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Muzeum Historyczne 
we Frankfurcie
Muzeum miejskie o mieście i z mieszkańcami





Jeden temat trzy wystawy

Wystawa czasowa, Junges Museum, Stadtlabor





Stadtlabor
Z City Lab w poszukiwaniu śladów   w 
teraźniejszości. Frankfurt i narodowy 
socjalizm

• Ciągły efekt. Co wciąż ma wpływ 
a co jest stłumione. 


• Odkrywanie i otwartość.  Kto 
kiedy mówi i jak a kto raczej się 
nie odezwie i dlaczego. 


• Osobiste historie. Rodziny i inne 
sposoby przekazania tradycji. 


• Konsekwencje. Jakie zajmujesz 
stanowisko i po której stronie 
jesteś. 


• Pamięć i upamiętnienie. Kto 
pamięta a kto jest pamiętany.



• Miejsce dla NGO 
• Część dotycząca osób 

niepełnosprawnych 
• Grupa badawcza



Demokracja. Od obietnicy równości.  

Wystawa w rocznicę 175 lecia 
Zgromadzenia Narodowego Paulskirche.




Proces Stadtlabor
Nabór

Na stronie internetowej i fB, kontakty z uczestnikami 
wcześniejszych warsztatów, dobieranie osób z 
określonych organizacji. 

Pytania przewodnie:

W jaki sposób partycypacja w życiu politycznym może 
być udziałem wszystkich?

Jak demokracja może wyglądać w życiu codziennym?

Jak chcemy żyć razem we Frankfurcie w przyszłości?




Kick off workshop
Pierwsze spotkanie

• Zasady uczestnictwa


• Opis procesu: 5 warsztatów 
od czerwca do listopada, 


• Prezentacja tematu


• Propozycja podziału na grupy 
- demokracja, solidarność, 
równość, sprawiedliwość, 
partycypacja


• Pierwsze pomysły do 
dyskusji





Zasady 



• 1# warsztat otwierający, nauka zasad współpracy, obecność 
facylitatora


• 2# dookreślenie tematów, dogranie grupy (ok 30 osób)


• Spotkania indywidualne z kuratorem, komunikacja na padlecie


• 3# z projektantem i grafikiem


• 4# tekstowy


• 5# z projektantem i grafikiem


• Otwarcie wystawy maj 2023


• Stadtlabor digital

Proces



Narzędzia
Menti.com, padlet.com

http://padlet.com


Zasady współpracy 
Dokument MHF
Laboratorium miejskie opisuje metodę wspólnych badań miejskich. W miejskim 
laboratorium powstają wystawy, wydarzenia i filmy, które dokumentują i przekazują debatę 
na temat miasta. Laboratorium miejskie jest partycypacyjne, tzn. aktywnie angażujemy 
mieszkańców Frankfurtu w treści muzealne. Wszystkie wyniki zostaną zaprezentowane na 
stałej wystawie Frankfurt Now! udokumentowane i zaprezentowane.

1) HMF uznaje autorstwo uczestników projektu i jasno je komunikuje na wystawach i 
wydarzeniach.

2) uczestnicy zbowiązują się do ochrony praw osób trzecich do swojego wkładu, np. Praw 
osobistych lub prawa do własnego wizerunku.

3) Opinie wyrażone przez uczestników mieszczą się w demokratycznie odpowiednim i 
uzasadnionym zakresie.

4) Rasistowskie, dyskryminujące, krzywdzące stanowiska nie będą tolerowane jako wyraz 
wolności słowa.

5) Treść jest redagowana i zarządzana przez muzeum.

6) Wkład uczestników nie może mieć charakteru reklamowego. Laboratorium miejskie nie 
może być również wykorzystywane do prowadzenia kampanii politycznych. HMF zastrzega 
sobie prawo do edycji takich wkładów w porozumieniu z innymi uczestnikami lub do 
wykluczenia ich z projektu.

7) Uczestnicząc w laboratorium miejskim, współpracownicy zgadzają się na te zasady.




