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Fake for Real – Dom európskej histórie otvára novú dočasnú výstavu 

Dom európskej histórie v parku Leopold v Bruseli otvára 24. októbra 2020 svoje brány s novou 
dočasnou výstavou Fake for Real: história pozmeňovania a falšovania. Návštevníci objavia 
fascinujúci svet falzifikátov, napodobenín a klamov, ktorým ich prevedú napínavé príbehy od čias 
antiky až po súčasnosť. 

Rafinovaná inštalácia zrkadiel pri vstupe a labyrint cestičiek prevádzajúcich výstavou od prvého momentu 
určia tón návštevy – ako nájsť pravdu alebo sa jej vyhnúť? Ako sa hráme s ilúziami? Výstava nabáda 
návštevníkov rozmýšľať, akým spôsobom sa klamstvá rozprávajú a akému účelu slúžia. Kurátorka výstavy 
Joanna Urbanek vysvetľuje: „Musíme si byť vedomí toho, že občas chceme byť podvedení, aby sme mohli 
prekročiť hranice našej každodennej existencie, aby sme mohli snívať aj vo dne. Je ľudské prijať niektoré 
klamstvá. Sklony k nim sa však dajú zneužiť a následky môžu byť obrovské.“

Výstava ponúka bohatú ukážku až 200 mimoriadnych artefaktov z celej Európy zasadených do šiestich 
tematických skupín a chronologickú časovú os. Každá skupina je rozsiahla a opisuje pútavý príbeh o 
falzifikácii a podvodoch počnúc vymazanými záznamami o rímskych cisároch, cez prepisované životopisy 
stredovekých svätcov, príbehy o cestách, ktoré sa nikdy neudiali, až po fiktívnu armádu, ktorú predstierali 
Spojenci počas druhej svetovej vojny. Výstava tiež obsahuje dokumenty, ktoré majú mimoriadne veľký 
význam pre naše dejiny, napríklad Konštantínova donácia a listy, ktoré boli použité na obvinenie Alfreda 
Dreyfusa. Všetky z nich ilustrujú, ako vedia emócie a osobné presvedčenie ovplyvniť to, ako chceme chápať 
svet, alebo ako môžu byť úmyselne využívané na jeho dezinterpretáciu. 

Táto vysoko aktuálna výstava si ďalej všíma aj aktuálne témy, ako je komunikácia o ochorení COVID-19 
a dezinformácie, ktoré s ním súvisia. Táto dezinformačná epidémia, alebo „dezinfodémia“, má slúžiť ako 
pripomienka, že okolo nás neustále kolujú pravdy aj nepravdy a že proti klamstvu nás najlepšie chráni 
kritické myslenie a občianska angažovanosť. Posledná časť výstavy s názvom Éra po pravde? sa skladá 
z interaktívneho priestoru plného hier a videí, kde sa návštevníci môžu zahrať na overovateľov faktov, 
rozhodovať o tom, čo bude zverejnené a čo nie a zaexperimentovať si s inovatívnou „filtrovacou bublinou“, 
ktorá ukáže, ako fungujú sociálne médiá.

Štylizovaná cesta dôvodmi, následkami a odhaľovaním nepravostí – aj taká je táto podmanivá výstava, 
ktorá vrhá svetlo na minulosť, súčasnosť a budúcnosť v ich celkovej komplexnosti a protikladoch. Výstava 
potrvá od 24. októbra 2020 do 31. októbra 2021 v Dome európskej histórie, ulica Belliard č. 135 v Bruseli.

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


O Dome európskej histórie

Dom európskej histórie návštevníkom približuje dejiny 19. a 20. storočia a ponúka im jedinečnú možnosť 
pozrieť si vývoj európskej integrácie zblízka. Návštevníci objavia pôvod a vývoj Európy, naučia sa o 
rôznorodosti kontinentu a rôznych výkladoch jeho histórie. Výstavy a vzdelávacia ponuka múzea sa 
opierajú o celoeurópsky uhol pohľadu, ktorý skúma historickú pamäť európskych národov, ich rôznorodé 
skúsenosti a spoločné základy, a ako toto všetko súvisí so súčasnosťou. Vstup do múzea je voľný.

 
 
 
 
 
 
 

Praktické informácie

Fake for Real – história pozmeňovania a falšovania
Kurátori: Joanna Urbanek, Simina Badica
Od 24. októbra 2020 do 31. októbra 2021
Dom európskej histórie
Rue Belliard / Belliardstraat 135,
1000 Brusel, Belgicko

Aby bola počas pandémie zachovaná ochrana všetkých návštevníkov, žiadame ich, aby 
nosili rúška (starší ako 12 rokov),
prešli kontrolou teploty pomocou bezkontaktného teplomeru pri vchode,
si rezervovali návštevu online, 
skupiny pozostávali iba z členov jednej domácnosti.

Kontaktná osoba pre médiá:

(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 

Obrázky z výstavy sa dajú stiahnuť vo vysokom rozlíšení tu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

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

