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Niemal 40 łódzkich stowarzyszeń i fundacji otrzymało wsparcie ﬁnansowe z
budżetu Urzędu Miasta Łodzi na projekty z zakresu działalności związanej z kulturą
lub edukacją kulturalną. Łodzianie wezmą udział w festiwalach, spektaklach,
wystawach, warsztatach. Adresatami projektów są osoby ze wszystkich grup
wiekowych.

Eason Tsang ka Wai Virtual Reality , Pracowania Portretu

Ogólna kwota przyznana organizacjom pozarządowym za realizację projektów kulturalnych
w naszym mieście sięga 2 mln zł. Wsparcie ﬁnansowe pozwoli przedstawić łodzianom bardzo
różnorodną i atrakcyjną ofertę, umożliwiającą spotkania z kulturą. Na liście wydarzeń są
propozycje już znane, jak: Letnia Akademia Jazzu, Letni Festiwal Filmowy „Polówka”, Dni
Tanga, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej „Kamera Akcja” czy cykl koncertów "Polish
Camerata Swojemu Miastu”. Warto też poznać projekty nowe i oryginalne, które także będą
„walczyć”
o uwagę łodzian. Poniżej przedstawiamy kolejne trzy, które uzyskały wsparcie ﬁnansowe i
będą zachęcały łodzian do aktywności kulturalnej.
Projekt „Mobilny przewodnik - śladami historii Łodzi i jej mieszkańców” zrealizuje Fundacja
Free Mind Foundation. Dzięki niej powstanie aplikacja, która umożliwi, z pomocą smartfona
lub innego urządzenia mobilnego, zwiedzanie wystaw dostępnych w Muzeum Tradycji
Niepodległościowej w Łodzi i jego ﬁliach: Stacji Radegast, Muzeum Martyrologii Radogoszcz
i Kuźni Romów. Aplikacja będzie działała na podstawie kodów QR, po zeskanowaniu których
zwiedzający będzie mógł wysłuchać, i niekiedy obejrzeć, materiały dotyczące wybranych
punktów wystawy. Materiały będą dostępne dla zwiedzających w języku polskim i angielskim,
wzbogacone o napisy dla osób słabo słyszących i niesłyszących. Osoby słabo widzące i
niewidome będą miały możliwość skorzystania z materiałów z audiodeskrypcją. Fundacja
otrzymała wsparcie w wysokości 39 tys. zł.
Fundacja 2035 przygotuje „Oblicza lokalnego dziedzictwa - od przyrody do cywilizacji
i z powrotem”. W jego ramach przygotowano wachlarz różnorodnych działań, przybliżających
cztery strefy dziedzictwa Łodzi: rzeźby, architektury, środowiska i typograﬁi. Od dokumentacji
poprzez popularyzację łódzkiej architektury, badanie urbanistyki czy współczesnej, łódzkiej
typograﬁi – spectrum działań w zakresie projektu jest bardzo duże. Powstaną strony
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internetowe z informacjami, foldery, będą także wycieczki, warsztaty i prelekcje. Łodzianie
będą mogli uczestniczyć także w III. edycji Festiwalu #detalfest i poznać publikację
o typoaktywności Bałut. Finansowe wsparcie tego projektu sięgnęło 49 tys. zł.
Z kolei Pracownia portretu zaprosi łodzian na cykl wystaw fotograﬁcznych i wydarzeń
artystycznych związanych z lokalizacją siedziby galerii – Księżym Młynem. W ramach projektu
przewidziane są: wystawy fotograﬁczne, spotkania z artystami oraz aktywna działalność
związana z promowaniem sztuki fotograﬁi poświęconej Łodzi. Pracownia Portretu otrzymała
na ten cel 23 tys. zł.
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