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Cricoteka – twórcze spotkanie tradycji 
z nowoczesnością

 

Cricoteka została założona przez Tadeusza Kantora, 

malarza, scenografa, teoretyka sztuki i twórcę jednego 

z najważniejszych teatrów eksperymentalnych XX wieku 

– Cricot 2. Kantor był prekursorem w Polsce wielu nurtów 

artystycznych i do dziś pozostaje symbolem awangardo-

wych poszukiwań. Takie działania konsekwentnie konty-

nuuje sama Cricoteka.

Choć naszą misją jest archiwizowanie, badanie i prezen-

tacja sztuki Tadeusza Kantora, ta część działalności 

oraz bogata kolekcja obiektów teatralnych stanowią do-

piero punkt wyjścia dla programu instytucji. Cricoteka to 

bowiem także galeria sztuki współczesnej, organizator 

koncertów, spektakli, pokazów filmowych oraz zajęć dla 

dzieci i dorosłych. 

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zna-

czących instytucji kultury w Polsce, zaś jako placówka na-

ukowo-badawcza i centrum wiedzy o twórczości artysty 

cieszymy się międzynarodową renomą. 



Jeśli chcesz uczestniczyć 
w kształtowaniu kierunków 
w sztuce współczesnej, 
wesprzyj nowy projekt 
Cricoteki.



Wydarzenia o ogólnopolskim zasięgu, 
międzynarodowe koprodukcje

 

Obecnie program Cricoteki tworzy młody, kreatywny ze-

spół, który łączy tradycję z nowoczesnością. Poszukując 

nowych ścieżek rozwoju, realizuje międzynarodowe pro-

jekty w emblematycznym dla krakowskiej architektury bu-

dynku. Bogata oferta programowa i edukacyjna kierowana 

jest do różnych grup odbiorców i wpisuje się w działania 

w zakresie turystyki kulturowej, przez co stanowi unikato-

wą popozycję dla mieszkańców Krakowa oraz turystów. 



Ekspozycje prezentowane w Cricotece to prezentacje 

uznanych artystów o międzynarodowej renomie, a także 

wystawy polskich ikon sztuki współczesnej, m.in.:

• Christian Boltanski W mgnieniu oka

• Sarkis Zapraszanie. Sarkis–Kantor

• Maurizio Buscarino Komedianci. Teatr Cricot 2  

na fotografiach.

• Tadeusz Kantor Cholernie spadam!

• Maria Jarema Jaremianka. Zostaję w tym teatrze, 

podoba mi się tu

• Robert Kuśmirowski Wpół do jutra 





Tadeusz Kantor 

Tadeusz Kantor był malarzem i reżyserem, jednym z naj-

ważniejszych polskich artystów i rewolucjonistów teatru 

XX wieku. Urodził się w 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, 

żył i pracował w Krakowie. Zmarł w 1990 roku tuż przed 

premierą spektaklu Dziś są moje urodziny. 

Biografia, a szczególnie galicyjski rodowód artysty były 

dla niego zawsze jednym z głównych punktów odniesienia, 

czemu dał szczególny wyraz w jednym z ostatnich spek-

takli, Wielopole, Wielopole. Jego metoda twórcza, oparta 

jednocześnie na czerpaniu z tradycji prowincji i z kosmo-

politycznych, nowych tendencji w sztuce, pozwoliła mu 

znaleźć uniwersalny język, który poruszał widzów w Euro-

pie, Azji i obu Amerykach.

Największą sławę przyniósł reżyserowi spektakl Umarła 

klasa, grany na całym świecie od 1975 aż do zakończenia 

działalności Cricot 2 w 1992 roku. Dzieło do dziś nazywa-

ne jest przez wielu krytyków, historyków teatru i twórców 

najwybitniejszym przedstawieniem w historii polskiego 

teatru.

Dzięki międzynarodowym wystawom oraz tournée z grupą 

teatralną Cricot 2 artysta zdobył już w latach 70. XX wieku 

światową sławę. Sztuka Kantora pozostała jednak do koń-

ca silnie związaną z Krakowem, Małopolską i Galicją. Tade-

usz Kantor do dziś pozostaje jednym z najwybitniejszych 

twórców w kraju. 

Nowa siedziba Cricoteki na ulicy Nadwiślańskiej jest 

zwieńczeniem marzeń artysty o utworzeniu muzeum 

poświęconego jego wędrówce. 



Emblematyczna architektura  
nad brzegiem Wisły

 

Siedziba Cricoteki jest niespotykanym w Polsce połącze-

niem dwóch budynków – zabytkowej elektrowni i nadbudo-

wanej nad nią, nowoczesnej, minimalistycznej konstrukcji. 

Nagradzany w prestiżowych konkursach projekt nawią-

zuje do najlepszych przykładów rewitalizacji obiektów 

poprzemysłowych i ich adaptacji na cele kulturalne, takich 

jak Tate Modern w Londynie czy Caixa Forum w Madrycie. 

Gmach odzwierciedla awangardowe poszukiwania insty-

tucji, zachowując funkcjonalność i uwzględniając potrze-

by osób z niepełnosprawnościami.

Wielofunkcyjny budynek oraz jego otwarta na bezpośred-

nie otoczenie konstrukcja umożliwia prowadzenie różno-

rodnej aktywności – zarówno artystycznych wydarzeń, jak 

i organizacji oficjalnych uroczystości, gal, dyskusji, spo-

tkań integracyjnych czy targów.

Lokalizacja w sercu starego Podgórza, na bulwarach wi-

ślanych oraz oryginalna bryła z otwartym na miasto, zada-

szonym placem widokowym sprawiają, że Cricoteka stała 

się jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc 

w Krakowie. 







Nowy projekt – wystawa unikatowej 
kolekcji kostiumów teatralnych 

 

Kostiumy teatralne ze spektakli Tadeusza Kantora są 

częścią kolekcji muzealnej Cricoteki. 248 kostiumów 

z okresu od 1955 do 1991 roku stanowi swoiste archiwum 

historii kostiumografii i polskiego teatru. Kolekcja ta nie 

była nigdy dotąd tematem ekspozycji.

W lipcu 2022 roku zostanie otwarta wystawa prezentu-

jąca kompletną kolekcję kostiumów ze zbiorów Cricote-

ki. Towarzyszyć im będą unikatowe materiały archiwal-

ne, oraz zrekonstruowana garderoba aktorska, które 

odtworzą sposoby funkcjonowania tych niezwykłych 

przedmiotów w zespole Cricot 2. Ekspozycja będzie 

miała charakter otwartej prezentacji w 300 m2 sali, 

a dynamiczna aranżacja sprawi, że kostiumy staną się 

bohaterami żyjącymi własnym życiem. To one staną się 

swoistymi narratorami. O szczególnym rytmie Teatru 

będącego w ciągłej podróży, ruchu opowiedzą z nowej, 

półprywatnej perspektywy: garderoby, zaplecza, pod-

szewki. Wystawie towarzyszyć będzie bogato ilustro-

wany katalog oraz interdyscyplinarny program eduka-

cyjny kierowany do szerokiego grona odbiorców.

Równolegle do ekspozycji w Cricotece, we współpracy 

z Google Arts & Culture zostanie przygotowana wir-

tualna prezentacja wystawy w postaci dokumentacji 

fotograficznej. Wersja online ekspozycji znacznie po-

szerzy jej zasięg i pozwoli na dotarcie do międzynaro-

dowego grona odbiorców.
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1. Oferta podstawowa

INTERNET 

• Strona internetowa instytucji – informacje o projekcie 

z logo Sponsora

• Facebook – informacje o projekcie z oznaczeniem profilu 

Sponsora. Liczba odbiorców profilu Cricoteki: ok. 15 tys.

• Newsletter – informacje o projekcie z logo Sponsora. Do-

ciera do sprofilowanej grupy odbiorców oraz linkuje do 

pełnej informacji o projekcie na stronie www.cricoteka.pl. 

Liczba odbiorców newslettera: ok. 3 tys., m.in. instytucje 

kultury, uniwersytety, ośrodki badawcze, instytuty na-

ukowe, artyści, osoby zainteresowane sztuką i teatrem. 

Wielokrotna wysyłka przed i podczas trwania projektu 

oraz przed jego rozpoczęciem. Czas trwania: od pierw-

szych zapowiedzi (ok. 1 miesiąc przed rozpoczęciem) aż 

do jego podsumowania (ok. 2 tygodnie po zakończeniu). 

Wysyłka newslettera średnio 4 × w miesiącu.

• Komunikaty medialne – rozsyłane drogą mailową, 

wielokrotnie podczas trwania projektu. Zawierają 

nazwę Sponsora.

PRZESTRZEŃ BUDYNKU 

• Ekrany przy kasach– informacje o projekcie z logo 

Sponsora; możliwość umieszczenia spotu reklamowego

• Drukowane materiały promocyjne

Foldery, katalogi, plakaty i ulotki z logo Sponsora





2. Oferta VIP

 

WYNAJEM POWIERZCHNI:

• Wyposażona, nowoczesna sala teatralna mieszcząca 

149 osób + hol + plac widokowy 

• Wielofunkcyjna sala edukacyjna mieszcząca  

50 osób 

• Wydarzenia specjalne, na wyłączność dla Sponsora 

i jego Gości: oprowadzania kuratorskie, warsztaty 

integracyjne, warsztaty technik graficznych dla 

dorosłych, tematyczne warsztaty artystyczne, np. 

warsztaty bożonarodzeniowe

INTERNET

 

• Strona internetowa instytucji – informacje o projekcie 

z logo Sponsora

• Facebook – informacja o projekcie wraz z oznaczeniem 

profilu Sponsora. Liczba odbiorców profilu Cricoteki: ok. 

15 tys.

• Newsletter – z logo Sponsora, dociera do sprofilowanej 

grupy odbiorców oraz linkuje do pełnej informacji 

o projekcie na stronie www.cricoteka.pl. Liczba 

odbiorców newslettera: ok. 3 tys., wśród nich m.in. 

instytucje kultury, uniwersytety, ośrodki badawcze, 

instytuty naukowe, artyści, osoby zainteresowane 

sztuką i teatrem. Wielokrotna wysyłka podczas 

trwania projektu oraz przed jego rozpoczęciem. Czas 

trwania: od pierwszych zapowiedzi (ok. 1 miesiąc przed 

rozpoczęciem) aż do jego podsumowania (ok. 2 tygodnie 

po zakończeniu). Wysyłka newslettera – średnio 

4 × w miesiącu.

• Komunikaty medialne – rozsyłane drogą mailową, 

wielokrotnie podczas trwania projektu, z nazwą 

Sponsora

PRZESTRZEŃ BUDYNKU

• Ekrany przy kasach w Cricotece – informacje 

o projekcie zawierające logotyp Sponsora; możliwość 

umieszczenia spotu reklamowego

• Drukowane materiały promocyjne 

Foldery, katalogi, plakaty, z logo Sponsora





 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA 

ul. Nadwiślańska 2–4 , 30-527 Kraków 

tel. 12 442 77 70

Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Oprządek – Zastępca Dyrektora  

tel. 883761722,  

email: oprzadek@cricoteka.pl


