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EN HISTORIA OM FUSK OCH FÖRFALSKNING



”Fake for Real” – Europeiska hus öppnar en ny tillfällig utställning 

Den 24 oktober 2020 slår Europeiska historiens hus i Leopoldparken i Bryssel upp portarna till 
en ny tillfällig utställning – ”Fake for Real: En historia om fusk och förfalskning”. Med dramatiska 
skildringar får besökarna upptäcka en fascinerande värld av fusk, bluff och falskhet från antiken till 
våra dagar. 

En finurlig spegeluppsättning i entrén och en labyrintgång genom utställningarna anger omedelbart 
tonen för besöket – hur kan vi finna eller undkomma sanningen? Hur leker vi med illusioner? Som besökare 
får man fundera över hur osanningar berättas och i vilket syfte. Utställningskuratorn Joanna Urbanek 
förklarar: ”Vi måste vara medvetna om att vi ibland faktiskt vill bli lurade, gå bortanför vår vardagstillvaro, 
dagdrömma. Det är mänskligt att ta till sig vissa förfalskningar. Men den benägenheten kan utnyttjas och 
konsekvenserna kan bli enorma.”

Med sex teman och en kronologisk tidslinje visar utställningen upp ett rikt innehåll av över 200 
anmärkningsvärda artefakter från hela Europa. Var och en berättar de en fängslande historia om förfalskning 
och bedrägeri över ett brett område – från raderingen av vissa romerska kejsare ur det allmänna minnet, 
manipulerade biografier om medeltida helgon och skildringar av resor som aldrig ägt rum till en bluffarmé 
som användes av de allierade under andra världskriget. Det finns också dokument som haft avgörande 
betydelse för vår historia, som den konstantiska donationen och anklagelsebreven mot Dreyfus. Alla visar 
de hur känslor och personliga övertygelser kan påverka hur vi vill förstå världen eller medvetet feltolka 
den. 

Kommunikationen och desinformationen kring coronaviruset nagelfars också i denna dagsaktuella 
och uppdaterade utställning. ”Desinfodemin” är en läglig påminnelse om att sanningar och osanningar 
ständigt cirkulerar och att kritiskt tänkande och medborgarengagemang är viktiga bålverk mot bedrägeri. 
Det sista avsnittet av utställningen har vi döpt till ”Postsanningens era?”. Det är ett interaktivt område fullt 
med spel och videoklipp där besökarna kan bli faktagranskare, bestämma vad som ska publiceras och vara 
med i en innovativ ”filterbubbla” som granskar hur sociala medier fungerar.

Motiven, konsekvenserna, avslöjandena – upptäck allt på den här medryckande utställningen som bjuder 
på en fiktiv resa till en falsk värld och kastar ljus över vår dåtid, nutid och framtid i all dess komplexitet och 
motsägelsefullhet. Utställningen pågår 24 oktober 2020–31 oktober 2021 på Europeiska historiens hus, 
adress Rue Belliard/Belliardstraat 135, Bryssel.

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


Om Europeiska historiens hus

Europeiska historiens hus låter besökarna dyka ner i 1800- och 1900-talshistorien och utforska den 
europeiska integrationens utveckling på ett unikt sätt. De får upptäcka Europas ursprung och utveckling 
och lära sig mer både om kontinentens mångfald och om de många olika tolkningarna av Europa genom 
historien. Museets utställningar och undervisningsmaterial ger ett alleuropeiskt perspektiv och utforskar 
hur de europeiska folken minns historien, vilka erfarenheter som skiljer dem åt, vilka gemensamma 
grundvalar som förenar dem och vilken betydelse detta har för vår samtid. Inträdet till museet är gratis.

 
 
 
 
 
 
 

Praktisk information

Fake for Real: En historia om fusk och förfalskning
Kuratorer: Joanna Urbanek, Simina Badica
24 oktober 2020–oktober 2021
Europeiska historiens hus
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bryssel, Belgien

För allas säkerhet under pandemin uppmanas besökarna vänligen att 
bära munskydd (över 12 år),
låta kontrollera sin kroppstemperatur med en kontaktfri termometer i entrén,
förhandsboka på nätet, 
begränsa sina grupper till medlemmar av samma hushåll.

För medierelaterade frågor, kontakta

(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 

Bilder från utställningen kan laddas ner i högupplöst format här: 
https://drive.google.com/drive/folders/1f4xdYzihVWpHopu9OzqaYk2DSitgDrWU?usp=sharing

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

