

P

agata.pankiewicz@gmail.com
agatapankiewicz.pl →

zawód:

zawód:

⟶

O

•

zawód:

e-mail:
strona www:

annapichura@gmail.com
cargocollective.com/annapichura/ →

medium:

fotografia, wideo

temat:

miasto, projekty publiczne

zawód:

Piksa Agnieszka
artystka

strona www:

piksaa@gmail.com
agapixa.blogspot.com →

medium:

komiks, rysunek

temat:

codzienność, język, literatura

e-mail:

zawód:

e-mail:
telefon:
strona www:

⟶

Pichura Anna
artystka

temat:

malarstwo figuratywne, portret, materialność

piotr.policht@yahoo.pl

medium:

tekst

temat:

sztuka współczesna, postkolonializm

zawód:

Półtorak Arkadiusz
krytyk, kurator

strona www:

arkadiusz.poltorak@gmail.com
602 455 133
cargocollective.com/apoltorak →

medium:

wystawa, tekst

temat:

miasto, polityczność, sztuka współczesna

zawód:

Porczak Antoni
artysta, wykładowca ASP

telefon:

ccyryll@yahoo.pl
606 612 250
cyrylpolaczek.com →
malarstwo

e-mail:

e-mail:

Polaczek Cyryl
artysta

medium:

zawód:

Policht Piotr
krytyk

strona www:

zeporcza@cyf-kr.edu.pl
porczak.art.pl →

medium:

rzeźba, instalacja, nowe media

temat:

projekty publiczne, przestrzeń

e-mail:

•

⟶

•

R

zawód:

e-mail:
telefon:

tekst

temat:

krytyka artystyczna, modernizm, muzealnictwo

e-mail:
telefon:
strona www:

malarstwo

temat:

abstrakcja, materialność

zawód:

Pyrlik Maria Luiza
artystka

telefon:
strona www:

strona www:

medium:

malarstwo, rysunek

temat:

portret, wyobraźnia

zawód:

Rybkowski Filip
artysta

telefon:

tomaszprymon@wp.pl
660 979 729
tomaszprymon.blogspot.com →

Radosz Bartłomiej
artysta
crackers191@wp.pl
669 143 081
bartlomiejradosz.blogspot.com →

e-mail:

Prymon Tomasz
artysta

medium:

e-mail:

zawód:

helena.postawka@gmail.com
512 234 378

medium:

zawód:

⟶

Postawka-Lech Helena
krytyczka

R

strona www:

filip.rybkowski@gmail.com
filiprybkowski.pl/#1 →

medium:

malarstwo

temat:

materialność, abstrakcja

e-mail:

mpyrlik@poczta.wp.pl
501 523 684
otwartapracownia.com/czlonkowie/pyrlik/pyrlik-portfolio.pdf →

medium:

malarstwo, fotografia, instalacja, wideo

temat:

malarstwo, natura

•

⟶

•

S

zawód:

e-mail:
strona www:

⟶

S

Sala Marta
artystka

zawód:

stanislawasala@gmail.com
martasala.blogspot.com →

medium:

malarstwo, kostium, performans

temat:

ciało, feminizm

strona www:

kuba.skoczek@me.com
607 227 212
kubaskoczek.com →

medium:

obiekt, instalacja, komiks

temat:

religijność, sztuka współczesna

Smoleń Justyna
artystka

e-mail:
telefon:

zawód:

Serocka Marianna
artystka

zawód:

strona www:

properhartkor.blogspot.com →

e-mail:

medium:

fotografia, rysunek

temat:

codzienność, ciało

strona www:

smolenjustyna@gmail.com
justynasmolen.wordpress.com →

medium:

obiekt, instalacja, malarstwo

temat:

natura, krajobraz, abstrakcja, materialność

Soja Michał
artysta

zawód:

Siembida Grzegorz
artysta

zawód:

e-mail:

grzegorzantonisiembida@gmail.com

e-mail:

medium:

malarstwo, instalacja

temat:

materialność

•

⟶

Skoczek Jakub
artysta

strona www:

michalsoja@o2.pl
michalsoja.pl →

medium:

animacja, obiekt, instalacja

temat:

codzienność, postkonceptualizm

•

zawód:

e-mail:
strona www:

zawód:

mariusoltysik@gmail.com
mariusz-soltysik.com →

medium:

komiks, wideo, rysunek

temat:

postkonceptualizm, literatura

zawód:

strona www:

medium:

Stankiewicz Anna
artystka

strona www:

a.m.stankiewicz@gmail.com
698 980 608
annastankiewicz.com →

medium:

fotografia

temat:

pracownie artystów, reprodukcja dzieł sztuki

zawód:

Starakiewicz Maja
artystka

e-mail:
telefon:

Sroka Michał
artysta
mihalsroka@gmail.com
srokamichal.blogspot.com →

strona www:

maja.starakiewicz@interia.pl
cargocollective.com/starakiewicz →

malarstwo, rysunek, fotografia, wideo

medium:

rysunek, fotografia, performans, malarstwo

temat:

architektura, miasto, materialność

temat:

codzienność, ciało, materia

zawód:

Stanisławski Dominik
artysta

zawód:

Stasik Paulina
artystka

e-mail:

dominikstanislawski@gmail.com

e-mail:

e-mail:

⟶

Sołtysik Mariusz
artysta, wykładowca ASP

medium:

fotografia, wideo, obiekt, instalacja, malarstwo, performans

temat:

postkonceptualizm, sztuka zaangażowana, materialność

e-mail:

•

⟶

strona www:

paulinastasik@onet.pl
paulinastasik.blogspot.com →

medium:

malarstwo, rysunek, fotografia

temat:

ciało, cielesność, wyobraźnia

•

zawód:

telefon:

coyoteblues@gmail.com
882 101 615

medium:

zawód:

Szczypiński Mateusz
artysta

strona www:

szczypinski.m@gmail.com
szczypinski-mateusz.tumblr.com →

malarstwo, fotografia, wideo

medium:

malarstwo, kolaż

temat:

sztuka współczesna

temat:

historia sztuki, miasto

zawód:

Stokłosa Łukasz
artysta

zawód:

Szlęzak Radosław
artysta

e-mail:

strona www:

luk.stoklosa@wp.pl
lukaszstoklosa.com →

medium:

e-mail:

strona www:

radek.szlezak@gmail.com
radekszlezak.tumblr.com →

malarstwo, obiekt

medium:

malarstwo, obiekt, wideo

temat:

ciało, męskość, romantyzm

temat:

ciało, materialność, kolor, postsurrealizm, pamięć, historia

zawód:

Stonawski Michał
artysta

zawód:

Sztwiertnia Anna
artystka

e-mail:

strona www:

stonxx@gmail.com
michalstonawski.blogspot.com →

medium:
temat:

e-mail:

⟶

Stelmachiewicz Witold
artysta, wykładowca ASP

e-mail:

strona www:

sztw@o2.pl
cargocollective.com/annasztwiertnia →

malarstwo

medium:

rzeźba, wideo, grafika

materialność, pamięć, krajobraz

temat:

sztuka współczesna, człowiek

e-mail:

•

⟶

•

Ś

Ś

zawód:

Sztwiertnia Grzegorz
artysta, wykładowca ASP

zawód:

Świątoniowski Piotr
artysta

e-mail:

sztwiertnia@gmail.com

e-mail:

swiatoniowski@yahoo.com

medium:

rzeźba, malarstwo, performans

medium:

rzeźba, wideo

temat:

postkonceptualizm, tożsamość, ciało, sztuka zaangażowana

temat:

bio art, postkonceptualizm

zawód:

Szymański Wojciech
kurator, krytyk

e-mail:

wjszymanski@wp.pl

medium:

tekst, wystawa, projekt

temat:

krytyka artystyczna, sztuka nowoczesna, sztuka współczesna,
pamięć, tożsamość, sztuka zaangażowana, queer,
postkolonializm

⟶

zawód:

Szymkiewicz Katarzyna
artystka

e-mail:

katszym1@gmail.com

medium:

malarstwo, rzeźba

temat:

materialność, sztuka współczesna

•

⟶

•

T

U

zawód:

Tabisz Stanisław
artysta, wykładowca ASP

zawód:

e-mail:

stanislaw_tabisz@gazeta.pl

e-mail:

medium:

grafika, malarstwo

temat:

sztuka współczesna, kolor, materia

zawód:

strona www:

medium:

performans, instalacja, wideo, tekst

temat:

historia sztuki, filozofia sztuki, postkonceptualizm

telefon:

U

Urbańska Iga
kuratorka, animatorka

telefon:

iga.e.urbanska@gmail.com
512 042 154

medium:

wystawa

temat:

feminizm, street art, sztuka zaangażowana, projekty publiczne

Tajber Artur
artysta, wykładowca ASP
zetajber@cyf-kr.edu.pl
696 095 003
artur.tajber.prv.pl →

e-mail:

⟶

T

•

⟶

•

W

zawód:

e-mail:
strona www:

W

Wajer Bartosz
artysta
bartoszemilwajer@gmail.com
blindself.tumblr.com/?soc_src=mail&soc_trk=ma →

medium:

rysunek, fotografia, grafika, film

temat:

abstrakcja, materialność, kolor

zawód:

Węgrzyn Bartek
artysta

e-mail:
telefon:
strona www:

bartek.wegrzyn@gmail.com
796 419 305
bartekwegrzyn.blogspot.com →

zawód:

Wilczyk Wojciech
artysta

strona www:

hiperrealizm.blogspot.com →

medium:

fotografia

temat:

codzienność, miasto

zawód:

Woynarowski Jakub
artysta, wykładowca ASP, kurator

e-mail:

j.woynarowski@gmail.com

medium:

grafika, komiks, projekt

temat:

historia sztuki, abstrakcja, fikcja, narracja, miasto

Woźniczko Ludmiła
artystka

medium:

rzeźba, instalacja

temat:

abstrakcja, materialność

zawód:

Wiernik Natalia
artystka

zawód:

e-mail:

nataliawiernik.com →

e-mail:

strona www:

ludmilawozniczko@gmail.com
519 415 959
lukawozniczko.blogspot.com →

medium:

malarstwo

temat:

postsurrealizm

telefon:

⟶

medium:

fotografia

temat:

codzienność, ciało

•

⟶

•

Z

zawód:

e-mail:
strona www:

Wyjadłowski Erwin
artysta
erwinwyjadlowski@gmail.com
erwinwyjadlowski.manifo.com →

medium:

malarstwo

temat:

ciało, sztuka zaangażowana

zawód:

Zalutskaya Vera
kuratorka

e-mail:

vera.zalutskaya@gmail.com

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, postkolonializm, feminizm,
sztuka zaangażowana

zawód:

•

⟶

Zawada Michał
artysta, wykładowca ASP

strona www:

michalzawada@gmail.com
michalzawada.org →

medium:

malarstwo

temat:

codzienność, sztuka współczesna, kolor

zawód:

Złoczowski Jacek
artysta

strona www:

zlo.art.pl →

medium:

rzeźba, wideo, instalacja, performans

temat:

internet, nowe media

e-mail:

⟶

Z

•

Ż

⟶

Ż

zawód:

Żygadło Andrzej
artysta

strona www:

andrzejzygadlo.blogspot.com →

medium:

malarstwo

temat:

historia, pamięć

•

Instytucje

A

typ:

Akademia Sztuk Pięknych
uczelnia

rektor:

Stanisław Tabisz

strona www:

pl. Matejki 13, Kraków
asp.krakow.pl →

medium:

edukacja

temat:

sztuka współczesna, edukacja, młodzi artyści

typ:

Art Agenda Nova
galeria

właściciele:

Małgorzata i Marcin Gołębiewscy

adres:

strona www:

ul. Batorego 2, Kraków
pon.–pt.: 10–17
artagendabid@gmail.com
nova.art.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki, street art

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

A

B

typ:

AudioArt
festiwal

typ:

Biblioteka MOCAK-u
biblioteka

dyrektor festiwalu:

Marek Chołoniewski

kierownik:

Magdalena Mazik

strona www:

audio.art.pl →

adres:

medium:

wystawa, projekt, koncert

e-mail:

temat:

sztuka współczesna, muzyka

strona www:

ul. Lipowa 4, Kraków
wt.–sob.: 11–19
biblioteka@mocak.pl
mocak.pl/biblioteka →

medium:

Biblioteka Mieczysława Porębskiego

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

godziny otwarcia:

⟶

B

•

⟶

C

typ:

właściciele:

Cellar Galeria
galeria
Ziemowit Kmieć, Szymon Miłosz,
Przemysław Kmieć

strona www:

ul. Wielopole 12, Kraków
czynna podczas wernisaży i finisaży
oxygenx3gmail.com
cellargallery.art.pl →

medium:

typ:

CRICOTEKA
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
muzeum

dyrektorka:

Natalia Zarzecka

strona www:

ul. Nadwiślańska 2–4, Kraków
wt.–nd.: 11–19
cricoteka@cricoteka.pl
news.cricoteka.pl →

wystawa, projekt

medium:

wystawa, projekt, kolekcja, archiwum, publikacje

temat:

sztuka współczesna

temat:

sztuka współczesna, teatr, performans

typ:

Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY
galeria

kierownik:

Robert Kardzis

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

strona www:

ul. Zakopiańska 62, Kraków
pon.–pt.: 9–21, sob.: 12–16
biuro.solvay@gmail.com
cswsolvay.wixsite.com/witryna →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki, street art

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

C

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

D

D

F

F

typ:

Dom Norymberski
instytucja

typ:

F.A.I.T.
galeria

dyrektorka:

Renata Kopyto

właściciele:

Gaweł Kownacki, Magdalena Kownacka

strona www:

ul. Skałeczna 2, Kraków
w zależności od rodzaju projektu
domnorym@kr.onet.pl
dom-norymberski.com →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

strona www:

al. Słowackiego 58/5, Kraków
czw.: 12–22
biuro@fait.pl
fait.pl →

wystawa, projekt

medium:

wystawa, projekt

współpraca polsko-niemiecka

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, abstrakcja, rynek sztuki

typ:

F.A.I.T.
fundacja

właściciele:

Magdalena Kownacka, Gaweł Kownacki

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

strona www:

ul. Włóczków 11a/10, Kraków
biuro@fait.pl
fait.pl →

medium:

film, radio, kolekcja, archiwum, publikacje

temat:

historia mówiona, środowiska artystyczne, krytyka

adres:
e-mail:

instytucjonalna, alternatywne języki, alternatywne formaty

⟶

•

⟶

typ:

Festiwal Kultury Żydowskiej
festiwal

typ:

Fundacja im. Zofii Rydet
fundacja

dyrektor:

Janusz Makuch

prezes zarządu:

Maria Sokół-Augustyńska

strona www:

jewishfestival.pl/pl →

adres:

strona www:

ul. Wysockiego 11, Kraków
pon.–pt.: 10–16
info@fundacjarydet.pl
fundacjarydet.pl →

medium:

wystawa, projekt, archiwum, publikacje

temat:

fotografia

typ:

Fundacja Kurz
fundacja

prezes:

Agnieszka Kilian

e-mail:

fundacjakurz@gmail.com

godziny otwarcia:
temat:

typ:

sztuka współczesna, sztuka żydowska

e-mail:

Fresz Gallery
galeria

strona www:

ul. Karmelicka 18, Kraków
kontakt@freszgallery.pl
freszgallery.pl →

medium:

wystawa, projekt

medium:

wystawa, projekt, publikacje

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki

temat:

praktyki kuratorskie, sztuka współczesna, praktyki społeczne,

adres:
e-mail:

przestrzeń publiczna

⟶

•

⟶

G

typ:

adres:
e-mail:

Fundacja New Era Art Jana Potockiego
fundacja
Rynek Główny 27, Kraków
fundacja@neweraart.pl
neweraart.pl →

typ:

Galeria Aristoi
galeria

właściciel:

Grzegorz Siembida

medium:

wystawa, projekt

e-mail:

temat:

sztuka współczesna, malarstwo, grafika, rzeźba, film, teatr

strona www:

ul. Sołtyka 9/12, Kraków
umówienie telefoniczne
biuro@aristoi.pl
aristoi.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, malarstwo, rzeźba, fotografia

strona www:

adres:
godziny otwarcia:

typ:

Fundacja Sztuk Wizualnych
fundacja

typ:

Galeria Artemis
galeria

prezeska zarządu:

Agnieszka Dwernicka

właścicielka:

Janina Górka-Czarnecka

strona www:

ul. Ślusarska 9, Kraków
pon., wt., czw.: 10–15
fundacja@sztukawizualna.org
sztukawizualna.org →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

G

strona www:

ul. Poselska 15, Kraków
wt.–pt.: 11–18, sob.: 10–16
galeria@artemis.art.pl
artemis.art.pl →

wystawa, projekt, archiwum, festiwal, publikacje

medium:

wystawa

sztuka współczesna, fotografia, młodzi artyści

temat:

sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, rynek sztuki

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

typ:

Galeria BB
galeria

typ:

Galeria Olympia
galeria

właścicielka:

Anita Bialic

właścicielka:

Olimpia Maciejewska

strona www:

ul. Garbarska 24, Kraków
wt.–pt.: 10–14
galeria@galeriabb.com
galeriabb.com →

strona www:

ul. Limanowskiego 24/4b, Kraków
otwarta po umówieniu się
olympia@post.pl
olympiagaleria.pl/pl →

medium:

wystawa, projekt

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, malarstwo, rzeźba, ceramika

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki

typ:

Galeria i!
galeria

typ:

Galeria Onamato
galeria

założyciel:

Alek Janicki

właścicielka:

Aleksandra Dyras

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

adres:
godziny otwarcia:
strona www:

⟶

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

ul. Józefińska 21, Kraków
kontakt przez fb
facebook.com/galeria-i-304587259705555/ →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, muzyka, młodzi artyści

strona www:

ul. Bracka 7/4, II piętro, Kraków
otwarta po umówieniu się
galeria@onamato.pl
onamato.pl →

medium:

wystawa, projekt, edukacja

temat:

sztuka współczesna, warsztaty artystyczne

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

typ:

właściciele:

Galeria Potencja
galeria
Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki,
Cyryl Polaczek

typ:

Galeria Szara Kamienica
galeria

prezes fundacji:

Krystyna Axmann

strona www:

Rynek Główny 6, Kraków
wt.–pt.: 13–18; sob., nd.: 12–16
fundacja@szarakamienica.pl
szarakamienica.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

adres:
adres:
godziny otwarcia:
e-mail:
strona www:

ul. Józefińska 34a, Kraków
kontakt telefoniczny
galeriapotencja@gmail.com
galeriapotencja.tumblr.com →

godziny otwarcia:
e-mail:

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

typ:

Galeria Starmach
galeria

typ:

Galeria Sztuki ATTIS
galeria

właściciele:

Andrzej i Teresa Starmach

właściciel:

Ryszard Lachman

strona www:

ul. Węgierska 5, Kraków
pon.–pt.: 11–18
galeria@starmach.eu
starmach.com.pl →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

strona www:

ul. Starowiślna 14, Kraków
pon.–pt.: 10–18
kontakt@galeria-attis.pl
galeria-attis.pl →

wystawa, projekt, kolekcja, publikacje

medium:

wystawa

sztuka nowoczesna, rynek sztuki

temat:

sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, sztuka dawna,

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

rynek sztuki

⟶

•

⟶

typ:

Galeria Sztuki Raven
galeria

typ:

Galeria Trzecie Oko
galeria

właścicielka:

Zofia Kruk

prezes zarządu:

Piotr Koralewski

strona www:

ul. Brzozowa 7, Kraków
pon.–pt.: 10–18, sob. 11–15
galeria@raven.krakow.pl
raven.krakow.pl →

strona www:

ul. Bocheńska 5, Kraków
śr.–pt.: 16–19, sob.–nd.: 14–17
kontakt przez www
trzecieoko.com →

medium:

wystawa

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, rysunek, grafika, fotografia, malarstwo

temat:

fotografia

typ:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
galeria

typ:

Galeria Zalubowski
galeria

dyrektorka:

Magdalena Ziółkowska

właściciele:

Małgorzata Maj, Rafał Zalubowski

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:
strona www:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

pl. Szczepański 3a, Kraków
wt.–nd.: 11–19
sekretariat@bunkier.art.pl
bunkier.art.pl →

medium:

wystawa, projekt, kolekcja, publikacje

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, krytyka instytucjonalna,

medium:

wystawa, edukacja

temat:

sztuka współczesna, grafika, ceramika, malarstwo

e-mail:

sztuka w przestrzeni publicznej

⟶

strona www:

ul. Kącik 9, Kraków
galeria@galeriazalubowski.pl
galeriazalubowski.pl →

adres:

•

⟶

H

typ:

Galeria Zderzak
galeria

typ:

Henryk
galeria

właścicielka:

Marta Tarabuła

prezes zarządu:

Aleksander Celusta

strona www:

ul. Floriańska 3, Kraków
wt.–sob.: 12–17
zderzak@zderzak.pl
zderzak.pl →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

H

strona www:

ul. Wrzesińska 4/1, Kraków
pt.: 12–21
contact@henrykgallery.com
henrykgallery.com →

wystawa, projekt, publikacje

medium:

wystawa, projekt, publikacje

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

I

typ:

zarząd:

I

Imago Mundi
fundacja
Weronika Łodzińska-Duda, Wojciech Nowicki,
Andrzej Kramarz, Piotr Trybalski, Łukasz Trzciński

typ:

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński
uczelnia

dyrektor:

Marek Walczak

strona www:

ul. Grodzka 53, Kraków
pon.–pt.: 10–14
12 663 18 48
ihs.uj.edu.pl →

medium:

historia sztuki, edukacja

temat:

historia sztuki, edukacja

typ:

Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
uczelnia

dyrektor:

Roman Batko

adres:
adres:
godziny otwarcia:
e-mail:
strona www:

ul. św. Teresy 7/13, Kraków
kontakt e-mailowy
fundacja@imagomundi.pl
facebook.com/Fundacja-ImagoMundi-115314291821428/ →

medium:

wystawa, projekt, publikacje

temat:

sztuka współczesna, pamięć, archiwum, edukacja, rezydencje

typ:

Instytut Architektury
instytucja

założyciele:

godziny otwarcia:
telefon:

Dorota Leśniak-Rychlak, Dorota Jędruch,
Piotr Bujas, Michał Wiśniewski

strona www:

ul. Łojasiewicza 4, Kraków
pon.–pt.: 9–15
kultura@uj.edu.pl
kultura.uj.edu.pl →

wystawa, projekt, publikacje

medium:

kultura współczesna, kultura wizualna

sztuka współczesna, architektura, urbanistyka

temat:

sztuka i kultura współczesna, edukacja

adres:

strona www:

ul. Bałuckiego 5B/6, Kraków
info@instytutarchitektury.org
instytutarchitektury.org →

medium:
temat:

adres:
e-mail:

⟶

godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

J

J

typ:

Jan Fejkiel Gallery
galeria

właściciel:

Jan Fejkiel

K

typ:

Katedra Antropologii Literatury
i Badań Kulturowych
uczelnia

kierownik katedry:

Ryszard Nycz

adres:

strona www:

ul. Sławkowska 14, Kraków
jan@fejkielgallery.com
fejkielgallery.com →

strona www:

ul. Gołębia 16, Kraków
antropologia.polonistyka.uj.edu.pl →

temat:

sztuka współczesna, malarstwo, rysunek, grafika

medium:

kultura współczesna, kultura wizualna

temat:

edukacja

typ:

Kersten Gallery
galeria

właściciel:

Robert Włodarczyk

adres:
e-mail:

e-mail:

ul. Sławkowska 5/7, Kraków
pon.–pt.: 11–19, sob.: 11–15
kerstengallery@kerstengallery.com.pl

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

adres:
godziny otwarcia:

⟶

K

•

⟶

typ:

założyciele:

Kiosk
galeria
Tomek Baran, Mateusz Kula, Michał Zawada,
Marta Antoniak

typ:

Krakowskie Biuro Festiwalowe
instytucja

dyrektorka:

Izabela Helbin

strona www:

ul. Wygrana 2, Kraków
pon.–pt.: 8.30–16.30
poczta@biurofestiwalowe.pl
biurofestiwalowe.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, festiwal

typ:

Księgarnia / Wystawa
galeria

adres:
strona www:

kioskarzekrakow@gmail.com

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna

godziny otwarcia:
e-mail:

typ:

założyciele:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:
strona www:

⟶

Kolektyw 404
galeria
Karolina Jarzębak, Martyna Kielesińska,
Aleksandra Nowakowska, Michał Sypień

właściciel:

ul. Stradomska 27/7, Kraków
kontakt e-mailowy
kolektyw404@gmail.com
facebook.com/pg/404-1129053223788088/about/?ref=page_internal →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, postinternet, młodzi artyści

•

strona www:

ul. Józefińska 9, Kraków
wt.–sob.: 12–20
ksiegarnia.wystawa@gmail.com
ksiegarniawystawa.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, postkolonializm

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

Bartosz Przybył Ołowski
(Fundacja Razem Pamoja)

M

M

typ:

Małopolski Instytut Kultury
instytucja

typ:

Marta Shefter Gallery
galeria

dyrektorka:

Joanna Orlik

właścicielki:

Marta Błachut, Lucyna Shefter

strona www:

ul. 28 Lipca 1943 17, Kraków
pon.–pt.: 9–17
(12) 422 18 84
mik.krakow.pl →

medium:

projekt

temat:

edukacja kulturalna, zarządzanie w kulturze,

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

e-mail:

ul. Jabłonowskich 6, Kraków
marta@martasheftergallery.com

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, performans

adres:

promocja kultury i sztuki

typ:

Małopolski Ogród Sztuki
instytucja

typ:

Messier42
galeria

dyrektor:

Krzysztof Głuchowski

właściciel:

Filip Piotr Skóra

strona www:

ul. Rajska 12, Kraków
pon.–pt.: 10–17
info@mos.art.pl
mos.art.pl →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

strona www:

ul. Basztowa 4/1 , Kraków
wt.–pt.: 12–20, sob.: 12–18
check@currentart.gallery
currentart.space →

wystawa, projekt

medium:

wystawa, projekt

sztuka współczesna, muzyka, film, teatr

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, rynek sztuki

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

typ:

Międzynarodowe Centrum Kultury
galeria

typ:

Museolab
wydawnictwo

dyrektor:

Jacek Purchla

właściciele:

Michał Bratko, Kinga Nowak

strona www:

Rynek Główny 25, Kraków
wt.–nd.: 11–19
sekretariat@mck.krakow.pl
mck.krakow.pl →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

strona www:

ul. Śliczna 12a/67, Kraków
kontakt e-mailowy
michalbratko@vp.pl, kinganowak@vp.p
museolab.pl →

wystawa, projekt, publikacje

medium:

wydawnictwo, projekt

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, wydawnictwa

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

poświęcone sztuce

typ:

Miesiąc Fotografii w Krakowie
festiwal

typ:

Muzeum Historii Fotografii
muzeum

dyrektorka:

Agnieszka Dwernicka

dyrektor:

Marek Świca

adres:
e-mail:
strona www:

⟶

ul. Ślusarska 9, Kraków
office@photomonth.com
photomonth.com →

strona www:

ul. Józefitów 16, Kraków
wt.–pt.: 11–18, sob.: 10–15.30
sekretariat@mhf.krakow.pl
mhf.krakow.pl →

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

medium:

wystawa, projekt, edukacja, publikacje

temat:

fotografia, historia fotografii, współczesna fotografia,

medium:

wystawa, projekt, publikacje

sztuka współczesna

temat:

historia fotografii, fotografia, sztuka współczesna

•

⟶

typ:

Muzeum Narodowe w Krakowie
muzeum

dyrektor:

Andrzej Betlej

strona www:

al. 3 Maja 1, Kraków
wt.–sob.: 10–18, nd.: 10–16
dyrekcja@mnk.pl
mnk.pl →

medium:

wystawa, projekt, kolekcja, publikacje

temat:

sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, sztuka dawna

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

typ:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
MOCAK
muzeum

dyrektor:

Maria Anna Potocka

strona www:

ul. Lipowa 4, Kraków
wt.–nd.: 11–19
office@mocak.pl
mocak.pl →

medium:

wystawa, projekt, kolekcja, archiwum, publikacje

temat:

sztuka współczesna, sztuka zaangażowana, młodzi artyści,

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

sztuka nowoczesna

typ:

dyrektor:

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Manggha
instytucja

typ:

MYDŁO ZIN
zin

założyciel:

Jakub Grochola

Bogna Dziechciaruk-Maj

strona www:

kontakt e-mailowy
mydlo.zin@gmail.com
mydlo-zin.blogspot.com →

medium:

wydawnictwo, projekt

temat:

komiks współczesny

godziny otwarcia:

strona www:

ul. Konopnickiej 26, Kraków
wt.–nd.: 10–18
muzeum@manggha.pl
manggha.pl →

medium:

wystawa, projekt, publikacje

temat:

sztuka współczesna, sztuka japońska

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

e-mail:

•

⟶

N

typ:

założycielki:

N

O

Nośna
fundacja
Iga Urbańska, Paulina Sobczyk, Monika Zielińska,
Ola Nowicka

typ:

Otwarta Pracownia
galeria

osoba do kontaktu:

Michał Hankus

strona www:

ul. Dietla 11, Kraków
śr., czw., pt.: 18–20
mikeha@poczta.fm
otwartapracownia.com →

adres:
e-mail:
strona www:

⟶

fundacjanosna@gmail.com
nosna.pl →

O

godziny otwarcia:
e-mail:

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka

medium:

wystawa, projekt, publikacje

zaangażowana, street art, feminizm

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

•

⟶

P

P

S

typ:

Patchlab
festiwal

typ:

Sacrum Profanum
festiwal

dyrektorka:

Elwira Wojtunik

główny kurator:

Krzysztof Pietraszewski

adres:
e-mail:
strona www:

ul. Lipińskiego 13/25, Kraków
kontakt@patchlab.pl
patchlab.pl/?lang=pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, nowe media

typ:

Pawilon Józefa Czapskiego
muzeum

adres:
godziny otwarcia:
strona www:

strona www:

poczta@biurofestiwalowe.pl
sacrumprofanum.com →

medium:

wystawa, projekt, koncert

temat:

muzyka, sztuka współczesna

typ:

SM Dębniki
galeria

założyciele:

Magda Lazar, Marcin Pazera

e-mail:

ul. Piłsudskiego 12, Kraków
wt.–sob.: 10–18, nd.: 10–16
mnk.pl/oddzial/pawilon-jozefa-czapskiego →

strona www:

ul. Bałuckiego 5c, Kraków
kontakt przez fb
facebook.com/SMDsilownia/?fref=ts →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

adres:
godziny otwarcia:

⟶

S

medium:

wystawa, projekt, kolekcja, archiwum

temat:

sztuka nowoczesna

•

⟶

T

typ:

prezes:

Stowarzyszenie Międzynarodowe
Triennale Grafiki
stowarzyszenie

typ:

TheGreenroom
galeria

właścicielka:

Kinga Lubowiecka

Marta Raczek-Karcz

strona www:

ul. Podzamcze 26/5, Kraków
kontakt e-mailowy
kinga.lubowiecka@yahoo.com
greenroom-krk.com/home →

wystawa, projekt, publikacje

medium:

wystawa, projekt

temat:

grafika, sztuka wspóczesna

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

typ:

Studenckie Koło Badań Artystycznych
koło naukowe

adres:

strona www:

Rynek Główny 29, Kraków
smtg@triennial.cracow.pl
triennial.cracow.pl →

medium:

adres:
e-mail:

opiekun:
przewodniczące

adres:
godziny otwarcia:
kontakt:

⟶

T

godziny otwarcia:
e-mail:

Michał Zawada
Aleksandra Nowakowska i Karolina Jarzębak
Akademia Sztuk Pięknych, pl. Mateki 13, Kraków
kontakt e-mailowy
Aleksandra Nowakowska – 504 399 175
dobrykrupnikniejestzly@gmail.com
Karolina Jarzębak – 698 824 235
karolinajarzebak@gmail.com

medium:

projekt

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści

•

⟶

W

typ:

redakcja:

W

WCZASY
magazyn
Magdalena Klimkowicz, Anita Wiącek,
Amelia Chwałek, Adrianna Gajdziszewska

typ:

Wschód Sztuki
fundacja

założyciele:

Małgorzata i Marcin Gołębiewscy

strona www:

ul. Batorego 2, Kraków
kontakt e-mailowy
eastofart@gmail.com
fws.art.pl →

wydawnictwo, projekt

medium:

wystawa, projekt

sztuka współczesna, młodzi artyści

temat:

sztuka współczesna, młodzi artyści, street art,

adres:

strona www:

kontakt e-mailowy
wczasymag@gmail.com
issuu.com/wczasymag →

medium:
temat:

godziny otwarcia:
e-mail:

godziny otwarcia:
e-mail:

sztuka zaangażowana

typ:

Widna
galeria

typ:

Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny
uczelnia

dyrektor:

Kinga Nowak, Michał Bratko

rektor:

Alicja Panasiewicz

strona www:

ul. Grzegórzecka 31, Kraków
kontakt e-mailowy
widna@vp.pl
museolab.pl →

medium:
temat:

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

strona www:

ul. Mazowiecka 43, Kraków
pon.–czw.: 10–13, pt.: 11–14
insztuki@up.krakow.pl
wydzialsztuki.up.krakow.pl/?page_id=76 →

wystawa, projekt

medium:

sztuka współczesna

sztuka współczesna, młodzi artyści

temat:

sztuka współczesna, edukacja, młodzi artyści

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶

Z

typ:

ZPAF Gallery
galeria

dyrektor:

Aleksander Włodyka

strona www:

ul. św. Tomasza 24, Kraków
czw.–nd.: 12–18
info@zpafgallery.pl
zpafgallery.pl →

medium:

wystawa, projekt, archiwum

temat:

fotografia, sztuka współczesna, historia fotografii

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

typ:

Związek Polskich Artystów Fotografików
organizacja

prezes

Piotr Lelek

strona www:

ul. św. Tomasza 24, Kraków
czw.–nd.: 12–18
info@zpafgallery.pl
zpafgallery.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, fotografia

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

⟶

Z

typ:

Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Krakowski / Galeria Pryzmat
galeria

prezes:

Joanna Warchoł

strona www:

ul. Łobzowska 3, Kraków
pon.–pt.: 10–17
biurozpapok@gmail.com
zpapkrakow.pl →

medium:

wystawa, projekt

temat:

sztuka współczesna, sztuka nowoczesna

adres:
godziny otwarcia:
e-mail:

•

⟶
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