
Czujecie się nieswojo kiedy pilaster czai się Wam za plecami? 
Uważacie, że Atlasy są z Marsa, a Kariatydy z Wenus? 
Szukając bukranionów zaglądacie najpierw do umywalki?

Jeśli rozpoznaliście siebie w tych pytaniach – ta ulotka jest dla Was! 
Od 5  lat  jako „Łódzki  detal”  pokazujemy lokalną architekturę  i  rzeźbę z
perspektywy  szczegółu.  Szukamy  rozmaitych  narracji,  kontekstów,
przykładów porównawczych, by móc podczas wycieczek i spotkań pokazać
i opowiedzieć Wam, na czym polega specyfika tkanki materialnej naszego
miasta.  W  centrum  uwagi  są  nie  tylko  detale  architektoniczne,  ale  też
przykłady ze  świata  plastyki  czy  rzeźby plenerowej  –  czyli  cały  wachlarz
atrakcji!  W  2020  r.  zapraszamy  Was  na  spacery,  wykłady  i  warsztaty  –
wszystkie  one są  bezpłatne dla  uczestników.  Na wydarzenia  obowiązują
zapisy mailowe na adres: kontakt@lodzkidetal.pl. 

WRZESIEŃ
5.09 – sb – 13.00 – WYCIECZKA: Rzeźby z okolic Uniwersytetu Łódzkiego –
zbiórka pod Instytutem Historii UŁ na ul. Kamińskiego 27a 
10.09 – czw – 17.00 –  WYCIECZKA: Spacer bałucki vol. 1 – zbiórka pod
Biblioteką Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
12.09 – sb – 13.00 –  WYCIECZKA: Łodzią przez style – druga połowa XX
wieku – zbiórka pod pomnikiem jednorożca przy Centralu
24.09 – czw – 17.00 –  WYCIECZKA: Spacer bałucki vol. 2  –  zbiórka pod
Biblioteką Rozgrywka, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
26.09  –  sb  –  10.00  –  WYCIECZKA:  Pasaż  Róży  i  detale  początków  ul.
Piotrkowskiej – zbiórka pod Archiwum Państwowym na Placu Wolności
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26.09 – sb – 13.00 –  WYCIECZKA: Rzeźby z okolic Politechniki Łódzkiej  –
zbiórka przy Grobie Nieznanego Żołnierza pod łódzką katedrą
29.09 – wt – 17.00 – WYCIECZKA: Detale okolic Biblioteki TUVIM – cz. I –
przemysł – zbiórka na dziedzińcu Biblioteki TUVIM, ul. Tuwima 46

PAŹDZIERNIK
3.10 – sb – WYKŁAD: "Już za rok #detalfest,  czyli Anna Syska o detalach
Śląska” – godzina w potwierdzeniu - Biblioteka TUVIM, ul. Tuwima 46
7.10  – śr  – 18.00  –  SPOTKANIE:  Promocja  książki  o  łódzkich  rzeźbach
plenerowych "Tyle piękna" – Niebostan, ul. Piotrkowska 17
10.10 – sb – 10-13 – WARSZTATY: Konserwacja detali architektonicznych z
p. Michałem Tomaszewskim z firmy VIKBUD – limit 12 osób, obowiązkowe
zapisy: kontakt@lodzkidetal.pl (dodatkowy termin: 14.11, sb, 10-13)
13.10  – wt  – 17.30 –  SPOTKANIE:  Promocja książki o łódzkich rzeźbach
plenerowych "Tyle piękna" – Biblioteka TUVIM, ul. Tuwima 46

LISTOPAD
7.11 – sb – WYKŁAD: "Już za rok #detalfest, czyli Olga Drenda o detalach
duchologicznych” – godzina  w  potwierdzeniu,  Biblioteka  TUVIM,  ul.
Tuwima 46

Temat  Cię  zainteresował?  Sprawdź  moje  książki!  Można  je  kupić  na
www.lodzkidetal.pl (przewodniki „Łódzki detal” oraz „Przewodnik po secesji Łodzi i
regionu”)  na  stronie  www.fyh.com.pl (album  „Tyle  piękna”)  oraz  na
wycieczkach/spotkaniach po wcześniejszym umówieniu się.

Zadanie „Architektura i  sztuka Łodzi.  Ludzie,  odwaga, działania,  związki”
jest  realizowane  dzięki  dofinansowaniu  z  budżetu  Miasta  Łodzi.
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