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CRACOW ART WEEK. WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W BONARCE
KRAKERS powraca do Bonarki. Już 10 kwietnia o godz. 18:00 w centrum odbędzie się otwarcie wystawy
„Gdyby kózka nie skakała…/ERROR”. Obrazy i rzeźby opowiadające o współczesnej rzeczywistości
i związanych z nią pokusach i zagrożeniach będzie można oglądać w Bonarce w pop-up’owej Galerii Fosfor (lokal przy kawiarni Starbucks) do 10 maja.
Fundacja Wschód Sztuki, organizator Cracow Art Week KRAKERS, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Bonarka zapraszają na wystawę „Gdyby kózka nie skakała…/ERROR” od poniedziałku do
soboty oraz w niedzielę 28 kwietnia, w godz. 14:00 - 19:00. W czasie jej trwania zostaną zaprezentowane
dzieła stworzone w duchu tzw. estetyki błędu, Glitch Art. Skazy, trzaski, zniekształcenia i niezwykle modyfikacje kolorystyczne – to cechy, które wyróżniają ten nurt we współczesnej sztuce.
Wystawę w Bonarce można interpretować jako szeroki komentarz artystyczny do zjawiska społecznego
zaufania w nieomylność robotów, smartfonów, Internetu i całego dorobku cywilizacyjnego. Swój głos
w tej sprawie zabiorą młodzi krakowscy artyści związani z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie m.in. Ewelina Lesik, Karol Męczarski, Grzegorz Demczuk i Jakub Gliński. Nad programem wystawy czuwała jej kuratorka – Katarzyna Legutko.
Wystawa w centrum jest częścią projektu Cracow Art Week KRAKERS, który w poprzednich latach funkcjonował pod nazwą Cracow Gallery Weekend. Od 7 lat KRAKERS aktywizuje krakowskie środowisko artystyczne w celu promocji polskiej sztuki współczesnej wśród mieszkańców Krakowa. W tegorocznej edycji
oprócz wystawy „Gdyby kózka nie skakała…/ERROR” w Bonarce odbędzie się szereg innych wernisaży,
wystaw oraz paneli dyskusyjnych. Nowością w tym roku będą projekcje filmowe.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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