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I edycja:

PIĘKNO
ARCHITEKTURY

konferencja/debata
architekci o architekturze

ogólnopolska



Podstawowe
założenia debaty:
Goście konferencji:
• architekci nagrodzeni za swoje realizacje

przez krajowe lub międzynarodowe jury
• architekci miast

Wydarzenia towarzyszące konferencji:
• warsztaty „Światło w architekturze”
• wystawa „Potęga Łodzi” oraz „Łódź zachwycająca”
• koncert zespołów rockowych w wykonaniu architektów

Organizatorzy konferencji:
• Izba Architektów RP
• Miasto Łódź
• Fundacja Lux Pro Monumentis

Patroni medialni:
• Architektura Murator
• Powidoki
• Zawód Architekt

Miejsce debaty:
Łódź, zrewitalizowana przestrzeń elektrociepłowni EC1 –
HALA MASZYN

założenia program kontakt
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O czym będziemy
rozmawiać?

Piękno architektury to ulotne i nieprecyzyjne
określenie. Każdy z nas jest odbiorcą przestrzeni,
którą buduje architektura. Czym zatem jest piękno
architektury, pojęcie tak często dziś pomijane,
a mające ogromne znaczenie w życiu i wizerunku
miasta?

W rozumieniu Arystotelesa – pięknem jest wszystko,
co wywołuje pozytywne emocje. Platon uważał,
że prawdziwe piękno jest ponadzmysłowe,
jest dobrem tak wielkim jak prawda.

Dostrzegając ogromną potrzebę dyskusji o pięknie
architektury, jej kondycji oraz kierunku koniecznych
działań, a także potrzebę rozmów i wymianę
doświadczeń, rozpoczynamy debatę w środowisku
architektów, projektantów i urzędników, mających
wpływ na przestrzeń.

założenia program kontakt
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Do dyskusji/debaty zaproszeni zostali
architekci z całego kraju, aktywnie
działający i nagradzani za swoje realizacje.

Prezentacje ich realizacji staną się tłem
do szerokiej dyskusji o pięknie architektury,
wpływie architekta na jakość przestrzeni
miasta i architektury, o odpowiedzialności
i uwarunkowaniach, jak również
o koniecznych wyborach.

Jaka powinna być architektura miast?
Jaki wpływ na inwestycje ma jakość architektury
i estetyka, a jaki ekonomia czy techniologia?

Czy wreszcie, jaki wpływ na efekt końcowy
powinni mieć, czy mają architekci?

Architektura okiem
architektów



Czwartek 22.09.2022 r.

Refleksja nad uwarunkowaniami, które poza talentem i osobistymi kompetencjami architekta, wpływają na ostateczny
wygląd architektury zrealizowanych i nagrodzonych obiektów oraz jego otoczenia. Zagadnienie etyki w projektowaniu.

Aspekt świadomego inwestora inwestującego w obiekt jak w markę osobistą, firmową.

Debata architektów jako refleksja nad wykonywaniem działalności zawodowej o charakterze interdyscyplinarnym, łączącej
tak różne dziedziny nauki: nauki związane z kulturą i sztuką, nauki humanistyczne jak historia, archeologia czy socjologia, nauki
przyrodnicze jak fizyka, nauka o ziemi i środowisku czy obszar nauk technicznych jak inżynieria mechaniczna, materiałowa czy inżynieria
środowiska oraz architektura, urbanistyka, geologia inżynierska i wiele wiele innych.

13:00 - 14:30
spotkanie dedykowane Architektom Miast w Lapidarium Detalu Łódzkiego,
siedziba Biura Architekta Miasta, Wólczańska 36, Łódź

14:30 - 15:00 lunch

15:00 - 15:30 rejestracja - EC1(Hala Maszyn)

15:30 - 16:00 otwarcie konferencji - Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

16:00 - 17:00 panel z architektami

17:00 - 17:15 przerwa

17:15 - 18:15 panel z architektami

18:15 - 18:30 przerwa

18:30 - 19:30 panel z architektami

19:30 - 20:30 zwiedzanie EC1 (Chłodnia kominowa)

20:30 - 21:00 koncert zespołów rockowych w wykonaniu architektów

21:00 spotkanie podsumowujące - kolacja

założenia program kontakt



Hala Maszyn EC1Koncert architektów 2021

EC1 Łódź Light.Move.Festival. 2015
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10:30 - 11:30 Panel z I Wiceprezydentem Miasta Łodzi Adamem Pustelnikiem i architektami

11:30 - 11:45 przerwa

11:45 - 12:45 panel z architektami

12:45 - 13:00 przerwa

13:00 - 14:00 panel z architektami

14:00 - 15:00 podsumowanie debaty

15:00 - 17:00 zwiedzanie posiadła „Księży Młyn” - rewitalizacja obszarowa

19:00 - 21:00 spacery z przewodnikiem - LIGHT.MOVE.FESTIVAL.

Piątek 23.09.2022 r.

Rola architekta miasta.

Panele z architektami.

Dyskusje o realizacji strategii miejskich, gminnych programów branżowych, zagadnień związanych z wykonywaniem zdań
wynikających z tzw. ustawy lex developer, realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu i ich wpływu na kształtowanie miasta, czy realizacji gminnych procesów inwestycyjnych.

Podsumowanie, wnioski, dobre praktyki.

Zapowiedź kolejnej konferencji i jej tematu przewodniego.

założenia program kontakt



Spacer z przewodnikiem po Light.Move.Festival.
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Konrad Karmański
tel. 505 065 672

Robert Sobański
tel. 603 780 834

Łódzka Okręgowa
Izba Architektów

mail: lodzka.biuro@iarp.pl

Beata Konieczniak
Dyrektor artystyczna
Light.Move.Festival.
tel. 509 746 811

Fundacja
Lux Pro Monumentis

mail: biuro@lmf.com.pl

POROZMAWIAJMY
O PIĘKNIE ARCHITEKTURY

Mając nadzieję na owocną dyskusję oraz podjęcie
wspólnych działań ukierunkowanych na tytułowe piękno
architektury, bardzo serdecznie zachęcamy do przyjazdu

do Łodzi w dniach 22-23 września 2022 r.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kluczowych
dla rewitalizacji miasta Łodzi inwestycji oraz udziału

w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła
Light.Move.Festival., dla którego tłem i scenografią

jest łódzka architektura.

kontakt:

fot. Karol Wysznacki


