
23 lipca 2016 r. Bogny, Brygidy i Zdzisława RSS NEWSLETTER

WYDARZENIA FACET KOBIETA SPORT PIENIĄDZE HOBBY WIDEO NAJNOWSZE GALERIE ZDROWIE

POLSKA ŚWIAT POLITYKA WARSZAWA WROCŁAW POZNAŃ TRÓJMIASTO ŚLĄSK ŁÓDŹ KRAKÓW

FAKT24.PL >  Wydarzenia >  Polska >  Galeria Krakowska poszukuje archiwalny… 23 minuty temu

Uwaga krakowianie! Pomóżcie

stworzyć wystawę!
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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. Z tamtych czasów

pozostały jedynie wspomnienia oraz zatrzymane w obiektywie, często czarno -

białe fotografie. Dzięki wystawie „Galeria Krakowska - wczoraj i dziś” będzie można

przywołać wspomnienia z tamtych czasów.

REKLAMA

Od czasu, kiedy istniał tutaj Bar Smok, plac targowy i stary Dworzec PKS wiele się zmieniło,

jednak życie nadal toczy się tutaj bardzo szybko. Nowoczesny ze względu na architekturę i

rozwiązania techniczne budynek Galerii Krakowskiej stał się turystyczną bramą Krakowa.

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

To już 10 lat odkąd powstała Galeria Krakowska. Od tego czasu odwiedziło nas blisko 380

mln. osób, czyli połowa mieszkańców Europy. W tym czasie staliśmy się nie tylko jednym z

najpopularniejszych w Małopolsce Centrów Handlowych, ale również miejscem organizacji

wielu wydarzeń kulturalnych oraz modowych – mówi Jarosław Szymczak, Dyrektor Galerii.

Urodziny to okazja do podsumowań oraz spojrzenia wstecz i przypomnienia jak wyglądała

ta część Krakowa jeszcze przed powstaniem Galerii.

Oni potrzebują twoich staroci!

Uwaga krakowianie!
Pomóżcie stworzyć
wystawę!
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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.

Zobacz także:

Klocki opanowały Kraków

Wystawa piwonii w botaniku

MŁ

TO RÓWNIEŻ CIĘ ZAINTERESUJE
Generał opisał tragedię na ŚDM. Zabici, ale nie w zamachu
Zarówno w Fakcie, jak i na Fakt24.pl już kilka miesięcy temu
ostrzegaliśmy, że jeżeli podczas Światowych Dni Młodzieży... 

>>> dalej

Zyskaliśmy komfortową lodówkę na miarę XXI wieku!
Dbałość o środowisko, świeżość i komfort w jednym produkcie?
Przeczytaj nad czym pracowali eksperci…  

>>> dalej

Pawłowicz przegięła. Cios zabolał córkę dziennikarza
Ale kompromitacja! Prof. Krystyna Pawłowicz słynie z ostrego
języka, a jej wypowiedzi często wywoływały burzę. Tym... 

>>> dalej
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Blogerki pokazują nowe trendy wnętrzarskie!
Dom to Twoje królestwo? Idealnie! Zobacz jak radzą sobie z nim
Marta i Jagoda…  

>>> dalej

Przyłapany! Nie zgadniesz, co Kaczyński czytał w Sejmie!
Okulary na nosie, poważna mina - fotoreporterzy przyłapali
Jarosława Kaczyńskiego zatopionego w lekturze. Co go tak... 

>>> dalej

Która plaża ma Wi-Fi? Sprawdź!
Oceń polskie plaże i wyślij pocztówkę! Sprawdź, gdzie wypoczywać
latem…  

>>> dalej

CO O TYM SĄDZISZ? WYPOWIEDZ SIĘ NA FORUM!

Bądź pierwszy!

WASZYM ZDANIEM
Lubisz oglądać stare fotografie?

To oni będą

pomagać

pielgrzymom w

czasie ŚDM

Hodowca

truskawek

mordował

właścicieli

Będzie zamach

podczas ŚDM?

Komendant

małopolskiej

Gdzie jest

Agnieszka? Szuka

jej rodzina
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