„Rzeczy w muzeum”
Projekt realizowany przez Muzeum Warszawy i Muzeum
Uniwersyteckie w Bergen w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
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Wizyta studyjna pracowników Muzeum
Warszawy u Partnera Projektu – Muzeum
Uniwersyteckiego w Bergen, oraz
w muzeach w Oslo
Pomiędzy 18 a 22 kwietnia gościła w Norwegii czternastoosobowa delegacja pracowników Muzeum Warszawy, w której skład
weszli m.in. zastępca dyrektora Jarosław Trybuś i dr Magdalena
Wróblewska, pełnomocnik dyrektora ds. naukowo-badawczych,
kuratorzy wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”, przedstawiciele działów Edukacji oraz Komunikacji i Promocji Muzeum. Wizyta odbyła się w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej,
we współpracy z Partnerem Projektu „Rzeczy w muzeum/ Things
in museum”- Muzeum Uniwersyteckim w Bergen. Uczestnicy odwiedzili dwa norweskie miasta – Bergen i Oslo.

W Bergen grupa muzealników z Warszawy została oprowadzona
przez Profesora Henrika von Achen, dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego, po Bryggen Museum/ Muzeum Starego Bergen, gdzie
znajduje się historyczna zabudowa wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Kolejnego dnia doszło do spotkania uczestników delegacji z pracownikami Muzeum Uniwersyteckiego
w Bergen. Partnerzy norwescy oprowadzili grupę po remontowanej siedzibie Muzeum Historii Naturalnej, gdzie odbyła się dyskusja na temat modernizacji przestrzeni muzealnych i prac nad
nową wystawą główną. Pracownicy Muzeum Uniwersyteckiego
w Bergen opowiadali o swoich planach i problemach, pracownicy
Muzeum Warszawy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z kończącą się wówczas modernizacją siedziby i procesem
tworzenia nowej wystawy głównej.

Następnie pracownicy Muzeum w Bergen zaprezentowali pracownie konserwatorskie i metody pracy konserwatorów tkanin,
metalu, malarstwa. Kolejnym punktem wizyty były magazyny
Muzeum Uniwersyteckiego, ulokowane w przestrzeniach wykutych w skałach na obrzeżach miasta, gdzie zaprezentowano sposoby przechowywania obiektów i nowe systemy zabezpieczeń.
Po południu pracownicy Muzeum Warszawy zwiedzali miejski
skansen (Gamle Bergen). Zwieńczeniem dnia było wieczorne kuratorskie oprowadzanie po wystawie średniowiecznej sztuki sa-
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kralnej, przez Profesora Henrika von Achen. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat roli obiektu muzealnego, sposobu jego
ekspozycji oraz doświadczania przez publiczność. Następnego
dnia uczestnicy wizyty studyjnej w grupach zwiedzali wybrane
muzea: Muzeum Hanzy i Muzeum Sztuki (KODE 3 i 4).
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Seminarium „Rzeczy w muzeum”
28–29.03.2017
Muzeum Warszawy
Muzeum Uniwersyteckie w Bergen

Seminarium zorganizowane zostało przez instytucje partnerskie,
by przedyskutować aktualny zwłaszcza w dobie digitalizacji
i multimediów, problem obecności rzeczy, materialnego przedmiotu, w instytucji muzeum. Poruszane zostały problemy, które wypłynęły podczas dyskusji i wymiany myśli, wspólne dla
obydwu instytucji: czym jest dziś obiekt muzealny? czym jest
dziedzictwo kulturowe? jakie problemy konserwatorskie wiążą
się z materialnością rzeczy? jak ta materialność wpływa na ekspozycję, na sposób opowiadania historii w muzeum? Kontekstem
i ramą dla dyskusji jest tak zwany zwrot ku rzeczom, który zaznaczył się w ostatnich latach szczególnie silnie w norweskiej
archeologii. Teorie przywoływane były jednak w kontekście
praktyk muzealnych, głównym celem spotkania i współpracy
w ramach projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń związanych w nurtującym obie strony problemem rzeczy we współczesnym muzealnictwie i muzeologii.
W Oslo pracownicy Muzeum Warszawy zapoznali się z dwiema
wystawami w Muzeum Historii Kultury, gdzie ponadto przedstawione zostały plany aranżacji nowej wystawy przez jednego
z kuratorów, Petera Bjerregaarda. W Muzeum Oslo uczestnicy
oprowadzeni zostali przez dyrektora placówki, Emila Larsa Hansena, a po zwiedzeniu wystawy odbyła się dyskusja na temat
różnic w podejściu kuratorów z Oslo i kuratorów Muzeum Warszawy do formy ekspozycji muzeum miejskiego. Pracownicy Muzeum Warszawy zwiedzili także park z rzeźbami dłuta Vigelanda
oraz Galerię Narodową w Oslo.

Prof. Knut M. Rio
University Museum of Bergen, Cultural History Collections
„Dziedzictwo kulturowe jako forma bogactwa”
Zazwyczaj, gdy mówimy o bogactwie, mamy skłonność do wiązania go z pieniędzmi, towarami czy kapitałem. Ale bogactwo zawiera w sobie także dużo starszą i pojemniejszą ideę, dużo bardziej
obciążoną kulturowo, niż to, co mamy na myśli mówiąc o pieniądzach i własności. Kiedy o tym pomyśleć chwilę, bogactwo jest niemal duchowym atrybutem – jest tym, co kryje się za widocznymi
formami kapitału. Jest ono zakotwiczone w magazynach Fort Knox
skrywających złoto całego złota świata, w zamku książęcego rodu,
a także w dziedzictwa narodu- a muzea historii kultury są na wiele sposobów stróżami tego niezbywalnego bogactwa. Podobnie jak
angielskie słowo bogactwo pochodzi od koncepcji dobrego samopoczucia, tak nadal istnieje pewne pragnienie we współczesnym społeczeństwie, aby zbliżyć się do bogactwa. Często oznacza to zapominanie lub ominięcie aspektów monetarnych, i próbę zbliżania się
do bogactwa- jako zasady twórczej i duchowej, czyli tego, co daje
życie, zdrowie, prosperity i dobrobyt. Ale jak możemy zbliżyć się do
bogactwa – bez pieniędzy, statusu lub bez konieczności pracy zarobkowej? Cóż, muzea i miejsca dziedzictwa kulturowego znajdują
się w czołówce tego poszukiwań intymności i powinniśmy może pomyśleć o tym, co to robi z naszą naszym sposobem rozumienia naszych wystaw, praktyk kolekcjonowania i badań nad przedmiotami.
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Karolina Tabak
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Digitalizacji
i Dokumentacji Wizualnej
„O roli kolekcji szklanych negatywów w działalności
Muzeum Narodowego w Warszawie”

Prof. Hans-Jakob Ågotnes
University of Bergen, Department of Archaeology,
History, Cultural Studies and Religion
„Obiekt muzealny jako znaj i jako materia”

W zbiorach Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej Muzeum
Narodowego w Warszawie przechowywana jest najstarsza część
kolekcji fotografii zabytków – kolekcja szklanych negatywów.
Większość zdjęć powstała w latach 30tych oraz na początku lat
40ych XX w. Tak jak i w obecnych czasach tak wówczas fotografia obiektu była istotnym elementem dokumentacji. Zdjęcia
powstawały w związku z wystawami, prowadzonymi pracami
konserwatorskimi jak również wykonywane pospiesznie przed
grabieżą w czasie okupacji niemieckiej. Często szklana płytka
stanowi jedyny znany wizerunek zabytku. W referacie chciałabym przedstawić jaką rolę w bieżącym życiu instytucji stanowi
archiwalna dokumentacja fotograficzna i dlaczego warto ją zabezpieczyć i digitalizować.

Prezentacja poświęcona jest konsekwencjom postrzegania obiektów jako znaków oraz postrzegania ich jako materii. Jak sądzę,
te dwie perspektywy nie mogą być zredukowane do siebie nawzajem, ale obie są konieczne- rzeczy mają materialny wpływ
na ludzi, ale rzeczy także zawsze funkcjonują jako reprezentacje czegoś innego. Ponadto, obiekty muzealne prezentowane na
wystawach mają cechy specjalne w porównaniu z do obiektów
z życia codziennego; przynajmniej w tradycji są przeznaczone
do doświadczenia wizualnego. Powstaje zatem pytanie, jaką rolę
odgrywa to, co materialne, oraz to, co jest reprezentacją, w ekspozycjach muzealnych?

Dr Renata Piątkowska
POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Dział Zbiorów
„Przynoszę rzecz, przynoszę historię”. Dary w kolekcji
Muzeum Polin
Inaczej niż większość muzeów żydowskich w Europie Muzeum
Polin nie wyrosło z wcześniejszej, budowanej przez lata kolekcji, lecz swoje zbiory musiało pozyskać w ciągu kilkunastu lat.
Początkowo szukaliśmy obiektów na wystawę stałą jednak
z czasem równie ważne stało się dla nas zbieranie pamiątek żydowskiego świata. Historyczna i emocjonalna wartość obiektów
w naszej kolekcji jest niezależna od artystycznych czy materialnych kryteriów. Ich wartość tworzą ich własne historie, losy ludzi, do których należały: wytwórców, właścicieli, użytkowników,
wreszcie „kustoszy” – tych, którzy przez lata ich strzegli. Dlatego zawsze staramy się nagrać czy spisać opowieść darczyńców.
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Przedmioty te nadają kolekcji osobisty charakter i budują tożsamość naszej instytucji. Darczyńcy, ofiarowując nam swoje pamiątki, przypominają nam bowiem, także przez gest ofiarowania,
przez komunikat obecny w samym akcie przekazania przedmiotu
– o społecznym postrzeganiu roli muzeum: będącego powiernikiem i przekazicielem pamięci również o tzw. zwykłych ludziach.

Dr Magdalena Wróblewska
Muzeum Warszawy/ Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego
„Rzeczy uwikłane w historie”

Camilla C. Nordby
University Museum of Bergen, Conservation Section
„Lepkie rzeczy: obecność dziegciu w norweskich
grobowcach epoki żelaza”
Zainteresowanie rzeczami zawsze leżało u podstaw archeologii
skandynawskiej epoki żelaza. Typologiczna analiza wyrobów ceramicznych, mieczów i obiektów prestiżowych nie tylko umożliwiła precyzyjną chronologię, ale również umożliwiła zrozumienie
innych obszarów, takich jak sieci handlowe, systemy polityczne
i gospodarcze, a także interpretacje władzy i ideologii, płci i religii. Chociaż te rzeczy zostały przynajmniej wybrane, aby oznaczać lub symbolizować coś innego, wiele innych aspektów zostało pominiętych w tych interpretacjach. Obecność fragmentów
dziegciu przyciągnęła niewielką uwagę podczas badań archeologicznych pomimo faktu, że jest to jedno z najczęstszych znalezisk w norweskich grobach epoki wczesnego żelaza. Niepozorne fragmenty służyły jako szczeliwo między ścianą a podstawą
drewnianych naczyń okrągłych, które były używane jako pojemniki podczas kremacji lub stanowiły część wyposażenia grobów
w pochówkach inhumation. Pomimo swojego przyziemnego wyglądu, dziegieć pełnił wiele różnych i ważnych ról, zarówno w życiu codziennym, jak i w rytuale pochówku. Na podstawie analizy
chemicznej i interpretacji archeologicznych omówione zostaną
właściwości i unikalne cechy dziegciu, które umożliwiały jego
interakcję z innymi rzeczami oraz z ludźmi.

Rzeczy nie istnieją bez ludzi. Nie oznacza to jednak, że w historii
są jedynie biernymi świadkami czy statystami. Przeciwnie, często są bardzo aktywne, mają własne biografie, w których ludzie
odgrywają często zmienne i przechodnie role. Celem prezentacji
jest pokazanie na wybranych przykładach „rzeczy warszawskich”, przedmiotów z kolekcji Muzeum Warszawy, jak rzeczy
mogą być uwikłane w różne historie. Czasem są to ich własne
„biografie”, czasem biografie związanych z nimi ludzi, a czasem
wielkie historie, uniwersalne narracje w skali „makro”. Prezentacja stawia pytanie o to, jak rekonstruując i konstruując te historie, zaznaczać podmiotowość i aktywność rzeczy.

Karolina Blusiewicz
Muzeum Warszawy, Dział Archeologiczny
„Zabytki ze skóry. Surowiec jako źródło wiedzy
o dawnym skórnictwie”
Zabytki ze skóry pozyskiwane w trakcie badań archeologicznych
zachowane są przeważnie we fragmentach, a ich historia często
pozostaje dla nas nieznana. Z drobnych śladów takich jak odciski szwów, zagięcia i wytarcia rekonstruowany jest ich dawny
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kształt, sposób wykonania oraz pierwotna funkcja. Niezwykle
cenne w tym procesie są analizy surowca. Rodzaj i gatunek skóry,
z której zostały wykonane oraz jakość jej wyprawy dostarczają
informacji o stosowanych metodach i umiejętnościach ich twórców. Podejmowane od niedawna analizy surowca dużych zbiorów wyrobów skórzanych i odpadów po ich produkcji pozwalają
lepiej zrozumieć proces technologiczny wyprawy, a studia porównawcze umożliwiają ocenę poziomu wytwórczości skórniczej.
W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wstępne wyniki takich
analiz, przeprowadzonych na zbiorach późnośredniowiecznych
wyrobów i odpadów ze skóry.

Prof. Tonje Haugland Sørensen
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies
„Zmiana jako zachowanie? Kościoły słupowe jako
obiekt muzealny”
Niniejsza prezentacja będzie dotyczyć przesunięcia w percepcji
związanej z norweskimi kościołami słupowymi w XIX i XX wieku. Szczególny nacisk zostanie położony na kościółek z Fortun,
który został przeniesiony i zmieniony, a teraz jest znany pod nazwą Fantoft. Zmiany w kościele będą kontekstualizowane przez
zbiór obiektów kościelnych w Muzeum Uniwersyteckim w Bergen, w odniesieniu do pojęcia dróg raczej, niż korzeni, jak to ujął
James Clifford.
Asbjørn Engevik
University Museum of Bergen, Collection Management
„Tożsamość i styl- artefakty życia codziennego
w kontekscie reginalnym”
Czy tożsamość rzeczywiście ujawnia się w materii archeologicznej? Wszyscy tak przypuszczamy, ale ten fakt musi zostać
dowiedziony. Jaki rodzaj materiału może zawierać informacje
stylistyczne, które można interpretować pod kątem tożsamości
grupy, jej etniczności? Ponieważ ceramika była obecna w większości kontekstów, w których odbywały się codzienne procedury, zwyczaje i rytuały społeczne, naczynia ceramiczne stanowią
najważniejsze źródło badań nad zmiennością artefaktów w życiu
codziennym. Biorąc to za punkt wyjścia, poniższa prezentacja
omówi garnki w formie kubła, datowane na lata 350–575 naszej
ery, charakterystyczne dla Norwegii. W odróżnieniu od współczesnej im ceramiki pod każdym względem, w tym ich kształtu,
materiału, sposobu produkcji i dekoracji, garnki w kształcie kubła mogą być uważane za symbole tożsamości i przynależności
regionalnej.
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Anna Zasadzińska
Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku
„Muzeum Warszawy jako niematerialny obiekt sztuki”
Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic na Rynku Starego Miasta, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Cały
zespół następnie odbudowano w formach historycznych jako
symbol odrodzenia się narodu polskiego. Kamienice są nośnikiem
idei odbudowy, uznanej przez międzynarodową społeczność za
tak wyjątkową, że Stare Miasto w 1980 roku wpisane zostało na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konsekwencją wpisu jest
dzisiejsza ochrona niematerialnej wartości odbudowy, co uwidacznia się zwłaszcza w przypadku odkrycia wcześniejszych
nawarstwień, jak w przypadku polichromii Zofii Stryjeńskiej na
fasadzie kamienicy przy Rynku Starego Miasta 34.

traktowano równorzędnie. Jeśli już którąś wywyższano, to wcale
nie malarstwo czy rzeźbę, lecz złotnictwo i produkcję tapiserii.
Samo pojęcie „sztuka” – łacińska ars (a za nią włoskie, francuskie
i angielskie wersje: arte, l’art, the art), grecka téchne, niemiecka
i niderlandzka Kunst – oznaczało pierwotnie kunszt, sprawność
wykonania, rzemiosło. Najwyżej ceniono w malarstwie i rzeźbie
właśnie rzemieślniczą, wirtuozerską jakość wykonania. Na tych
zagadnieniach skupiać się będzie prezentacja, w której zaakcentujemy materialność obiektów i sposoby jej wydobywania w warunkach muzealnej ekspozycji.

Dr hab. Jacek Wasilewski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytetu Warszawskiego
„Jak opowiadać o rzeczach jako świadkach historii?
Warsztat dla nauczycieli i edukatorów”
Warsztat składa się z wykładu i ćwiczeń. Wykład dotyczył technik opowiadania historii, by przekazywana w nich wiedza była
jak najlepiej zapamiętywana. Historie, którymi zainteresowane
jest Muzeum Warszawy, dotyczą rzeczy zgromadzonych w jego
kolekcji. Dlatego głównym zagadnieniem było uczynienie z rzeczy bohatera opowieści, którego losy splatają się z losami ludzi- właścicieli, wytwórców lub użytkowników rzeczy. Wykład
potrwał 1,5 godziny, a po wykładzie przeprowadzone zostały
ćwiczenia, które miały nauczyć uczestników seminarium, jak narracja przekazuje wartości i w jaki sposób opowiadać o rzeczach
jako świadkach historii. Ćwiczenia trwały około 1,5 godziny.

3

Wizyta studyjna przedstawicieli Partnera
Projektu, Muzeum Uniwersyteckiego
w Bergen
Dr Grażyna Bastek
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Malarstwa Obcego
„Jak pokazać rzeczy? Spotkanie w Galerii Sztuki Dawnej
Muzeum Narodowego w Warszawie”

Nowa wystawa w Galerii Sztuki Dawnej prezentuje zbiory epoki
nowożytnej z kolekcji Muzeum Narodowego. Łącząc gatunki techniczne kuratorzy odeszli w niej od tradycyjnego dyskursu historii
sztuki, który rozdzielał „wysoką” sztukę obrazową – malarstwo,
rzeźbę, rysunek i grafikę – od rzemiosła artystycznego, uznając
je za dziedzinę użytkową. Tymczasem w dawnych epokach taki
podział nie istniał. W zasadzie wszystkie te dziedziny sztuki

Przy okazji seminarium przedstawiciele Partnera w dniach 27–
31.03 zwiedzali odrestaurowaną siedzibę główną, mieszczącą się
11 kamienicach usytuowanych przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Goście z Muzeum w Bergen mieli też okazję obejrzeć instalowaną wystawę główną, „Rzeczy warszawskie”. Jej ideę przybliżał główny kurator, dr Jarosław Trybuś, zastępca Dyrektora
ds. merytorycznych w Muzeum Warszawy, w towarzystwie kilku
kuratorów instalowanych w tym czasie gabinetów, m.in. Gabinetu Portretu, Gabinetu Sreber i Platerów Warszawskich. Goście
mieli okazję zapoznać się nie tylko z koncepcją, ale także z pierwszymi efektami zainstalowanej ekspozycji. W trakcie zwiedzania
odbyła się dyskusja dotycząca sposobu prezentacji rzeczy na
wystawie, koncepcji kuratorskich, projektu ekspozycji, a także
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informacji tekstowej.
W trakcie wizyty goście odwiedzili również inne niedawno otwarte muzea, jak POLIN, gdzie ekspozycja oparta jest głównie
na tekście i multimediach, Muzeum Powstania Warszawskiego,
a także nowo otwarty pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad
Wisłą. W dyskusji podsumowującej te wizyty stwierdzili, że widoczna w Warszawie różnorodność w podejściu do koncepcji ekspozycji świadczy o żywej debacie na temat muzealnictwa. Goście
odwiedzili także Centrum Nauki Kopernik, ze względu na swoje
przygotowania do otwarcia nowej ekspozycji w Muzeum Historii Naturalnej w Bergen. Sposób przekazywania wiedzy w CNK
spotkał się z ich uznaniem, choć w swoich koncepcjach zmierzają
w nieco innym kierunku, nastawionym bardziej na wyjaśnianie
procesów, niż ich efekty.
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