
Inaugurarea expoziției temporare „Tinerii rebeli”

La 1 martie 2019, la Casa Istoriei Europene va fi inaugurată cea de-a doua expoziție
temporară, intitulată „Tinerii rebeli: ce înseamnă să crești în Europa, din 1945 până astăzi”,
care va fi deschisă publicului până la sfârșitul lunii februarie 2020.

Expoziția va explora experiențele definitorii ale tinerilor, de la educație, angajare și
construirea unei identități până la implicarea în politică și descoperirea dragostei. În acest
scop, expoziția urmărește patru generații de tineri care au devenit adulți în momente cruciale
ale istoriei europene: sfârșitul anilor '40, anii '60, anii '80 și anii 2000.

La fel ca istoria copilăriei după anii '60, istoria tineretului reprezintă în prezent o temă
centrală de cercetare și suscită un tot mai mare interes. Tineretul este considerat acum un
grup de vârstă important, cu atât mai mult cu cât evoluțiile recente, inclusiv cea de-a 50-a
aniversare a evenimentelor din 1968, au dovedit că această combinație dintre tineri și
proteste are o putere de atracție universală.

Expoziția interactivă le va arăta vizitatorilor cum istoria europeană a tinerilor începând din
anii '40 este marcată de legături transnaționale, de mișcări pentru schimbări sociale, de
creșterea libertății individuale, de încercări de îmbunătățire a condiției materiale și de
expresii culturale deschise.
Aceste forțe au conturat, de asemenea, proiectul european, astfel încât situația tinerilor ca
grup a început să fie considerată un indicator pentru starea continentului. În urma crizei
economice, impactul șomajului și al emigrării asupra tinerilor a devenit un simbol care arată
cât de gravă este situația. În cadrul dezbaterilor publice s-a vehiculat chiar ideea apariției
unei „generații pierdute” de tineri europeni.

Expoziția „Tinerii rebeli” va adopta o perspectivă transnațională pentru a analiza modul în
care, în ultimii 70 de ani, tinerii s-au transformat dintr-un grup de receptori pasivi ai istoriei
într-un grup de actori care construiesc istoria.

Casa Istoriei Europene, situată în Parcul Léopold, în inima cartierului european, a fost
inaugurată în mai 2017. Muzeul este unic, optând pentru o abordare transnațională,
europeană a istoriei continentului nostru. Încercând să sensibilizeze publicul cu privire la
multitudinea de perspective și interpretări ale trecutului, muzeul își propune să încurajeze
schimbul de idei, să pună sub semnul întrebării supozițiile și astfel să contribuie la o mai
bună înțelegere a istoriei europene. Casa Istoriei Europene este deschisă zilnic, intrarea
este liberă, iar expoziția permanentă este disponibilă în cele 24 de limbi ale UE.


