Obecná charakteristika

Projekt se snaží propojit jednotlivé aktivity význ
amných
ostravských kulturních a vzdělávacích institucí
tak, aby se
společně podílely na tvorbě pestrého a kvalitní
ho kulturněvzdělávacího programu, který by  přitažlivě, obje
ktivně a multitematicky připomněl 20. výročí nástupu demokratické
společnosti
v roce 1989.
Smyslem projektu je ukázat minulost v celé její šíři
, tzn.
nezaměřovat se pouze na politickou linii ve vývo
ji minulého
režimu a událostí kolem roku 1989, ale divácky
atraktivním
způsobem také odhalit oblast každodenního života,
materiální a
duchovní kultury, ekonomických a společenských akti
vit, které
byly stejně důležitou součástí tehdejší společno
sti.
Výsledkem takto uplatňovaného přístupu by měl být
kvalitní
a pestrý program, který bude zahrnovat akce vzděláva
cího charakteru (konference, besedy, přednášky, setkání s pamě
tníky, filmové projekce apod.), kulturního zaměření (divadel
ní vystoupení,
literární a hudební produkce, výtvarné a filmo
vé přehlídky,
workshopy) i zábavného obsahu (happeningy, paro
die, recese,
soutěže apod.).

talací tzv. „totalitního městečka“
Projekt vyvrcholí v listopadu 2009 ins
ě, kde si návštěvníci budou moci forv prostoru Masarykova náměstí v Ostrav
připomenout události československého
mami zážitkové kultury a pedagogiky
poválečného vývoje let 1948-89.
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Absolv
e oplocena a má být objektivní, ale
v dobových kulisách. Trasa prohlídky bud
í země před rokem 1989 (nejde nám zde o
citlivou metaforou  našeho života a naš
o její objektivní zobrazení). Uprostřed
interpretaci tehdejší společnosti, ale
, na jednotlivých stanovištích budou
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ch vystoupení a atraktivních činností
mou venkovních panelů, živých divadelní
příslibu, budou si moci koupit tuzexové
(např. si vyzkouší vyplňování devizového
ky, fotografie, předměty běžné potřeby
bony, prohlédnou si staré mince a bankov
apod.)
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tura...), takže na náměstí bude možné
(oblékání, hudba, strava, film, litera
ut si hudbu 80. let, sledovat staré
nakupovat v pojízdné prodejně, vyslechno
filmové reklamy apod.).
ukončen koncertem tzv. zakázaných
Happening na Masarykově náměstí bude
1989 nemohli veřejně vystupovat.
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Předpo
áme se, že akce se stane (zvláště svým
studentů a žáků všech úrovní škol. Domnív
ravy, vzbudí značný ohlas v médiích a
finále) přitažlivou i pro návštěvníky Ost
image města.
přispěje tak k vytváření nové pozitivní

Závěr

Projekt atraktivním způsobem připomene zásadní událost naší moder
ní historie.
Plní roli vzdělávací akce, zároveň však historické informace posky
tuje účastníkům
srozumitelnou, přiměřenou a mnohdy i zábavnou formou. Splňuje tak
náročná kritéria
zážitkové kultury a pedagogiky (ve vztahu k účastnícím se školám).
Je dostatečně
efektní, aby upoutal pozornost veřejnosti, vytvoří unikát těžko srovn
atelný s historickými oslavami v jiných regionech, přispěje k zviditelnění
města Ostravy v
médiích i před obyvateli ostatních částí ČR. Svým charakterem odpov
ídá dlouhodobému
záměru Statutárního města Ostravy a obecních zastupitelstev o vytvo
ření “živé kultury a živého centra města”. Na realizaci se bude podílet řada organ
izací výzkumného (his. ústavy), vzdělávacího (školy), kulturního (divadla), polit
ického (obce)
i zájmového charakteru (kluby a sdružení).

Organizátoři

Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, Educa24 agency s.r.o
., o.s.Pant

Spolupořadatelé

Konzulát Polské republiky v Ostravě, Stavovská unie studentů Ostra
vské univerzity, VŠB-TU, Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, PaS de
Theatre s.r.o.,
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, Gymnázium Olgy
Havlové OstravaPoruba

Partneři a mediální partneři

Člověk v tísni Praha, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, OPONA
o.p.s.,
Česká televize Ostrava, Český rozhlas Ostrava, webové servery.

