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SPOSOBY ORGANIZACJI EKSPOZYCJI 

 

Podejmując prace zmierzające do stworzenia nowej wystawy głównej Muzeum 
Warszawy, stajemy wobec najważniejszego wyzwania w całym procesie odnowy instytucji. 
Mając tego świadomość wybraliśmy drogę długą, z licznymi przystankami, ale pozwalającą 
działać  rozważnie i z namysłem nad każdą rodzącą się w naszym zespole ideą. Ten sposób 
dochodzenia do celu pozwoli nam uniknąć mielizn populizmu i pułapek wystawienniczych 
mód. 

Nasze położenie podobne jest do sytuacji Muzeum w latach 1955-1965, w czasie 
tworzenia pierwszej powojennej ekspozycji stałej. Ówczesny dyrektor – prof. Janusz Durko, 
relacjonując ten proces w 1969 roku, pisał:  

Dzieje Warszawy na przestrzeni siedmiu wieków istnienia to zarówno dzieje polityczne 
miasta, jak i gospodarcze, społeczne, kulturalne oraz rozwoju przestrzennego. Pragnieniem 
historyka-muzeologa jest powiedzenie wszystkiego, co da się na te tematy powiedzieć1.  

Dziś także podzielamy obawę przed pominięciem istotnych wątków, postaci czy wydarzeń, 
przed zatrzymaniem w magazynach zbyt wielu przedmiotów. Durko kontynuuje:  

Określona powierzchnia sal muzealnych stwarza granice tych możliwości. To dobrze! Nie 
sposób bowiem nie liczyć się z odbiorcą, z granicą chłonności umysłu ludzkiego2. 

Po długich pracach nad ideą wystawy nadszedł czas by nadać jej konkretny kształt 
podyktowany powierzchnią sal, granicami chłonności umysłu, a przede wszystkim profilem 
zbiorów zgromadzonych w magazynach Muzeum.  

Od początku prac Zespołu ds. wystawy głównej składającego się z jedenaściorga 
pracowników Muzeum z rozmysłem posługujemy się określeniem wystawa główna,  nie 
zaś wystawa s ta ła . Stałość wystawy ewokuje jej niezmienność, trwałość, która wobec 
postępów badań historycznych oraz intelektualnych przewartościowań zmieniających naszą 
perspektywę, zdaje się balastem, nie zaletą.  

Wszyscy bez trudu wymienić możemy muzea, które istnieją obok swoich sta łych  
ekspozycji, zastygłych w momencie otwarcia. Trwanie ekspozycji na uboczu życia muzeum 
skazuje ją na skostnienie, a niekiedy wręcz zapomnienie. Trudno uniknąć tego losu, jeśli 
buduje się wystawę sta łą  raz na wiele lat – co oznacza „niemal na zawsze”.  

Wystawa główna powinna stanowić centrum życia i działalności muzeum, aby 
pozostawać wiecznie młodą. By tak się stało, musi być uzupełniana możliwie najszerzej 
pomyślanym programem towarzyszącym, na który składają się: wystawy czasowe 
(planowane w kilkuletniej perspektywie), działania edukacyjne i popularyzatorskie, badania 
oraz powstające w ich efekcie opracowania naukowe. Spójne z tak rozumianą wystawą 
główną, powinny być zarówno polityka gromadzenia zbiorów, jak i produkcja pamiątek czy 
działania wizerunkowe. Wystawa główna i program, którego jest ona jądrem, będą ważną 
częścią strategii Muzeum na lata 2017-2027. Różnorodność powstającego wraz z wystawą, 
wielowątkowego i elastycznego programu  towarzyszącego oddala od nas niebezpieczną 
pokusę wyrażenia poprzez wystawę „wszystkiego, co da się powiedzieć”. Gdybyśmy pokusie 
tej ulegli nasza praca skazana byłaby na porażkę.  

Obranie takiej perspektywy otwiera możliwość obiektywnego wyboru wątków, które 
opowiedziane zostaną językiem wystawienniczym na wystawie głównej. Inne wątki rozwinięte 
zostaną za pomocą środków i narzędzi, które zapewni szeroko pojęty program towarzyszący. 
W obliczu bogactwa zbiorów naszego Muzeum, kryterium doboru materiału oparte jest na 
analizie kolekcji – jej zawartości, charakteru, różnorodności dostępności autentycznych 
obiektów. Zasada ta, stosowana bez wyjątków, pozwoli na stworzenie spójnej wystawy, której 
centrum stanowić będzie oryginalny przedmiot .  

                                                        
1 Janusz Durko, Z problemów ekspozycyjnych w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, w:  Muzeum i 

twórca: studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dr. Stanisława Lorentza, Warszawa 1969, s. 214. 

2 Tamże, s. 214 i 217. 
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Postawienie w centrum życia muzealnego eksponatu, czy wręcz przywrócenie 
eksponatowi należnego mu miejsca, oddala też pokusę, od której nie byli wolni nasi 
poprzednicy. Prof. Durko w cytowanym tekście zauważa:  

Dyskutując problemy ekspozycyjne w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy zgodni 
jesteśmy z tym, że poważnym niebezpieczeństwem jest przesadne korzystanie z 
dobrodziejstw techniki. Głos nagrany na taśmie, film i rzutniki nie mogą wyłącznie panować w 
ekspozycji, nie mogą być jej treścią. Są oczywiście pożytecznie, gdy się z nich korzysta w 
odpowiednich proporcjach3.  

Koncentracja na oryginalnym obiekcie, poprzedzona studiami nad zbiorem Muzeum, 
uchroni nas również przed tą pokusą.  

Jestem świadom innego jeszcze wyzwania, przed którym staną także współpracujący 
z nami projektanci. Przekształcalna i poddająca się zmianom wystawa powinna być  jako taka 
projektowana od samego początku. Rolą Zespołu ds. wystawy głównej na tym etapie prac nie 
jest wchodzenie w szczegóły możliwych rozwiązań, których określenie należeć będzie w 
znacznej mierze do projektantów. – Trzeba jednak wskazać na konieczność wypracowania 
modelu, który zapewni wystawie spójność przy jednoczesnej otwartości na nowe obiekty i 
zagadnienia. Projekt nie może być zatem totalny w warstwie plastycznej/wizualnej. Jego 
spójność winna być wypracowana w oparciu o bardziej wysublimowane środki, niż te do 
których przyzwyczaiły nas otwarte w ostatnim czasie ekspozycje stałe. 

To dodatkowe, bardzo ambitne wyzwanie.  

Celem wystawy głównej i programu towarzyszącego jest umożliwienie odbiorcy poznania 
i zrozumienia Warszawy. Tak ambitne zadanie powiedzie się jeśli świadomie użyjemy wiedzy 
wspartej autorytetem instytucji, by obronić wybór faktów, zjawisk i zdarzeń, którego 
dokonanie jest naszym zadaniem. Wybór ten będzie zobiektywizowany, jeśli w centrum 
znajdzie się odpowiednio dowartościowany przedmiot, wciąż jednak pozostanie wyborem 
autorskim, a zatem subiektywnym. Nie powinno  i nie musi to oznaczać jednostronności. 
Szeroka/otwarta panorama dziejów, którą zbudujemy winna zapewniać odbiorcy możliwie 
wielostronną, wręcz swobodną lekturę historii miasta.  

Wobec tak wielu w dziejach Warszawy punktów zapalnych, wydarzeń ocenianych 
niejednoznacznie, wątków trudnych, jedyną uczciwą postawą wydaje się pozostawienie 
odbiorcy możliwości podążania jedną ze ścieżek, które dla niego przygotujemy ufając, że 
którąś uzna za własną. Nie chodzi tu o uchylanie się od odpowiedzialności za stworzenie 
spójnej wizji dziejów miasta – mówiąc o wątkach trudnych myślę o tych, co do których opinie 
równoważą się, a obu stronom sporu towarzyszy naukowa refleksja historyczna. W tych 
kwestiach winniśmy pokazać możliwie szeroki obraz zjawiska, nie przyjmując jednego tylko 
stanowiska, co ochroni nas przed uwikłaniem w chwilowe koniunktury polityczne czy 
ideologiczne.  

 

dr Jarosław Trybuś 

zastępca dyrektora ds. merytorycznych 

Muzeum Warszawy 

                                                        
3 Tamże, s. 217-218. 


