PROGRAM KONFERENCJI/DEBATY
„PIĘKNO ARCHITEKTURY” ARCHITEKCI O ARCHITEKTURZE
DATA:

22-23.09.2022 r.

MIEJSCE:

ŁÓDŹ – HALA MASZYN EC1

GŁÓWNY PROGRAM:
„Piękno architektury” to ulotne i nieprecyzyjne określenie. Każdy z nas jest odbiorcą przestrzeni,
którą buduje architektura i wydaje swoją własną ocenę.
Czy na pewno cechuje ją jakość i estetyka?
Czy nie została sprowadzona do aspektów technicznych i finansowych?
Kreowanie przestrzeni jest unikalną kompetencją zawodu architekta. Szkicując pierwsze koncepcje
architekt gestem tworzy nowe światy, nowe miejsca do życia i pracy.
Refleksja nad uwarunkowaniami, które poza talentem i osobistymi kompetencjami architekta,
wpływają na ostateczny wygląd architektury i jej otoczenia.
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 innych.

CZWARTEK 22.09.2022 r.
Debata z architektami. 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.
Do udziału w debacie zostali zaproszeni:
Małgorzata Dembowska WXCA, Maciej Franta, Krzysztof Ingarden INGARDEN&EWY, Bartosz
Jarosz NEOSTUDIO ARCHITEKCI, Tomasz Konior, Dorota Szlachcic, Marlena Wolnik MWArchitekci,
Janusz Gąsiorowski, Jan Karpiel-Bułecka, Wojciech Gwizdak, Jakub Szczęsny.
13.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Spotkanie dedykowane Architektom Miast
w Lapidarium Detalu Łódzkiego,
siedziba Biura Architekta Miasta, Wólczańska 36, Łódź
lunch

15.00 – 15.30

rejestracja - EC1–HALA MASZYN

15.30 – 16.00

otwarcie konferencji i panel dyskusyjny

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 – 21.30

koncert zespołów rockowych w wykonaniu architektów

21.00 – 22.30

Spotkanie podsumowujące - kolacja

PIĄTEK 23.09.2022 r.
Panele z architektami.
Rola architekta miasta.
Dyskusje o realizacji strategii miejskich, gminnych programów branżowych jak: gminny program
rewitalizacji, gminny program ochrony zabytków, uchwała krajobrazowa, program rozwoju
budownictwa mieszkaniowego, w tym 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.
Jak procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy kształtuje miasta i jakość przestrzeni?
Czy warunki zabudowy można negocjować i czy będą dzięki temu lepsze?
Podsumowanie, wnioski, dobre praktyki.
Zapowiedź kolejnej konferencji i jej tematu przewodniego.

10.30 – 11.30

panel z architektami

11.30 – 11.45

przerwa

11.45 – 12.45

panel z architektami miast

12.45 – 13.00

przerwa

13.00 – 14.00

panel z architektami

14.00 – 15.00

podsumowanie debaty

15.00 – 17.00

Zwiedzanie „Księży Młyn” – Rewitalizacja obszarowa

19:00 – 21:00

Spacery z przewodnikiem LIGHT.MOVE.FESTIVAL.

WYSTAWA: 22-23.09.

Fotografie pokonkursowe „POTĘGA ŁODZI”

WYSTAWA: 22-23.09.

„Łódź zachwycająca”

