
RAKENNUKSEN HISTORIA

Euroopan historian talo sijaitsee 
Eastman-rakennuksessa Léopold-
puiston laidalla.

Euroopan parlamentti valitsi tämän 
rakennuksen museon sijoituspaikaksi 
entisen puhemiehen Hans-Gert 
Pötteringin tehtyä museohanketta 
koskevan aloitteen vuoden 2007 
avajaispuheessaan.

Eastman-rakennus rakennettiin 
vuosina 1934–1935 vähävaraisten 
lasten hammasklinikaksi. George 
Eastman, Kodak-kameran keksijänä 
tunnettu amerikkalainen liikemies 
ja hyväntekijä, lahjoitti sen 
rakentamiseen vaaditut varat. 

Hammasklinikan odotushuone 
suunniteltiin nuorta asiakaskuntaa 
ajatellen. Se koristeltiin värikkäillä 
seinämaalauksilla, joiden aiheina olivat 
kohtaukset ranskalaisen kirjailijan Jean 
de La Fontainen eläinsaduista.

Nämä belgialaisen taiteilijan, Camille 
Barthélémyn, kankaalle maalaamat 
kuvat on restauroitu huolella, ja ne 
ovat museokävijöiden nähtävillä.

Alkuperäinen, 1930-luvun art deco 
-tyylinen rakennus on kunnostettu ja 
sitä on laajennettu pysyvän näyttelyn 
tarpeisiin uudenaikaisella aulatilalla ja 
lisäkerroksilla.

Euroopan historian talo on uusi 
museo, joka sijaitsee Brysselin 
EU-korttelissa Léopold-puistossa, 
aivan Euroopan parlamentin 
päärakennusten tuntumassa.

Museo pyrkii tarjoamaan tilaisuuden 
tutustua Euroopan historiaan 
ylikansallisesta näkökulmasta, 
tuoden esiin myös maanosan 
kulttuurista moninaisuutta ja erilaisia 
historiantulkintoja. Pysyvässä 
näyttelyssä keskitytään pääasiassa 
Euroopan 1800- ja 1900-luvun 
historiaan samalla syventyen 
maanosan varhaisempiin vaiheisiin 
sekä Euroopan yhdentymisen 
taustoihin ja kehitykseen.
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Vierailijoita kannustetaan 
arvioimaan kriittisesti Euroopan 
historiaa ja kiinnostumaan sen 
tulevasta kehityksestä. Museo toimii 
oppimis- ja tapahtumapaikkana, ja 
laajan verkkotarjontansa lisäksi se 
kehittää tulevina vuosina erilaisia 
kohderyhmähankkeita ja tuo 
toimintaansa muidenkin yhteisöjen 
ulottuville.

Pysyvän näyttelyn aineisto sekä 
pääosa verkkoaineistosta ovat 
saatavilla 24 kielellä.
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Oppimisaineistoa kouluille, perheille  
ja ryhmille
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vierailijapalveluja täydentävä kohde
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VAIHTUVA NÄYTTELY 
VUOROVAIKUTUKSIA – 
KAUPPAA, KAHINOITA 
JA KEHITYSTÄ 
VUOSISATOJEN AJAN

 ‘Vuorovaikutuksia’ nostaa esiin 
hetkiä ja tarinoita, jotka valottavat 
hyvin erilaisia kanssakäymisen 
ja vaihdon muotoja Euroopan 
historiassa. Vierailijoita 
kannustetaan ottamaan näyttelyyn 
osaa: monitahoisten historian 
prosessien ymmärtämistä 
helpotetaan ja elävöitetään erilaisin 
pelein ja toimintapistein.

Näyttely alkaa interaktiivisesta 
toimintapisteestä ‘Minun 
Eurooppani’, jossa kartoitetaan 

vierailijoiden arjesta asioita, jotka 
haastavat valtioiden ja kulttuurien 
rajoja. Vastaukset syötetään verkkoon 
ja niistä koostetaan näytteille uusi 
Euroopan kartta.

Näyttelyn alussa vierailijat saavat myös 
nähdä, miten eurooppalaiset ovat 
kautta aikojen liikkuneet ja kohdanneet 
toisiaan käydäkseen kauppaa, 
sotiakseen, neuvotellakseen sopimuksia 
tai vaihtaakseen tietoja.

Sen jälkeen lähdetään kierrokselle 
kuvitteellisen talon huoneisiin, joissa 
huomataan kuinka kirjava kulttuuritausta 
monilla tavallisilla tavaroillamme on. 
Kierroksen aikana voi pelata pelejä, 
katsella filmejä, haistella hajuvesiä ja 
vaikkapa levätä hetken sängyllä!

OPPIMINEN

Euroopan historian talo on kaikille 
sopiva vierailukohde. Se antaa tietoa, 
haastaa pohtimaan asioita – ja mikä 
tärkeintä – kannustaa vierailijoita 
esittämään kysymyksiä. Museon 
opetusaineiston näkökulma historiaan 
on koko Euroopan laajuinen.  
Aineistossa tarkastellaan Euroopan 
kansojen erilaisia muistoja ja 
kokemuksia historian tapahtumista, 
kaikille eurooppalaisille yhteisiä asioita 
ja näiden suhdetta nykypäivään.

Museo tarjoaa laajan valikoiman 
aineistoa ja tapahtumia sekä kouluille, 
aikuisille vierailijoille että lapsiperheille. 
Euroopan historian talossa ja sen 
verkkosivustolla on jokaiselle jotakin 
– luennoista ja työpajoista oppilaiden 
toimintapaketteihin ja perhereitteihin!

PYSYVÄ NÄYTTELY

Euroopan historian talossa keskeisellä 
sijalla on pysyvä näyttely, joka vie 
mukaansatempaavalle ja ajatuksia 
herättävälle matkalle Euroopan 
historiaan.

Aluksi esitellään Euroopan 
kulttuuriperintöä ja varhaista historiaa 
perehtymällä Europa-myyttiin, eri 
tapoihin nähdä Eurooppa ja siihen, 
miten yhteiset perinteet, saavutukset ja 
vastoinkäymiset muistetaan.

Seuraavaksi kerrotaan 
Euroopan dramaattisesta 
modernisaatiokehityksestä 
1800-luvulla, joka oli käänteentekevien 
poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten 
ja kulttuuristen muutosten aikaa. 

Vallankumoukselliset ajatukset 
ihmisoikeuksista ja kansalaisoikeuksista 
valtasivat alaa samalla kun saatiin 
ihmetellä jännittäviä uusia keksintöjä, 
kuten ensimmäiset elokuvat, 
valokuvaus ja rautatiet.

Menestyksellä ja 
laajentumispyrkimyksillä oli 
kuitenkin synkkä puolensa, sillä 
Euroopan saavutuksia varjostivat 
sosiaaliset jännitteet, epätasa-arvo 
ja kansainväliset kilpailuasetelmat. 
Vierailija saa nähdä, miten nämä 
muutokset vaikuttivat tuon ajan 
ihmisten elämään.

Jännitteet kasvattivat vääjäämättä 
konfliktin uhkaa, ja seuraavalla 
vuosisadalla ajauduttiinkin sotaan. 

Näyttely esittelee miten Eurooppa 
ajautui 1900-luvun alkupuoliskolla 
ensimmäisen maailmansodan 
kurimukseen ja 20 vuotta 
myöhemmin toisen maailmansodan 
suurtuhoon, mikä sai aikaan 
romahduksen.

Seuraavaksi esitellään merkittävästi 
muuttunutta poliittista asetelmaa, 
jossa Eurooppa jäi kahden 
sodanjälkeisen supervallan 
puristuksiin ja jaettiin rautaesiripulla 
kahteen leiriin. Samaan aikaan 
suosiotaan kuitenkin kasvattivat 
ajatukset maanosan rauhallisesta, 
ylikansallisesta tulevaisuudesta. 
Vierailija voi seurata, miten Euroopan 
yhdentymisestä tuli todellisuutta 
Länsi-Euroopassa.

Seuraavana on esittelyvuorossa 
aikakausi, jona sodan jälkeen 
kukoistaneet taloudet alkoivat 
heiketä ja kommunistihallinnot 
hajota. Muutosten vyöry huipentui 
vuonna 1989 Berliinin muurin 
murtumiseen ja maanosan 40 
vuotta kestäneen kahtiajaon 
päättymiseen.

Näyttelyn loppupuolella 
havainnollistetaan, miten paljon 
Euroopan historia on vaikuttanut 
meihin kaikkiin.

Lopuksi vierailijoita rohkaistaan 
pohtimaan nykyisiä haasteita sen 
perusteella, mitä he ovat näyttelyssä 
nähneet.


