
Kultowy bar mleczny Smok, plac targowy oraz stary dworzec PKS – pomimo

upływających lat na stałe zapadły w pamięć mieszkańców Krakowa. Galeria

Krakowska z okazji swoich 10. urodzin zaprasza do nadsyłania archiwalnych

zdjęć dokumentujących te miejsca. Wybrane fotografie zostaną

zaprezentowane podczas wystawy Galeria Krakowska – wczoraj i dziś.

Kilkadziesiąt lat temu w miejscu Galerii Krakowskiej można było spacerować po placu

Dworcowym. Ludzie przyjeżdżający lub wyjeżdżający z Krakowa, pośpiesznie kupowali

bilety PKS oraz w biegu zamawiali posiłki w popularnym Barze Smok. Od tamtej pory

wiele się zmieniło. Nowoczesny ze względu na architekturę i rozwiązania techniczne

budynek Galerii Krakowskiej stał się turystyczną bramą miasto. Położony w samym

sercu miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego, na stałe wpisał się w

architekturę i krajobraz Krakowa. Nie sposób, jednak zapomnieć o przeszłości, w końcu

każde miejsce ma swoją historię, o której warto pamiętać. 

Z okazji 10. urodzin Galeria Krakowska zaprasza mieszkańców Krakowa do

współtworzenia wystawy zdjęć, pokazującej, jak zmieniała się ta przestrzeń w przeciągu

ostatnich lat. Będzie ona podzielona na 3 części: kontekst historyczny miejsca, okres

PRL-u oraz zdjęcia po 1989 roku aż do współczesności. Fotografie dokumentujące tamte

miejsca można nadsyłać do 22 sierpnia na adres mailowy: pr@galeriakrakowska.pl.

Spośród nadesłanych zdjęć, wybranych zostanie pięć, które będą zaprezentowane

podczas wystawy, a ich autorzy otrzymają bony o wartości 100 zł do Galerii Krakowskiej.
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Średniowiecze da się l…
Przez całe wakacje zapraszamy do polubienia

wieków średnich. Jak co roku Muzeum

Historyczne miasta Krakowa przygotowało

 

Kraków w Zieleni. Ods…
W klimatach funky i soul! Smaczne przekąski,

dużo muzyki i mnóstwo ćwiczeń na łonie

natury – już w sobotę ( 13 sierpnia ),

 

41. Festiwal Muzyka w…
To wydarzenie nawiązuje do wielkich

muzycznych tradycji miasta – ale i samo od

lat je współtworzy. Przed nami 41. Festiwal
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