Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Ανήσυχα νιάτα»
Την 1η Μαρτίου 2019, θα ανοίξει στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας η δεύτερη περιοδική
του έκθεση με τίτλο «Ανήσυχα νιάτα: Μεγαλώνοντας στην Ευρώπη, από το 1945 έως
σήμερα». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου 2020.
Η έκθεση θα εξερευνήσει τις καθοριστικές εμπειρίες της νιότης, από τα χρόνια της
εκπαίδευσης, της απασχόλησης και την εδραίωση της ταυτότητας, μέχρι την ενεργή
ανάμειξη στην πολιτική και τον έρωτα. Για να το καταφέρει, η έκθεση θα στρέψει το βλέμμα
της σε τέσσερεις γενιές νέων που ενηλικιώθηκαν σε καίριες στιγμές της Ευρωπαϊκής
Ιστορίας: στο τέλος της δεκαετίας του 1940, στη δεκαετία του 1960, στη δεκαετία του 1980
και στη δεκαετία του 2000.
Όπως συνέβη με την ιστορία της παιδικής ηλικίας μετά τη δεκαετία του 1960, η ιστορία της
νεότητας συγκεντρώνει τώρα το ενδιαφέρον και την προσοχή των ερευνητών. Η νεολαία
αποτελεί πλέον σημαντικό θέμα μελέτης αφού πρόσφατα φαινόμενα και γεγονότα, όπως η
50ή επέτειος του 1968, αποδεικνύουν την ευρεία απήχηση που αποκτά το μείγμα νιότης και
διαμαρτυρίας.
Τούτη η διαδραστική έκθεση θέλει να δείξει στους επισκέπτες με ποιον τρόπο η ιστορία των
νέων ανθρώπων στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1940 και έπειτα είναι μια ιστορία
διεθνικών διασυνδέσεων, κραυγών για κοινωνική αλλαγή και μεγαλύτερης ατομικής
ελευθερίας που συνυπάρχει με την επιδίωξη του υλικού οφέλους και την ανοικτή πολιτισμική
έκφραση. Αυτές οι ίδιες δυνάμεις έδωσαν και στο ευρωπαϊκό όραμα τη μορφή του, γεγονός
που εξηγεί γιατί προσπαθούμε να μαντέψουμε στις αναζητήσεις της νεολαίας το που
βρίσκεται και που βαδίζει η ήπειρος. Την επαύριον της οικονομικής κρίσης, ο αντίκτυπος της
ανεργίας και της μετανάστευσης στους νέους ανθρώπους αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας
της κατάστασης. Στη δημόσια σφαίρα μάλιστα έγινε λόγος για μια «χαμένη γενιά» νέων
Ευρωπαίων.
Τα «Ανήσυχα νιάτα» θα αναζητήσουν μια διεθνική προοπτική για να δείξουν πως οι νέοι,
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, άλλαξαν και από ομάδα στην οποία η ιστορία
συνέβαινε μετατράπηκαν σε ομάδα που κάνει την ιστορία να συμβεί.
Ευρισκόμενο στο Parc Léopold, στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας των Βρυξελλών, το
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Μάιο του 2017. Πρόκειται
για μοναδικό μουσείο, από την άποψη ότι επιλέγει μια διεθνική, ευρωπαϊκή προσέγγιση της
Ιστορίας της ηπείρου. Με την προσπάθειά του να αναδείξει την πληθώρα των προοπτικών
και ερμηνειών που μπορεί κανείς να εφαρμόσει στο παρελθόν, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής
Ιστορίας επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή των ιδεών και να αμφισβητήσει τις
βεβαιότητες προκειμένου να εδραιώσει την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Το
μουσείο είναι ανοικτό κάθε μέρα, η είσοδος είναι δωρεάν και η μόνιμη έκθεση είναι διαθέσιμη
και στις 24 γλώσσες της ΕΕ.

