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Zła Buka - Katowicka Galeria Rondo Sztuki
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autor: pkaluzna
Na najbardziej artystycznym przystanku tramwajowym w Europie jakim jest Rondo Sztuki w Katowicach
istnieje księgarnia ZŁA BUKA.
- Jaka jest idea, myśl przewodnia tego miejsca?
Na najbardziej artystycznym przystanku tramwajowym w Europie jakim jest Rondo Sztuki w Katowicach
istnieje księgarnia ZŁA BUKA.
- Dla kogo jest to miejsce? Jaki typ klienta / odbiorcy przeważa? Dlaczego?
Wykładowcy i studenci wyższych uczelni kierunkowych tj. Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet
Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna itp.; Architekci,
projektanci, młodzi, niezależni twórcy oraz dizajnerzy, ludzie związani ze sztuką i miłośnicy sztuki
odwiedzający Galerię Rondo Sztuki oraz przypadkowi podróżni śląskiej komunikacji miejskiej a także
klienci internetowi.
- Skąd pomysł na stworzenie takiej księgarni? Co było najważniejszą inspiracją?
Na Śląsku to pierwsza księgarnia z tak dużą ofertą z zakresu sztuki, architektury, designu,
projektowania, typografii, fotografii i filmu itp. Inspiracją więc było dotarcie do czytelników na śląsku aby
umożliwić im dostęp do specjalistycznej literatury wydawnictw polskich i zagranicznych, zapewniając
obcowanie z książkami i dobrą kawą w atmosferze indywidualnego podejścia do klienta i jego potrzeb.
- Jak jest oferta kulturalna?
Współpraca przy imprezach kulturalnych organizowanych w Galerii Rondo Sztuki:
- autorskie spotkania ze współczesnymi pisarzami w cyklu Poczytalność (m.in. Sylwia Chutnik,
Agnieszka Drotkiewicz, Jacek Hugo- Bader, Marcin Świetlicki
- spotkania z najciekawszymi polskimi fotografami w ramach cyklu Poza Kadrem (m.in. Kuba
Dąbrowski, Rafał Milach, Mikołaj Długosz, Andrzej Kramarz)
- prezentacje młodego dizajnu w ramach nowego cyklu Witryna Dizajnu.
- Skąd pomysł na lokalizację? Czy ma ona znaczenie? Jakie?
Najbardziej rozpoznawalny węzeł komunikacji miejskiej na śląsku w centrum Katowic, z nowoczesną
architekturą budynku, mieszczącą galerię sztuki w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. 2014 w pobliżu
księgarni oddany zostanie do użytku „kompleks kulturalny” mieszczący Muzeum Śląskie będące
największym muzeum w Polsce, filharmonię śląską oraz sale konferencyjne.
- Co napędza Państwa do działania? Co mobilizuje?
Współtworzenie niszowego, klimatycznego miejsca na śląsku w oparciu o ofertę młodych projektantów
wykorzystujących w swojej twórczości motywy i historię śląska. Mobilizuje coraz większa ilość stałych
klientów poszukujących nietuzinkowych prezentów i spędzających wolny czas w Złej Buce przy kawie.
- Najpiękniejszą książką o Ludziach/Miejscach/Klimatach jaka jest dostępna.
Najpiękniejsza książka w naszej ofercie jest trudna do wskazania ale jeżeli już… to:
Indunature - wyd. KRONIKA Bytom.
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- W moim mieście na Mapie Kultury znaleźć się powinna/o/powinien.
Szyb Wilson - Nikiszowiec, nowe Muzeum Śląskie, familoki - Nikiszowiec, Rondo Sztuki, Industriada...
wymieniać można bardzo długo. No i Zła Buka oczywiście.
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