Otvaranje privremene izložbe „Nemirna mladež”
Kuća europske povijesti 1. ožujka 2019. otvara svoju drugu privremenu izložbu pod nazivom
„Nemirna mladež: Odrastanje u Europi od 1945. do danas”. Izložba će biti otvorena do kraja
veljače 2020.
Teme izložbe ključna su iskustva mladosti, od obrazovanja, zapošljavanja i izgradnje
identiteta do političkog aktivizma i zaljubljivanja. Izložba prati četiri generacije mladih koje su
odrastale u ključnim trenucima europske povijesti: kasnim 1940-ima, 1960-ima, 1980-ima i
2000-ima.
Povijest mladih danas je u središtu istraživanja i interesa, kao što je to nakon 1960-ih bila
povijest djetinjstva. Mladi su važna društvena skupina, pogotovo s obzirom na to da su
nedavni događaji, uključujući 50. obljetnicu šezdeset i osme, pokazali da su mladi svuda u
svijetu skloni prosvjedima.
Ova interaktivna izložba pokazat će posjetiteljima da je povijest mladih u Europi nakon
1940-ih povijest nadnacionalnih veza, pozivanja na društvene promjene i veće osobne
slobode, ali i želje za materijalnim napretkom i otvorenim kulturnim izričajem. Te iste sile
oblikovale su i europski projekt pa se položaj mladih kao skupine počelo smatrati
indikatorom za stanje na kontinentu. Tako je učinak nezaposlenosti i iseljavanja na mlade
nakon gospodarske krize bio znak ozbiljnosti situacije. U javnoj raspravi čak se govorilo o
„izgubljenoj generaciji” mladih Europljana.
Izložba „Nemirna mladež” iz nadnacionalne perspektive istražuje kako su mladi u Europi
tijekom proteklih 70 godina od pasivnih primatelja postali akteri povijesnih događaja.
Kuća europske povijesti smještena je u parku Léopold, u srcu europske četvrti, a svoja je
vrata javnosti otvorila u svibnju 2017. Riječ je o jedinstvenom muzeju koji povijest starog
kontinenta promatra iz nadnacionalne, europske perspektive. Postav muzeja javnosti pruža
višestruke perspektive i mogućnosti tumačenja prošlosti kako bi se potaknula razmjena
ideja, preispitala ustaljena mišljenja i time poboljšalo razumijevanje europske povijesti.
Muzej je otvoren svaki dan, a ulaz je besplatan. Stalni postav dostupan je na 24 jezika
Europske unije.

