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Mały Klub Bunkra Sztuki

Mały Bunkier Sztuki to przedsięwzięcie utworzone z myślą o najmłod-
szych odbiorcach sztuki. Na projekt ten składają się przede wszystkim 
warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 5–12 lat, realizowane w prze-
strzeni krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki. Na spotkania zapraszani są 
przedstawiciele różnych dziedzin sztuki z Polski i z zagranicy. Warsztaty 
są tak zaprojektowane aby dać uczestnikom możliwość twórczej interakcji 
miedzy artystami a uczestnikami, a także wzbogacenia wyobraźni, rozwi-
nięcia wiedzy i zdolności artystycznych.  Realizowane w ramach projektu 
zabawki są przedmiotami na granicy dzieła sztuki, odbiegającymi zna-
cząco od oferty rynkowej. Unikatowa kolekcja zabawek stawia sobie za cel 
propagowanie sztuki współczesnej wśród dzieci i młodzieży a także rodzi-
ców.  Każda zabawka jest sygnowana nazwiskiem autora oraz logo MKBS 
i jest tworzona w limitowanej edycji 100 sztuk. Od 2011 r. w ramach serii 
MKBS wydawane są książki artystyczne przeznaczone dla najmłodszych 
czytelników. Z reguły są to bajki antydyskryminacyjne, które poprzez 
działanie na wyobraźnię stawiają sobie za cel rozwijanie empatii, akcep-
tacji własnych niedoskonałości, nauki różnorodności. Historie są ilustro-
wane tak, aby uwrażliwiać estetycznie dzieci od najmłodszych lat.  Książki 
są nieszablonowe, nieraz niepokojące, oparte o wrażliwość twórców nie 
o schemat. Pierwsza książeczka wydana w ramach cyklu nosiła tytuł 
Historia Myszki Franciszki i Magiczny Las autorstwa Magdaleny Stoch 
z ilustracjami Marty Ruszkowskiej i Przemysława Czepurko oraz Przy-
gody Vendetty Sylwii Chutnik z ilustracjami Mikołaja Małka. W ramach 
serii wydano jeszcze: Dziewczynka ze światła Małgorzaty Rejmer z ilu-
stracjami Joanny Pawlik, Kopciuszek idzie na wojnę Sławomira Shutego 
z ilustracjami Agnieszki Piksy, Marcin i pełnia w Zoo Justyny Bargielskiej 
z ilustracjami Doroty Buczkowskiej i Dzieci z jeziora autorstwa Łukasza 
Orbitowskiego z ilustracjami Olafa Brzeskiego.

Do starszych odbiorców (13–18 lat), adresowana jest akcja „Poznajmy 
się! MKBS w mieście”. Ideą projektu jest zarażanie młodzieży sztuką współ-
czesną, która sprzyja przełamywaniu barier, wzajemnemu poznaniu, 
komunikacji i budowaniu pozytywnych relacji.

Źródło: http://bunkier.art.pl/?projekty=maly-klub-bunkra-sztuki
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Amerykańska nagroda Pulitzera corocznie jest przyznawana za wybitne 
dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury i muzyki. Została ona 


