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malá vila Památníku   
národního písemnictví  
 Pelléova 20/70 
 Praha 6

Program naleznete na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz  
 a www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi. vstup zdarma

Začátky debat od 18.00 hodin 
Začátky filmových promítání od 20.30 hodin

Praha skrze objektivy / Debata

Představení projektu Courage a debata s režisérem  
Peterem scheinerem, spojená s promítáním jeho záběrů 
ze srpna 1968 / moderuje historik miroslav michela
Praha objektivem tajné policie / výstava

výstava Praha objektivem tajné policie z produkce  
Ústavu pro studium totalitních režimů

1968: Populární kultura, mýtus a kritika / Debata

Panelová diskuze se zaměřením na vztah československého 
i světového roku 1968 ke kultuře a ideologii organizovaná 
Centrem pro studium populární kultury / jaký obraz 
Pražského jara vytvářely normalizační filmy, jak se vyvíjela 
jeho historická paměť po roce 1990 a co znamená rok  
1968 dnes? / Debatovat budou politolog Pavel barša,  
sociolog a historik stanislav holubec a historici  
jakub machek a Zdeněk nebřenský
Za volantem nepřítel / fiLm

Promítání filmu karla steklého zasazeného  
do atraktivního taxikářského prostředí z roku 1974

Muzea & ideologie / Debata

Debata věnující se československým stranickým muzeím, 
formování a podobám muzejnictví a výstavnictví  
po roce 1948 / Proč je dnes toto téma aktuální?  
/ Zúčastní se historik ondřej táborský, historik a muzeolog 
Pavel Douša a další / moderuje veronika rollová
Podnikový archiv Památníku národního písemnictví / výstava

výstava materiálů podnikového archivu Památníku  
národního písemnictví z 60. let

"Krumpáč nám přeci nevezmou" / Debata

o bytových revoltách s disidentkami silvestrou Chnápkovou, 
jarmilou johnovou a jaroslavou Šiktancovou  
/ moderuje milena Štráfeldová
Bytová revolta / výstava

výstava portrétních plakátů doprovázející knihu bytová revolta
Paní Zdena / fiLm

Promítání dokumentu o Zdeně erteltové Philipsové  
za účasti režiséra josefa Platze

Zakončení / konCert

veřejná debata a hudební zakončení minifestivalu  
/ stárneš, microvomit

Po  
5.11. 

Čt  
8.11.

Út  
6.11. 

Pá  
9.11.

St   
7.11.
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