Łódź, dnia 7 września 2015 r.
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji „Lux Pro Monumentis”, z wielką przyjemnością składam na Państwa ręce
zaproszenie do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Światło i kolor w architekturze
i przestrzeniach publicznych – o świadomy kreowaniu wizerunku miasta”, która odbędzie się w dniu
9 października 2015 r. w Łodzi w „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, ul. Targowa 1/3 (sala konferencyjna
na terenie EC1 Wschód).
Celem Konferencji jest propagowanie wiedzy z zakresu rewitalizacji miejskiej tkanki
architektoniczno – urbanistycznej i sposobów jej ﬁnansowania, przedstawianie ważnych dla miasta
projektów opartych na nowoczesnych, ekologicznych technologiach, mających na celu kreowanie,
zarówno w dzień, jak i w nocy, przyjaznej mieszkańcom i środowisku naturalnemu przestrzeni
oraz debata publiczna na temat kierunków rozwoju współczesnej metropolii, zmierzających
do budowania i umacniania tożsamości lokalnej oraz wpływających pozytywnie na prezencję
i promocję miasta/miejscowości/regionu.
Konferencja skierowana jest do wszystkich grup społecznych, posiadających realny wpływ
na kształtowanie wizerunku i rozwój miasta, w tym do pracowników różnych szczebli administracji
publicznej, projektantów – architektów i urbanistów, plastyków, designerów oraz członków
stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i samorządowych.
Do udziału w Konferencji, w roli prelegentów, zaproszeni zostali wybrani przedstawiciele
administracji publicznej, specjaliści z dziedziny architektury i urbanistyki, ochrony zabytków, designu,
nowych, energooszczędnych technologii oraz szeroko pojętej estetyki przestrzeni publicznej,
reprezentujący kluczowe instytucje i ﬁrmy, tj.: uczelnie wyższe (Politechnikę Krakowską, Politechnikę
Poznańską), Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urzędy Miasta (Poznania i Łodzi), Studio DL oraz PHILIPS
Lightning Poland.
Gościem specjalnym będzie Pan Piotr Sarzyński – z wykształcenia socjolog, od 1987 r.
publicysta "Polityki" zajmujący się krytyką i popularyzacją sztuki, designem, architekturą i szeroko
rozumianymi kwestiami estetyki, piękna, gustów. Współtwórca nagrody Paszporty "Polityki"
i pomysłodawca Nagrody Architektonicznej "Polityki". Autor szeregu książek, w tym "Wrzask
w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?", która zainicjowała szeroką publiczną debatę
na temat estetyki polskich miast.
Wychodząc naprzeciw potrzebie szerzenia wiedzy na temat współodpowiedzialności
za wizerunek miasta wśród wszystkich grup społecznych, zapewniamy Państwu bezpłatny udział
w Konferencji.
Po zakończeniu Konferencji serdecznie zapraszam Państwa do udziału w unikatowym
wydarzeniu kulturalno – artystycznym, jakim jest V edycja „Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła”
Light.Move.Festival.Łódź 2015.
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