Heydrich 70

informace o putovní výstavě Post Bellum

Výstava připomínající atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypráví symbolicky sedmdesát příběhů z doby 2.
světové války. Domníváme se, že je správné popsat nejen samotnou
operaci Anthropoid, ale zabývat se i odbojem například na Pardubicku,
nesmíme zapomenout na tragické události, které následovaly: vyvraždění
Lidic, Ležáků, popravy na Kobyliské střelnici, v Mauthausenu. Chceme
prostřednictvím příběhů přiblížit dobu v roce 1942, které se obecně říká
heydrichiáda. Seznamujeme vás s příběhy například odbojářů, kteří
vojáky z Anglie schovávali, s vyprávěním dětí, kterým nacisté popravili
rodiče, lidických žen, náhodných svědků oněch událostí. Druhou polovinu
tvoří lidé, kteří zemřeli mnohem dříve, než nám mohli svůj životní příběh
předat. Jsou to vojáci z mnoha paraskupin vysazených do protektorátu,
ale i úžasní obyvatelé, kteří jim pomáhali. Právě tito lidé za to zaplatili
nejvyšší cenu. O nich se nemluví tak často jako o slavných parašutistech.
Znáte třeba rodinu Moravcových, Zelenkových, Khodlových, Fafkových?
Kromě těchto vyprávíme příběhy třeba Karla Čurdy, Viliama Gerika,
Ladislav Vaňka, kteří spolupracovali s tajnou nacistickou policií. Nakonec
jsme vybrali i sedm nacistů, kteří nesou přímou odpovědnost za nelidské
zločiny, ať už je to Heydrich, Frank či Geschke.
Výstava byla původně vystavena v replice koncentračního tábora na
Karlově náměstí v Praze, není bychom ji však rádi pustili do světa a je
tedy samozřejmě ji možné co do rozsahu jakkoliv modifikovat.

Rozsah expozice:
- 3 hlavní historické panely (3mx1,5m)
- 70 panelů s medailonky pamětníků
Jako doplňky k expozici můžeme nabídnout:
- velkou strážní věž
- repliku nacistické orlice a nápisu Arbeit macht frei, jakožto vstup do expozice „koncentračního tábora“
- 4 venkovní watchtowery, na nich 12 plachet (2x3m) s fotografiemi použitelné jako upoutávky na výstavu
(možno využít i bez watchtowerů a zavěsit například na stěnu)
- 20 lamp, které můžete nainstalovat do vašeho interiéru
- desítky metrů ostnatého drátu
- zvukovou smyčku z rozhlasových nahrávek z období Heydrichiády použitelnou do vašeho interiéru
- katalog výstavy a propagační materiály
- grafické podklady pro váš plakát, pozvánku apod.
Podmínky zápůjčky:
Post Bellum jako malá nezisková organizace musí nějak financovat náklady spojené s administrací a obnovováním výstavy, výstavu tedy běžně půjčujeme za 12.000 Kč + náklady na dopravu výstavy z Prahy.
V případě výstav delších než jeden měsíc je cena půjčovného věcí dohody.
Pro bližší informace ohledně výstavy se na nás neváhejte obrátit. Administrací výstavy je za Post Bellum
pověřen Viktor Portel, 605 858 396, viktor.portel@postbellum.cz.

