
’09

Luboš Kotek: Absurdistán – 
léta nesvobody /
výstava fotografií
Soubor fotografií kaÏdodennosti normalizace, odhalujících
mnoÏství absurdních, nechtûnû komick˘ch situací a scén,
skryt˘ch za ‰ediv˘m povrchem Husákovy doby. 

27 |10 | 18.00 vernisáž výstavy

knihovna
václava havla
václav havel
library
září september
říjen october

1989–2009: Společnost. Dějiny. Politika.
Liblice

V˘roãní konference pofiádaná Ústavem pro soudobé dûjiny AV
âR ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Goethe-
Institut Prag. Zá‰titu nad konferencí pfievzali b˘val˘ prezident
Václav Havel a místopfiedseda Senátu PâR Petr Pithart. 

Pfies 30 odborníkÛ z âeské republiky a ze zahraniãí, ktefií 
na konferenci pfiednesou své pfiíspûvky a komentáfie v sedmi 
tematick˘ch panelech, si klade za cíl pfiedstavit souãasn˘ 
historick˘ a sociálnûvûdní v˘zkum událostí roku 1989 v ‰ir‰ím
dûjinném i geografickém kontextu. V rámci úvodního panelu 
své pfiímé zku‰enosti s pfielomov˘mi událostmi a jejich reflexi
zprostfiedkují v˘znaãné osobnosti politického a akademického
Ïivota stfiedoevropsk˘ch zemí.

16 |–18|09 | 1989–2009: Společnost. 
Dějiny. Politika.

konferenãní centrum AV âR na zámku v Liblicích
program konference jek dispozici na adrese www.usd.cas.cz

Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík. 
Filosof a politická zodpovědnost. 
Se‰it Knihovny Václava Havla 3/09
Soubor interpretací díla Václava Havla z pera pfiedního ãeského
filosofa, signatáfie Charty 77 a dlouholetého Havlova spolupra-
covníka, kter˘ ve svém díle rozvíjí Masarykovu a Rádlovu 
tradici my‰lení filosofického a souãasnû politického i náboÏen-
ského. Hejdánkovy texty o Václavu Havlovi, psané pÛvodnû 
pro samizdat a publikované poté porÛznu ãasopisecky, 
vycházejí v tomto celku poprvé. 

15|10 | 18.00 křest Sešitu Ladislav Hejdánek
Havel je uhlík. Filosof 
a politická zodpovûdnost.  

Václav Havel – český mýtus 
aneb Havel v kostce 
stálá expozice
Expozice sestavená z unikátních fotografií, dokumentÛ 
a artefaktÛ ze soukrom˘ch zdrojÛ ukazuje jednotlivé fáze 
Ïivota a jednotlivé podoby Václava Havla: dûtství a mládí 
v rodinû, postiÏené komunistick˘m reÏimem (ironick˘ název
„BurÏoazní pÛvod“); divadelní éra ‰edesát˘ch let; doba 
politického disentu, vûznûní a revoluce; doba prezidentství.
Náv‰tûvník si mÛÏe ãíst na stûnách krátké úryvky z Havlova
díla - esejí, politick˘ch projevÛ, divadelních her i básní, 
v ãe‰tinû a v angliãtinû. Nebo mÛÏe pfiímo v expozici usednout
a zaãíst se do nûkteré z Havlov˘ch knih v nûkterém z mnoha
jazykÛ, do kter˘ch bylo Havlovo dílo pfieloÏeno. Pfii tro‰e 
‰tûstí lze v expozici potkat i Václava Havla...



„Já prostě nemůžu žít jinak“
Proces s členy VONS v roce 1979
V˘stava pfiibliÏuje proslul˘ politick˘ proces, v nûmÏ byla 
odsouzena ‰estice ãlenÛ VONS. Autofii pfii její pfiípravû vyuÏili
vedle jiÏ znám˘ch pramenÛ také novû dostupné dokumenty,
vãetnû vy‰etfiovacích, soudních ãi vûzeÀsk˘ch spisÛ. 
Autofii v˘stavy: Petr BlaÏek a Tomá‰ Bursík 
Grafické zpracování: Pavel Hrach 

V˘stavu pofiádá Knihovna Václava Havla 
ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dûjiny AV âR 
a knihovnou Libri prohibiti

22|09 | Kolokvium
15.00 zahájení
15.15 – 16.00 historick˘ panel

Petr BlaÏek (ÚSD AV âR) – 
Vy‰etfiování a pfiíprava procesu s ãleny VONS 
Jaroslav PaÏout (Libri prohibiti) – 
Ohlasy procesu s ãleny v zahraniãí 
Tomá‰ Bursík (ÚSD AV âR) – 
Vûznûní ãlenÛ VONS

16.00 – 16.15 pfiestávka
16.15 – 17.45 diskuse s ãleny VONS 

moderátor: Petru‰ka ·ustrová. 
Pozváni jsou v‰ichni dosud Ïijící odsouzení 
ãlenové VONSU: 
Otta Bednáfiová, Jifií Dienstbier, Václav Havel,
Dana Nûmcová a Petr Uhl. 

18.00    vernisáž výstavy

22 |10 | 18.00 Rekonstrukce
Dokumentární pásmo o soudním líãení se 
ãleny VONS u Mûstského soudu v Praze 
22. – 23. 10. 1979

Šance 1989 aneb Window of opportunity
Multimediální projekt Divadla Archa na téma: 
Svoboda! Svoboda?
vznikl˘ v koprodukci Knihovny Václava Havla 
a ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dûjiny v Praze 
a Ústavem pro souãasné dûjiny, Postupim, Nûmecko.

Window of opportunity je termín, kter˘ pouÏívá americká 
vesmírná agentura NASA. Je to komplikovaná konstelace 
podmínek, bûhem nichÏ mÛÏe raketa startovat do vesmíru. 
V pfieneseném v˘znamu je to ‰ance, kterou je tfieba vyuÏít, 
protoÏe se mÛÏe opakovat aÏ po dlouhém ãase. 
VyuÏili jsme ‰anci, kterou nám pfiinesl rok 1989?
Veãer dokumentárního divadla ·ance 1989 vychází z postupÛ
loÀského úspû‰ného projektu Misunderstanding 68. 
Jde o scénickou formu, která v sobû propojuje divadelní tvar 
a odbornou debatu. Rámec celého veãera bude vytváfiet fiktivní
Ïivé vysílání rozhlasové stanice RADIO 89 FM. 
Ústfiední osu veãera bude tvofiit dramatick˘ komiks 
Kurt a Kvûta. 
Autofii projektu: Tomá‰ Vrba, Ondfiej Hrab, Jana Svobodová
Scénáfi: Jana Svobodová a Anna Grusková
Scéna a reÏie: Jana Svobodová
Text rozhlasového komiksu Kurt a Kvûta: Anna Grusková
Plakát a v˘tvarná podoba komiksu Kurt a Kvûta: Danglár

16 |09 | 20.00 Šance 1989 
v Divadle Archa

30 |09 | 21.00 Šanca 1989 
v Štúdiu Divadla 
Andreja Bagara, Nitra (SK)
v rámci Medzinárodného 
divadelného festivalu 
DIVADELNÁ NITRA ‘09

 

PRŮCHODNÍ

knihovna václava havla
václav havel library

Knihovna Václava Havla v Galerii Montmartre/ 
Vaclav Havel Library at Montmartre Gallery
Řetězová 7, 110 00 Praha 1

Otevřeno úterý až neděle, 12.00–18.00
Open Tuesday – Sunday, 12:00–18:00

Vstupné 50 Kč
Admission CZK 50

www.vaclavhavel-library.org

H L A V N Í  M E D I Á L N Í  P A R T N E R


