
Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału 
w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA Kraków 2019), 
będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 
 
Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej 
edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”. 
 

 
 
Wraz ze zmianą roli historycznych centrów europejskich miast, z roli bazy przemysłowej na role rekreacyjne, 
kulturalne i edukacyjne, zmienia się także sytuacja rzek w miastach. Nie inaczej jest w Krakowie, gdzie częścią 
dziedzictwa historycznego jest także architektura a Stare Miasto wpisane jest na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wisła, płynąca przez Kraków, była niegdyś centralną arterią transportową 
dla gospodarki miejskiej. To uległo zmianie. Rzeka nadaje dzisiaj miastu walorów rekreacyjnych, przez swe 
spokojne wody i zielone brzegi. Czy można zreinterpretować teraz ten związek między miastem a jego rzeką, 
nadać mu silniejsze połączenie, dać mu impuls za pomocą nowych urządzeń, nowe życie i nowe funkcje, nowe 
znaczenie dla całego środowiska miejskiego? 
 
Stare Miasto Krakowa jest nadal zdominowane przez potężny zamek na Wawelu, którego wieże wznoszą 
się nad brzegami rzeki. Na północ od Wawelu, centrum miasta, z jego wspaniałą przestrzenią publiczną, 
Rynkiem, jako ośrodkiem, zawarte jest w granicach dawnych fortyfikacji. Obszar ten, dzisiejsze Planty, został 
zamieniony z początkiem XIX wieku na bujny, miejski park. W miejscu, gdzie ów okalający Stare Miasto park 
sięga północnej strony Wawelu i zbliża się do rzeki, z jakiegoś powodu nie nawiązuje z nią połączenia. Czy ten 
teren wzdłuż północnego łuku rzeki, przy zamku, mógłby stać się „brakującym ogniwem” dla miasta, gdzie 
Stare Miasto mogłoby spotkać się z nowymi rekreacyjnymi zasobami rzeki i historycznym znaczeniem zamku? 
Czy ten obszar, między Plantami a Wisłą, mógłby stać się miejscem, gdzie 13 milionów gości odwiedzających 
co roku Kraków, znalazłoby nowe i atrakcyjne urządzenia i gdzie mieszkańcy mogliby przeżyć doświadczenia 
uzupełniające miejską narrację? 
 
Obszar ten, wciśnięty między Stare Miasto, zamek a rzekę, może stwarzać okazję do znalezienia niektórych 
odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, za sprawą wykorzystania projektowania urbanistycznego, 
architektury i designu. W przyszłych dziesięcioleciach, w miarę coraz większego znaczenia zapewnienia 
równowagi środowiska, w sytuacji częstszych powodzi, a także większego nacisku na rekreację w zieleni i nad 
wodą, połączenie pomiędzy miastem a rzeką Wisłą mogłoby stanowić wyzwanie dla nowej generacji 
architektów i projektantów, by przemyśleli swe role w historycznym rozwoju miasta. 
  



W ramach MBA Kraków 2019 zaplanowane zostały trzy konkursy: 
1) Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny 
2) Konkurs B – konkurs seminarium 
3) Konkurs C – konkurs multimedialny 
Pula nagród w konkursach wynosi 140 000 PLN. 
 
Do konkursów szczególnie zaproszeni są wszyscy profesjonaliści, absolwenci, studenci i naukowcy takich 
dziedzin jak: architektura, urbanistyka, fotografia, sztuka filmowa, historia, historia sztuki, dziedzictwo 
kulturowe, studia miejskie, socjologia, antropologia, komunikacja a także turystyka, przyroda czy geografia. 
 
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów: 

− Peter Butenschøn, Kurator MBA Kraków 2019, Przewodniczący Jury, architekt i planista, Oslo 

− Oana Bogdan, założyciel i partner Bogdan & Van Broeck, Bruksela 

− Lennart Grut, starszy partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londyn 

− Jan Kleihues, założyciel i partner Kleihues + Kleihues, Berlin 

− Wojciech Małecki (Sędzia Referent), założyciel i partner Biuro Projektowe Małeccy, Polska 

− Ewa Kuryłowicz, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, Polska 

− Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Polska 
 
Struktura organizacyjna MBA Kraków 2019: 

− Kurator MBA Kraków 2019: Peter Butenschøn / Norwegia 

− Komisarz MBA Kraków 2019: Marek Kaszyński 

− Komisarz Konkursu A: Marcin Włodarczyk 

− Komisarz Konkursu B: Marta A. Urbańska 

− Komisarz Konkursu C: Paweł Wieczorek 

− Sekretarz ds. zewnętrznych: Katarzyna Głuch 

− Sekretarz ds. wewnętrznych: Benita Strzałka 

− Komitet organizacyjny: Bohdan (Biś) Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Mateusz Smoter, Marcin Ewý, 
Maria Gratkowska, Tomasz Jałocha 

 
Więcej informacji na temat MBA Kraków 2019 znaleźć można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ oraz 
na profilu FB: https://www.facebook.com/events/317745052164727/. Regulamin Konkursów znaleźć 
można na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/  
 
Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 
40, mba-office@sarp.krakow.pl 
 
Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych 
konkursów: 
A: mba-competition@sarp.krakow.pl 
B: mba-seminar@sarp.krakow.pl 
C: mba-multi@sarp.krakow.pl 


