OBIECTE MEDIEVALE DE ARTĂ DECORATIVA
lN MUZEELE DE ISTORIE.
VALENŢE MUZEOGRAFICE, METODE DE PREZENTARE"

Una dintre sarcinile caracteristice ale societăţii contemporane o constituie
permanentă. De aceea este pe deplin explicabilă creşterea continuă a
rolului muzeelor ca focare de educaţie, pe lingă acela de centre de cercetare.
Articolul al 3-lea al Statutului ICOM-ului, adoptat în 14 iunie 1974 la Copenhaga
de către cea de a XI-a Conferinţă generală a acestui organism, formulează foarte
sugestiv funcţiile muzeelor, rolul lor în societate: ,,Muzeul este o instituţie permanentă, în serviciul societăţii şi al dezvoltării ei, deschisă publicului şi care face
cercetări asupra mărturiilor materiale despre om şi mediul său, le achiziţionează,
le conservă. le comunică şi, mai ales, le expune în scopuri de studiu, de educaţie
şi delectare" 1.
Muzeele au privilegiul particular de a folosi limbajul special, concret-senzorial
şi intuitiv al imaginii 2 • Intr-adevăr, graiul obiectelor, sau „lecţia obiectelor'' cum
se exprimă Gh. I. Vladîkin, face din muzeu o instituţie destinată şi accesibilă tuturor-3. Cunoaşterea şi fixarea cunoştinţelor dobîndite realizată prin contact direct
cu obiectul care oferă, prin intermediul imaginii vizuale, argumente concrete pentru formulări teoretice, este superioară procedeelor bazate pe concepte pur intelectuale". Helmut Wohl, vorbind despre limbajul formelor, alege drept moto spusele lui E. Holziger: ,,Nu este întru totul adevărat că omul vede numai ceea ce
cunoaşte. Multe cunoştinţe izvorăsc din vedere" 5• în condiţiile societăţii contemporane, odată cu creşterea cantităţii informaţiilor indirecte prin radio, televiziune, presă etc., se accentuează din ce în ce mai mult dorinţa omului de a
intra în contact direct cu autenticul, cu originalul6• Posibilitatea unui astfel de
contact este oferită de expoziţia muzeală, variantă a informării colective, reali-

educaţia

" Fără a avea intenţia de a tranşa discuţia purtată de multă vreme pe tema celui mai
potrivit loc pentru obiectele de artă decorativă - muzeul de artă, muzeul de istorie, muzeul
de artă decorativă - ne propunem a argumenta ideea oportunităţii preponderente a integrării
pieselor de această natură printre exponatele muzeelor de istorie, punct de vedere pe care îl
împărtăşim.
1

p. l..

Nouvelles de l'ICOM (în continuare ICOM), Paris, XXVII, 1974, nr. 3-4, supliment,

2 B. Zderciuc, Funcţia muzeului în societatea contemporană, în Revista muzeelor şi monumentelor, Seria Muzee, Bucureşti, XI, 1974, nr. 2, p. 5.
3 Gh. I. Vladîkin, Muzeul şi societatea, Muzei i pametniţi na kulturata, Sofia, 1972, nr. 1,
prezentare succintă în Muzee, monumente istorice şi de artă (în continuare MMonlA), Bucureşti,
1972, nr. 7, p. 20, 21 ; idem, Das Museum und die Gesellschaft, în Neue Museumskunde (în
continuare NMK), Berlin, XVI, 1973, nr. 2, p. 7.
• N. Lupu, Rolul expoziţiei de muzeu în educarea ştiinţifică şi patriotică a maselor, în Revista
muzeelor (în continuare RM), I, 1964, nr. 1, p. 55; B. Zderciuc, op. cit., loc. cit.
6 H. Wohl, Le langage de la forme dans les arts plastiques, în Museum, Lausanne, XXI,
1968; nr. 1, p. 34.
8 Gh. I. Vladîkin, Das Museum ... , loc. cit.
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zată cu ajutorul demonstraţiei obiectelor7• Muzeul, această „carte deschisă tuturor",
cultivînd în masele largi „respectul şi iubirea· faţă de opera valoroasă a înaintaşilor, interesul pentru ştiinţă, gustul pentru frumos" 8, este într-adevăr un factor
activ şi real de progres social şi cultural9.

Muzeul de istorie, care are menirea de a ilustra corelaţia între moştenirea
şi spirituală şi dezvoltare, de a prezenta istoria omului şi a culturii
sale 10, constituie o importantă verigă a sistemului informaţional şi cultural-educativ pus în slujba societăţii. In procesul de înţelegere a sensurilor profunde ale
lumii actuale, în planificarea activităţilor umane, este necesară cunoaşterea, ală
turi de legile dezvoltării, şi a experienţelor trecute, a succeselor şi eşecurilor înregistrate de om în cursul evoluţiei sale 11 • Pentru a se achita de una dintre sarcinile lui - documentarea şi ilustrarea procesului de dezvoltare istorică - muzeul
de istorie trebuie să urmărească societatea omenească în toate manifestările ei.
Reconstituirea completă a trecutului uman se poate realiza numai dacă sînt considerate atît aspectele vieţii materiale, cit şi creaţiile spirituale. Evul mediu furnizează spre cercetare şi prezentare o garriă variată a fenomenelor din ambele
categorii. Studiul amănunţit al societăţii feudale abordează însă, pe lingă realizările omeneşti care pot fi încadrate fără echivoc în unul sau altul din domeniile amintite material, spiritual -, şi unele manifestări ale întîlnirii celor
două cîmpuri de activitate creatoare: meşteşugurile artistice.
materială

Spiritul artistic, simţul frumosului sînt componente atît de intime ale activiomului, încît amprenta lor poate fi găsită şi pe cele mai simple unelte făurite
de el1~. Prin aplicarea formelor artei la uneltele curente se deschid largi posibilităţi ca uneltele să apară ele însele ca veritabile obiecte de artă. Subordonarea
spiritului artistic unui scop diferit de artă dă naştere unei arte de tip utilitar,
care îmbracă denumirea de artă decorativă sau artă aplicată 13 . Pe marginea conceptului de artă decorativă s-a discutat mult, cu scopul de a i se găsi o formulare
cit mai cuprinzătoare, de a se lămuri istoria domeniului pe care-l vizează. Piesă
de artă decorativă este socotit în general orice produs al muncii umane, înzestrat
cu o dublă calitate - funcţională şi decorativă - adică obiecte, chiar şi de uz
curent, care pot fi luate în considerare atît pentru caracterul lor artistic, cit şi
pentru utilitatea lor 14 •
Dacă urmărim evoluţia artei decorative, îi găsim începuturile în cele mai îndepărtate vremuri. Vasele modelate din lut, de diferite foriine, cu sau fără decor,
piesele de îmbrăcăminte ornamentate cu acul, au reprezentat primele creaţii cu
valoare artistică dar şi utilitară ale omului primitiv 15 . De-a lungul istoriei, preocu-

tăţii

7 A. B. Zaks, Einige Probleme der Ausstellungsarbeit in der U.d.S.S.R., în NMK, XV,
1972, nr. 2, p. 117.
8 I. Stancoveanu, Muzeul, factor de formare a conştiinţei socialiste, în RM, III, 1966,
nr. 1, p. 25.
8 Gh. I. Vladikin, Das Museum ... , în NMK, XVI, 1973, nr. 2, p. 6; B. Zderciuc,
op. cit., p. 4.
10 Les musees dans le monde d'aujourd'hui, în JCOM, XXIII, 1970, nr. 1, p. 22.
11 K. Engstrom, Musee et developpement, în ICOM, XXII, 1969, nr. 3, p. 2.
12 S. Cudjoe, Les musees et l'art applique, în ICOM, XXIV, 1971, nr. 2, p. 14.
13 Idem, op. cit., p. 14, 16.
14 Reunion du Sous-Comite International de l'ICOM pour les Musees d'Art Applique, Budapest, 18-27 avril 1967, în ICOM, XX, 1967, nr. 2-3, p. 64, 65.
15 I. Katona, Cel es megval6sulds. Fejezetek az Iparmuveszeti Muzeum 100 eves tortenetebol,
în Muzeumi kozlemenyek (în continuare MKozl), Budapesta, 1972, nr. 2-3, p. 35.
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pările omului de a-şi satisface nevoia de frumos, de a ornamenta nu numai obiectele cu destinaţie artistic-decovativă, ci şi pe cele de uz zilnic, şi chiar şi armele,
vor da naştere unei cantităţi ample şi variate de piese de artă decorativă. Deşi
obiectele de această natură au existat din cele mai vechi timpuri, noţiunea de artă
decorativă sau artă aplicată a apărut tîrziu, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea. Pînă la apariţia modului de producţie capitalist, diferitele ramuri ale artei au fost strîns legate între ele, imposibil de separat.
ln evul mediu noţiunea de artă decorativă sau artă aplicată nu exista. Totuşi,
această epocă oferă poate cea mai mare bogăţie de piese de artă decorativă de
valoare inestimabilă. Explicaţia constă în faptul că pe de o parte fiecare meşte
şugar, în orice ramură, s""a străduit să dea mai mult decît ceea ce era comun,
să depăşească limitele banalului, pe de altă parte în aceea că şi artiştii, de toate
felurile, erau consideraţi meşteşugari şi se conformau organizării în bresle. Deci
producţia meşteşugărească, de breaslă a constituit mediul în care, ca urmare a
îngemănării talentului artistic cu îndemînarea de meşteşugar, s~au creat obiecte
de uz curent, executate artistic. într-adevăr, marii artişti ai epocii feudale au fost
şi meşteşugari. Ei participau activ la toate fazele realizării unei opere, inclusiv
cele meşteşugăreşti. Aceasta este cauza care face ca să fie atH de dificilă delimitarea ariei de cuprindere a artei de aceea a artei decorative în evul mediu.
Tendinţa de a face distincţie între artist şi meşteşugar apare abia în cursul
secolului al XVII-lea în unele zone ale Europei care au cunoscut o dezvoltare
mai rapidă w_ Prima modificare instituţională în acest sens se operează în Franţa
lui Ludovic al XIV-lea unde se înfiinţează Academia regală de pictură şi sculptură, acordîndu-se statut aparte artiştilcr pictori şi sculptori 17 • Noţiunile care fac
posibilă diferenţierea între arta pură şi ~rta decor:itivă se ivesc abia în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea 18, iar colecţionarea conştientă a obiectelor de
artă aplicată începe doar în primele decenii ale secolului al XIX-lea 19 • Interesul
acordat în această epocă artei decorative constituie o reacţie fiaţă de producţia-serie
de fabrică, care a pătruns în toate 11amurile industriale. în asemenea condiţii se
punea din ce în ce mai insistent problema exigenţei artistice, a satisfacerii nevoii
de frumos 20 •
Atenţia

de acest domeniu de activitate se concretizează în orîn înfiinţarea muzeelor şi a societăţilor de
artă decorativă. Primele expoziţii internaţionale de artă aplicată se organizează la
Londra (1851, 1862) şi la Paris (1867). Tot în anii 60 ai secolului trecut iau fiinţă
şi cele dintîi muzee d~ profil, la Londra, Paris, Viena, Berlin, Mi.inchen, iar puţin
mai tîrziu, in ari.ul 1872, şi la Budapesta 21 . în orientarea eforturilor legate de arta
decorativă un rol de '!eamă a revenit diferitelor societăţi, cum a fost şi Union
Centrale des Arti:: DPcoratifs din Paris, care, ca un centru al strădaniilor depuse
în acea vreme pe tărîmul artei aplicate, a promovat vitalizarea acesteia prin reîn-

ganizarea

crescîndă faţă

expoziţiilor

internaţionale,

16 Le M:tsh C:Js Arts Decoratifs en 1972, în Ars Decorativa (în continuare A Dec), Budapesta,
II, 1974, p. 218, 219.
11 La G ·ande Encyclopedie, Paris, f.a., vot. III, p. 1153.
18 Le Must!e des Arts Dtfcoratifs en 1972, în ADec, II, 1974, p. 218.
18 T}_j magyar lexikon, Budapesta, 1960, p. 425.
20 I. !~atona, op. cit., p. 21; I. Jaţabffy, Az iparmiiveszet irodalma es nehdny konyvtdri
Mrdt!se, 1. Az Iparmuveszeti Muzeum Evkonyvei, BndapP,ta, VII, 1964, p. 47.
21 UJ magyar lexikon, Budapesta, 1960, p. 426; M. Weiner - T. Horvath, Musees d'arts
appliques, ;n Museum, XV, 1962, nr. 4, p. 235.
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vierea vechilor tehnici meşteşugăreşti, deja uitat.e sau în curs de a fi uitate-2 2. Interesul pentru arta decorativă este viu şi azi. ln zilele noastre asistăm la modernizarea, la lărgirea vechilor muzee de artă aplicată şi la înfiinţarea unor secţii
sau chiar a unor noi muzee de profil 2:1• De aiSemenea, printre organele ICOM,ului
există un subcomitet, transformat în 1968 în comitet, pentru muzeele de artă
decorativă, iar prestigioasele publicaţii muzeografice dezbat pe larg problematica
acestui domeniu 24 •
Dintre toate ramurile artistice, arta decorativă este aceea oore se integrează
cel mai bine în condiţiile unei anumite epoci, ea rămîne legată de om, de individ,
mai mult decît artele frumoase 2:;_ Cît timp arta pură integrează individul în societate din punct de vedere estetic, arta decorativă îl integrează din punct de
vedere economic. într-adevăr, în cazul artei aplicate avem de a face cu obiecte
care nu intră în categoria propriu-zisă a artei, dar care sînt alcătuite cu atît simţ
artistic, incit utilizarea lor este deosebit de atrăgătoare-2 6 • Meşteşugarul-art1st,
făurind diferitele piese, încearcă să dea formă tangibilă visurilor, năzuinţelor sale,
să-şi facă cunoscute noţiunile asupra infinitului în forme finite, adresîndu-se simţului de utilitate 2î. Creaţia lui se încadrează în condiţiile economice, sociale şi
politice ale vremii sale, bazîndu-se pe realizările culturale şi tehnice atinse pînă
în epoca lui 28 • Deci, atunci cînd în secţiile unui muzeu de istorie sînt prezentate
diferitele etape ale evoluţiei omenirii şi ale civilizaţiei sale, trebuie să se facă
apel şi la obiectele de artă decorativă. Acestea se completează reciproc cu celelalte
exponate care ilustrează diversele laturi ale activităţii omeneşti. Valenţele muzeografice multiple ale pieselor de artă decorativă sînt cel mai bine puse în evidenţă prin prezentarea lor în contextul de epocă. Totodată, aşezate în ambianţa
originală, ele aduc informaţii suplimentare despre aceasta, într-o formă accesibilă şi deosebit de atractivă. Cuprinderea obiectelor de artă decorativă în secţiile
muzeelor de istorie contribuie şi la formarea gustului publicului, la promovarea
unui artizanat de calitate. Considerăm deci că integrarea artei deco.rative în muzeele de istorie comportă valenţe muzeografice considerabile, concurînd la îndeplinirea sarcinilor educative ale muzeului 29 •
Pieselor de artă decorativă le revine un rol important mai ales în cadrul
secţiei feudale a muzeelor de istorie. Expunerea lor este necesară, dar şi posibilă.
Evul mediu oferă o varietate deosebit de bogată de piese de artă aplicată. Alături
22

I. Katona, op. cit., p. 24.

23

În ultimii 10-15 ani au fost lărgite şi modernizate aproape toate muzeele existente de

artă decorativă. Revistele de specialitate ne informează şi despre secţiile sau muzeele de artă
decorativă nou create: Muzeul de textile „Biosca", colecţiile fundaţiei Abbeg din RiggisbergBerna, Muzeul Henry Francis du Pont la Winterthur, colecţia de artă decorativă de la Sinaia
etc. Alături de expoziţiile de bază de profil, s-au organizat şi numeroase expoziţii temporare
şi itinerante de artă decorativă, cum au fost cele de artă aplicată sovietică, poloneză, germană,
norvegiană, chineză etc., găzduite de sălile de expoziţie din ţara noastră.

Vezi ICOM, Museunz, NMK, Scliweizerisches Landesmuseum Ziirich, etc.
I. Katona, op. cit., p. 36.
26 S. Cudjoe, op. cit., p. 16.
27 Idem, op. cit., p. 14.
28 G. Reinheckel,
Probleme des Bildungsarbeit kunsthandwerklicher lvluseen, în N M J..:,
XIV, 1971, nr. 3, p. 187.
29 Unele lucrări de specialitate propun principiul „complexelor" (materie primă instrumente pentru prelucrarea ei - produse finite - documente) ca idee de bază chiar şi pentru
constituirea colecţiilor muzeale. Vezi M. Ohlsen, Konzeptionelle Probleme der Bestandsbildung
an Geschichlsmuseen, în NMK, XV, 1972, nr. 1, p. 34.
24

2~
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de meşteşugurile artistice propriu-zise (adică acelea care produc prin excelenţă
obiecte de podoabă, cum este, spre exemplu, orfevrăria), în fiecare r,amură a
produ<:ţiei meşteşugăreşti pot fi urmărite manifestările întîlnirii artei cu meş
teşugul. Nu trebuie să ne mire deci numărul mare al obiectelor de ceramică, de
metal (fie preţios: argint. aur, argint aurit, fie nepreţios: aramă, cositor, bronz),
de lemn, de piele, de sticlă sau textile, care, pe lîngă valoarea lor utilitară, practică, pot fi luate în considerare şi sub aspect artistic. Sarcina muzeografului de
a le expune este deci realizabilă şi mult uşurată de abundenţa lor. Prezenţa pieselor de artă decoriativă în muzeele de istorie este necesară, deoarece ajută mult
la formarea şi fixarea unor cunoştinţe. Spre exemplu, prezentînd problematica
breslelor, nu se poate realiza o imagine completă a evoluţiei acestora fără expunerea produselor meşterilor· breslaşi - obiecte de artă decorativă. 1n secţia feudală
a Muzeului de istorie al Transilvaniei organizatorii au încercat - în limitele posibilului - să introducă piese de artă decorativă adecvate printre exponate. Inte' grarea cea mai reuşită s-a realizat, după părerea noastră. în cazul vitrinelor consacrate breslelor.
Cele două vitrine afectate meşteşugurilor legate de prelucrarea lemnului înfă
ţişează în primul rînd uneltele lemnarului. Alături de ele sînt expuse obiecte
legate de organizarea de breaslă: table de breaslă ale tîmplarilor şi butnarilor
din Cluj şi Sighişoara, sigiliul breslei tîmplarilor clujeni, o diplomă de calfă de
tîmplar, elibemtă în 1759 la Cluj. lada breslei rotarilor şi paharul breslei butnarilor sighişoreni, Lada şi paharul de breaslă au semnificaţie dublă. Ele dau precizări cu caracter istoric, privitoare la organizarea în bresle a lemnarilor, şi, totodată. prin calitatea remarcabilă a execuţiei artistice, aduc informaţii atît despre
priceperea artizanilor care le-au confecţionat, cît şi despre gustul epocii (fig. 1, 2, 3).
Vitrinele destinate orfevrăriei prezintă aspecte ale vieţii şi organizării aurarilor. Fundalul îl formează fotografii pe această temă: tabla breslei aurarilor din
Braşov, înfăţişînd un aurar lucrind în atelierul său, înconjurat de uneltele tipice
meşteşugului; unelte folosite de aurarii secolului al XVI-iea; fragment arhitectonic din casa cunoscutului aurar clujean Ujhelyi Găbor; documente (hotărîrea
magistratului din Augsburg, înfloritor centru de orfevrărie, cu privire la învăţarea
acestui meşteşug de către fiul unui bărbier din Sibiu, pagini din statutele aurarilor clujeni din secolul al XV-lea), precum şi fotografii executate după piese
faimoase, ieşite din atelierele orfevrarilor transilvăneni. Cele două vitrine cuprind
şi cîteva dintre cele mai reprezentative obiecte de podoabă (vestimentare sau de
interioare) lucrate de meşteri din Transilvania. Originalele întregesc, într-o formă
atractivă. informaţiile furnizate de restul exponatelor, oferă posibilităţi de datare,
de aşezare a orfevrăriei transilvănene în circuitul artistic european. 1n acelaşi
tim;>, ele materializează anumite noţiuni, le dau înţeles, mai ales celor privitoare
la diferite tehnici de orfevrărie (filigranare, smălţuire, gravare, martelare, montarea pietrelor preţ.ioase etc., fig. 4. 5, 6).
Drumul străbătut de ucenic pînă ajunge meşter, membru al unei bresle, poate
fi urmărit, într-un fel accesibil tuturor, făcînd apel şi la cîteva piese de artă
decorativă. Organizatorii clujeni au ilustrat perioada de călfie prin diverse documente (registrul calfelor butnari din Cluj, certificate obţinute de calfe de curelari, funari, cizmari în anii lor de „călătorie", fotocopii făcute după corespondenţa
vastă, purtată pe tema calfelor între diferite bresle sau oraşe, după revendicările
din timpul „grevei" calfelor aurari din Cluj în anul 1576) şi prin obiecte referitoare la organizarea calfelor în frăţii, cum sînt: cana frăţiei calfelor butnari, un
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talger al frăţiei calfelor săpunari şi coroana frăţiei calfelor tîmplari din Cluj.
Aceste piese, prin intermediul textului gravat pe ele, furnizează informaţii interesante şi de valoare (date, nume, locuri) despre frăţiile de calfe din Transilvania
medievală. Totodată, ele sînt executate artistic, demonstrînd priceperea şi bunul
gust al meşterilor care prelucrau cositorul. De asemenea, obiecte de artă decorativă ajută şi la surprinderea ultimei etape din cariera unei calfe: ,,examenul"
practic dat de acesta pentru a fi acceptat în rîndurile meşterilor breslaşi. ,,Capodoperele" unor calfe argintari ne vorbesc de seriozitatea acestei probe, dar şi de
măiestria executanţilor (fig. 7, 8. 9).
Dacă piesele de artă decorativă înşirate mai sus ar fi aşezate separat de acele
exponate care reconstituie ambianţa lor de odinioară, ar pierde mult din valoarea
lor informaţională. Spre exemplu, este într-adevăr captivantă o expoziţie de orfevrărie sau feronerie, oferind şi ea o mare bogăţie de informaţii, dar abia prezentarea acestor obiecte, să zicem în contextul procesului de confecţionare, ajută la
înţelegerea de profunzime a valorii şi a sensului atît ale procesului de confecţio
nare, cit şi ale pieselor. Expuse separat, obiectele de artă decorativă reclamă explicaţii suplimentare, care totdeauna sînt mai greu accesibile decît aceleaşi informaţii oferite de elementele componente ale mediului lor original, de epocă 30 • Considerăm deci că cel mai potrivit loc pentru obiectele de artă decorativă, în ce
priveşte valorificarea atît a propriului lor potenţial informativ, cit şi al acelora
care le însoţesc în expoziţie, îl constituie secţiile respective ale muzeelor de istorie.
Expunerea obiectelor de artă decorativă prezintă multe aspecte, unele valabile
pentru orice fel de exponat, altele specifice acestei categorii de piese. ,,Arta" de
a expune comportă unele reguli, se compune din anumite elemente prezente şi
obligatorii în cazul tuturor genurilor de expoziţie. ln organizarea unei expoziţii
trebuie să se ţină cont de suprafaţa utilizabilă, de iluminat, de mobilierul expozi ţicnal (vitrine, rafturi, panouri etc.), de mijloacele grafice (fotografii, desene,
texte etc.), de obiectul-exponat şi de posibilităţile de comunicare cu publicul.
Tot acest ansamblu este comandat şi determinat de obiectul-exponaf11 • Aspectele
problematicii vor fi analizate în funcţie de particularităţile pieselor de artă decorativă, în marea lor majoritate, tridimensionale. Perceperea lor, trăirea estetică
ocazionată de ele, sînt deci asemănătoare efectului produs de operele arhitectonice
sau sculpturale32•
Suprafaţa ocupată de exponate trebuie să fie folosită judicios şi echilibrat.
Omul a purtat dintotdeauna în sine, ca o proiectare a propriilor dimensiuni, sensul
30 Prezentînd expoziţia comemorativă „Meşteşugul artistic din timpul lui Diirer şi Renaş
terea germană", organizată de Muzeul de artă decorativă din Berlin, Giinter Reinheckel, directorul Muzeului de artă decorativă din Dresda, remarcă ca o scădere a expoziţiei - de altfel
valoroasă - faptul că piesele nu au fost prezentate în ambianţa lor istorică. Organizatorii expoziţiei au optat pentru nişte panouri cu texte explicative cu caracter istoric, aşezate la intrarea
în expoziţie. Vezi G. Reinheckcl, Kunsthandwerk der Diirerzeit und der deutschen Renaissance.
Zur Ausstellung des Kunstgewerbemuseums Berlin-Koepenick, în NMJ(, XV, 1972, nr. 3,
p. 188.
În schimb, organizatorii expoziţiei temporare „Arta germană din epoca lui Diirer" de la
Albertinum (Dresda) au reuşit să încadreze piesele în contextul lor istoric, prezentînd, alături
de obiectele de artă şi piese de artă decorativă, unelte folosite de meşterii-artizani ai epocii
respective, documente etc. Vezi W. Schmidt, Deutsche Kunst der Durer-Zeit. Ausstellung der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum vom 18. 9. 1971 bis zum 16. 1. 1972, în
NMK, XV, 1972, nr. 4, p. 303.
31 J. Gabus, Principes esthetiques et preparation des expositions, în Museum, XVIII, 1965,
nr. 1, p. 33.
a2 I. Jakabffy, op. cit., p. 45.
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proporţiilor3 3 • Dacă suprafaţa expoziţională nu este folosită proporţionat şi echilibrat, prin exploatarea posibilităţilor oferite de liniile verticale şi orizontale, sau,
rupînd monotonia, oblice34, ea ajunge să deranjeze şi să distragă atenţia vizitatorului. Se recomandă de către unii specialişti respectarea principiului „amor
vacui", mai ales în cazul expunerii obiectelor de artă decorativă mai voluminoru.e35. Acest principiu însă poate fi abandonat în cazul exponatelor mai mici,
mai cu seamă dacă printre ele nu se află nici un exemplar deosebit, demn de
o expunere separată. Aici cantitatea poate compensa calitatea, adică se poate
etalia în masă, creînd efect de abundenţă:is_

Iluminatul joacă un rol important în expunere; de calitatea lui depinde mă
sura în care îşi păstrează, eventual îşi amplifică, sau îşi pierde valoarea un exponat. Iluminatul ridică numeroase probleme, mai ales în cazul obiectelor de artă
decorativă, dintre care multe sînt foarte sensibile la efectele negative, distructive
ale luminii (textilele, pielea, hîrtia, lemnări,a) 37 • In alegerea formelor optime de
iluminat soluţii-tip nu se pot da, nici accepta. Există însă unele constatări de
care. trebuie să se ţină cont. Conform uneia dintre ele, lumina naturală şi cea
artificială nu dau o combinaţie prea reuşită, deci se impune de la început o alegere între ele3 8, considerate fiind însă şi particularităţile materialului din care
sînt confecţionate · exponatele. Spre exemplu, valoarea estetică a sticlăriei iese cel
mai bine în evidenţă în lumină naturală, â contre-jour, de aceea se şi recomandă
aşezarea obiectelor de sticlă în vitrine dispuse în faţa geamurilor39 • Cele mai multe
obiecte de artă decorativă în.să cer lumină artificială. Unele dintre ele reclamă
o lumină „caldă" (textilele, lemnăria, armele), altele se prezintă cel mai sugestiv
în lumină „rece" (orfevrăria)t. 0 • ln cazul iluminatului artificial al pieselor de artă
decorativă se optează în general pentru lămpile incandescente, care, pe lingă dezavantaje, prezintă şi marele avantaj (să nu uităm că lucrăm cu obiecte în marea
lor majoritate tridimensionale) al redării plasticităţii exponatuluiH.
Mobilierul expoziţional este un element indispensabil în prezentarea pieselor
de expoziţie. El trebuie să îndeplinească, printre alte cerinţe, şi pe aceea de a
asigura o perceptibilitate maximă 42 . ln alegerea şi confecţionarea mobilierului pentru prezentarea obiectelor de artă decorativă trebuie să se pornească de la acest
principiu şi să se ţină cont şi de un altul, determinat de caracterul tridimensional, cu puţine excepţii, al acestor piese: asigurarea unei vederi de jur-împreJ. Gabus, op. cit., p. 39.
Idem, op. cit., p. 40.
36 J. Szablowsk.i, Le château royal de Wawel, Cracovie, în Museum, XX, 1967, nr. 1, p. 73.
39 R. Ph. Adams, Strategie de la presentation, în Museum, VII, 1954, nr. 1, p. 13.
37 L. R. Feller, Contrâle des effets deteriorants de la lumiere sur les objets de musee, în
Museum, XVII, 1964, nr. 2, p. 61.
38 J. Gabus, op. cit., p. 36.
38 E. Jantzen, La modernisation des musees de Hambourg, în Museum, XV, 1962, nr. 3,
p. 162.
40 M. Olagnier-Riottot, Musee des arts africains et oceaniens, Paris. Section des arts musulmans d'Occident, în Museum, XXI, 1968, nr. 2, p. 171.
41 G. Kavli, La modernisation du Kunstindustriemuseum Oslo, în Museum, V, 1952, nr.1,
p. 67; K. Martin, La nouvelle maison Reuchlin, Pforzheim, în Museum, XV, 1962, nr. 3,
p. 183; F. Gheorghiţă, Lumina în muzee, în RM, V, 1968, nr. 4, p. 323.
n G. H. Riviere - H. Visser, Les vitrines de musee, în Museum, XIII, 1960, nr. 1,
p. 24, 30.
33

34
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jur"3 • Vitrina-clopot, adică. vitrina formată din plăci de sticlă lipite, fără schele~~
sau vitrina de tip TVS":; sint tipuri de mobilier care îndeplinesc în măsură optimă
cerinţele impuse de cele două principii amintite. Aceste vitrine pot fi aşezate pe
sol, pe un suport m:1i jos sau mai înalt, sau pot fi suspendate16. în ambele cazuri
trebuie să ne îngrijim în primul rînd de asigurarea stabilităţii"'· în secţia de
istorie medie a muzeului clujean organizatorii au optat în favoarea vitnn·ei-sol, de
diferite înălţimi (fig. 10). Pentru acele obiecte de artă decorativă care sînt numai
bidimensionale (textile) sau al căror revers nu prezintă interes pentru vizitator
(aplice de metal sau ceramică etc), sînt mai potrivite vitrine!<> adosate sau chiar
panourile apărate de un strat de sticlă sau plexiglas"8• Piesele bidimensionale din
expoziţia medievală a· Muzeului de istorie al Transilvaniei de exemplu casula
brodată din secolul al XVII-lea sint aşezate pe panouri, sub sticlă (fig. 11).
în cazul obiectelor tridimensionale al căror revers fie că nu prezintă nici un
interes pentru vizitator (zăvoarele, de pildă), fie că este chiar nefinisat (cahlele,
de exemplu), au fost alese vitrine adosate, fixate în perete (fig. 12, 13). în afara
expunerii cu diferite tipuri de mobilier expoziţional, se pot găsi şi alte modalităţi de prezentare, spre exemplu: crearea ambianţei originale dintr-o anumită
epocă, prin utilizarea mobilierului contemporan, aşezînd în acest mr:>diu, pe manechine, costumele vremii"!!.
Problema capitală a „artei" de a expune este compoziţia internă a vitriner'°_
Principiul care trebuie să-l călăuzească pe muzeograf este de a compune în aşa
fel interiorul vitrinei, incit nimic să nu distragă atenţia vizitatorului de la obiectele expuse, respectiv ca această atenţie să fie orientată spre esenţa vitrinei. Se
recomandă evitarea decorării
excesive a mobilierului expoziţional (schelet din
lemn sculptat sau prea lucios, fundal damasat), dat fiind că vitrina este confecţionată pentru obiect şi nu invers. Alegerea culorilor fundalului şi ale scheletului
trebuie făcută în funcţie de exponate. Este bine dacă se folosesc culori vii la
obiecte acromatice sau monocrome, iar la cele colorate nuanţe fine 51 . Spre exemplu.
cahlele transilvănene variat colorate (cu smalţ alb, verde sau albastru) crează
efecte coloristice plăcute pe panoul de lemn căruia i s-a lăsat culoarea naturală
fig. 14). Această culoare însă diminuează mult valoarea estetică a obiectelor de
argint aurit. Ele apar în toată strălucirea lor pe un fond intens colorat (fig. 15.
16, 17). Existenţa materialelor plastice transparente uşurează foarte mult sarcina
de a fixa sau de a scoate în evidenţă exponatele. Firul de nylon invizibil, suporturile din plexiglas transparent, întregirile făcute din acest material, ajută la
I. Jakabffy, op. cit., p. 45.
R. Ph. Adams, op. cit., p. 13; G. H. Riviere - H. Visser, op. cit., p. 32; K. Martin,
op. cit., p. 183; A. Marti D'Pena, Le Musie des arts dicoratifs de la Havane, în Museum,
XX, 1967, nr. 2, p. 96.
45 La vitrinele de tip TVS (Total Vision System) scheletul netransparent de lemn sau
metal se înlocuieşte cu benzi de sticlă transparente, lipite de laturile vitrinei cu un compus de
siliciu. Vezi D. C. Hegnes, What's new in glass, în Museum News, Washington, 1972, prezentare succintă în MMonlA, 1973, nr. 1, p. 55.
46 G. H. Riviere H. Visser, op. cit., p. 26.
47 Idem, op. cit., p. 48.
48 T. Niubio,
Museo textil Biosca, Tarrasa, în Museum, VIII, 1955, nr. 4, p. 268;
G. H. Riviere - H. Visser, op. cit., p. 39, 41; E. Jantzen, op. cit., p. 162.
48 R. Ph. Adams, op. cit., p. 13; J. M. Balkenstein,
Vetements bourgeois et costumes
regionaux dans les musees neerlaridais, în Museum, XV, 1962, nr. 2, p. 99.
50 G. H. Riviere
H. Visser, op. cit., p. 33.
61 Idem, op. cit., p. 32.
43
44
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fixar~ şi la scoaterea în evidenţă a unor exponate, la redarea formei iniţiale a
obiectului, fără a distrage atenţia de la ceea ce a rămas din el, păstrîndu-se totodată ar,monia internă a vitrinei şi imaginea de ansamblu 52 • Pentru prezentarea
produselor manufacturiere de sticlă aflate în expoziţia de bază a secţiei de istorie
medie a Muzeului de istorie al Transilvaniei, au fost folosite suporturi din plexiglas, de diferite înălţimi. Piesa centrală - plosca - fiind aşezată pe cel mai înalt
suport, atrage atenţia vizitaţorului, fără ca suportul transparent să deranjeze
trăirea estetică ocazionată de acest produs de calitate superio~ră al atelierelor de
sticlărie din Transilvania feudală (fig. 18) .
. Mijloacele grafice, în primul rînd textele, sînt chemate să contribuie la îndeplinirea unuia dintre scopurile muzeului: facilitarea dobîndirii unor cunoştinţe de
către public. Intocmirea unor texte într-un limbaj accesibil, uşor de citit (cu litere
de mărime potrivită pentru confortul ochilor) şi de extensiune corespunzătoare
de la caz la caz, măreşte valoarea informaţională a obiectelor expuse5:1•
Aşezarea pieselor medievale de artă decorativă în sălile de expoziţie, ca de
altfel a oricărui obiect, ridicCt în faţa muzeografului şi probleme privitoare la
conservarea lor. Pentru a evita şi a combate degradarea exponatelor. trebuie necondiţionat să se cunoască interacţiunea între obiect şi microclimatul sălilor de expoziţie
(lumină, umiditate,
temperatură,
impurităţile
atmosferei). Una dintre
preocupările de căpetenie trebuie să fie asigurarea unui microclimat stabil (în primul rînd valori stabile şi corespunzătoare ale temperaturii şi ale umidităţii)''\. Graficul anexat, întocmit pe baza datelor înregistrate de termohigrometrele inst.alate
în sălile secţiei feudale a muzeului clujean, relevă faptul că personalul de profil
a ţinut cont de această cerinţă, strădaniile lui aducînd rezultate pozitive. Atît temperatura, cit şi umiditatea relativă a sălilor amintite prezintă valori corespunză
toare şi constante: căldură de 18-22°C, resvectiv 50-60 1110 umiditate relativă',:,_
Trebuie să se acorde atenţia cuvenită şi efectelor dăunătoare ale razelor luminoase (naturale sau artificiale) şi soluţiilor de a le combate. Şi în acest caz
există posibilităţi vaste de a alege rezolvarea potrivită şi posibilă în situaţia
concretă a fiecărui muzeu. Gama este variată, de la montarea unor perdele opace,
sau unor storuri, pînă la aplicarea filtrelor în faţa surselor de lumină sau utilizarea sticlelor cu reflecţie56 . De asemenea, trebuie să se insiste în eliminarea
efectelor dăunătoare ale impurităţilor atmosferice, ale diferiţilor paraziţi, folosind
mijloacele disponibile în fiecare muzeu. Anali:zJa amănunţită a tuturor aspectelor
conservării obiectelor expuse depăşeşte cadrele lucrării prezente şi intenţia autorului. Ne limităm doar la a accepta şi a respecta principiul conform căruia nici
un obiect nu se expune pînă cînd nu i se asigură toate condiţiile potrivite pentru
a-l păstra în bună stare5î.
62 O. Kăllstrom, Montage en matieres plastiques pour la prisentation des objets d'orjevrerie,
în Museum, V, 1952, nr. 2, p. 106; M. Olagnier-Riottot, op. cit., p. 171.
63 G. I. Hoeck, Ascultaţi cuvîntul scris, Muzei i pametniţi na kulturata, Sofia, 1972, nr. 4,
prezentare succintă în MMonIA, 1973, nr. 2, p. 48.
64 A. Moldoveanu, Expunere şi conservare. Compatibilitate şi incompatibilitate, în Rlvl.
II, 1965, nr. special, p. 498.
66 Lucrările de specialitate indică ca valori optime pentru temperatura sălilor de expoziţie
16-24°C, limitele admise pentru umiditatea relativă fiind între 50-65%. Vezi H. J. Plenderleith, La conservation des antiquites et des oeuvres d'art, Paris, 1966. p. 22, 23, 24.
68 F. Gheorghiţă, Lumina în muzee. Efecte ale luminii şi metode de protecţie, în RM, Y.
1968, nr. 5. p. 413-414; D. C. Hegnes. op. cit .• p. 52-53.
• 7 A. Moldoveanu, op. cit., p. 498.
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Multiplele valenţe muzeografice ale pieselor de artă decorativă le recomandă
pe acestea ca obiecte de preocupare în organizarea secţiilor feudale ale muzeelor
de istorie. După părerea autorului, oportunitatea. prezenţei lor în muzeul de istorie
şi nu în altă parte, rezultă dintr-o interdependenţă. Pe de o parte, sarcina muzeului de istorie este de a prezenta diferitele epoci ale omenirii în toată complexitatea lor. ,,Pătrunderea sensului colecţiilor care rezumă într-o formă concretă toate
cuceririle artei şi ştiinţei umane înseamnă atingereil esenţei însăşi a civilizaţiei
noastre" - spunea în anii 20 Jean Capart, conservatorul principal al Muzeului
de artă şi istorie din Bruxelles58 • Studiul societăţii şi al culturii omeneşti trebuie
să cuprindă şi arta decorativă, care întregeşte tabloul. Deci atunci cînd se ilustrează drumul parcurs de om de-a lungul istoriei sale, trebuie să fie prezentate şi
acele obiecte cu valenţă dublă, făurite de el, care îl însoţesc în toate etapele
evoluţiei sale. Este nevoie de aceste piese în muzeele de istorie şi pentru că
în ele se concretizează limbajul necesar al spiritului uman, limbajul artei, al esteticii59, într-o formă strîns legată de om, în consecinţă accesibilă oricui. Pe de
altă parte se impune necesitatea prezentării obiectelor de artă decorativă în ambianţa lor originală, în contextul lor funcţional, în anturajul acelor piese printre
care au fost făurite, în mediul căruia au fost destinate de creatorul lor. Numai
astfel poate fi pătruns pe deplin mesajul lorill.
Piesele de artă decorativă ajută şi realizării sarcinilor educative ale muzeului. Mai ales în zilele noastre, cînd centrul de greutate al educaţiei estetice .
se transferă tot mai hotărît în muzeeu 1, rolul educativ al operelor de artă decorativă creşte mereu. Ele au marele avantaj de a fi mult mai concrete, mai inteligibile decît operele de artă pură.
ln condiţiile unei considerabile dezvoltări a artei decorative în lumea contemporană, atenţia pentru obiectele de artă decorativă din diferitele epoci istorice
este pe deplin justificată. Nu trebuie să neglijăm nici relaţia strînsă între arta
decorativă şi arta populară. acum, cînd se depun mari eforturi pentru a reînvia
şi a conserva tradiţiile artistice populare.
Să folosim deci toate posibilităţile oferite de piesele de artă decorativă, pentru
a cunoaşte şi mai bine istoria omenirii în general, a societăţii omeneşti de pe
meleagurile noastre în special, pentru a contribui la crearea omului de tip nou.
ln acest context putem subscrie conţinutului sugestiv al formulei: ,,Modelează
mediul uman în aşa fel, încît el însuşi să-l modeleze apoi pe om" 62 •
ANA MARIA CIPAIANU

Museum, XX, 1967, nr. 4, p. 269.
Ch. Montgomery, Musee Henry Francis duPont, Winterthur, în Museum, X, 1957,
nr. 2, p. 149.
00 R. Ph. Adams, op. cit., p. 13; Les problemes de l'installation dans un musie d'art,
în Museum, VIII, 1955, nr. 4, p. 218; S. Canton, Renouveau des musees espagnols, musies
des beaux-arts et musees archeologiques, în Museum, IX, 1956, nr. 3, p. 152; Ch. Montgomery,
op. cit., p. 148; E. Poche, Musees dans Ies châteaux d'Etat, în Museum, XI, 1958. nr. 2,
p. 114; J. M. Balkenstein, op. cit., p. 100.
11 Zs. Urbach, A muveszeti muzeumok es a kozonseg, în MKozl, 1973, nr. 1, p. 26.
81 Le Musee des Arts Decoratifs en 1972, în ADec, II, 1974, p. 192.
68
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OBJETS D'ART DECORATIF MEDIEVAL DANS
LES MUSEES D'HISTOIRE. V ALEUR MUSEOLOG IQUE, METHODES
D'EXPOSITION

(Resume)
Le memoire plaide en faveur de l'opportunite de l'integration des objets d'art
decoratif dans les sections des musees d'histoire, l'endroit le plus propre a mettre
en valeur le message museologique de ces pieces. On y analyse aussi Ies differents aspects que comporte l'exposition de ce type d'objets de musee.
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