
Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału 
w Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019, które będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 

w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną 
a 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? 
 
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 
 
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/. 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 


