POVIJEST KRIVOTVORENJA I FALSIFICIRANJA

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Projekt Europskog parlamenta

„Lažno za pravo“ – Nova izložba u Kući europske povijesti

Kuća europske povijesti otvorit će 24. listopada 2020. svoja vrata u briselskom Parku Leopold novoj
izložbi naslovljenoj „Lažno za pravo – Povijest krivotvorenja i falsificiranja“. Na put oko fascinantnog
svijeta krivotvorina, falsifikata i prevara posjetitelje će povesti uzbudljiva naracija izložbe koja
njegovu povijest opisuje od antičkih vremena do danas.
Domišljato postavljena zrcala na ulazu i labirint koji vodi od izloška do izloška znakovito govore o temi
izložbe i posjetitelje navode da se zapitaju: kako pronaći istinu? Ili možda: kako izbjeći istinu? Kako se igrati
s varkama? Potaknut će ih i na razmišljanje o tome kako se i u koju svrhu kuju i šire neistine. Kustosica
izložbe Joanna Urbanek objašnjava: „Moramo biti svjesni toga da i sami ponekad želimo biti obmanjeni,
preći s onu stranu svakodnevnice, sanjariti... Ljudski je dati se katkad zavarati. No taj je nagon moguće
zloupotrebljavati, a kada se to dogodi, posljedice su goleme.“
Koncipirana oko šest tema u kronološkom slijedu, ova izložba s više od 200 eksponata iz čitave Europe
nudi naročito bogat sadržaj. Iznimni i raznovrsni, svi su oni tu da ispričaju nevjerojatnu priču o lažiranju
i prevarama kroz povijest, od damnatio memoriae, tj. brisanja iz sjećanja svih tragova nekih rimskih
imperatora, preko srednjevjekovnih hagiografija, putopisa s nepostojećih putovanja do lažne vojske
saveznika u Drugom svjetskom ratu. Među izlošcima su i dokumenti od ključne važnosti za našu povijest,
poput Konstantinove darovnice i pisama upotrijebljenih za optužbu Dreyfusa, koji pokazuju kako emocije
i osobna uvjerenja mogu utjecati na naš način poimanja svijeta ili ga namjerno pogrešno prikazivati.
Ova se aktualna i suvremena izložba bavi i komunikacijom u vezi s COVID-om 19 i dezinformacijama koje
o njemu kruže. „Dezinfodemija“ će poslužiti kao upozorenje na to da istine i neistine kolaju neprestance
te da su kritičko razmišljanje i građansko djelovanje dragocjen štit od obmana. Završni dio izložbe pod
nazivom „Doba post-istine?“ smješten je u interaktivni prostor s igricama i videosnimcima gdje posjetitelji
mogu postati provjerivači činjenica, odlučivati o tome što će se objaviti ili se poigrati s inovativnim „filter
mjehurićem“ koji istražuje kako funkcioniraju društveni mediji.
Režirana poput kazališne predstave, ova će vam izložba na živopisan način prikazati motive, utjecaj
i raskrinkavanje falsifikata, u svoj njihovoj složenosti i proturječnostima, kroz prošlost, sadašnjost i
budućnost. Izložbu možete posjetiti od 24. listopada 2020. do 31. listopada 2021. u Kući europske povijesti
u Bruxellesu.

O Kući europske povijesti
U Kući europske povijesti posjetitelji imaju priliku uroniti u povijest devetnaestog i dvadesetog stoljeća i u
jedinstvenom se okruženju upoznati s razvojem europskih integracija. Mogu otkriti kako je nastala i kako je
evoluirala Europa, u čemu se ogleda raznolikost kontinenta i kako se njezina priča tumačila kroz povijest. U
edukacijskoj se ponudi muzeja kroz transeuropsku prizmu promatraju povijesna sjećanja, različita iskustva
i dodirne točke među narodima Europe te proučava njihov utjecaj na našu sadašnjost. Ulaz u muzej je
besplatan.

Praktične informacije
Lažno za pravo – Povijest krivotvorenja i falsificiranja
Kustosice: Joanna Urbanek, Simina Badica
od 24. listopada 2020. do listopada 2021.
Kuća europske povijesti
Rue Belliard / Belliardstraat 135,
1000 Bruxelles, Belgija
Kako bi se osigurala zaštita svih osoba tijekom pandemije, molimo posjetitelje da:
- nose maske (ako su stariji od 12 godina)
- izmjere temperaturu pri ulasku s pomoću beskontaktnog termometra
- rezerviraju posjet unaprijed preko interneta
- ograniče grupni posjet na članove istog kućanstva

Kontakti za sve upite medija:
(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

Slike izložbe možete preuzeti ovdje u visokoj definiciji:

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

