Press Release 12/02/14
Reunião do projeto da UE “Eurovision. Museum Exhibiting Europe”
(EMEE) em Sófia
Sófia/Bulgária - De 24 a 26 de fevereiro de 2014, os parceiros do projeto internacional Cultura
da UE “EuroVision. Museums Exhibiting Europe" irão participar numa reunião no Museu
Nacional “Terra e Homem”, em Sófia, onde vão discutir, entre outros assuntos, a situação dos
museus nacionais na Europa.

O projeto museológico interdisciplinar e internacional "EuroVision. Museums Exhibiting Europe”
(EMEE) - financiado pelo Programa Cultura da UE – tem como objetivo desenvolver abordagens
com múltiplas perspetivas para a europeização dos museus nacionais e regionais. O projeto origina,
simultaneamente, conceitos criativos para o "desenvolvimento de públicos " e tenta atribuir ao museu
um novo papel enquanto "espaço social", numa sociedade cada vez mais multicultural.
A reunião de Sófia, que contará com a visita de Sua Excelência, o embaixador da República Federal da
Alemanha na Bulgária, Matthias Höpfner, irá reunir todos os parceiros do projeto, com o objetivo de
retirar conclusões e fornecer as bases para as próximas atividades do projeto. A parte pública da reunião
focará a situação dos museus nacionais na Europa. A discussão será conduzida por especialistas de
museus da Bulgária e terá lugar no Museu Nacional Histórico, em Sófia. A parte interna da reunião
marcará o ponto de partida da segunda fase do projeto. As questões a ser discutidas são:
1. o desenvolvimento conjunto de conceitos interculturais de atividades para "Fazer a ponte para
(não)-visitantes";
2. a realização de um workshop, com o objetivo de ajudar a mediar as ideias do projeto para
profissionais de museus;
3. a preparação de um Concurso Europeu para Jovens Cenógrafos com o tema "Um Objeto Muitas visões - EuroVision". Os jovens designers de exposições são convidados a apresentar a
sua ideia de como a mudança de perspetiva (Change of Perspective - COP) pode ser mostrada
em objetos de museu, com o objetivo de apresentar uma perspetiva regional, nacional, assim
como europeia.

Com o apoio do Programa Cultura da União Europeia

O projeto EMEE é coordenado pela cátedra de História da Didática da Universidade de Augsburg.
Os parceiros do projeto são o Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa (Portugal), o Museu de
História Contemporânea, em Ljubljana (Eslovénia), o Museu Nacional Histórico, em Sófia (Bulgária), o
Atelier Brückner GmbH, em Estugarda (Alemanha), a associação artística Monochrome, em Viena
(Áustria), a Universidade Roma Tre, em Roma (Itália) e da Universidade Paris-Est Créteil - ESPE
(França). Além dos parceiros do projeto, consultores e parceiros associados estarão presentes na reunião.
Para mais informações, consultar:
Website do projeto EMEE:
http://www.museums-exhibiting-europe.eu/
Contactos:
Anna-Lena Fuhrmann
Telefone: + 49 (0) 821 598-5555
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