HORIZON
2020

PRESSEMELDING
9 KULTURMINNEPROSJEKTER INNEN INNOVASJON
OG INTERNASJONALT SAMARBEID ER NOMINERT
TIL «THE ILUCIDARE SPECIAL PRIZES»
Embargoed 10/06/2021, 11:00 CET
Brüssel, 10 juni 2021
ILUCIDARE-konsortiet, inkludert Europa Nostra og EU-kommisjonen, har gleden av å
presentere de nominerte prosjektene til årets «ILUCIDARE Special Prizes».
Prosjektene er plukket ut blant årets kandidater til De europeiske
kulturminnepriser/Europa Nostras Priser. Disse prosjektene er illustrerende og
fremragende eksempler på innovasjon og internasjonalt samarbeid innen
kulturminne-feltet.
Bak de ni utvalgte prosjektene står kulturminnearbeidere fra 8 europeiske land. Selv
om prosjektenes omfang og karakter er mangefasettert, illustrerer de hvordan
kulturminner gir mulighet til å skape verdifulle koblinger over landegrensene og
mellom ulike samfunn, samtidig som de bidrar til å skape nye løsninger og ansporer
til sosiale endringer.
De 9 prosjektene til «ILUCIDARE Special Prizes» 2021 er:
Nyskaping innen kulturminnebevaring (Heritage-led innovation)
● 3D Reconstruction of Maison du Peuple − Horta Museum, Brussels, Belgium
● Basilica of Santa Croce, Lecce, Italy

● HAP4MARBLE - Marble Conservation by Hydroxyapatite), Italy
● AP Valletta, Malta
Nyskaping innenfor kulturminnebevaring (Heritage-led international relations)
● Northern Lebanon Project, Italy/Lebanon
● Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner, Bergen, Norway
● Preservation of the Wine Cellars of Negotinska Krajina, Serbia
● Leather Painting Restoration in the Hall of the Kings of the Alhambra, Spain
● EU-LAC Museums − Museums, Community & Sustainability in Europe, Latin
America and the Caribbean, United Kingdom
«De 9 nominerte prosjektene til «ILUCIDARE Special Prizes» bevitner
oppfinnsomheten, dynamikken og det verdifulle arbeidet som foregår innen
kulturminneforvaltning, fra bruk av de nyeste tekniske løsninger innen
kulturminnebevaring til utvikling av relasjoner og kulturminnesamarbeid mellom
samfunn og nasjoner, både i Europa og ellers I verden. Disse fremragende
prosjektene viser verdien av å arbeide på tvers av disipliner og landegrenser for å
sikre overføringen av vår felles kulturarv til dagens og fremtidige generasjoner. På
vegne av ILUCISDARE-konsortiet ønsker jeg å gratulere disse eksemplariske
prestasjonene som uttrykker nettopp hva ILUCIDARE står for. Jeg ønsker dere
velkommen til det pulserende internasjonale ILUCIDARE-samfunnet. Disse
nominasjonene er allerede en viktig milepæl, og vi ser frem til å kunne støtte dere i
det videre arbeidet. Partnerne i ILUCIDARE er klare til å gi dere den synlighet og
støtte dere absolutt fortjener» uttaler Koen Van Balen, koordinator for ILUCIDARE
prosjektet (Det katolske universitet, Leuven, Belgia).
«De innstilte prosjektene til «ILUCIDARE Special Prizes 2021» illustrerer det store
potensialet vår kulturarv har som katalysator for kreativitet og innovasjon, og til å
fremme solidaritet og grenseoverskridende samarbeid. I en tid hvor den Europeiske
Union og dens innbyggere er engasjert i å skape en felles visjon for fremtiden,
demonstrer hvert av de 9 nominerte prosjektene den evne kulturminner har til å
utvikle innovative, effektive og kreative løsninger på store sosiale saker. Jeg
applauderer alles innsats og de samfunn som står bak, og håper mange flere vil la
seg inspirere av disse forbildene. Til tross for de utfordringene vi alle i øyeblikket
står overfor, vil jeg også takke de involverte oppriktig for deres viktige bidrag til et
mer bærekraftig og fleksibelt Europa» uttrykker Mariya Gabriel, EU-kommissær for
innovasjon, forskning, kultur, utdannelse og ungdom.
De endelige prisvinnere av ILUCIDARE Special Prize, plukket ut av ILUCIDARE-juryen –
en vinner innen hver klasse – henholdsvis i nyskapning og internasjonalt samarbeid,
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vil bli offentliggjort høsten 2021 under Den europeiske kulturminne-pris seremonien
i Venezia.
Prisvinnerne vil bli innlemmet i «ILUCIDARE Champions Programme». Dette er et
skreddersydd opplegg for den enkelte prisvinner for å utvikle deres strategier i
samarbeid med europeiske og internasjonale eksperter og partnerne i ILUCIDAREkonsortiet.
ILUCIDARE Special Prizes er støttet av EUs program «Horizon 2020 Research and
Innovation Programme», i tillegg til EUs program «Creative Europe Proramme for
Culture and the Audio-visual sector», som også støtter De europeiske
kulturminnepriser/Europa Nostra Awards.
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NÆRMERE OM ILUCIDARE SPECIAL PRIZES
ILUCIDARE Special Prizes, som tildeles blant de nominerte kandidatene til De
Europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards, har til hensikt å vise at
kulturarven er en viktig ressurs i arbeidet for å styrke internasjonale forbindelser og
samarbeid, og fremme utviklingen av bærekraftig nyskapning.
De europeiske kulturrminnepriser/Europa Nostra Awards har vært arrangert av
Europa Nostra i samarbeid med EU-kommisjonen siden 2002. Prisene er allment
anerkjent som Europas høyest verdsatte priser innen kulturminnebevaring.
Både De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards og ILUCIDAREprojektet er tiltak som omfattes av “The European Framework for Action on Cultural
Heritage”, etablert av EU-kommisjonen, for å bevare og styrke arven fra Det
europeiske kulturminneåret 2018. De to prosjektene bidrar til det grunnleggende
målet om å styrke deltagelsen innenfor kulturminne-bevaring. Videre skal de gjøre
kulturminner mer tilgjengelige, styrke kunnskapen om og forskningen knyttet til
kulturminner, og endelig forsterke det internasjonale samarbeidet og deltagelsen i
kulturminne-bevaringen.
Ved at de er finansiert både gjennom Creative Europe og Horizon 2020 programmene,
er ILUCIDARE Special Prizes et konkret eksempel på hvordan man kan oppnå synergier
gjennom støtte fra ulike EU programmer og på den måten forsterke deres virkning.
Følg ILUCIDARE på sosiale medier

#ILUCIDARE #ILUCIDARESpecialPrizes
https://ilucidare.eu
ILUCIDARE er et prosjekt, finansiert av EU, som fremmer kulturminner som en ressurs innenfor
nyskapning og internasjonalt samarbeid.
Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs Horizen 2020 forsknings- og fornyelsesprogram under
tildelingsavtale nr. 821394.

Meningene uttrykt i dette dokumentet er forfatterens synspunkter og reflekterer ikke EUkommisjonens meninger. EU-kommisjonen er ikke ansvarlig for bruken av innholdet i dokumentet.
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