Subiektywny Przewodnik Miejski „Ogarnij miasto
Grudziądz” już w sprzedaży!
Tweetnij
Grudziądz znalazł się w gronie miast, na temat których powstał subiektywny przewodnik turystyczny.Seria
przewodników „Ogarnij Miasto” prezentuje to, co w odczuciu autorów jest w danym mieście najlepsze. Do tej
pory ukazały się publikacje o Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście i Lublinie. W przygotowaniu jest Łódź.

Przewodnik został przygotowany przez pasjonatów miast i aktywnego stylu życia dla tych, którzy chcą zajrzeć w ciekawe
zakamarki. Zespół Ogarnij Miasto, to ludzie którzy widzą miasto inaczej: atrakcyjnie, ciekawie, w innej perspektywie,
odkrywają polskie miasta
na nowo. To zespół z wieloletnim doświadczeniem i nagrodami, podróżnicy i aktywiści miejscy. Kochają miasta i kochają
swoją pracę, a dzięki temu tworzą niepowtarzalną serię przewodników „Ogarnij Miasto”.

Grudziądz odkrywały autorki publikacji Magdalena Kalisz i Dorota Szopowska, które opisały architekturę, street art,
galerie, muzea, pracownie artystyczne, autorskie sklepy, restauracje, kluby, kawiarnie i miejsca rekreacji. Wszystkie
punkty prezentowane w przewodniku posiadają krótki, dwujęzyczny opis oraz niebanalną fotografię i dedykowaną grafikę.
Kilka słów o autorkach przewodnika:

Magda Kalisz
Studiowała prawo i amerykanistykę. Przez ostatnich osiem lat bez stałego adresu zamieszkania. Przemierzyła pięć
kontynentów, zwiedzając ponad 40 krajów. Przez ten czas zatrzymała się na dłużej, mieszkając i pracując w Tajlandii,
Turcji, Islandii, USA, Szwajcarii, Francji, Włoszech i Anglii. Kilka długich zimowych sezonów spędziła w Alpach ucząc
innych jazdy na nartach. Uzależniona od wędrownego trybu życia, wróciła do Polski na odwyk. Najbardziej lubi północ i
śnieg – szybko chodzi, jeździ na rowerze i patrzy szeroko otwartymi oczami. Przy sobie zawsze ma aparat. Po ośmiu latach,
ze zmienioną przez świat strukturą swojego DNA, wraca do Polski, by odkryć ją na nowo. Dla niej nadszedł czas, by
w końcu OGARNĄĆ POLSKĘ.
Dorota Szopowska
Z wykształcenia pracownik socjalny, z pasji animatorka kultury i organizatorka wydarzeń,
na które chętnie przychodzą ludzie. Współorganizuje warszawskie wieczory Pecha Kucha. Kocha miasta, ich rytm i
miejskich aktywistów. Lubi odkrywać w nich miejsca nieznane
i opowiadać o nich przyjaciołom. Zakochana w Sztokholmie, Kopenhadze i Berlinie, przez
co myśli globalnie, a działa na swoim podwórku. Wierzy w siłę słowa pisanego i czytanego.
Wydanie grudziądzkie swoimi ilustracjami wzbogacił artysta młodego pokolenia Someart.
Kilka słów o ilustratorze:
SOMEART
Pochodzi z Grudziądza, gdzie jak sam mówi ukształtował się jego styl i stosunek do sztuki. Od 2007 roku działa w
przestrzeni miejskiej pod pseudonimem Someart. Przemierza miasta
i eksploruje nowe miejsca, a swoje ślady w postaci vlepek, plakatów i murali, zostawia
na murach, słupach, mostach i ścianach opuszczonych budynków. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe,
wielkoformatowe, grafikę komputerową oraz fotografię analogową. Someart interesuje się teorią strun,
wielowymiarowością przestrzeni i innymi wymiarami – to wszystko ma odzwierciedlenie w jego twórczości. Obecnie
mieszka w Poznaniu.
Poza przewodnikiem już jesienią będzie dostępna także aplikacja mobilna Przewodnika Ogarnij Miasto dla iOS, Android i
Windows.
Punkty sprzedaży przewodnika „Ogarnij Miasto Grudziądz”:

- Miejski Punkt Informacji Turystycznej, ul. Rynek 3-5
- Punkt Informacji Miejskiej w CH „Alfa”,
- Muzeum im. dr Wł. Lęgi,
- Marina Grudziądz, ul. Portowa,
- Klub Akcent, ul. Wybickiego 38/40,

A także na stronie www.ogarnijmiasto.com.pl.
Przewodnik po Grudziądzu można nabyć w promocyjnej cenie 19 zł.
Seria „Ogarnij Miasto” cieszy się popularnością zarówno wśród Polaków, jak
i cudzoziemców czego dowodem jest 1. miejsce na liście bestsellerów Narodowego Centrum Kultury zrzeszającego
niezależne księgarnie czy wydawnictwa.
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