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PREASEISIÚINT

STAIR AN BHRIONNAITHE AGUS AN FHALSAITHE



“Fake for Real” – Osclófar taispeántas sealadach nua in Áras Stair na hEorpa 

Osclóidh Áras Stair na hEorpa, atá suite i bPáirc Léopold sa Bhruiséil, a dhoirse do thaispeántas nua 
sealadach, ‘Stair an bhrionnaithe agus an fhalsaithe’ an 24 Deireadh Fómhair 2020. Trí  Iniúchadh 
a dhéanamh ar dhomhan fíorspéisiúil an bhrionnaithe, na nithe bréige agus na mbréag, treorófar 
cuairteoirí trí scéal drámatúil ón seansaol go dtí an lá atá inniu ann. 

Le taispeáint seiftiúil scáthán ag an mbealach isteach agus turas i gcathair ghríobháin tríd an taispeántas 
leagtar síos ton na cuairte láithreach: conas a dhéanaimid an fhírinne a aimsiú nó a sheachaint? Conas a 
imrímid le seachmaill? Iarrtar ar chuairteoirí machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a gcuirtear bréaga in iúl 
agus cad chuige na bréaga sin. Mar a mhíníonn coimeádaí an taispeántais Joanna Urbanek :. Ní mór dúinn 
a bheith ar an eolas go dteastaíonn uainn uaireanta a bheith meallta, chun dul lasmuigh d’ár saol laethúil, 
a bheith ag brionglóideach. Is tréith dhaonna glacadh le nithe bréige áirithe, Ach is féidir teacht i dtír ar an 
gclaonadh sin agus bíonn iarmhairtí an-tromchúiseach aige.

Eagraithe timpeall ar shé théama agus ar fhéilire croineolaíoch, cuirtear ar fáil taispeántas saibhir de níos 
mó ná 200 réad suaithinseach ó gach cearn den Eoraip. Le bunús an-éagsúil, insíonn gach ceann acu 
scéal spéisiúil ag baint leis an bhfalsú agus an meabhlaireacht: ó ainmneacha na n-impirí Rómhánacha 
a scriosadh ó chuntais oifigiúla, beathaisnéisí ionramháilte na naomh meánaoiseach nó na scéalta taistil 
nach ndearnadh riamh — go dtí arm bréige a d’úsáid na comhghuaillithe sa Dara Cogadh Domhanda. 
Cuimsíonn siad freisin cáipéisí a bhfuil tábhacht chriticiúil leo inár stair mar Bhronntanas Constantine 
agus na litreacha a úsáidtear chun Dreyfus a chúiseamh, iad go léir ag léiriú conas is féidir le mothúcháin 
agus creidimh phearsanta tionchar a imirt ar an gcaoi a dteastaíonn uainn an domhan a thuiscint, nó é 
bréagléiriú a dhéanamh air d’aon ghnó. 

Scrúdaítear an chumarsáid faoi COVID-19 agus an mhífhaisnéis a bhaineann leis sa taispeántas reatha agus 
nuashonraithe seo. Meabhraíonn an “mífhaisnéim” go tráthúil go mbíonn fírinní agus bréaga ag scaipeadh 
i gcónaí agus go bhfuil smaointeoireacht chriticiúil agus gníomh cathartha ina gcaomhnóirí luachmhara i 
gcoinne meabhlaireachta. Is é atá sa chuid dheiridh den taispeántas, dar teideal ‘Ré na hIarfhírinne?’ Spás 
idirghníomhach atá líonta le cluichí agus físeáin inar féidir le cuairteoirí a bheith ina seiceálaithe fíricí, 
cinneadh a dhéanamh ar an méid a fhoilsítear, agus imirt le ‘scagaire boilgeog’ nuálach a dhéanann scrúdú 
ar conas a fheidhmíonn na meáin shóisialta.

Turas amharclainne trí chúiseanna, tionchar agus nochtadh nithe góchumtha, is taispeántas tarraingteach 
é seo a thugann léargas ar an am atá caite, ar an lá atá inniu ann agus an todhchaí, ina gcastacht agus ina 
gcontrárthachtaí uile. Beidh sé ar siúl ón 24 Deireadh Fómhair 2020 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2021 in 
Áras Stair na hEorpa, 135 Belliard, an Bhruiséil.

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


Maidir le hÁras Stair na hEorpa

Déanann Teach Stair na hEorpa cuairteoirí a thumadh i stair an naoú haois déag agus an fichiú haois agus 
tairgeann sé scrúdú uathúil dóibh uathúil ar fhorbairt an lánpháirthithe Eorpaigh. Is féidir le cuairteoirí 
bunús agus éabhlóid na hEorpa a fháil amach, foghlaim faoi éagsúlacht na mór-roinne agus faoi go leor 
léirmhínithe ar a scéal. Soláthraíonn taispeántais agus tairiscintí foghlama an mhúsaeim dearcadh tras-
Eorpach a dhéanann iniúchadh ar chuimhní stairiúla, eispéiris éagsúla agus talamh coitianta phobail na 
hEorpa agus an bhaint atá acu sin leis an lá inniu. Tá saorchead isteach sa mhúsaem.

 
 
 
 
 
 
 

Faisnéis phraiticiúil

Fake for Real - Stair an Bhrionnaithe agus an Fhalsaithe
Na coimeádaithe Joanna Urbanek, Simina Badica
24 Deireadh Fómhair 2020 - Deireadh Fómhair 2021
Áras Stair na hEorpa
Rue Belliard / Belliardstraat 135,
1000 An Bhruiséil, an Bheilg

Chun sábháilteacht gach duine a chinntiú le linn na paindéime, iarrtar ar na cuairteoirí: 
Caith maisc aghaidhe (os cionn 12 bhliain d’aois):
Seiceáil teochta a bheith acu ag an doras, ag úsáid teirmiméadar gan teagmháil
Áirithint a dhéanamh ar líne roimh ré 
A ngrúpaí a theorannú do bhaill den teaghlach céanna.

Féadfaidh na meáin a n-iarratais ar fhaisnéis a threorú chuig:

(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 

Is féidir íomhánna den taispeántas a íoslódáil anseo in ardghléine: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

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

