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Jedna z najpopularniejszych imprez kulturalnych odbędzie się 14 maja. Po
dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, pragniemy Państwa zaprosić na
Łódzką Noc Muzeów. Tej nocy organizatorzy przygotowują wyjątkowe atrakcje np.
zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, warsztaty i atrakcje dla
dzieci.

Muzeum Miasta Łodzi
W Noc Muzeów w Pałacu rodziny Poznańskich będzie można zobaczyć: reprezentacyjne i
mieszkalne pomieszczenia pałacowe, w tym zapierające dech w piersiach Sale: Lustrzaną i
Jadalną oraz udostępnioną po raz pierwszy po zmierzchu multimedialną wystawę stałą: „Łódź
w Europie. Europa w Łodzi. Ziemia obiecana wczoraj i dziś”. Ponadto z okazji Roku Romana
Modzelewskiego, zwiedzający będą mogli zasiąść w kultowym fotelu RM58 i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z designerem.
Ciekawa wystawa „Historia rodziny Poznańskich”, która stanowi zaś opowieść o życiu i
fortunie Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, losach jego rodziny oraz jej związkach z
przemysłową Łodzią.
Wystawa jest przystosowana do zwiedzania przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
Ogrodowa 15, godz. 18:00–1:00.
Uwaga! Ostatnie wejście o północy
Zajezdnia muzealna Brus
Na zwiedzających będzie czekać kolekcja zabytkowych autobusów i tramwajów.
Łódzka zajezdnia tramwajowa na osiedlu Brus powstała w 1910 r. i działała przez ponad wiek.
Można tam zobaczyć całą historię łódzkich tramwajów. Niektórzy przypomną sobie wagony,
którymi jeździli jako dzieci.
Otwarte będą wystawy tematyczne:
„Kasowniki biletów – wczoraj i dziś” – pokazująca jak na przestrzeni lat zmieniały się
urządzenia służące do kasowania biletów
„Sygnalizacja świetlna na łódzkiej sieci tramwajowej w latach 60., 70. i 80.” – interaktywna
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wystawa pokazująca urządzenia sygnalizacyjne używane na sieci tramwajowej
„Tramwajowe mierniki elektryczne” – przegląd urządzeń, które są ważne dla funkcjonowania
komunikacji tramwajowej, ale pasażerowie często nie mają o ich istnieniu pojęcia
„Informacja pasażerska w pojazdach komunikacji miejskiej 1989-2018” – prezentacja
sposobów informowania pasażerów o numerach linii i trasach pojazdów. Na wystawie znajdzie
się również interaktywny „Elektroniczny indeks łódzkich linii tramwajowych” pokazujący
przebiegi linii tramwajowych
na przestrzeni lat oraz prezentujący zapowiedzi przystanków
„Historyczne stanowiska pracy motorniczych i kierowców” – prezentacja pulpitów w różnych
modelach tramwajów i autobusów, a także symulator jazdy tramwajem.
Konstantynowska 115, Godziny otwarcia 18:00 -01:00
Centrum Nauki i Techniki EC1
W Centrum Nauki i Techniki EC1 poznacie świat paliw, wejdziecie do wnętrza kotła,
zobaczycie, jak turbina współpracuje z generatorem, zrozumiecie po co są transformatory i
własnoręcznie „wyprodukujecie prąd”. Dowiecie się wszystkiego o przemianach
energetycznych i urządzeniach pracujących w elektrowni oraz sprawdzicie, czy energetyka
może być ekologiczna.
W czasie Nocy Muzeów 2022 dostępny będzie taras widokowy na Chłodni Kominowej, czyli
punkt obserwacyjny w Łodzi na wysokości 40 metrów, z którego zobaczyć można całe miasto
i jego okolice.
Wstęp na taras widokowy będzie możliwy z biletem do CNiT EC1 i dodatkowym bezpłatnym
biletem, zaś wejścia będą się odbywały co pół godziny.
Targowa 1/3, Godziny otwarcia 19:00–1:00.
Bilet w cenie 1 zł
Pracownie artystyczne na Księżym Młynie
Pracownia Graﬁki Warsztatowej i Malarstwa Natalii Anny Kalisz, ul. Przędzalniana 51 lok. 1
Kreatoora – Galeria i Pracownia Ewy Żochowskiej, ul. Przędzalniana 51 lok. 3
Jupienter – pracownia Julity Pierzchały, ul. Przędzalniana 51 lok. 2
Visual Arts Gallery pracownia Sławomira Grzanka, ul. Przędzalniana 49 lok. 1
Ewa Kozieradzka, projektantka mody – EKK, ul. Przędzalniana 57 lok. 1
Pracownia Mozaiki – Alicja Brewińska, ul. Przędzalniana 57 lok. 2
Godziny otwarcia 18:00 -01:00
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Wstęp bezpłatny
Lapidarium Detalu
Zwiedzanie Lapidarium oraz wystawa czasowa „Łódź Zachwycająca. Wielkomiejska Łódź,
różnorodność i piękno XIX-wiecznych kamienic”.
Wstęp w grupach 30 osób, w odstępach 30 minut.
Kościuszki 19. Godziny otwarcia 18:00 - 00:30
Muzeum Sztuki w Łodzi
Podczas Nocy Muzeów w godz. 18:00 -01:00 otwarte będą wszystkie oddziały ms:
Ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43. Magazyn Studyjny (limit 15 osób) i
wystawa „W jakim pięknym miejscu jesteśmy”.
Sięgniemy do źródeł wystawy, opartej na Atlasie Mnemosyne – najsławniejszym dziele
niemieckiego historyka sztuki i kulturoznawcy Aby Warburga. Korzystając z jego metody
badawczej, wspólnie stworzymy wizualne mapy skojarzeń, rozpostarte na wyspach wystawy
stałej.
W trakcie wyprawy będą nam towarzyszyć studenci i studentki historii sztuki.
Ms2, ul. Ogrodowa 19, Manufaktura. O godz. 19:00 i 20:30
Muzeum zaprasza na oprowadzanie badaczki, kuratorki, współautorki książki „Katarzyna
Kobro. Ruch czasoprzestrzeni” – Małgorzaty Jędrzejczyk po wystawie “Prototypy 06: Alicja
Bielawska. Na przecięciu linii”.
Alicja Bielawska nawiązała artystyczny dialog z twórczyniami i twórcami działającymi na
przestrzeni ostatnich stu lat, pokazując przepływ koncepcji i tematów, które powracają w
pracach artystów tworzących w różnym czasie, miejscu i warunkach.
Wstęp –1 zł.
Muzeum Pałac Herbsta
Przędzalniana 72.
W godz. 18:30-23:00 co pół godziny goście muzeum będą mieli możliwość wysłuchania
krótkiego wstępu do zwiedzania wnętrz pałacu oraz wystawy „Poszerzone pole widzenia”.
Monopolis
Zwiedzanie z przewodnikiem muzeum poświęconego historii przemysłu spirytusowego w
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Łodzi oraz Kompleksu Monopolis. Podczas wycieczki przewodnik oprowadzi zwiedzających po
muzeum oraz po terenie Monopolis opowiadając o historii miejsca od Łódzkiego monopolu
spirytusowego do Monopolis.
Wycieczki będą rozpoczynały się o każdej pełnej godzinie i będą trwały około 50 minut.
Kopcińskiego 60 i 62, od godz. 18:00
Wstęp bezpłatny
Centralne Muzeum Włókiennictwa
Z okazji Nocy Muzeów 2022 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprasza na bezpłatne
zwiedzanie wystaw stałych i czasowych.
Wystawy czasowe:
„Antoni Starczewski – idea zapisu linearnego”.
Ekspozycja pokaże oryginalną drogę artystyczną Starczewskiego poprzez prezentację
czterech najważniejszych i wzajemnie się przenikających wątków jego twórczości takich jak:
rytm muzyczny, alfabet, rytm biologiczny i mise-en-scene – działania reżyserowane.
Wystawa indywidualna Pawła Bownika: „Podszerstek”.
Ponadto wystawa ukaże fascynujący, niespotykany współcześnie warsztat fotografa, który
posługuje się najstarszą techniką fotograﬁczną sięgającą XIX wieku.
„Inspirujemy Kolorem” – wystawa haftu.
Ekspozycja zaprezentuje indywidualne osiągnięcia twórców-amatorów, ich kreatywność i
kunszt tradycyjnych technik hafciarskich i koronkarskich.
Helena Bohle-Szacka. Przenikanie.
Multidyscyplinarna wystawa oraz projekt badawczy, dla którego punktem wyjścia jest
biograﬁa i twórczość artystki, projektantki mody, graﬁczki, ﬁlantropki i kuratorki związanej z
Białymstokiem, Łodzią, Warszawą i Berlinem. Helena Bohle-Szacka była kobietą niezwykłą –
artystką, graﬁczką, projektantką mody pracującą dla Mody Polskiej, Telimeny czy Ledy,
rozpoznawalną także za żelazną kurtyną, propagatorką polskiej kultury za granicą.
Wystawy stałe:
„Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”.
Wystawa w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej opowiada historię wielokulturowej, włókienniczej
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Łodzi z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców.
MIASTO-MODA-MASZYNA.
Na trzech piętrach snujemy wizualną opowieść o mieście, które trwa, i o ludziach, którzy mają
odwagę wymyślać je wciąż na nowo.
Kotłownia – muzeum interaktywne.
Wystawa umiejscowiona w zrewitalizowanej kotłowni dawnej fabryki Ludwika Geyera daje
możliwość wirtualnego obcowania z wybranymi eksponatami Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi oraz zapoznania się z procesem produkcji włókienniczej i jego
ewolucją.
Piotrkowska 282, godz. 18:00–1:00.
Wstęp bezpłatny
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Galeria Willa, ul. Wólczańska 31 – Wystawa „Prawda czasu, prawda plakatu. Plakaty z lat 60. i
70. XX wieku do wystaw łódzkiego Biura Wystaw Artystycznych". W Noc Muzeów gościem
Galerii będzie profesor Mariusz Łukawski, który opowie o tych pięknych drukach.
W trakcie Nocy Muzeów odbędzie się również oprowadzanie po Willi, jednym z
najcenniejszych przykładów architektury secesyjnej w Polsce.
Galeria Re:Medium, ul. Piotrkowska 113, do godz. 23 – Wystawa „Słownik ukrainizmów”.
Muzeum Farmacji
Na stałej ekspozycji będzie można obejrzeć zabytkowe meble apteczne, narzędzia, naczynia i
wyposażenie dawnych aptek. W trakcie trwania Nocy Muzeów 2022 w muzeum można będzie
zobaczyć wystawę „Czas na herbatę”, a dodatkową atrakcję stanowić będą pokazy
farmaceutyczno-chemiczne.
Pl. Wolności 2 (wejście z bramy), godz. 18:00–1:00
Muzeum Kinematograﬁi
Zwiedzający może poczuć się jak łodzianin z początków XX wieku w mieście atrakcji. Siedzibą
Muzeum Kinematograﬁi w Łodzi jest zabytkowy pałac Karola Scheiblera, w którego wnętrzach
splata się historia Łodzi włókienniczej i ﬁlmowej.
Muzeum zaprasza na wystawę „Łódź ﬁlmowa". Część ekspozycji stanowią również zabytkowe
wnętrza siedziby Muzeum Kinematograﬁi. Dla zwiedzających muzeum przygotowało ﬁlmową
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niespodziankę.
Pl. Zwycięstwa 1, godz. 18:00–1:00
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Bezpłatne oprowadzania i warsztaty dla najmłodszych. W trakcie Nocy Muzeów będzie można
obejrzeć niedostępne na co dzień zakamarki oddziałów Muzeum.
Oddziały:
Stacja Radegast, al. Pamięci Oﬁar Litzmannstadt Getto 12
Muzeum przy ul. Gdańskiej 12
Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147
Godziny otwarcia 18:00–1:00
Wstęp bezpłatny
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
Wystawa stała: „Zwierzę i środowisko – czas i przestrzeń" na której można zobaczyć m.in.
dioramy ilustrujące środowisko życia zwierząt Afryki, Arktyki czy Antarktydy. Można też
obejrzeć wspaniałą kolekcję muszli mięczaków i egzotycznych motyli.
W trakcie Nocy Muzeów będzie można obejrzeć wystawę czasową „Powrót do przeszłości”,
która prezentuje obejmuje skamieniałości i dioramy ery paleozoicznej i mezozoicznej.
Kilińskiego 101. Godz. 18:00-01:00
Wstęp bezpłatny
Łódzki Dom Kultury
ŁDK w Noc Muzeów zaprasza na 2 wystawy i koncert zespołu My Way.
Program Nocy Muzeów w Łódzkim Domu Kultury
godz. 18:00 – wernisaż wystawy – Amerykański sen Czesława Czaplińskiego. Fotograﬁe /
Czesław Czaplinski His American Dream Photographs / Galeria Imaginarium
godz. 19:00, Koncert zespołu „My WaY”
Rafał Songan – śpiew, Marcin Werner – akompaniament
W programie min. utwory takich artystów jak ELVIS PRESLEY, LUIS ARMSTRONG, FRANK
SINATRA, NAT KING COLE
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godz. 20:00 – wernisaż wystawy – Doktor Sobchuck i Pan Hyde / Wystawa malarstwa
Tomasza Sobczaka / Galeria Nowa
Traugutta 18
Wstęp bezpłatny
Polecamy!
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