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Solidarność. Pokojowa Rewolucja była multimedialną ekspozycją prezentującą proces wyzwalania się Polski spod
komunistycznej dyktatury w latach 1945 – 1989. Wystawa ukazała także konsekwencje upadku autorytarnego reżimu
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w roku 1989 oraz wejście krajów postkomunistycznych do Unii Europejskiej.
Narrację stanowiły krótkie, sugestywne filmy prezentowane na nośnikach multimedialnych. Każdy z nich przedstawiał
nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale ukazywał też życie kulturalne i przypominał realia codzienności tamtego
okresu w Polsce. Krótkie i zapętlone filmy pozwalały odbiorcy włączyć się w oglądanie wystawy w każdym momencie.
Wzmocnienie narracyjne stanowiły dwa duże elementy, organizujące przestrzeń wystawienniczą i zwracające uwagę
zwiedzających. Były to: zdjęcie Okrągłego Stołu i kubik symbolizujący Mur Berliński, w którym wyświetlane były
materiały wideo dotyczące upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na ekspozycję złożyły się 24 pulpity multimedialne rozchodzące się w kształcie fal od centralnego punktu wystawy,
czyli Okrągłego Stołu. Symbolizowały one impulsy, jakie za przyczyną przeobrażeń w Polsce w roku 1989, rozeszły się
po Europie doprowadzając do wielkiej fali zmian społeczno-politycznych. Zwiedzający prowadzony był przez historię
najnowszą Polski od II wojny światowej: wprowadzenie systemu komunistycznego, napięcia społeczne PRL, narodziny
Solidarności, stan wojenny, kryzys ekonomiczny lat 80-tych, działalność opozycyjną, kulturę podziemną tamtego czasu.
Wystawa zwracała szczególną uwagę na rolę obrad Okrągłego Stołu i wybory parlamentarne w roku 1989, a także
powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Ostatnie filmy opowiadały o wydarzeniach, które doprowadziły do zmiany
krajobrazu politycznego Europy: upadek ZSRR, rozwiązanie Układu Warszawskiego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej.
Opcjonalnie ekspozycji towarzyszyła publikacja przedstawiająca historię ruchu społecznego Solidarności.
Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce między 26 maja i 17 czerwca 2009 r. w Berlinie, w prestiżowym budynku
Bundestagu Paul-Löbe-Haus, w którym znajdują się biura deputowanych niemieckiego parlamentu. Wystawa została
otwarta przez Prezydenta Niemieckiego Bundestagu Norbert Lammerta oraz ówczesnego Marszałka Sejmu RP,
Bronisława Komorowskiego. Druga ekspozycja miała miejsce w Parlamencie Europejskim w Brukseli, między
7 i 11 września 2009 r. Patronat nad wystawą, która została zorganizowana z okazji 20. rocznicy Jesieni Narodów

7 i 11 września 2009 r. Patronat nad wystawą, która została zorganizowana z okazji 20. rocznicy Jesieni Narodów
w Europie Środkowo-Wschodniej, objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który wraz
z pierwszym niekomunistycznym premierem RP, Tadeuszem Mazowieckim otworzył wystawę w Brukseli. Odsłona
fragmentu wystawy miała miejsce w wrześniu 2010 roku w Sejmie RP. Patronat nad ekspozycją przygotowaną z okazji
30. lecia Solidarności objął Marszałek Sejmu, Grzegorz Schetyna.

Materiał prasowy Europejskiego Centrum Solidarności

Wystawa była czynna: poniedziałek – piątek w godz.: 10.00 – 18.00, soboty: 10.00 – 20.00, niedziele: 11.00 – 20.00.
Wstęp wolny.
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