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the ChaNge of
PersPective (coP)

O EuroVision: Museums Exhibiing Europe (EMEE) é
um projecto europeu de desenvolvimento de museus
para os museus nacionais e regionais. Explora uma
abordagem interdisciplinar inovadora fazendo com
que os museus reinterpretem os seus objetos num
contexto mais amplo da história transnacional e da
Europa. O enquadramento teórico e práico necessário
é desenvolvido, colocado em práica e avaliado por
uma rede internacional, transsectorial, reunindo a
excelência criaiva dos museus e dos agentes culturais,
num projeto com base no conhecimento cieníico da
didáica da História enquanto mediadora da cultura.
Será apresentado ao visitante no chamado
„EuroVision Lab“, com o lema de:

COP 1: A reinterpretação europeia dos
objectos

„Um objecto – Muitas Visões – Eurovisões“
O „EuroVision Lab“ é, por natureza, experimental e terá
lugar em todas as insituições parceiras. Compreende
uma variedade de diferentes acividades com apelo
público (por exemplo, projetos de exposições,
apresentações culturais), o que coloca em práica o
conceito de „Change of Perspecive“ (COP) - Mudança
de Perspeciva, para promover a Europeização dos
museus regionais e nacionais. De modo a lidar com
a cultura e a idenidade históricas, a COP tem três
componentes.

objeCts

•

Como se esivessem a olhar através de uma gama de
lentes diferentes, os especialistas e os visitantes descobrem que um e o mesmo objeto pode ser percepcionados numa forma e contexto compostos por diversas
camadas. Assim, o COP 1 inceniva os visitantes a serem
acivamente envolvidos na re-interpretação Europeia
dos objetos, cruzando perspecivas locais, nacionais,
transnacionais e globais.

Ferramenta 1: Tornando a Europa visível
(explorando novas perspecivas)
Ferramenta 2: O museu enquanto „arena social“.
(integrando a Europa mulicultural)
Ferramenta 3: Criando pontes
(através de acivação e paricipação)
Ferramenta 4: Tradução sinestéica e
transformação de conteúdos
Ferramenta 5: A Web social e interacção com os
novos media

COP 2: Acivação e paricipação dos visitantes

A COP2 põe em práica a mudança de perspeciva entre os especialistas do museu e os visitantes. O museu
testa estratégias que se afastam da sua prerrogaiva
tradicional de interpretação histórica, incenivando os
visitantes a releir e expressar sua própria abordagem
aos conteúdos do museu. As etapas variam desde a apresentação de acivação dos objetos até à concepção de
um projeto de exposição sinestésica e e acompanhando
programas culturais em partes projetadas pelos visitantes e até mesmo „não-visitantes“.

COP 3: Ampliando perspecivas
A COP 3 é conseguida através da mudança das perspecivas, por meio do intercâmbio internacional e interdisciplinar de ideias, conhecimentos e objetos, de modo
a superar a estreiteza de perspecivas nacionais e eurocêntricas. Para cumprir esse objeivo, será criada uma
rede europeia de peritos de museus e agentes culturais.

Desenvolvimento de conjuntos de ferramentas
de COP para o trabalho no museu:

•

Criando ideias na COP com novos Cenógrafos
(concurso europeu).

•

Testando as ferramentas de COP nas exposições
de todos os parceiros paricipantes no „EuroVision Lab“.

•

Desenvolvendo oicinas e módulos de estudo
com a inalidade de aprofundar a práica, de
modo a implementar o conceito de modo práico.

•

Construindo uma rede europeia de europeização
de museus, através das COP.

