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O projekcie
Ucieczka i wypędzenie mimo, że są obecne w społeczeństwach europejskich od stuleci, zarówno
jako doświadczenie, jak i przekaz, oraz są głęboko zakorzenione w historiach rodzinnych i obecne w
opowieściach lokalnych społeczności, jak dotąd miały niewielki, jeśli w ogóle, udział w oficjalnych
miejscach pamięci kulturowej. Projekt “Flucht europäisch erzählen. Być uchodźcą: Narracja
Europejska” koncentruje się na XX i XXI wieku, w celu przedstawienia losów uchodźców w Europie w
miejscu, gdzie tradycyjnie przekazywano historię: w muzeum.
Działania w ramach projektu obejmowały: wystawy w muzeach, zajęcia szkolne w kilku krajach,
nową publikację naukową oraz stronę internetową wraz z platformą umożliwiającą stałą współprace
profesjonalistów, decydentów i ekspertów z całego świata w zakresie wspólnej narracji dotyczącej
uchodźców i innych powszechnych narracji europejskich.

Wystawa
15 eksponatów z pięciu muzeów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej przypomina o
doświadczeniach uchodźców, jakich ten kontynent był świadkiem od stuleci. Szczególnie w XX wieku
wojna, ludobójstwo, prześladowania religijne i polityczne, ubóstwo i konflikty etniczne zmusiły ludzi
do opuszczenia domów i szukania schronienia gdzie indziej. To jest wspólne europejskie doświadczenie
jednoczące kontynent na wiele różnych sposobów.
Wystawa została zaprezentowana w 2018 roku w: Lublanie (luty), Rijece (marzec), Nowym Sadzie
(marzec) i Tuzli (kwiecień), a także w 2018/2019 roku w Wiedniu (maj 2018 - styczeń 2019).

Instytucja macierzysta:
Austriacka Akademia Nauk, Instytut Studiów Kulturowych i Historii Teatru (Wiedeń, Austria)

Instytucje partnerskie:
Muzeum Wiedeńskie (Wiedeń, Austria)
Muzeum Wschodniej Bośni (Tuzla, Bośnia i Hercegowina)
Uniwersytet Eberharda i Karola w Tybindze (Tybinga, Niemcy)
Uniwersytet w Lipsku (Lipsk, Niemcy)
Muzeum Morskie i Historyczne Chorwackiego Wybrzeża w Rijece (Rijeka, Chorwacja)
Uczelnia Łazarskiego (Warszawa, Polska)
Muzeum Vojvodina (Nowy Sad, Serbia)
Narodowe Muzeum Historii Współczesnej (Lublana, Słowenia)

Instytucje finansujące:
Program “Europa dla obywateli” (Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i
Sektora Audiowizualnego, EACEA)
Wydział Kultury Kancelarii Federalnej Austrii

