10 957

DNŮ SVOBODY

3. – 15. října

Výstava: Než přišla svoboda
Vernisáž 3. října v 15:30 na Palackého
náměstí. Původní výstava Pardubického
kraje přiblíží situaci v různých
oblastech života před rokem 1989
a změny, ke kterým mohlo díky
sametové revoluci dojít.

8. listopadu

17:00 Centrum Pontopolis
Beseda s Danielem Kroupou
politikem a signatářem Charty 77
na téma Svoboda a svobodná
společnost.
(Dopoledne proběhne beseda pro
studenty poličského gymnázia.)

11. listopadu
8:00 Tylův dům

Fany byla při tom (projekce pro ZŠ)

Snímek popisuje události roku 1989 v Lipsku
pohledem desetileté dívky .
10:00 Tylův dům
Nikdy neodvracej zrak (projekce pro ZŠ/SŠ)

12. listopadu

18:00 Tylův dům
Vernisáž výstavy fotograﬁí Petra Kleina
„… fotil jsem pro stávkový výbor.”
Reportážní fotograﬁe pořízené
v období listopad až prosinec 1989
pro Studentský stávkový výbor
v Hradci Králové.

17. listopadu

10:00 – 19:00 Tylův dům
Výstavy:
Občasníky Občanského fóra Polička,
fotograﬁe Pavla Váchy Devítkové
vzpomínání a fotograﬁe Petra Kleina
„… fotil jsem pro stávkový výbor.”

14:15 Tylův dům (velký sál)
„Bytové“ kino:
Něžná revoluce, ČSSR, 1989, 70 min.
Sběr a sestřih dokumentárních materiálů
z roku 1989 a zejména z období
po 17. listopadu - první kombinovaná kopie
byla vyrobena 28. 12. 1989.

15:30 Tylův dům (velký sál)
Scénické čtení dobových textů
10:00 Tylův dům (velký sál)
Připomenutí obětí komunismu na Poličsku. v podání studentů divadelní školy při
Divadelním spolku Tyl.
10:30 Tylův dům (velký sál)
16:30 Tylův dům (velký sál)
„Bytové“ kino:
„Bytové“ kino:
Postava k podpírání, ČSSR, 1963, 38 min.
Farářův konec, ČSSR, 1968, 96 min.
Kafkovské zobrazení absurdních situací,
Film režiséra Evalda Schorma podle
souvisejících s obdobím kultu, jehož
předlohy Josefa Škvoreckého vypráví
zvrhlost jsme si nedokázali uvědomovat.
příběh o falešném knězi, který jakoby
Režie Pavel Juráček.
vdechoval nový život ﬁgurkám vesničanů
11:30 Tylův dům (velký sál)
a rozdmýchával groteskní obrázek
„Bytové“ kino:
vesnické idyly.
Smuteční slavnost, ČSSR, 1969, 70 min.
18:00 Evangelický kostel - Bohoslužba
Trezorový ﬁlm režiséra Zdenka Sirového
průvod k soše Tomáše G. Masaryka.
líčí vystěhování odbojného sedláka i jeho
pohřeb o několik let později ve vesnici,
18:00 Divadelní klub
kam se nikdy nesměl vrátit – ani po smrti.
Raut, koncerty, setkání, ...
Tros stricos, Fotrs Blues a Paní věší prádlo
13:00 Muzeum CBM
+ scénické čtení hry Henrika Ibsena
Vernisáž výstavy 30 let od sametové
Nepřítel lidu v podání Petra Erbese a spol.
revoluce a beseda s členy Občanského
fóra Polička.
Výstava z muzejních sbírek o přelomových 19:30 Pietní procházka
od Divadelního klubu k pomníku obětem
událostech našich dějin v Poličce
druhého a třetího odboje.
(k vidění do 22. 12.).

Vstupné na všechny akce zdarma
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