DETALOVE WYCIECZKI – 12.08.-28.10.2018, 12.00-14.00
Co niedziela (za wyjątkiem 9.09, kiedy nie ma wycieczki) spotykamy się w
południe na detalowych wycieczkach, które pokażą nam łódzką architekturę w
szczególe. Wycieczki prowadzi Maria Nowakowska, udział w nich jest
bezpłatny.
12.08 - 12-14 - Zwierzęta Starego Polesia. Zbiórka pod willą Kindermanna przy
ul. Wólczańskiej 31/33.
19.08 - 12-14 - Rośliny Starego Polesia. Zbiórka pod willą Kindermanna przy ul.
Wólczańskiej 31/33.
26.08 - 12-14 - Wycieczka szlakiem zwierząt Śródmieścia. Zbiórka pod pizzerią
Da Antonio przy ul. Jaracza 45.
2.09 - 12-14 - Detale okolic Parku Źródliska - zbiórka pod Muzeum
Kinematografii.
16.09 - 12-14 - Wycieczka szlakiem detali Bałut. Zbiórka na płycie Starego
Rynku przy kamieniu.
23.09 - 12-14 - Detale ulicy Piotrkowskiej. Zbiórka pod Klubem Nauczyciela
przy ul. Piotrkowskiej 137/139.
30.09 - 12-14 - Wycieczka szlakiem detali użytkowych (klamki, okucia, rolety,
pochwyty lamp, etc.). Zbiórka na Placu Wolności pod Archiwum.
7.10 - 12-14 - Szlak atlasów i kariatyd. Zbiórka na postoju taksówek na rogu
Kościuszki i Zielonej.
14.10 - 12-14 - Zoom na łódzki modernizm - Stare Polesie z okolicami. Zbiórka
pod gmachem Akademii Medycznej na Kościuszki.
21.10 - 12-14 - Zoom na łódzki modernizm - Plac Komuny Paryskiej z
okolicami. Zbiórka przy fontannie niedaleko Biedronki na Tuwima
28.10 - 12-14 - Zoom na łódzki modernizm - Plac Dąbrowskiego z okolicami.
Zbiórka na płycie placu od strony przystanku tramwajowego.
Więcej informacji: LODZKIDETAL.PL, FB.COM/LODZKIDETAL

Warsztaty urban sketching – architektura piórkiem i akwarelą
WTORKI i CZWARTKI – 18.09.18-11.10.18, 17.30-19.30
Niedzielne plenery akwarelowe: 30.09.18, 14.10.18, 13.00-15.00
Zapisy: kontakt@lodzkidetal.pl
Na warsztatach dla dorosłych uczymy się posługiwać piórkiem i akwarelą
tworząc obrazy otaczającej nas przestrzeni miejskiej. Można zapisywać się na
pojedyncze warsztaty lub na cały cykl. Warsztaty odbywają się w pracowni
„Warsztat Artysty” na OFF Piotrkowska, plenery na terenie Łodzi. Udział jest
bezpłatny.
Warsztaty modelarskie – łódzkie budynki XIX i XX wieku w Twoich rękach
SOBOTY – 25.08.18-27.10.18, 15.00-19.00
Zapisy: kontakt@lodzkidetal.pl
Na warsztatach dla dorosłych składamy cięte i grawerowane laserowo modele
11 łódzkich budynków – od bałuckiego drewniaka z XIX wieku po
postmodernistyczną kamienicą z Wigury 15a. Można zapisywać się na
pojedyncze warsztaty lub na cały cykl. Warsztaty odbywają się w Centrum
OPUS (ul. Narutowicza 8/10, dawny Empik). Udział jest bezpłatny.
Międzynarodowy Festiwal Detalu Architektonicznego #detalfest
16.11.18-25.11.18, Pałac Izraela Poznańskiego i inne lokalizacje
W listopadzie po raz drugi zawita do Łodzi Festiwal #detalfest – świetna okazja
do poznania fascynującego świata zdobień na budynkach. W dniach 1618.11.2018 do Pałacu Izraela Poznańskiego, czyli siedziby Muzeum Miasta
Łodzi, zawitają specjaliści z 11 miast, którzy opowiedzą o najpiękniejszych
detalach swoich okolic. Kolejne festiwalowe dni wypełnią atrakcje
towarzyszące, na które złożą się m.in. warsztaty, spacery i wystawy.
Spacery i warsztaty odbywają się w ramach projektu „Architektura Łodzi dla
dużych i małych – rozpoznanie i popularyzacja”, dofinansowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa.

