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program

10.00 powitanie  

   referaty impulsowe (ok. 15 minutowe)

11.45 przerwa

12.00 dyskusja »transforming memories«

13.30 przerwa/ obiad 

14.30pm przedstawienie projektu “miejsca wspomnień” 

14.45pm wyniki tygodniowego projektu na zamku w namedy - wybór 

15.45pm zakończenie

16.30pm spotkanie z prasą

szczegółowy program na: www.erinnerungsraeume.de
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dokąd z dziedzictwem kulturalnym?  o historii w przyszłości
»pamięć nie jest pojemnikiem, z którego wspomnienia,  
raz tam włożone, mogą być wyjmowane  
ponownie, według upodobania. 
zamiast tego, każda umysł kontroluje 
na ile realnie system ten działa i spogląda  w przyszłość«
niklas luhmann (1997); die gesellschaft der gesellschaft, str.581.

Viehmarktthermen (dawne termy rzymskie – plac targu bydłem) pod >>ungers Vitrine<< w trewirze, to 
świetne miejsce na spotkanie się przeszłości, współczesności i przyszłości. sympozjum, rozpoczynające 
się serią piętnastominutowych referatów impulsowych, prowadzić będzie do wspólnej dyskusji wszystkich 
biorących w nim udział szkól z polski, irlandii, francji, Belgii, niemiec  i szwajcarii, o życiu kulturalnym w 
nadrenii palatynacie. 

w centrum uwagi pozostaje główna kwestia prowadząca do tematu sympozjum końcowego :

czy można poprzez dialog z młodymi wypracować wspólną świadomość dziedzictwa kulturowego i skierować 
ją ku przyszłości?

pamiętać czy zapomnieć

transforming memories to próba połączenia wspomnień wplecionych w miejsca, przestrzeń i obrazy, i 
zrekonstruowanie ich w zarysie przyszłości. czy istnieje kreatywny, indywidualny lub kolektywny sposób 
postrzegania, interpretacji i wykorzystywania przestrzeni architektoniczno-obrazowej, postrzegania historii 
sterowanej medialnie ze względu na to, co nowe? a może lepiej, żeby nasz umysł zapomniał radykalnie wszy-
stkie stare historie, a dotarł wreszcie  do tych historyjek, których oczekuje od nas współczesność (jeśli mamy 
jeszcze nadzieję na jakąś przyszłość w ogóle?)

kulturowe osiągnięcia, czy niepowodzenia?

sympozjum pyta zatem – nie bez sceptycyzmu - o idee i scenariusze, którymi kierują się młodzi  w temacie 
spuścizny kulturalnej kraju, regionu, miasta, grupy społecznej, ludzi. kulturowe osiągnięcia, czy niepowod-
zenia – którym aspektom powinniśmy poświęcić nasza uwagę? może temu, co inne, obce, dalekie, albo 
- bliskie, lecz przemilczane i wyparte ze świadomości? a może, przede wszystkim, powinniśmy skupić się 
na tym, co turystycznie cenne, na tym, co się liczy? teraźniejszość wynikająca z przeszłości i wpływająca na 
przyszłość gromadzi cenne nowe środki i wytycza i nowe drogi społeczeństwu, aby określić sens interakcji 
tych trzech pojęć czasowych.

współczesność: od przeszłości do przyszłości

czy dzisiejsze społeczeństwo (informatyczne i naukowe) dysponuje środkami lub nowo wytyczonymi droga-
mi, pozwalającymi sprowadzić pojęcia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do pewnej sensownej, pro-
duktywnej interakcji ? a może powinniśmy jak najszybciej pożegnać się z nostalgicznym, sentymentalnym 
rozpatrywaniem historii, jako >>przeświadczenia przyszłości<<? zwłaszcza, że w naszym społeczeństwie 
medialnym >>ekspansja współczesności kosztem pozostałego czasu<< (alexander kluge) stosowana jest bez 
opamiętania i bez jakiejkolwiek logiki. 

kreatywność i innowacja 

Biorąc za przykład europejski rok kreatywności i innowacji 2009, należało by podtrzymać publiczne i kul-
turalne zainteresowania innowacyjnością oraz artystyczną kreatywnością, zwłaszcza, że odbyło się to przy 
udziale mediów. niech ta kreatywność wpływa – przez zaskakujące interpretacje – na zmianę naszych 
stereotypów, na odnowienie naszego postrzegania historii; historii, która dla przyszłości okazała się bardzo 
znacząca i motywująca. 
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