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RĂZBOIUL RECE 

O SCURTĂ ISTORIE A LUMII ÎMPĂRȚITE 

 

 

 

Expoziție pregătită de 

Institutul Memoriei Naționale – 

Comisia de Urmărire a Crimelor împotriva Poporului Polonez 

Departamentul din Varșovia 

 

 

Autorii expoziției – concept, fotoeditare, texte 

dr. Paweł Sasanka, Sławomir Stępień 

 

 

Consultare științifică 

prof. conf. dr. Antoni Dudek, prof. conf. dr. Jerzy Eisler 

 

 

Proiectul grafic al expoziției 

Krzysztof Burnatowicz 

 

 

 

După război urmează o scindare între Uniunea Sovietică 

și sateliții săi de o parte, iar restul globului pământesc de 

cealaltă parte. 

Pe scurt, într-un singur loc avem două lumi. 

 

Charles E. Bohlen, 30.VIII.1947 

(diplomat american, ambasador SUA la Moscova între anii 

1953-1957) 
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Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu vă invită să participați joi, 

06.10.2022, de la ora 10.00, la expoziția de fotografie „Războiul Rece”. Evenimentul se va 

desfășura la sediul Universității din Complexul Debarcader, str. Tineretului, nr. 4. 

Expoziția „Războiul Rece” este o invitație de a călători în trecut, în realitatea 

conflictului, care, timp de aproape o jumătate de secol de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, a dominat istoria postbelică, a influențat viața a milioane de oameni și a transformat 

chipul lumii actuale. Caracterul total și polivalent al confruntării din timpul Războiului Rece 

și-a lăsat amprenta pe multe dintre diferitele sfere ale vieții. Acesta este și motivul pentru care 

expoziția a fost construită sub forma unei narațiuni pluristratificate, constând în evenimente, 

fenomene și diferite aspecte ale acestora, semnificative - deși uneori puțin cunoscute sau chiar 

uitate - pentru mersul acestui conflict. Cu toate acestea, Războiul Rece poate fi privit nu numai 

prin prisma marilor politici și a rivalității americano-sovietice, ci și prin prisma unor destine 

umane individuale, precum povestea polițistului de frontieră NRD, care a fugit în Berlinul de 

Vest atunci când orașul a început să fie îngrădit de ziduri, sau faimoasa fotografie cu un bărbat 

necunoscut, îmbrăcat într-o cămașă albă, care oprește o coloană de tancuri în Piața Tian'anmen 

din Beijing în iunie 1989.  

Expoziția a fost prezentată în multe orașe din Polonia, a avut și numeroase prezentări în 

străinătate: în Bulgaria, Danemarca, Republica Moldova, Germania, România, Letonia, 

Slovacia, Ungaria și Ucraina. 
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