
	

 
 
 
 
Projekt inwestycyjny: Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy 
ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie. 
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Jesienią 2021 roku w budynku dawnej Zbrojowni przy ulicy Rakowickiej 22A zostanie otwarta nowa 
siedziba główna Muzeum Fotografii w Krakowie. Będzie to już trzeci, obok zmodernizowanej willi przy 
Józefitów 16 oraz Strzelnicy, oddział MuFo. Zaadaptowany i poddany termomodernizacji zabytkowy 
budynek liczący ponad 3300 metrów kwadratowych, będzie pełnił funkcje ekspozycyjne, edukacyjne 
znajdzie w nim miejsce Biblioteka wraz z czytelnią. Całość oferty MuFo uzupełniać będzie  księgarnia 
oraz kawiarnia.  
Budynek wraz z otaczającą go działką Miasto Kraków wykupiło od Agencji Mienia Wojskowego  z prze-
znaczeniem na rozbudowę i stworzenie głównej siedziby  Muzeum. 
 
Prace budowlane  rozpoczęły się w lipcu 2019 roku. Inwestycja  obejmuje modernizacje zabytkowego 
budynku, prace konserwatorskie wewnątrz, przy elewacji oraz związane z renowacją ogrodzenia 



	

wzdłuż ulicy Rakowickiej. Zabytkowy budynek Zbrojowni nie mógłby pomieścić wszystkich funkcji mu-
zealnych  dlatego zaprojektowana została znacząca  jego rozbudowa. Wejście do budynku prowadzi  
przez lekki, oszklony pawilon wejściowy nie przysłaniający zabytkowej elewacji  a prowadzący do części  
ekspozycyjnej. Na piętrze  znajdzie swoje miejsce Biblioteka z  czytelnią a na poziomie – 1 powstaną 
przestrzenie wielofunkcyjne dla spotkań, wystaw, pokazów, działań edukacyjnych. Zorganizowany zo-
stał  wjazd   do  Muzeum bezpośrednio z ulicy Rakowickiej. Powierzchnia użytkowa budynku zwiększy 
się z 1500  do 3300 m2.  
 
Jesienią 2021 roku planowane jest otwarcie budynku  dla  publiczności. Wtedy też widzowie będą mogli 

zobaczyć nową wystawę główną, zatytułowaną „Co robi zdjęcie”. Wystawa będzie przekrojową opo-

wieścią o historii i znaczeniu fotografii w dzisiejszym świecie. Zadając pytanie „co robi” zdjęcie – a więc 

„jak działa”, ale także, w kolokwialnym rozumieniu – „co tworzy” czy „co składa się na” zdjęcie, zespół 

kuratorski sięga po szereg tematów związanych z procesem fotografowania, sposobami wykorzystania 

zdjęć i kulturowym znaczeniem fotografii. Na wystawie prezentowane będą obiekty z kolekcji MuFo. 

Planowaną, pierwszą wystawą czasową będzie wystawa „Tu zaszła zmiana”. Opowiada o najnowszej, 

XXI-wiecznej polskiej fotografii, będącej efektem tych przemian  

 
 
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z Regionalnych Programów Opera-
cyjnych tj. działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
poddziałanie 4.3.1: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT  oraz 
działanie 11.4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.  
 
 


