	
  
	
  
	
  
	
  

ŁÓDŹ FILMOWA
Szanowni Państwo,
jesteśmy Łodzianami i z wielką przyjemnością chcielibyśmy podzielić się z Państwem urokami
Naszego Miasta. Zapraszamy na wycieczkę szlakiem filmowej Łodzi. Wycieczkę proponujemy
rozpocząć po śniadaniu z Centrum Konferencyjno-Bankietowego Rubin.

Pierwszą

atrakcją

turystyczną

przewidzianą w harmonogramie wycieczki jest
zwiedzanie słynnej łódzkiej Wyższej Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera. Uczelnia mieści się na terenie
rozległego kampusu położonego przy ulicy
Targowej 61/63 w Łodzi. Od momentu swojego
powstania w 1948 roku Szkoła Filmowa w Łodzi
była

spełnieniem

marzeń

filmowców

o placówce, która pełniłaby funkcje edukacyjne,
a jednocześnie była centrum życia filmowego. Kampus rozciąga się wokół dawnej willi fabrykanta
Oskara Kona, zbudowanej w stylu włoskiego renesansu. Obecnie mieści się w niej rektorat, sala
senatu, dziekanaty wszystkich wydziałów, główna sala projekcyjna i dział dźwięku. Wokół willi, na
rozległym terenie parkowym, mieszczą się liczne budynki dydaktyczne i produkcyjne wraz z nowo
zbudowanym gmachem, nazywanym budynkiem Z, mieszczącym nowoczesną halę zdjęciową i studio
telewizyjne.
Zwiedzanie Szkoły Filmowej z projekcją – 150 zł, bez
projekcji – bezpłatne
Kolejny punkt naszej wycieczki to
Muzeum Kinematografii, które zlokalizowane jest przy
Pl. Zwycięstwa 1. Siedzibą muzeum jest pochodzący
z połowy XIX w. pałacyk Karola Scheiblera, jednego
z największych łódzkich przemysłowców pochodzenia
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niemieckiego, z racji fortuny i skali produkcji zwanego "królem bawełny". Rezydencja położona jest w
zabytkowym parku „Źródliska”, obok olbrzymiego kompleksu dawnej fabryki i należącego do niej
osiedla robotniczego "Księży Młyn", stanowiącego świadectwo wielokulturowych korzeni miasta i jego
niegdysiejszej potęgi jako ośrodka przemysłu lekkiego. Stała wystawa Muzeum ma umożliwić
poznanie sekretów powstania filmu od prapoczątków kinematografii
do czasów współczesnych. Ważny element ekspozycji w muzeum
stanowi zbudowany ok. 1900 roku fotoplastikon. Jest to jedyny
zachowany w Polsce (na świecie jest ich tylko pięć) autentyczny
kompletny

egzemplarz

pochodzący

z

niemieckiej

pracowni

wynalazcy i konstruktora tego urządzenia – Augusta Fuhrmanna.
Wstęp: bilet normalny – 8zł, przewodnik 50 zł

Z Muzeum Kinematografii przejdziemy do Muzeum Bajki SE-MA-FOR. Muzeum Bajki to
szczególne miejsce na mapie kulturalnej Łodzi. Główny cel przyświecający temu miejscu to promocja
sztuki animacji jako krainy nieograniczonych
możliwości. Muzeum działając od listopad
2008

r.,

popularyzuje

Filmowego

twórczość

Se-ma-for.

Studia

Pomysł

uruchomienie

zrodził

się

udostępnienia

szerszej

publiczności

i

dekoracji

do

filmów

z

na

potrzeby
lalek

wyprodukowanych

w Semaforze. Powstało tutaj ponad 1400
filmów (w tym około 800 lalkowych), które
zdobyły na całym świecie kilkaset nagród i wyróżnień, na czele z dwoma OSKARAMI, za film Tango
Zbigniewa Rybczyńskiego w 1983 r. i „Piotruś i wilk” Suzy Templeton w 2008 r.
Wstęp: bilet normalny – 12 zł
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Następnym

punktem

wycieczki

jest

zwiedzanie Alei Gwiazd na najsłynniejszej ulicy w
Łodzi – Piotrkowskiej. Aleja ta została wykreowana
przez aktora Jana Machulskiego w 1996 roku na wzór
hollywoodzki. Pierwsza mosiężna gwiazda – dla
aktora Andrzeja Seweryna - została wmurowana w
1998 r. Po stronie parzystej zlokalizowane są gwiazdy
reżyserów

i

operatorów,

natomiast

po

stronie

nieparzystej – aktorów. Swoje gwiazdy w Łodzi mają
m.in. Krystyna Janda, Roman Polański, Cezary
Pazura, Jerzy Hoffman.

Ostatnim

elementem

wycieczki

uwzględnionym w harmonogramie jest przejazd
autokarem ulicami, gdzie nakręcano sceny do
słynnych filmów m.in. „Ziemia obiecana”, „Edi”,
„Kingsajz”, „Vabank” oraz „Kariera Nikosia
Dyzmy”.

Podczas

podróży

zostaną

wyeksponowane obiekty związane z filmem
m.in. neobarokowy Pałac Poznańskiego –
jedna z najurokliwszych atrakcji turystycznych
w Łodzi oraz jeden z najstarszych hoteli
w mieście – „Savoy”.

Po powrocie z wycieczki „Łódź Filmowa” proponujemy lunch lub kolację w naszych
przestronnych i nowoczesnych wnętrzach, które przygotujemy tak, aby były przedłużeniem klimatu
niezwykłego dnia.
Finalny koszt udziału od osoby wyniesie zależy od wyboru menu i dodatkowych usług
proponowanych przez CKB Rubin

Centrum	
   Konferencyjno	
   –	
   Bankietowe	
   RUBIN	
   w	
   Łodzi	
   odpowiedzialne	
   jest	
   za	
   część	
   produktu	
  
dotyczącą	
  zapewnienia	
  zaplecza	
  gastronomiczno	
  –	
  hotelowego	
  (pokoje	
  gościnne,	
  śniadania,	
  lunch’e,	
  
obiady,	
  kolacje).
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