
Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków przypominają o organizowanym 
Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2019, które będzie mieć miejsce w dniach 8-9 października 2019 
w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Zachęcamy w szczególności do wzięcia udziału w konkursach MBA Kraków 
2019. Tytułem tegorocznej edycji jest „POŁĄCZENIA — miasto i rzeka”. 
 

 
 
Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem 
Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2019 – „POŁĄCZENIA 
– miasto i rzeka”. Nieprzekraczalny termin składania prac upływa z dniem 4 września 2019. Termin ten dotyczy także 
prac nadsyłanych pocztą, kurierem etc. (decyduje data dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu A jest 
architekt Marcin Włodarczyk. 
Nagrody w Konkursie A: I nagroda – 50 000 PLN, II nagroda – 30 000 PLN, III nagroda – 20 000 PLN 
  
Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty / prezentacje / manifesty 
stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska, związane z głównym 
tematem MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”. Termin składania prac: do 4 września 2019 (dostarczenie 
do organizatorów elektronicznej wersji pełnego tekstu prezentacji oraz abstraktu wystąpienia zgodnie z Regulaminem 
Konkursów). Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska. 
Nagrody w Konkursie B: I nagroda – 10 000 PLN, II nagroda – 6 000 PLN, III nagroda – 4 000 PLN 
  
Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do 
tematu MBA Kraków 2019 „POŁĄCZENIA – miasto i rzeka”, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat 
fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C upływa z dniem 4 września 2019 (decyduje data 
dostarczenia do organizatora). Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek. 
Nagrody w Konkursie C: nagroda w kategorii Fotografia – 10 000 PLN, nagroda w kategorii Film – 10 000 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/. Regulamin Konkursów można znaleźć można na 
http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/. 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 
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