STOVKA

Víte, že...

Víte, že...

Události mezi léty 1918 a 2018 často vnímáme
v logice školního dějepisu. Státy se boří
a vznikají, války se vedou, králové či prezidenti
mluví k davům. Dějiny jsou plné uniforem,
hrdinství i zbabělosti. Ale dějiny se neodehrávají
pouze ve vysoké politice a na bitevních polích.
A právě to jsme chtěli naší výstavou ukázat.
Životy lidí možná mnohem více ovlivní zázraky
transplantací, proměna informační společnosti
nebo prostě jen měnová reforma. Každodennost
mnohdy nepotřebuje vládce, žije v logice všedního
dne, vztahů, zdraví, možností člověka se rozvíjet.
Zároveň člověk poznává svět kolem sebe, i za
hranicemi svého města i státu. Ale také se baví,
sportem či kulturou, rozvíjí sám sebe. Události
spojené s tím vším jsme chtěli doslova „vytáhnout“
z proudu zrychlených dějin 20. století. Vždyť
kolik lidí mohou zachránit absolventi sociální
práce, jak moc proměnil náš svět internet, jak
často jsou ekonomické potřeby hybatelem dějin?
Výběr těchto událostí přitom nevisí někde ve
vzduchu obecných historických proměn, snažili
jsme se ho logicky propojit s osudy a proměnami
Jihlavy, stejně jako najít propojení v misi a práci
Vysoké školy polytechnické. Provázíme návštěvníka
jednotlivými zastaveními, aby se pozastavil,
zamyslel a především si uvědomil, že v dějinách
jsou i zdánlivě neviditelné křižovatky. A ještě
jednu misi má naše výstava, upozornit na to,že
vzdělání je nesmírně cenná hodnota, kterou bychom
měli respektovat i rozvíjet.
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Historik. Působí od roku 2014 jako náměstek
generálního ředitele Národního muzea pro
centrální sbírkotvornou a výstavní činnost,
zároveň vyučuje na Filozofické fakultě UK
v Praze české soudobé dějiny. Je autorem více než
desítky výstavních projektů, např. byl hlavním
kurátorem nových stálých expozic Muzea Vysočiny
Třebíč v roce 2013 či výstavy Fenomén Masaryk
v Národním muzeum 2017. Je autorem či
spoluautorem 25 monografií, např. „Babické vraždy
1951“. Byl členem Rady Českého rozhlasu, které
také v letech 2014–2015 předsedal. V letech
2006–2014 působil jako děkan Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
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„Člověk bez národa
by byl ničím“
Tomáš Garrigue Masaryk
– první československý prezident 1850 – 1937

