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• W „Autoportrecie” mówimy o przestrzeni jako 
ważnej części kultury. Patrzymy na architekturę, na 
nasze otoczenie i pytamy, co mogą powiedzied o nas, 
dzisiaj. Zajmujemy się relacjami architektury i władzy, 
nowymi mediami, kontekstami historycznymi, 
antropologią przestrzeni, społecznymi aspektami 
budownictwa, materialnością i utopiami.  

 



 



• Numery są tematyczne, a podejmowane wątki spaja rys 
przestrzenny, przy czym przestrzeo jest rozumiana dosłownie, 
fizycznie, ale również metaforycznie. Zależy nam na włączaniu 
czytelników w żywą debatę. 

• Od 2002 roku opublikowaliśmy 61 (62 numer w druku) numery 
czasopisma, zorganizowaliśmy ponad 45 spotkao dyskusyjnych i 
projekcji filmowych, pozyskaliśmy kilkanaście grantów i zużyliśmy 
masę atramentu.  

• Pisali i nadal pisują dla nas: architekci i architektki, socjolożki, 
historycy sztuki, urbanistki, eseiści, poeci, fizycy, 
literaturoznawczynie, antropolodzy, kulturolodzy, aktywiści. Sławy, 
autorzy uznani i debiutanci. Rysują dla nas znakomici rysownicy i 
komiksiarze, a projektują świetni graficy i graficzki.  

• Kategoria: tematy ważne dla współczesności, staramy się 
niepublikowad tekstów nie koniecznych. 

• Definicja udanego numeru: kiedy teksty ze sobą rozmawiają 
 



 



 



• Przekonanie o równowartości jakości graficznej i 
merytorycznej przekazu czasopisma. Monochromatyczna 
szata graficzna z dodanym jednym kolorem pozwala 
wydobyd i zaakcentowad fotografie i rysunek. 

•  Format czasopisma – kwadrat o wymiarach 28 x 28 cm – 
duży, „niewygodny”, zwraca uwagę, oferuje przestrzeo dla 
własnych notatek czytelników. 

• Długośd tekstów – gdy wszystko się skraca i wizualizuje – 
publikujemy teksty 30-40 tys. Znaków 

• Staramy się nie upraszczad i uwzględniad różne punkty 
widzenia 

• Dyskusja związana z kondycją człowieka i świata 
• Ambiwalentna relacja z modernizmem 



 



 





 



Z opinii prof. Davida Crowleya 

• "Autoportret" koncentruje się wokół problemów 
teraźniejszości i przyszłości, ale zawsze towarzyszy 
temu ugruntowane zrozumienie dla przeszłości. 
Przy czym, nie chodzi tutaj o reprezentowanie 
interesów lobby konserwatorskiego. Czasopismo 
mobilizuje do uczestnictwa w najszerszym sensie, 
zachęcając swoich czytelników do włączenia się w 
żywą debatę na temat współczesnych problemów 
przestrzennych w Polsce. 



 



 



Z opinii Macieja Miłobędzkiego 

W "Autoportrecie" przestrzenie rzeczywiście znaczą 
wiele, są opisywane, doświadczane, przeżyte, 
wyobrażone we wszelkich możliwych aspektach. Angażują 
intelekt, wielośd zmysłów, wiedzę, wyobraźnię. 
Odczytywane są między innymi z perspektywy 
antropologicznej, filozoficznej, historycznej, politycznej. 
"Autoportret" jest poważną alternatywą i uzupełnia 
zakres tematyczny miesięczników i magazynów 
architektonicznych, przyjmując całkiem odmienną rolę. 
Każdy numer poświęcony innej problematyce, wyjątkowo 
szeroko i multidyscyplinarnie potraktowanej, przedstawia 
najróżniejsze punkty widzenia. 



 



Jak przestaliśmy kochać architekturę  
to dyskusja o kondycji współczesnej architektury, a także o stosunku do 
niej uczestników rozmowy, który oscyluje między gwałtowną niechęcią a 
niemym zachwytem. Ambiwalencja architektury jako narzędzia kapitału i 
marketingu ściera się w naszej refleksji z uznaniem jej podstawowej 
funkcji jako narzędzia zapewnienia człowiekowi schronienia i kulturowej 
roli form architektury i urbanistyki.  
Tytuł rozmowy nawiązuje do głośnej książki Marcina Wichy Jak 
przestałem kochać design. 

 



W liczbach 

• 2 osoby pracujące na ¾ etatu 
• Jedna działająca zdalnie na umowę o dzieło 
• Administracja Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie 
• Grant – Instytut Książki (MKiDN) na 3 lata 2018-2020 
• Wkład własny – etaty z MIKu i koszt produkcji jednego 

numeru 
• Przychody, sprzedaż w empikach i prenumerata 
• Głęboka nisza – 1000 sztuk nakładu 
• Całośd numerów udostępniana w internecie 
• Kontekst praw autorskich do tekstów i ilustracji 
• Kontekst regionalnej instytucji kultury 
• Niepewnośd 



• Wartośd dodana: 
• Środowisko autorów z którego wyewoluowała Fundacja 

Instytut Architektury 
• Poszerzanie puli – autorzy zupełnie nowi 
• Autorytety, tłumaczenia klasyków 
• Działania promocyjne – merytoryką, a nie barterowe 

lub komercyjne – TOK fm, Dwójka, Trójka, Radio 
Kraków 

• Wiele partnerstw: dystrybucja Bęc Zmiana, 
•  spółdzielnia Ogniwo, kiedyd MOCAK, Bunkier Sztuki, 

MSN, Muzeum Narodowe w Krakowie 



Z opinii prof. Tadeusza Sławka 

 "Autoportret" podejmuje tematy w szczególny sposób – chce 
przede wszystkim dotknąd tego, co zwłaszcza istotne w sferze 
refleksji społecznej, ale także uczynid to tak, aby można było 
zobaczyd cały skomplikowany splot zagadnieo łączących się z 
danym tematem. Nie chodzi więc o potwierdzenie tego, co 
dobrze rozpoznane, ale przeciwnie o sproblematyzowanie tego, 
co zdaje się nie mied już przed nami tajemnic, co wydaje się 
doskonale znane. 



 



 



 



 



 



 


