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VILTOŠANAS VĒSTURE



“Pa īstam viltots” – Eiropas vēstures nama jaunā pagaidu izstāde 

Eiropas vēstures namā Briseles Leopolda parkā no 2020.  gada 24.  oktobra būs apskatāma jauna 
pagaidu izstāde “Pa īstam viltots:  viltošanas vēsture”.  Aicinām apmeklētājus uz aizraujošu un 
dramatisku ekskursiju, kurā apkopoti viltojumu, safabricējumu un maldināšanas piemēri no 
senatnes līdz mūsdienām.

Unikālu gaisotni palīdz radīt atjautīgs spoguļu izvietojums pie ieejas izstādē un maršruts cauri izstādei, kas 
iekārtots līdzīgi labirintam, liekot uzdot jautājumus: “Kā noskaidrot patiesību vai, tieši pretēji, izvairīties no 
tās atklāšanas? Kā radīt ilūzijas un rotaļāties ar tām?” Apmeklētāji ir aicināti apcerēt, kā un kādā nolūkā tiek 
izplatītas nepatiesības. Kā skaidro izstādes kuratore Joanna Urbaneka (Joanna Urbanek): “Mums jāapzinās, 
ka dažreiz mēs paši vēlamies tikt piemānīti, izbēgt no ikdienas rutīnas, sapņot nomoda sapņus. Reizi pa 
reizei ļauties maldināšanai ir tikai cilvēcīgi. Taču šo noslieci ir iespējams izmantot ļaunprātīgi, un tam var 
būt smagas sekas.”

Izstādes sešās tematiskajās sadaļās, kas sakārtotas hronoloģiskā secībā, apmeklētāju uzmanību piesaistīs 
bagātīgs eksponātu klāsts  — vairāk nekā 200  ievērības cienīgu vēstures liecību no visas Eiropas. Katrs 
eksponāts pauž savu kolorītu stāstu par viltošanas un maldināšanas izpausmi kādā dzīves jomā — sākot 
ar rakstisko liecību dzēšanu arhīvos par bijušajiem Romas imperatoriem, daļēji safabricētajām Viduslaiku 
svēto biogrāfijām, nekad nenotikušu ceļojumu aprakstiem, līdz pat veselai Sabiedroto “māņu armijai” 
Otrā  pasaules kara laikā. Izstādē apskatāmi arī dokumenti, kas ievērojami ietekmējuši vēstures norisi, 
piemēram, Konstantīna dāvinājums vai Dreifūsa lietā kā pierādījumi izmantotās vēstules, kas parāda, kā 
emocijas vai iesakņojušies uzskati var ietekmēt mūsu izpratni par pasauli vai vēlmi apzināti sagrozīt redzēto 
vai notikušo.

Izstāde ne tikai atskatās pagātnē, bet arī pievēršas aktuāliem jautājumiem  — tajā apskatīts, kā tiek 
pasniegta informācija un dezinformācija par Covid-19. Izstādes sadaļa “Disinfodemic” (“Dezinformācijas 
epidēmija”) ir savlaicīgs atgādinājums par to, ka informācijas telpā vienlaikus nemitīgi cirkulē gan patiesi, 
gan nepatiesi vēstījumi, un ka cīņā pret maldināšanu ļoti noder kritiskā domāšana un pilsoniskā aktivitāte. 
Izstādes pēdējā sadaļa “Era of Post Truth?” (“Vai dzīvojam pēcpatiesības laikmetā?”) ir interaktīva telpa, kurā 
var spēlēt spēles un noskatīties video, un kurā apmeklētāji var kļūt par faktu pārbaudītājiem, lemt par 
to, kādas ziņas tiek publicētas, un izmēģināt novatorisku “filtru burbuli”, kas ilustrē, kā notiek informācijas 
aprite sociālajos medijos.

Šajā aizraujošajā un teatrālajā izstādē varēsiet redzēt viltotāju motivāciju un viltojumu ietekmi un 
popularitāti, un tā izgaismos mūsu pagātni, tagadni un nākotni, lai cik sarežģīta un pretrunīga tā arī būtu. 
Izstāde apskatāma no 2020. gada 24. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim Eiropas vēstures namā (Briselē, 
135 rue Belliard).

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


Par Eiropas vēstures namu

Eiropas vēstures nama apmeklētāji var iedziļināties deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta vēstures 
notikumos un gūt unikālu iespaidu par Eiropas integrācijas attīstību. Apmeklētājiem ir iespēja izpētīt 
Eiropas sākotni un izaugsmi un iepazīt gan kontinenta daudzveidību, gan vēstures dažādās interpretācijas. 
Muzeja izstādes un piedāvātie mācību materiāli ir veidoti, vadoties no Eiropas skatupunkta un pētot 
vēsturiskas atmiņas, dažādas pieredzes un visu to, kas ir kopīgs Eiropas tautām, kā arī to, kā šie aspekti ir 
saistīti ar mūsdienām. Ieeja muzejā ir bez maksas.

 
 
 
 
 
 
 

Praktiska informācija

“Pa īstam viltots. Viltošanas vēsture”
Kuratores: Joanna Urbanek, Simina Badica
No 2020. gada 24. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim
Eiropas vēstures namā
Rue Belliard / Belliardstraat 135,
1000 Brussels, Belgium

Lai pandēmijas laikā garantētu gan apmeklētāju, gan darbinieku drošību, lūdzam apmeklētājus: 
valkāt sejas masku (vecumā no 12 gadiem),
ļaut pie ieejas sev izmērīt temperatūru ar bezkontakta termometru,
apmeklējumu iepriekš rezervēt tiešsaistē, 
ņemt vērā, ka apmeklētāju grupā drīkst būt tikai vienas mājsaimniecības locekļi.

Kontaktpersonas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem:

(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 

Augstas izšķirtspējas fotoattēlus varat lejupielādēt šeit:: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

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

