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Báu vật khảo cổ học Việt Nam
Triển lãm đặc biệt từ 07.10.2016 ĐẾN 26.02.2017 tại Bảo tàng khảo
cổ học LWL lần đầu tiên giới thiệu tại Đức Bảo vật quốc gia của Việt
Nam
Vỏ thuyền, một ngôi đền cao 8 mét có thể vào thăm, những trống đồng lớn, đồ tùy
táng, giáo bằng ngọc hoặc những đầu rồng cực lớn: Ai đến thăm triển lãm "Báu vật
khảo cổ học Việt Nam" sẽ được tận mắt chứng kiến ngay giữa trung tâm Westfalen
chuyến đi xuyên thời gian độc nhất vô nhị về với quá khứ miền nhiệt đới chưa từng
được biết đến tại Đức. Ngay cả hơn 400 hiện vật, từ đồ trang sức bằng ngọc từ thời
kì đồ đá, di vật, mũi tên, khuyên tai hình đầu các con thú, tranh thư pháp, ngạn ngữ,
là minh chứng cho hơn mười ngàn năm lịch sử vĩ đại và hấp dẫn, một hình phật hai
mét hoặc chiếc gàu sòng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng để tát nước là minh
chứng về các thời đại từ quá khứ cho đến hiện nay.
Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á tổ chức nhiều cuộc khai quật, có nhiều
công trình xây dựng bảo tàng trong vài chục năm gần đây. Tám bảo tàng của các địa
phương trong cả nước, với nhiều bộ sưu tập, 45 tổ hợp di tích và di sản thế giới được
UNESCO công nhận cùng nhiều Bảo vật quốc gia được giới thiệu trong triển lãm làm
cho cuộc triển lãm trở thành điểm nhấn quý báu về khảo cổ học độc nhất vô nhị
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không thể bỏ qua. Những hình ảnh, hình chiếu về phong cảnh, phim và sắp đặt đưa
người xem tìm hiểu về một trong những quốc gia hấp dẫn nhất Đông Nam Á nằm
giữa hai cường quốc Trung Hoa và Ấn độ. Triển lãm này nhấn mạnh những phát hiện
khảo cổ học hấp dẫn trong vòng 60 năm gần đây, những phát hiện ít được biết đến
ở châu Âu. Trong triển lãm này, các nhà khoa học Việt Nam và Đức hợp tác chặt chẽ
đưa người xem đến với một giai đoạn từ trước đến nay chưa được biết đến về khảo
cổ và lịch sử văn hóa của Việt Nam.
Đức và Việt Nam vừa kỉ niệm hơn bốn mươi năm quan hệ ngoại giao. Hiệp định về
hợp tác văn hóa Đức -Việt được kí kết, tính đến 2015 cũng đã được 25 năm. Dự án
triển lãm là một hoạt động nhằm tham gia kỉ niệm những sự kiện này và sẽ góp
phần tiếp tục tăng cường sự hợp tác Đức -Việt. Vì vậy Bộ trưởng ngoại giao Đức, TS.
Frank- Walter Steinmeier và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, TS.
Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận bảo trợ cho dự án. Triển lãm duy nhất này sẽ được tổ
chức từ nay đến năm 2018 tại ba địa điểm tại Đức, điểm khởi đầu sẽ là Bảo tàng
khảo cổ học LWL tại Herne, sau đó là Bảo tàng khảo cổ học quốc gia Chemnitz và
cuối cùng là Các bảo tàng Reiss-Engelhorn tại Mannheim.
Xem thêm thông tin tại: www.vietnam-ausstellung.de
LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz 1, 44623 Herne, Tel. 02323 94628-0

Liên hệ báo chí:
Katja Burgemeister, Tel.: 0251 591-8921, Frank Tafertshofer, Tel.: 0251 591-235

Lưu ý các Ban biên tập:
Có thể tải về hình ảnh và bài tại www.lwl.org ("Presseforum", "Presse-Infos").
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Der LWL im Überblick:
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr als
16.000 Beschäftigten für die 8,2 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35
Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Museen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler
für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der
Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise
westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive
Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in
Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des LWL. Sie tragen und finanzieren den
Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mitgliedern aus den
westfälischen Kommunen gestaltet.
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