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Blisko 2200 m² przestrzeni kreatywnej, a w środku pracownie technik artystycznych,
wielofunkcyjna sala edukacyjna, galeria prezentacji i zaplecze dla rezydujących artystów.
Realizowana przez Teatr Łaźnia Nowa inwestycja z bogatą ofertą edukacyjno-kulturową,
będzie miejscem współpracy środowisk twórczych i mieszkańców Krakowa. Otwarcie obiektu
zaplanowano na początek 2021 r.

– Chcemy wykorzystać potencjał i wieloletnie doświadczenie Teatru Łaźnia Nowa, aby
zbudować przestrzeń przyjazną wielu odbiorcom, stworzyć miejsce lokalnego dialogu
i nauki współdziałania. Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii będzie żył i
promieniował ideami zaufania i otwartości, czyli tym, czego tak bardzo brakuje w
naszym społeczeństwie – mówi Małgorzata Szydłowska, kierownik projektu Dom
Utopii i wicedyrektor Teatru Łaźnia Nowa.
We współpracę teatr zamierza zaangażować wybitne osobowości świata kultury,
artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuki, osoby o uznanym dorobku
twórczym. Dziesięć pracowni zlokalizowanych w budynku posłuży za zaplecze dla
międzynarodowego programu rezydencji artystycznych. Goście Domu Utopii zostaną
zaproszeni do pracy nad projektami w dialogu z przestrzenią Nowej Huty i jej
mieszkańcami. Międzynarodowy program to szansa na wymianę doświadczeń w
gronie artystów z różnych stron świata, a dla Nowej Huty – promocja dzielnicy za
granicą.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny budynek odznaczający się
zwartą, elegancką w formie bryłą. Projekt przebudowy, zaproponowany przez Marka
Dormusa z Atelier Dormus, wpisuje się w tkankę architektoniczną Nowej Huty i
nawiązuje do jej zabudowy materią. Aranżacja wnętrz została zainspirowana historią i
codziennością dzielnicy, ważną rolę odegrały w niej także motywy ikonograficzne
zaczerpnięte ze zdjęć związanych z Nową Hutą fotografów. Budynek wdraża
rozwiązania energooszczędne i zostanie dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Obejmują przebudowę i
docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi,
wodno-kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji, klimatyzacji), przebudowę przyłącza
kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Teatr zakupi też
wyposażenie i sprzęty niezbędne do aranżacji i działalności Domu Utopii –
Międzynarodowego Domu Utopii. Inauguracja programu nastąpi w pierwszym
kwartale 2021 roku.
Planowany koszt realizacji zadania to 22 230 511,72 zł, w tym dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w wysokości 13 150 134,42 zł.
Wkład Gminy Miejskiej Kraków wynosi 9 080 377,30 zł.
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