
	

 
 
 
 
Zakończenie projektu inwestycyjnego „Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum 
Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby Centrum Magazynowo-
Konserwatorskiego, Digitalizacyjnego oraz Badawczego” 
 

 
 
Inwestycja przebudowy budynku przy ul. Józefitów 16 to pierwszy z dwóch projektów inwestycyj-
nych, który nadaje nową jakość Muzeum Fotografii w Krakowie. To właśnie ta  inwestycja zapocząt-
kowała rozwój MuFo na ogromną skalę. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowe-
mu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków. 
 
Remont willi przy ul. Józefitów 16 rozpoczął się w 2018 r. Projekt zakładał rozbudowę całego obiektu i 
kompleksowy remont. Pracami konserwatorskimi objęte zostały wszystkie zabytkowe elementy bu-
dynku, zostały wymienione wszystkie instalacje, a pomieszczeniom nadano nowe funkcje.  W rozbu-
dowanej i nadbudowanej południowej części obiektu znajduje się dziś 7-kondygnacyjna konstrukcja, 
w całości przeznaczona na pomieszczenia magazynowe. 
Utworzono specjalistyczne pracownie konserwatorskie oraz dokumentacji obrazowej wraz z ciemnią 
fotograficzną. Dzięki przeprowadzonej inwestycji znacząco powiększyła się powierzchnia magazyno-
wa. Parametry mikroklimatu panującego w magazynach (wysokość wilgotności względnej, tempera-



	

tury, intensywność światła) są odpowiednio dobrane i stale kontrolowane, w całym budynku działa 
bezprzewodowy monitoring warunków klimatycznych z radiowym przesyłem danych. 
Wszystkie magazyny zbiorów to w tej chwili magazyny chłodne, w których utrzymywana jest stała 
temperatura +16°C i wilgotność względna RH 40-50%. W nich przechowywana jest większość zbiorów 
MuFo. W budynku znajduje się również magazyn zimny przeznaczony dla obiektów szczególnie nie-
stabilnych chemicznie. Dzięki przechowywaniu zbiorów MuFo w warunkach obniżonej temperatury i 
stabilnej wilgotności przedłużamy ich „życie” kilku-, a nawet kilkunastokrotnie. W odnowionym od-
dziale Muzeum Fotografii w Krakowie stworzyło magazyny w pełni otwarte dla publiczności, dołącza-
jąc do grona najlepszych światowych muzeów decydujących się na ten krok. W magazynach studyj-
nych MuFo można obejrzeć część kolekcji polskich aparatów fotograficznych, powiększalników i rzut-
ników oraz polskie i zagraniczne projektory filmowe produkowane od początku XX w. Remont budyn-
ku pozwolił na pełną jego dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami.   
Oddział MuFo Józefitów to dzisiaj nie tylko miejsce opieki i pracy nad zbiorami muzealnymi, to rów-
nież miejsce przyjazne dla zwiedzających. W Muzeum udostępniony zostanie atrakcyjny program 
edukacyjny. Podczas specjalnych oprowadzań po obiekcie edukatorzy MuFo opowiadać będą o  „mu-
zealnym życiu” obiektu od chwili, gdy trafia on do Muzeum, aż do momentu zajęcia miejsca w maga-
zynie lub na wystawie. W trakcie zwiedzania będzie można wejść do nowoczesnych muzealnych ma-
gazynów, pracowni konserwacji i digitalizacji, a także zasięgnąć fachowej porady w obszarze opieki 
nad domowym archiwum. W programie znajdzie się miejsce na spotkania z fotografami, artystami 
wizualnymi, teoretykami i naukowcami, na zapoznanie z klasycznymi technikami wykonywania zdjęć 
oraz na specjalny cykl filmowy o związkach fotografii z obrazem ruchomym.  Oferta  zwiedzania, któ-
rą przygotował zespól Muzeum Fotografii jest  unikalna bo oparta na dostępności niemal całego bu-
dynku dla publiczności, odpowiadająca na szereg pytań dotyczących pracy z zabytkiem, pracy muze-
alnika oraz zasadach ochrony i bezpieczeństwa obiektu muzealnego. 
 
 
Całkowita wartość projektu inwestycyjnego: 25 274 435,82 PLN 
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 14 673 312,63 
PLN 
Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków: 10 601 123,19 PLN 
 
 


