
 

 

 
Startuje konkurs na mural przy Galerii Krakowskiej 

Przestrzeń Krakowa wzbogaci się o kolejny literacki mural – w międzynarodowym 
konkursie zostanie wyłoniony projekt zagospodarowania elewacji północnej ściany 
Galerii Krakowskiej. Autor zwycięskiego projektu, inspirowanego twórczością 
Stanisława Lema, otrzyma aż 15 tysięcy złotych! 

– Do konkursu zapraszamy artystów sztuk wizualnych, zwłaszcza tych zajmujących się street 
artem – opowiada Artur Wabik, krakowski artysta i dyrektor artystyczny konkursu. – Nie ma 
znaczenia ich doświadczenie, liczymy bowiem zarówno na zgłoszenia od artystów z 
dorobkiem, jak i projekty debiutantów. 

Inicjatorem konkursu jest firma Skanska, prowadząca trwającą obecnie budowę kompleksu 
biurowców High5ive przy ul. Pawiej, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego muralu. – 
Nasza inwestycja domyka wieloletni proces rewitalizacji terenów wokół Dworca Głównego w 
Krakowie – zwraca uwagę Ewa Koziana ze Skanska Property Poland. – Konkurs na mural, a 
następnie realizacja zwycięskiego projektu, pozwolą poprawić jakość przestrzeni publicznej 
wokół High5ive – dodaje. 

– Mija już cztery lat od czasu, gdy rozwiązaliśmy międzynarodowy konkurs „Mall Wall Art” 
na mural na ścianie Galerii Krakowskiej od strony Dworca – przypomina Jarosław Szymczak, 
Dyrektor Galerii. – Dzieło Justyny Posiecz-Polkowskiej, nawiązujące do twórczości Jana 
Szczepkowskiego, na stałe wpisało się w krajobraz miasta. Mam nadzieję, że nowy mural 
stanie się kolejną nowoczesną wizytówką Krakowa. 

Budynki High5ive, Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego są częścią głównego węzła 
komunikacyjnego w Krakowie, gdzie krzyżuje się ruch pieszy, samochodowy, tramwajowy i 
kolejowy. Oznacza to, że zrealizowany na podstawie zwycięskiego projektu mural, będzie 
oglądany codziennie przez tysiące pasażerów, mieszkańców i pracowników kompleksu 
biurowego. Zaprojektowanie atrakcyjnego malowidła dla tak dużej grupy odbiorców jest nie 
lada wyzwaniem. 

W pewien sposób ułatwić to może temat konkursu, którym jest twórczość wybitnego 
krakowskiego pisarza, Stanisława Lema, znakomicie wpisująca się w tę przestrzeń. – Mamy 
nadzieję, że bogaty dorobek literacki tego autora stanie się inspiracją dla uczestników – 
opowiada Robert Piaskowski. Zastępca Dyrektora ds. Programowych w Krakowskim Biurze 
Festiwalowym, które współpracuje z organizatorami konkursu. – Przy okazji taki temat 
świetnie wpisuje się w wieloletni program pielęgnowania pamięci Stanisława Lema, 
prowadzony w ramach realizowanego przez KBF programu Miasto Literatury UNESCO, 
którego zwieńczeniem ma być zbliżająca się za kilka lat 100 rocznica jego urodzin – dodaje 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Programowych. 



 

 

Murale stanowią nieodłączny element miejskiego pejzażu, wpasowując się w kontekst 
historyczny, społeczny i urbanistyczny miast. Coraz częściej takie interwencje artystyczne 
organizują nie tylko miejscy artyści, ale także prywatni inwestorzy, którzy dzięki współpracy 
z władzami miasta i lokalnymi podmiotami poprawiają wspólnie przestrzeń miejską. Często - 
i tak jest w tym przypadku - działania tego typu realizowane są we współpracy kilku 
podmiotów publicznych i prywatnych, co rozszerza zasięg działań, gwarantuje im 
odpowiednią organizację i zwiększa ich prestiż. 
– Stanisław Lem bezbłędnie potrafił odgadywać ludzką naturę, dlatego jego twórczość ani 
trochę nie straciła na aktualności – dodaje Artur Wabik. – Życzę wszystkim uczestnikom 
konkursu, aby ich prace i projekty okazały się równie ponadczasowe i świetnie wpasowały się 
w tkankę miejską. 
 
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać przez formularz interaktywny na stronie konkursu: 
www.high5ive.pl od 5 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu będzie 
znane w pierwszej połowie września, zaś wręczenie nagrody stanie się jednym z wydarzeń 
towarzyszących obchodom  96. rocznicy urodzin Stanisława Lema. Realizacja zwycięskiego 
projektu przewidziana jest na jesień tego roku. Nagroda główna w konkursie to 15 tysięcy 
złotych. 

 
 
 
 
 
 
  


