PROJEKT

Księży Młyn. Mapy osobiste.
/tytuł roboczy/
IDEA
Inspiracją projektu były słowa Kevina Lyncha „We can better plan, design
and manage the environment for and with people if we know how they image the
world“.
Ideą projektu jest wydobycie indywidualnych i subiektywnych obrazów Księżego
Młyna; próba poznania Księżego Młyna ukrytego we wspomnieniach, wiedzy, czy
doświadczeniu jego mieszkańców.
Projekt będzie adresowany do dzieci w wieku szkolnym, które mieszkają i
uczą się na Księżym Młynie (współpraca ze Szkołą Podstawową nr 29 im. Jana
Kochanowskiego). Dzieci podczas realizacji projektu będą po pierwsze rysowały
indywidualnie mapy Księżego Młyna (inspiracja: mapy mentalne Kevina Lyncha).
Gotowe mapy staną się punktem wyjścia do rozmów z dziećmi o Księżym Młynie
jako przestrzeni ich osobistego doświadczenia, przestrzeni która je otacza, o której
coś wiedzą i jakoś ją sobie wyobrażają, o tym jak ją wartościują, jakie widzą
problemy, o tym co chciały by zmienić i w jaki sposób etc.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat tego jak postrzegają Księży
Młyn jego mieszkańcy, jaki jest ich stosunek do tej przestrzeni, czy i jak chcą ją
zmienić etc.; ta próba uchwycenia relacji mieszkańców z otoczeniem pomoże w
prowadzeniu rozmów dotyczących przyszłości tego miejsca oraz przygotowaniu
planu rozwoju Księżego Młyna, który uwzględnia perspektywę mieszkańców i jest
przez nich akceptowany.
Projekt tworzy płaszczyznę dialogu obywatelskiego, integruje, wpływa na wzrost
zaangażowania w sprawy dotyczące społeczności lokalnej i wzrost zainteresowania
oraz identyfikacji z zamieszkiwanym obszarem.
Wyniki projektu będą zaprezentowne w postaci raportu oraz wystawy, na
którą złożą się powiększone mapy rysowane w czasie realizacji projektu przez jego
uczestników oraz plansza z ogólnymi informacjami o projekcie.
Projekt znajdzie się również na stronie internetowej projektu Nasz Księży Młyn.
AUTOR I OPIEKUN PROJEKTU
Xenia Modrzejewska-Mrozowska /etnograf, antropolog kultury, specjalista do spraw
zachowania dziedzictwa kulturowego/
Projekt Księży Młyn. Mapy osobiste powstaje w ramach projektu Nasz Księży Młyn
realizowanego przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
PARTNERZY
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Przędzalnianej 70 w
Łodzi
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CZAS /ramy czasowe/
 przygotowanie projektu: październik 2010
 realizacja projektu: grudzień 2010-styczeń 2011
 prezentacja wyników projektu, wystawa: styczeń 2011
MIEJSCE
 praca nad projektem: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego
(ul. Przędzalniana 70 w Łodzi), siedziba projektu Nasz Księży Młyn w Galerii
Ikona (ul. Fabryczna 19 w Łodzi)
 wystawa i prezentacja wyników projektu: siedziba projektu Nasz Księży Młyn
w Galerii Ikona przy ul. Fabrycznej 19
KONTAKT
Xenia Modrzejewska-Mrozowska: 695-617-390, xeniakot@tlen.pl
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