
 

 

Otevření dočasné výstavy Neklidné mládí 
 
Dne 1. března 2019 bude v Domě evropských dějin otevřena druhá dočasná výstava 
s názvem „Neklidné mládí: vyrůstání v Evropě, od roku 1945 do současnosti“. Potrvá do 
konce února 2020. 
 
Výstava se zabývá zkušenostmi mladých lidí v širokém záběru; od vzdělání, zaměstnání 
a vytváření identity až po probuzení politické angažovanosti a navazování milostných 
vztahů. Za tímto účelem sleduje výstava čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali 
v klíčových obdobích evropských dějin: koncem 40. let, v 60. a 80. letech 20. století 
a v prvním desetiletí 21. století. 
 
Podobně jako období dětství po šedesátých letech 20. století se v současnosti stávají 
středobodem historického výzkumu a rostoucího zájmu příběhy mladých lidí. V současnosti 
jsou mladí lidé považováni za důležitou skupinu, o to více, že nedávný vývoj, včetně 
50. výročí událostí roku 1968, prokázal, že mládí a protest k sobě obecně patří. 
 
Interaktivní výstava ukáže návštěvníkům, že historie mladých lidí od čtyřicátých let 20. století 
v Evropě je historií nadnárodních vztahů, agitací za sociální změny a větší individuální 
svobodu, stejně jako úsilím o lepší materiální život a svobodný kulturní projev. 
Stejné síly utvářely také evropský projekt, takže situace mladých lidí jako skupiny začala být 
vnímána jako indikátor stavu celého kontinentu. Hned po hospodářské krizi se 
nezaměstnanost a emigrace mladých lidí staly symbolem závažnosti situace. Ve veřejné 
diskusi se dokonce mluvilo o vzniku „ztracené generace“ mladých Evropanů. 
 
Výstava „Neklidné mládí“ bude mít nadnárodní perspektivu, aby ukázala, jak se v uplynulých 
70 letech mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. 
 
Dům evropských dějin, který se nachází v parku Léopold v srdci evropské čtvrti, byl pro 
veřejnost otevřen v květnu 2017. Muzeum je jedinečné svým nadnárodním, evropským 
přístupem k dějinám kontinentu. Zvyšováním povědomí o rozmanitosti pohledů na minulost 
a její interpretace podporuje výměnu idejí, zpochybňuje předpoklady, a tím posiluje 
porozumění evropským dějinám. Muzeum je otevřeno každý den, vstup je zdarma a jeho 
stálá expozice je k dispozici ve 24 jazycích EU. 
 


