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Zaprojektowana przez pracownię 

Ingarden & Ewý siedziba 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

urzeka bezpretensjonalnością 

formy, nieoczywistymi 

nawiązaniami do lokalnego 

kontekstu oraz udanym 

wkomponowaniem współczesnej 

bryły w skalę i klimat historycznej 

tkanki krakowskiego śródmieścia.
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Marta Karpińska

Małopolski Ogród Sztuki 
w Krakowie 
Ingarden & Ewý Architekci

sytuacja

na tej i na kolejnej rozkładówce:
— MOS został zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, na ulicy 

Rajskiej naprzeciw gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
— wejściową strefę budynku współtworzy kieszonkowy ogród, 

przekryty ażurową konstrukcją, która zaznacza granice obiektu, 
jednak dzięki swojej transparentności nie odgradza go całkowicie 
od bezpośredniego sąsiedztwa
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powyżej:
do części teatralnej MOS-u kierują od strony ulicy Rajskiej dwa wejścia; jedno z nich prowadzi bezpośrednio na 

poziom podziemnej kondygnacji, gdzie architekci zlokalizowali foyer szatniowe, garderoby teatralne, salę kinową, 
sale konferencyjne i kawiarnię

na stronie obok i po prawej:
większy otwór w ażurowej strukturze przekrycia ogrodu 
ma w przyszłości pomieścić koronę rosnącego poniżej 
drzewa;  zaleceniem służb konserwatorskich było nawiązanie 
w realizacji do istniejącego wcześniej w tym miejscu budynku 
dziewiętnastowiecznej ujeżdżalni; architekci zostali zobowiązani 
do zachowania niektórych detali architektonicznych i kształtu hali 
historycznego obiektu; projektanci odtworzyli ścianę frontową 
starego budynku oraz formę jego dachowej konstrukcji ze 
świetlikiem
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powyżej i po lewej:
na parterze znajduje się 
dwukondygnacyjny hol 
główny, którego przestrzeń 
może być wykorzystywana, 
między innymi, jako sala 
wystawowa albo po prostu 
foyer, w którym publiczność 
zbiera się w przerwach 
różnych wydarzeń; oryginalny 
żyrandol  powstał ze starych 
reflektorów, znalezionych 
w magazynach Teatru 
Słowackiego; 
przestrzeń foyer poprzedza 
klatka schodowa, wyposażona 
także w szyb windowy; 
elementem jej dekoracji 
jest, między innymi, 
odrestaurowany fragment 
fresku, zdobiący wcześniej 
budynek starej ujeżdżalni

przekrój B-B

przekrój C-C

poniżej:
foyer szatniowe, znajdujące się w podziemnej kondygnacji 
teatralnej części MOS-u, obsługuje użytkowników obu 
funkcjonalnych stref obiektu i umożliwia przejście przez 
kawiarnię — zlokalizowaną na tym samym poziomie — 
do mediateki
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przekrój D-D

przekrój E-E

wielofunkcyjna sala widowiskowa na trzysta miejsc może 
funkcjonować w najprzeróżniejszych konfiguracjach sceny 
i dwóch widowni; zarówno widownie, jak scena mogą zostać 
złożone i ukryte pod podłogą; kiedy są schowane, przestrzeń 
sali teatralnej może stanowić przedłużenie głównego foyer;
zlokalizowana w podziemiu nowoczesna sala kinowa, 
mieszcząca osiemdziesięciu widzów, może również pełnić 
funkcję sali konferencyjnej
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rzut parteru
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

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

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

rzut 1. piętra
1. komunikacja
2. foyer 
3. sala wielofunkcyjna
4. magazyn
5. mediateka

po prawej:
w niektórych częściach 

podziemnej kondygnacji 
projektanci zdecydowali się 
na wyeksponowanie ściany 

szczelinowej budynku
po lewej:
szkic koncepcyjny

przekrój A-A
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rzut piwnic
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
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do mediateki wchodzi się bezpośrednio z ulicy Szujskiego; 
podobnie, jak to zostało rozwiązane w części teatralnej 
MOS-u, także i do tej strefy można dostać się z poziomu ulicy 
albo z podziemia; wykonane z ceglanej ceramiki pionowe 
elementy geometrycznej kompozycji elewacji swoją 
kolorystyką oraz nieregularnym rytmem wzbogacają bryłę 
budynku, a materiałowo nawiązują do budulca pobliskich 
kamienic;  z kolei poziome elementy ażurowej struktury 
oplatającej bryłę MOS-u odtwarzają rysunek pochyłości 
dachów oraz podziałów elewacyjnych sąsiedniej zabudowy
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powyżej i na stronie obok:
długie, wąskie, wręcz korytarzowe pomieszczenia 

mediateki wydają się znacznie bardziej przestronne, dzięki 
całkowitemu przeszkleniu jej północnej i wschodniej 

elewacji; użytkownicy korzystający z trzech poziomów 
tej części MOS-u (architekci z Ingarden & Ewý opracowali 

także projekt jej wnętrz), mogą cieszyć się panoramicznym 
widokiem na malowniczy fragment miejskiego pejzażu

po lewej:
lokalizacja kawiarni w podziemiach mediateki została 
uzasadniona względami funkcjonalnymi ze szkodą dla 
atmosfery tego pomieszczenia
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MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI
kwartał przy ulicach Rajskiej i Szujskiego, Kraków
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POWIERZCHNIA 
— zabudowy: 1 579,3 m2 

— całkowita: 7 116,2 m2 
— użytkowa: 4 330,8 m2

KALENDARIUM
— projekt: 2005 (konkurs)–2008
— realizacja: 2010–2012

Ulica Rajska leży w ścisłym centrum Krako-
wa. To jedna z pierwszych, licząc od stro-
ny Plant, przecznic Karmelickiej — arterii 

komunikacyjnej prowadzącej do Rynku Głównego. 
Wąską przestrzeń Rajskiej dominuje siedziba Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej zlokalizowana 
w budynku dawnych austriackich koszar (powsta-
łych według projektu Feliksa Księżarskiego w 1860 
roku), który wypełnia niemal całą północną pierze-
ję ulicy. Z dziewiętnastowieczną dostojnością od-
restaurowanego w ostatnich latach bibliotecznego 
gmachu — a także z metropolitarnymi aspiracjami 
Krakowa — nie licuje bałagan w strefie komunika-
cyjnej. Większą część chodnika przed WBP zajmu-
ją parkujące samochody, a zepchnięci z niego piesi 
zamienili sąsiadujący ze zdegradowanym trotua-
rem trawnik w ubite klepisko. Aż się prosi, żeby coś 
z tym zrobić, zwłaszcza że po drugiej stronie uli-
cy Rajskiej — pomiędzy wielorodzinną zabudową 
mieszkaniową z różnych epok a budynkiem samo-
rządowego przedszkola — swój adres znalazła nowa 
publiczna instytucja kultury z kategorii GLAM 
(skrót od: Galleries, Libraries,  Archives,  Museums), 
czyli Małopolski Ogród Sztuki.

zarządzanie nieruchomością

Krzysztof Orzechowski został dyrektorem Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w połowie 1999 roku i od 
razu zajął się sprawami związanymi z uregulowa-
niem sytuacji prawnej nieruchomości podlegających 
zarządowi kierowanej przez niego placówki. Jedną 
z nich był położony na działce pomiędzy ulicami 

Rajską i Szujskiego budynek dziewiętnastowiecznej 
ujeżdżalni, który od 1948 roku mieścił pracownie 
scenograficzne teatrów Słowackiego i Starego. Stan 
techniczny obiektu nie pozwalał na dalsze jego wy-
korzystywanie w tej roli, zresztą teatry ze względów 
finansowych coraz częściej rezygnują z utrzymywa-
nia własnych rekwizytorni i pracowni scenotech-
nicznych, korzystając z usług firm zewnętrznych. 
Trzeba więc było znaleźć dla tej nieruchomości nowe 
przeznaczenie. Po paru latach dyskusji nad koncep-
cją zagospodarowania działki przy Rajskiej Krzysz-
tof Orzechowski przedstawił władzom wojewódz-
twa małopolskiego propozycję zrealizowania w tym 
miejscu Małopolskiego Ogrodu Sztuki — obiektu 
łączącego w sobie funkcje sali widowiskowej i me-
diateki, którego idea spotkała się z aprobatą sa-
morządowców. W tym czasie (2002–2006) marszał-
kiem województwa małopolskiego był Janusz Sepioł 
— historyk sztuki i architekt. W 2005 roku został 
on przewodniczącym jury zorganizowanego we 
współpracy z SARP-em otwartego konkursu reali-
zacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicz-
no-urbanistycznej MOS-u. Zwyciężył w nim projekt 
krakowskiej pracowni Ingarden & Ewý Architekci. 
Realizację obiektu poprzedziło kilka lat procedur 
przygotowawczych związanych z finansowaniem 
inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Budowa 
MOS-u ruszyła w lutym 2010 roku, a parę tygodni 
temu — dokładnie 19 października — nowa kra-
kowska instytucja kultury wielce uroczyście (m.in. 
koncertem Krzysztofa Pendereckiego) rozpoczęła 
swoją działalność.

ogród jako fasada

Irytująca górnolotność nazwy nowej publicznej pla-
cówki oraz określanie MOS-u przez lokalną prasę 
niedorzecznymi epitetami w rodzaju „krakowskie 
Centrum Pompidou” nie znajdują na szczęście od-
zwierciedlenia w architekturze budynku, który od 
zewnątrz urzeka bezpretensjonalnością formy, nie-
oczywistymi nawiązaniami do lokalnego kontekstu 
oraz udanym wkomponowaniem współczesnej bry-
ły w skalę i klimat historycznej tkanki śródmieś-
cia. Wyzwaniem dla architektów był nieregularny 
kształt działki — budynek został wzniesiony na 
rzucie litery „T”. Jeśli można wykorzystać ten fakt 
do opisu funkcjonalnego podziału przestrzeni MO-
S-u, to w części budynku rozmieszczonej na planie 
wzdłuż poziomego elementu „T” — do której wcho-
dzi się z ulicy Rajskiej — znalazły się pomieszczenia 
związane z działalnością sceniczną nowej instytucji, 
natomiast fragment rzutu odpowiadający podstawie 
litery i łączący się z ulicą Szujskiego mieści media-
tekę. Do obu części obiektu prowadzi w sumie sześć 
wejść (nie licząc dostępu do zaplecza technicznego 
na tyłach budynku), ale rolę fasady MOS-u zdecy-
dowanie pełni otwarta strefa od strony Rajskiej. 
Współtworzy ją kieszonkowy ogród, przekryty ażu-
rową konstrukcją, która zaznacza granice obiektu, 
jednak dzięki swojej transparentności nie odgradza 
go całkowicie od bezpośredniego sąsiedztwa. To 
rozwiązanie podkreśla intencje stworzenia z MO-
S-u instytucji otwartej i przyjaznej — zaprojekto-
wany przez zespół Ingarden & Ewý geometryczny 
ogród z równymi grządkami niskopiennej roślin-
ności i rozmieszczonymi pomiędzy nimi ławkami 
zaprasza do korzystania z tej przestrzeni. Krzysz-
tof Ingarden nazywa ją przedłużonym portalem sce-
nicznym, nawiązując do funkcji tej części obiektu. 
Dobry klimat ogrodowego wnętrza podkreśla otwór 

w strukturze jego przekrycia, w którym w przyszło-
ści ma się zmieścić korona rosnącego w tym miejscu 
klonu. „Rajski” ogród znajduje się na wprost wej-
ścia do znajdującej się naprzeciwko Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, co w symboliczny sposób za-
znacza symbiozę pomiędzy obiema finansowany-
mi z tego samego budżetu instytucjami. Ażurowa 
struktura quasi-zadaszenia nad strefą wejściową 
do MOS-u płynnie przechodzi na elewacje obiektu, 
wizualnie od zewnątrz spajając ze sobą jego dwie 
zróżnicowane funkcjonalnie części. Wykonane z ce-
glanej ceramiki pionowe elementy geometrycznej 
kompozycji elewacji swoją kolorystyką oraz niere-
gularnym rytmem wzbogacają bryłę budynku. Ma-
teriałowo mają one nawiązywać do budulca pobli-
skich kamienic, ale przywołują także skojarzenia 
z innym krakowskim projektem autorstwa pracow-
ni Ingarden & Ewý — Pawilonem Wyspiańskiego, 
w którym architekci zastosowali podobne rozwią-
zanie. Z kolei poziome elementy ażurowej struk-
tury oplatającej bryłę MOS-u odtwarzają rysunek 
pochyłości dachów oraz podziałów elewacyjnych 
sąsiedniej zabudowy.

wielość funkcji

Zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków jeszcze na etapie konkursu architektonicznego 
na koncepcję MOS-u było zachowanie skali budynku 
dziewiętnastowiecznej ujeżdżalni oraz niektórych 
fragmentów historycznego obiektu. Dla zespołu 
Ingarden & Ewý te wytyczne stały się punktem 
wyjścia do całego projektu. Architekci część funkcji 
nowej instytucji zaplanowali w podziemiach, z tego 
względu stara ujeżdżalnia musiała zostać rozebra-
na — jej stan techniczny i nieprzystosowanie kon-
strukcji do nowych potrzeb dodatkowo wykluczały 
zachowanie dziewiętnastowiecznej bryły. Pamiątką 
po niej jest poprzedzona przestrzenią przeszklonego 
holu kasowego ściana frontowa MOS-u odtworzo-
na z cegieł odzyskanych z rozebranej ujeżdżalni. 
Zrekonstruowana fasada historycznego obiektu, 
znajdując się de facto we wnętrzu budynku, stanowi 
jednocześnie wyrazisty akcent zewnętrznej strefy 
wejściowej.

Do części teatralnej MOS-u kierują od strony uli-
cy Rajskiej dwa wejścia. Poprzez ogród, przeszklony 
hol kasowy i wąską klatkę schodową docieramy do 
wysokiego na dwie kondygnacje głównego foyer zlo-
kalizowanego w parterze budynku. Mocowanie się 
z kolejnymi drzwiami napotykanymi po drodze do 
tego miejsca może wywołać wrażenie brnięcia przez 
jakiś przestrzenny tor przeszkód, a poprawne, lecz 
nieporywające wnętrza tej części obiektu nieco roz-
czarowują w porównaniu z lekkością i wdziękiem 
jego zewnętrznych elewacji. Najważniejszym po-
mieszczeniem teatralnej strefy MOS jest wielofunk-
cyjna sala widowiskowa, mogąca pomieścić trzysta 
osób, wyposażona w nowoczesne systemy akustycz-
ne, oświetleniowe i sceniczne (m.in. składane wi-
downie), umożliwiające elastyczne przystosowanie 
swojej przestrzeni do organizowanych tutaj wyda-
rzeń o różnorodnym charakterze — od spektakli 
czy koncertów począwszy, poprzez seanse filmowe, 
konferencje i wystawy, na pokazach mody, a nawet 
dyskotekach skończywszy. Krzysztof Ingarden pod-
kreśla, że od strony technologicznej to jedyna tego 
typu przestrzeń w Polsce.

Drugie z wejść do budynku od strony Rajskiej 
prowadzi schodami — widocznymi za przeszklo-
ną ścianą z boku strefy ogrodowej — na poziom 

podziemnej kondygnacji, gdzie architekci zlokali-
zowali foyer szatniowe, garderoby teatralne, salę 
kinową, sale konferencyjne i kawiarnię. Jak tłuma-
czy Krzysztof Ingarden, w tym rozwiązaniu cho-
dzi o możliwość odseparowania, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, wydarzeń, które będą mogły odbywać 
się równocześnie na wszystkich kondygnacjach tej 
części obiektu. Foyer szatniowe (czyli po prostu 
szatnie i poprzedzająca je spora „przestrzeń wielo-
funkcyjna”), a także kawiarnia, to dwa podziemne 
pomieszczenia obsługujące zarówno strefę teatralną 
MOS-u, jak i mediatekę.

mediateka

Sympatyczną przestrzeń mediateki — lub „artete-
ki”, jak woli ją określać dyrektor Orzechowski — 
tworzy światło. Długie, wąskie, wręcz korytarzowe 
pomieszczenia tej części MOS-u wydają się znacznie 
bardziej przestronne dzięki całkowitemu przeszkle-
niu jej północnej i wschodniej elewacji. Użytkownicy 
korzystający z trzech poziomów mediateki (archi-
tekci z Ingarden & Ewý opracowali także projekt 
jej wnętrz), mogą cieszyć się panoramicznym wido-
kiem na malowniczy fragment miejskiego pejzażu, 
którego elementy tworzą dziewiętnastowieczne 
kamieniczki i przedszkolny plac zabaw z hasającą 
dzieciarnią. Naturalne światło odbijające się od 
ceramicznych elementów zewnętrznej elewacji na-
biera przyjemnej, ciepłej barwy, która dodatkowo 
podnosi walory tej przestrzeni.

Do mediateki wchodzi się bezpośrednio z ulicy 
Szujskiego. Podobnie, jak to zostało rozwiązane 

w części teatralnej MOS-u, także i do tej strefy 
można dostać się z poziomu ulicy albo z podzie-
mia. W parterze mediateki pierwotnie zaplano-
wano funkcje komercyjne — sklep płytowy i księ-
garnię, ale ze względu na zmianę przepisów do-
tyczących korzystania ze środków unijnych przy 
realizacji tego typu projektów, musiano odstąpić 
od tych planów. Najwyraźniej tym procedurom nie 
podlega kawiarnia znajdująca się w podziemiach 
mediateki. I chociaż jej lokalizacja ma uzasadnie-
nie z powodów funkcjonalnych, to wydaje się ona 
raczej niezbyt trafna. Kraków, owszem, ma długą 
tradycję lokowania wszelkiego rodzaju lokali ga-
stronomicznych i rozrywkowych w podziemiach, 
ale na szczęście powoli od niej odchodzi. Świetnie 
byłoby, gdyby kafejka MOS-u mogła znaleźć się 
w parterze i wypełnić obecnie pustą przestrzeń 
po niedoszłym sklepie płytowym (gdzie chwilowo 
zaplanowano sale wystawowe). Ludzie siedzący 
w tym miejscu mieliby widok na ulicę Szujskie-
go i znajdujący się także w tym miejscu niewiel-
ki ogród, a nowa krakowska instytucja kultury 
zyskałaby dodatkową, zapraszającą i przyjazną 
przestrzeń. Niestety, obecna lokalizacja kawiarni, 
której smętny nastrój kontrastuje z przyjemną at-
mosferą wyższych kondygnacji mediateki, skazuje 
jej gości na kontemplację ciemnej okładziny ściany 
schodów prowadzących do podziemia.

pocieszenie w trudnych czasach

„To multimedialny, współczesny dom kultury, prze-
strzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich 

form sztuki” — mówi Krzysztof Ingarden, a dy-
rekcja MOS-u tak przedstawia założenia progra-
mowe nowej instytucji: „Dla młodych, o młodych, 
przez młodych — wsparcie twórczości i uczest-
nictwa ludzi młodych. Bez barier — ułatwienie 
dostępu do tworzenia i uczestnictwa osobom ze 
środowisk zaniedbanych, wrażliwych społecznie 
i zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, 
ubodzy, starsi, spoza metropolii, obcojęzyczni 
itd.)”. Trudno po paru tygodniach działalności we-
ryfikować, w jakim stopniu te szczytne cele będą 
realizowane przez nową placówkę. Przestrzeń 
mediateki jeszcze (połowa listopada) nie została 
udostępniona do publicznego użytku, a program 
zaplanowanych do końca roku wydarzeń (dostęp-
ny na stronie internetowej http://www.mos.art.pl) 
wydaje się raczej przypadkowy i średnio wpisu-
jący się w misję instytucji. Na głębsze oceny jej 
działania pewnie będzie można sobie pozwolić do-
piero za jakiś czas, a trzeba też wziąć pod uwagę, 
że w kontekście niewesołej sytuacji budżetowej 
małopolskiego samorządu oraz widma nadciągają-
cego kryzysu zarząd MOS-u staje przed naprawdę 
trudnym zadaniem. W tej sytuacji pocieszeniem 
pozostaje budynek autorstwa zespołu Ingarden 
& Ewý, który — co by się nie działo — stworzył 
nowy fragment wartościowej, miejskiej przestrze-
ni. A w Krakowie, którego współczesny rozwój ur-
banistyczny daje więcej powodów do udręki niż 
ekstazy, to wystarczający powód do radości.

Marta KARPIŃSKA
fot.: Krzysztof Ingarden
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