Spędź weekend z wielkim łodzianinem
Bohaterowie przedstawieni zostaną nie tylko przez pryzmat osiągnięć, które ich rozsławiły poznamy ich również takimi, jakimi byli prywatnie. Spotkania odbywać się będą w jeden weekend
miesiąca, a bilety kosztować 3 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy).
„Weekend z...” to cykl wydarzeń oraz aktywności edukacyjnych odbywających się raz w miesiącu i
związanych z ważnymi dla Łodzi postaciami, których pamiątki i przedmioty osobiste prezentowane
są w ramach ekspozycji "Panteon Wielkich Łodzian". Na każde ze spotkań składać się będą otwarte
oprowadzania (na których będzie można poznać wielkich łodzian z innej strony - nie przez pryzmat
dokonań, które ich rozsławiły, ale takimi, jakimi byli prywatnie), prezentacja wybranych obiektów ze
zbiorów Muzeum (niepokazywanych na co dzień na ekspozycjach), a dla najmłodszych karty z
ciekawymi zadaniami.
- To kolejna propozycja Muzeum Miasta Łodzi wpisująca się w misję upamiętniania wybitnych
obywateli naszego miasta - mówi Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi. - Od wielu lat
w muzeum funkcjonuje Panteon Wielkich Łodzian - cykl ekspozycji stałych w formie gabinetów.
Jednak nie poprzestajemy wyłącznie na ich prezentacji. Staramy się „poszerzać” Panteon, czyli
opowiadać o łodzianach, których sylwetek nie prezentujemy
na wystawach, poprzez liczne działania i projekty edukacyjne takie właśnie jak „Weekend z…" dodaje.
- Ważną rolę w cyklu odegrają kobiety - mówi Paulina Długosz z Działu Edukacji. - Już od dawna
staramy się w naszej działalności przypominać nie tylko wielkich łodzian, ale także łodzianki - te,
które swoimi osiągnięciami zapisały się w historii naszego miasta, ale także te, które czasem stały w
cieniu swoich mężów czy braci. W ramach „Weekendów z..” poznamy bliżej Leonię Poznańską, Alinę
Margolis-Edelman, Lidię Zamkow i Irenę Tuwim.
Plan „Weekendów z…”:
26-28.01.2018 - Weekend z Arturem Rubinsteinem (ur. 28.01.1887 w Łodzi)
23-25.02.2018 - Weekend z Samuelem Hirszenbergiem (ur. 22.02.1865 w Łodzi)
09-11.03.2018 - Weekend z Leonią Poznańską (dokładna data urodzin nieznana) i innymi kobietami
z rodziny Poznańskich
20-22.04.2018 - Weekend z Aliną Margolis-Edelman (ur. 18.04.1922 w Łodzi)
18-20.05.2018 - Weekend z Karlem Dedeciusem (ur. 20.05.1921 w Łodzi)
22-24.06.2018 - Weekend z Janem Karskim (ur. 24.06.1914 w Łodzi)
13-15.07.2018 - Weekend z Lidią Zamkow (ur. 15.07.1918 w Rostowie nad Donem)
24-26.08.2018 - Weekend z Izraelem Poznańskim (ur. 25.08.1833 w Aleksandrowie Łódzkim)
14-16.09.2018 - Weekend z Julianem Tuwimem (ur.13.09.1894 w Łodzi)
5-7.10.2018 - Weekend z Markiem Edelmanem (zm. 02.10.2009 w Warszawie)
16-18.11.2018 - Weekend z Aleksandrem Tansmanem (zm.15.11.1986 w Paryżu)
7-9.12.2018 - Weekend z Ireną Tuwim (zm. 07.12.1987 w Warszawie)

