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3 lipca 2019 /środa/*
10.00 - uroczysta inauguracja Letniej Szkoły Modernizmu 2019
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Na rozpoczęcie letniej szkoły, uczestnicy zapoznają się z
modernistyczną koncepcją miasta, której reprezentantką będzie
Gdynia, zaprojektowana i zrealizowana w głównej mierze w
latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
W kolejnej części przedstawiona będzie problematyka
gdańskiego modernizmu, w tym stan jego ochrony,
wartościowanie i perspektywy zachowania modernistycznej
architektury Gdańska.
Podczas popołudniowych zajęć terenowych w dniu inauguracji
szkoły, zostaniemy wprowadzeni w praktyczną materię
ochrony architektury w Gdyni oraz odwiedzimy pierwsze na
trasie obiekty - ikony gdyńskiego modernizmu.
4 lipca 2019 /czwartek/*
Przy okazji całodziennej sesji na terenie miasta Gdańska,
biorący udział w szkole letniej zapoznają się szerzej z
kryteriami wartościowania architektury okresu modernizmu
oraz dziedzictwem architektonicznym okresu II
Rzeczypospolitej z mniejszych ośrodków terenu Pomorza.
W drugiej części dnia, odbędziemy inspirujący spacer
architektoniczny, podczas którego zapoznamy się z głównymi
reprezentantami modernizmu powstałymi po II wojnie
światowej na terenie Gdańska.

7 lipca 2019 /niedziela/*
Ten dzień szkoły letniej rozpoczniemy od zapoznania się z
warsztatem renowacji elementów wyposażenia
architektonicznego obiektów modernistycznych, podczas
którego możliwe będzie zdobycie praktycznych doświadczeń w
drobnych pracach renowacyjnych przy zabytku.
W popołudniowej sesji terenowej, podsumowującej trójmiejską
cześć szkoły letniej, zaprezentowane zostaną główne elementy
modernistycznej idei ukształtowania przestrzennego Gdyni,
miasta zbudowanego na surowym korzeniu oraz jego
architektury.
*Przez pierwsze pięć dni szkoły letniej, będziemy
wprowadzani w specyfikę zabytków modernizmu na Ukrainie,
doświadczeń związanych z ich ochroną, początkami
modernizmu we Lwowie, tłem społeczno-ekonomicznym, jak i
znakomitymi realizacjami z tego obszaru.

LWÓW
08-12.07.2019
8 lipca 2019 /poniedziałek/
Poranny przelot z Gdańska do Lwowa.
13.00 - rozpoczęcie części lwowskiej Letniej Szkoły
Modernizmu 2019 na Wydziale Architektury Politechniki
Lwowskiej.
Prezentacja architektury okresu modernizmu wielokulturowego
miasta Lwowa, w kontekście wpisu na listę UNESCO.
Zapoznanie uczestników z centralnie położonymi zespołami
architektonicznymi oraz specyfiką i problemami ochrony ich
wartości kulturowych.

5 lipca 2019 /piątek/*
Trzeci dzień szkoły letniej, dedykowany jest
charakterystycznym elementom architektonicznym i detalom
modernistycznych budynków (tynki, stolarki, posadzki,
wykończenie, wyposażenie i inne). Problematyka ta,
prezentowana będzie podczas wykładów, jak również zajęć
terenowych na terenie Gdyni.
6 lipca 2019 /sobota/*
Podczas kolejnego dnia szkoły letniej skupimy się na specyfice
architektury użyteczności publicznej Gdyni i wielkoskalowej
zabudowy kompleksu przemysłowego portu.
Sesje wykładowe uzupełnią wizyty w obiektach poddanych
kompleksowym działaniom konserwatorskim i współczesnym
przekształceniom (adaptacje, modernizacje, rozbudowy) oraz
takim, które na nie oczekują. Możliwe będzie zapoznanie się
zarówno z ogólnymi ramami opracowania projektów
rewaloryzacji, jak również szczegółami dotyczącymi procesów
inwestycyjnych związanych z obiektami modernistycznymi.

9-11 lipca 2019 /wtorek-czwartek/
Program skupiający się na terenowym rozpoznaniu
najistotniejszych obiektów architektonicznych położonych w
zespołach zabudowy lwowskich przedmieść (Krakowskiego,
Halickiego i Łyczakowskiego), włączając dawne tereny
targowe i założenia zieleni.
W sesjach popołudniowych zaplanowane są spotkania
dyskusyjne z architektami i konserwatorami Lwowa. W ramach
szkoły letniej odbędziemy również sesję warsztatową
poświęconą dokumentacji modernistycznych grobowców w
stylu modernizmu na terenie Cmentarza Łyczakowskiego.
12 lipca 2019 /piątek/
Otwarcie wystawy prac powarsztatowych oraz podsumowanie
i uroczyste zakończenie Letniej Szkoły Modernizmu 2019.
Po godzinie 13.00 - wylot do Gdańska.

