
Hankkeen toteuttaja: Euroopan parlamentti
MEDIATIEDOTE

VÄÄRENNÖKSET KAUTTA AIKOJEN



”Aito vai feikki” – uusi vaihtuva näyttely Euroopan historian talossa 

Brysselin Léopold-puistossa sijaitsevassa Euroopan historian talossa avautuu 24.  lokakuuta 
2020 uusi vaihtuva näyttely ”Aito vai feikki: Väärennökset kautta aikojen”. Näyttely vie kävijän 
jännittävällä tavalla väärennösten kiehtovaan maailmaan aina antiikin ajoista nykypäivään. 

Sisäänkäynnille taidokkaasti asetellut peilit ja näyttelyn läpi kulkeva labyrintinomainen polku avaavat 
kävijälle heti näyttelyn teemaa – miten löydämme totuuden tai kierrämme sitä? Miten leikittelemme 
illuusioilla? Kävijää haastetaan pohtimaan, miten valheita kerrotaan ja miksi. Näyttelyn kuraattori Joanna 
Urbanek pohjustaa asiaa näin: ”Meidän on tiedostettava, että haluamme joskus tulla huijatuiksi, nousta 
arjen yläpuolelle, heittäytyä unelmien vietäviksi. On inhimillistä uskoa tiettyihin valheisiin. Mutta tätä 
taipumusta voidaan käyttää hyväksi, ja seuraukset ovat mittavat.”

Näyttelyssä on esillä yli 200 esinettä eri puolilta Eurooppaa. Ne havainnollistavat näyttelyn kuutta 
teemaa, joissa edetään aikajärjestyksessä. Kukin esine kertoo vastustamatonta tarinaansa väärennöksistä 
ja petoksista – Rooman keisareiden pyyhkimisestä pois historiankirjoista, keskiaikaisten pyhimysten 
elämäkertatietojen peukaloimisesta, kuvitteellisista matkoista tai vaikkapa liittoutuneiden valearmeijasta 
toisessa maailmansodassa. Niihin kuuluu myös historiamme kannalta ratkaisevan tärkeitä asiakirjoja, 
kuten Konstantinuksen lahjakirja tai Dreyfusin syytteen tueksi esitetyt kirjeet. Ne kaikki kuvaavat, kuinka 
tunteet ja omat uskomukset voivat vaikuttaa siihen, miten miellämme maailman tai miten esitämme sen 
tietoisesti väärässä valossa. 

Näyttelyssä kerrotaan myös ajankohtaisista aiheista, kuten koronaviruspandemiaa koskevasta viestinnästä 
ja siihen liittyvästä disinformaatiosta. Pandemiaan liittyvä disinformaatio on ajankohtainen muistutus 
siitä, että olemme faktojen ja valheiden ympäröimiä ja että kriittinen ajattelu ja kansalaistoiminta toimivat 
arvokkaana kilpenä huijausta vastaan. Näyttelyn viimeinen osio ”Totuuden jälkeinen aika” on pelejä 
ja videoita sisältävä interaktiivinen tila, jossa kävijä voi ryhtyä faktantarkistajaksi, päättää, mikä päätyy 
julkaistavaksi, ja leikkiä innovatiivisella ”filtterikuplalla”, joka havainnollistaa sosiaalisen median toimintaa.

Näyttely esittelee vaikuttavalla tavalla väärennösten motiiveja, vaikutusta ja niiden paljastumista. Se 
valottaa menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta kaikessa moninaisuudessaan ja vastakohtaisuudessaan. 
Näyttely on esillä 24.  lokakuuta 2020 – 31.  lokakuuta 2021 Euroopan historian talossa Brysselissä (rue 
Belliard 135).

https://historia-europa.ep.eu/fi/fake-real


Tietoa Euroopan historian talosta

Euroopan historian talossa esitellään ainutlaatuisella tavalla 1800- ja 1900-lukujen historiaa ja Euroopan 
yhdentymisen kehitystä. Kävijät pääsevät perehtymään maanosan varhaisiin vaiheisiin ja kehitykseen ja 
saavat käsityksen Euroopan kulttuurisesta moninaisuudesta ja erilaisista historiantulkinnoista. Museon 
näyttelyiden ja opetusaineiston näkökulma historiaan on Euroopan laajuinen. Aineistossa tarkastellaan 
Euroopan kansojen erilaisia muistoja ja kokemuksia historian tapahtumista, kaikille eurooppalaisille 
yhteisiä asioita ja näiden suhdetta nykypäivään. Museoon on vapaa pääsy.
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Jotta kaikkien turvallisuus voidaan varmistaa pandemian aikana, kävijöitä pyydetään 
käyttämään kasvomaskeja (koskee yli 12-vuotiaita)
kulkemaan saapuessa lämpötilan mittauspisteen kautta (mittaus tapahtuu kosketuksetta)
varaamaan käynnin etukäteen 
huolehtimaan, että omassa ryhmässä on vain saman kotitalouden jäseniä.

Median yhteydenotot:

(FR/NL) Noor Van der Poorten 
noor@beculture.be 
+32 2 644 61 91 
+32 4 75 47 29 44
 
(EN) William Parker-Jenkins
william.parker-jenkins@europarl.europa.eu 

Teräväpiirtokuvia näyttelystä voi ladata täältä: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

