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onceptul antic de muzeu.
deşi şi-a păstrat aproape
nealterat conţinutul său fo1111al, a
cunoscut în timp modificări esenţiale
de structură. O interesantă opi nie
asupra funcţiei temporale a muzeului
a lansat în 1967 Germain Bazin,
conservatorul şef al Muzeului Luvru,
în lucrarea sa sugestiv intitulată Le
temps des musees.
Pornind de la o definiţie sui
generis confo1111 căreia muzeul este
„un templu unde timpul pare
suspendat", autorul trăgea concluzia
că ,, ... epoca noastră a acumulat studii
metafizice, psihologice, sociologice,
etnografice, ştiinţifice şi toate acestea
conduc mai mult sau mai puţin la
prezenţa în conştiinţa noastră a două
noţiuni ale timpului: cea a timpului
care trece şi cea a timpului care
durează."

1

Ideea exprimată concis se
de o mare actualitate.
Germain Bazin descoperea şi definea
astfel două no~uni cu care percepţia
publicului operează în ambianţa de
muzeu.
Realitatea
contemporană,
integrând şi experienţele anterioare, a
demonstrat că în acest raport temporal
publicul vizitator şi -a manifestat
pennanent
recept1v1tatea
pentru
modernizarea tipurilor ş i forme lor de
prezentare a muzeelor. În consecinţă,
în muzeografia universală noile
tendinţe au fost rapid asim ilate,
dovedeşte

concretizându-se în două sensuri: pe
de o prute, în concepţia teoretică de
selecţie tematică a expunerii. iar, pe
de altă pa1te, în forma ambientală de
prezentare a obiectelor (arhitectură,
mobilier, sisteme de iluminat etc.).
O incursiune retrospectivă în
calendarul
manifestărilor
expoziţionale din ultimele decenii
deschise în capitalele culturale al e
lumii, atestă că cele două coordonate
au cunoscut obiectivări inedite şi
uneo1i excentrice. Nu mai departe, în
1997, s-a inaugurat la Hamburg
Muzeul timpului prezent, despre care
directorul său Peter Klaus Schuster
declara că ,, ... doreşte să se deschidă
tuturor
formelor
de
expresie
contemporană pentru ca să capteze
spi1itul timpului nostru"2.
Experimentul aitistic iniţiat tot
în acest an ( 1997), la Kassel
(Germania), inten~ona aducerea
muzeului în mijlocul publicului,
obligându-l să pa1ticipe la viaţa
a1ti stică şi să o cunoască. Desfăşurat
sub geneticul DOCUMENTA - X, era
conceput pe un ax central, antrenând
întreaga suprafaţă a oraşului , căci
pornea de la una din porţile sale
principale, gara, pentru a trece apoi la
Muzeul Fredericianum, la Muzeul
Ştiinţelor
Naturale,
apoi
la
Cinematograf,
încheindu-se
la
Orat1geria situată la celălalt capăt al
oraşu lui .
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Iniţi ati va era interesantă nu atât
p1in valoarea exponatelor, cât prin
concepţia ex pozi ţiona l ă de a deschide
po1ţile muzeulu i dincolo de un spaţiu
anume consacrat, pentru ca apoi, prin
comparaţi e, să rev ină la ambian ţa
spec ifi că insti tuţie i . Vizitatorului i se
oferea astfel ocazia să c unoască
întreaga confi guraţi e cultura l ă a
oraşului , iar, în final, prin încăperea
goa lă de la Orangerie, i se crea un
spaţiu de meditaţie retrospecti vă.
Regretabil
că
asemenea
proiecte par cu totul inabordabile în
muzeografi a românească, dominată,
în special, de un conservatorism
mental! O sumară incursiune prin
muzeele noastre de artă re l evă că
acestea se s i tuează la un nj vel nu
lipsit de pitoresc. Excentrică, dar nu
lips ită de semnificaţie ar fi a l ăturarea
a două i ni ţiati ve expozi ţion a l e din
acest an, ambele situate în sfera a1tei
contemporane: una la Kassel, de o
mare mobilitate tem atică ş i spaţi a l ă,
bine susţinută prin mijloace tehnice,
şi
alta la Bucureşti, expoziţi a
retrospecti vă Corneliu Baba, care
aminteşte mai degrabă de atmosfera
vechilor pinacoteci sau a cabinetelor
de curi ozităţi , cu multe lucrări
îngrămădite pe mai multe simeze.
Deci, o concl uzie care se
impune aproape de la sine este
necesitatea moderni zării expunen1
pen11anente în muzeele rom âneşti, cu
referire spec i a lă la muzeele de a1tă,
pentru a rezista în această com petiţi e
uni versal ă. Mod ificarea criterii lor de
organizare ş i panotare ar trebu i să
aibă în vedere, în primul rând,
descongestionarea
să lilor
de
expunere, se l ecţi a făcâ ndu-se în baza
unei severe ri gu rozităţi valorice.

LJ

În ideea unei valorificări
echilibrate
a
obiectelor
din
patrimoniul muzeelor, în cadrul
expunerii pennanente, ex i stă desigur
alternati va de constitui re a unor
ansamblu1i dete1minate de exponate.
care să combine piesele cele mai
semnificati ve, cu altele mai puţin
impo1tante, dar care compl etează
tematica, aceste ansambluri ofeiind,
pe l â n gă şan sa modificăril or periodi ce
în panotare, ş i buna conservare a
lu crăril or.

Necesa ră ar fi ş i renun ţarea la
acea rigiditate de se lecţi e ş i expunere
a lucrărilor, care în timp au creat o
stereotipie ş i implicit o monotonie a
ambianţei muzeale, rezultate din
tematicile u111ce, funcţion a l e în
întreaga ţară. Eliminarea ori căror
restricţii ierarhic-autoritare e liberează
ini ţi ati va ş i de ce nu, ş i fantezia
organizatorilor în sensul abordării
unor so luţii originale ş i ingenioase de
expune1ii.
panotare
a
Competiti vitatea la care muzeul
românesc este supus în prezent
impune
o
restructurare
a
menta lităţil or, dar ş i a ritmului de
as imilare ş i modernizare a gândirii
specialistului . Prin salturi mentale ş i
di sponibilităţi profesionale s-ar putea
ajunge rapid la so luţii de panotare
precum cea întâ lnită în ultima sa l ă a
expoz iţie i Tezaurul de la Muntele
Athos, organizată la Salonic ( 19971998). Aici, o s in gură icoană din
secolul al XV I-iea, puternic lumi nată,
în mijlocul unei săli cufundate într-un
întune1ic semn ificativ. constituia
mesajul unic ş i d esăvârş i t.
Va trebui totu ş i ca elaborarea
proiectelor teoretice de modernizare
să
preceadă
momentu l dotărilor
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financiare, ceea ce presupune
amplificarea ş i extinderea surselor de
informare, extinderea co laborării cu
alte in stituţii pe baze de parteneriat ş i
sponsorizare.
Se impune, de asemenea.
găs irea sau crearea unor noi mijloace
tehnice de prezentare a obiectelor de
patrimoniu, pentru a pune în valoare
calităţile lor estetice, rară a afecta în să
starea lor de conservare. b1 acest sens
ar trebui ca în cadrul fi ecărui muzeu
naţi ona l să fun cţi oneze un serviciu
special,
destinat
organ1zarn
expozi ţiil or ş i conceperii mij loacelor
tehnice mcxleme de etalare. O
condiţi e idea l ă ar fi ca personalul din
acest serviciu să fie la curent cu toate
inovaţiil e din domeniul muzeologiei,
dar totodată să c unoască ş i
preferinţe l e publicului autohton.
Iniţi ativa

m od erni ză rii

expunerii în muzeologia românească
a stat totu ş i în atenţia spec i a li ştil or,
căci o expresie co n cretă a fost
inaugurarea în 1972 a Muzeului
Naţi onal de Istorie a României, iar
şase ani mai târziu a Muzeului
Co l ecţiil or
de
A1tă.
Trebuie
recunoscut în să că, de atunci, ca în
orice alt domeniu, s-a prcxl us o
perimare mora l ă a fom1elor ş i
mijloacelor de panotare, mai lent
percepută de organizatori, dar prompt
receptată
şi
amendată
de cătTe
vizitatori, care dispun de posibili tatea
compara~ei.
Fenomenul poate fi sesizat ş i
în ma1ile muzee ale lumii , unde nu
lipsa fo ndurilor materiale s u sţin e
acest
conservatori sm.
Desigu r
legătura perm anentă cu pu blicul a
contribuit
la această
corecţ ie
periodică, abso lut necesară or icăru i
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muzeu de aită. care intenţi onează să
se menţin ă în atenţi a publicului. Ca
urmare a unei asemenea reac ţii ,
directorul Muzeului Orsay, Henry
Loyrette, putea accepta că so luţi a
propusă de spec i a li şti nu a fost
omo l ogată de public ş i declara, în
1995: ,,În afară de introducerea unor
co l ecţii
de curând achiziţi onate,
principalele amenaj ări au cuprins
corectarea culorii în unele încăperi .
Pentru să lil e impresioniste fondul a
fost rapid judecat prea alb, prea dur.
No i am perfecţi onat iluminarea în
numeroase zone ale muzeului ... ".
Dincolo de opiniile uneori
extravagante ale publicului, în faţa
spec i a li ştil or se ridi că întrebarea:
când ş i până unde trebuie să interv ină
modernizarea muzeelor de aită?
La data inauguram sale,
Muze.ul Co l ecţiil o r de Artă din
Bucureşti a benefici at de posibi Iităţi
mate1iale de dotare cu totul deosebite,
concepute după cele mai modeme
metodologii de la acea dată, pornind
de la co n fecţionarea ramelor de
grafi că
ş,
pictură,
a socluri lor
tipodimensionate, a panourilor, până
la vitri nele de sti c l ă de o bineven i tă
variaţi e di mens i on a l ă. Mobilierul a
fost diferen ţi at în fu ncţi e de specificul
fiecăre i co l ecţ ii .
După

aproape două decenii de
se ri di că întrebarea dacă
muzeul poate rămâne în continuare în
această formul ă de expunere sau dacă
se impun mod ifi cări / moderni zări
ambientale? Întrebarea devine cu atât
mai firească cu cât în curând se
conturează
perspectiva restaură rii
ex i stenţă

c l ădirii.

sunt

În faţa acestei situaţii două
problemele care
trebuie
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rezolvate: una l egată de c l ăd irea
monument istoric ş i alta de găs irea
unor so luţii pentru accentuarea
atmosferei de colecţie particulară,
indi v idu alizată.
Ridicată în anii 1820 -1822 de
vestitul negustor de sare Romanit,
clădirea a preluat curând denumirea
de palat prin somptuozitatea spaţiil or,
a decoraţiilor interioare în stucatură şi
pictură în tempera, dar mai _
ales prin
destinaţia sa de reşedinţă domnească
pentru oaspeţii străi ni .
Pornind de la acest fundament
arhitectonic existent, un vi itor proiect
de restaurare şi modernizare a clădirii
ar trebui să aibă în vedere, în primul
rând. reconstituirea vechiului cadru
istoric. Odată refăcută imaginea
autentică a Palatului Roman it. în acest
spaţiu s-ar putea apoi
amenaja
colecţiile donate, aceasta constituind
varianta cea mai adecvată pentru
redarea atmosferei de epocă.
Se cuvine precizat că încă de la
inaugurarea sa, în anul 1978,
expunerea co l ecţiil or particulare în
această ambian ţă a stârnit numeroase
controverse. Opiniile c1itice fonnulate
în presă ş i verbal aveau drept
argument distrugerea atmosferei
mtrme,
spec ifi că
l ocuinţel or
co l ecţion ari lor.
Generozitatea
spaţi il or de expunere nu a impresionat
publicul, acesta rămânând cu
nostalgia
încăperil or
restrânse,
supraaglomerate de variatele genuri
artrstrce, aranjate exclusiv după
coordonatele estetice ale fiecărui
co l ecţionar.

Acceptarea de către public a
acestei modalităţi de expunere după
aproape 20 de ani de existenţă
dovedeşte că so luţiile de modernizare

trebuie să pornească de la acest nivel,
pentru a oferi alte va1iante ingenioase,
dar discrete de etalare a ca lităţi l or
estetice ale exponatelor.
Reunind cele do uă coordonate
culturale: monumentul istoric din
secolul al XIX-iea ş i colecţiile de artă
din primele decenii ale secolului
nostru, Muzeul Co l ecţiil o r de A1tă ar
trebui
pn vrt
din
perspectiva
m od ernizării ca palat de epocă,
amenajat după o viziune unitară, dar
având
o
mare
diversitate
compoziţională.

Pornind de la constatarea că
aceste co lecţi i de artă îşi menţin prin
specificul lor aspectu l unor vechi
cabinete de curiozităţi (chm11bres des
merveilles), după modelul deseori
ilustrat de Pieter Breugel cel Bătrân şi
de
Rembrandt, iniţi ati ve l e de
modernizare nu trebuie să afecteze cu
nimic ambianţa . Ar putea fi utilizate
în continuare ace l eaşi tipuri de vitrine
ale căror forme şi tran spa renţă le-a
conferit supleţea ş i e l egan ţa atât de
necesare inte1ioarelor deja aglomerate
de diversitatea genurilor artistice.
Vitrinele modulare mici ş i
mari au oferit so luţii moderne pentru
expunerea obiectelor de fildeş, a
statuetelor tibetane. frumos cizelate în
aur ş i argint, din co l ecţia A. ş i B.
Slătineanu,
a
bijuteriilor
şi
veşmintelor orientale din colecţia
Marcu Beza sau a obiectelor de sticlă
de Boemia din co l ecţia Garabet
Avachian.
Utile s-au dovedit ş i panourile
de perete, care au permis modelarea
spaţiil or ş i mai ales diferenţierea
lucrărilor în funcţie de valoarea lor.
Mai necesară s-ar dovedi însă
conceperea unor panouri mobile pe
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rotile, suple şi stabile, care să ofere
posibilitatea mi şcării în spaţiu ş i , de
asemenea, construirea unor plafoane
coborâte.
O propunere esenţial ă de
modernizare ar trebui legată de
posibilitatea de di ferenţi ere a
co l ecţiilor prin introducerea unui fond
cromatic pregnant pentru fiecare
co l ecţi e în paite. Desigur, dacă în
muzeele lumii so luţia nu este nouă,
pân ă
acum,
în
muzeologia
românească, fondul încăperil or a fost
de obicei neutru, preferându-se
culoarea albă, probabil ca o con stantă
tradi ţională.

Astfel, Palatul Romanit, fă ră apierde specificul, ar putea sugera în
acest mod, vizitatorului neavizat,
trecerea dintr-o co l ecţie în alta.
Schimbarea
fondului
cromatic
pregnant al încăperi lor, fără a impieta
asupra exponatelor, ar putea fi chiar
mai rapid receptată de către vizitatori
decât plăcuţa de la intrare, conţinând
numele co l ecţionarului , care oricum
nu trebuie să lipsească. Aceasta s-ar
constitui ca un criteriu de referinţă în
memoria se lecti vă a vizitatorului,
confruntat în mai toate co lecţiile cu
lu crări de pi ctură ş i sculptură ale
ace l oraş i maeştri români din perioada
şi

interbe li că.

Un alt domeniu în care
so luţiil e de modernizai·e a expune1ii
ar trebui concepute ş i aplicate ar fi
acela al sistemului de iluminat, căc i
lumina unifo1111 ă emi să de tuburile de
neon dispersează atenţi a. Lumina
select ivă emi să de surse diferen ţiate ş i
mobile ar permite o vizuali zare mai
odihnitoare, dar ş i mai semnificativă,
prin această modalitate de dirij are a
luminii creându-se, implicit, ş i so luţi a
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su gesti onării discrete a vizitatorilor
asupra valorii exponatelor. În acest
mod ar putea fi puse în va loare
obiectele de m1c1 dimensiuni
provenind din Orientul Apropiat (sec.
XVII-XVIII) din co l ecţia B. ş i H.
Avachian, dar ş i a pieselor de
mobilier din co l ecţi a George Oprescu
sau a tapiseriei Yerdure din secolul al
XVII-iea din co lecţi a dr. Mircea
Petrescu.
O preocupare în sensul creării
unei ambi anţe de co l ecţi e a existat ş i
anterior, prin valo1i fi carea lustrelor
olai1deze din secolul al XVID-lea din
co lecţi a G. Oprescu sau a l ămpil o r de
moschee din co l ecţi a Mai·cu Beza,
frumos decorate cu pietre colorate ş i
metal c iocănit în tehnica a jo11r
În această idee ar trebui puse
în valoare toate corpwile de iluminat
mai vechi, donate împreună cu
co l ecţiil e, lumina lor ca ldă creând nu
numai efecte speciale, dar sugerând
intimitatea co l ec ţi e i.
Sistemul de ilul11ÎJ1are ar trebui
gândit ş i la nivelul cw1ii muzeului,
concepută ca un parc englezesc, de
secol al XIX-iea, având Îl1 mijloc o
fâ ntână aitezi an ă, frumos decorată în
form ă de fl oare de crin . Spoturi
puternice ar putea lumina sculptwi le
de şcoa l ă franceză din secolul al XlX lea, din co lecţi a Anastasie Simu,
împreună cu cele trei sculpturi de
Oscar Han, toate amplasate în
mijlocul unor spaţii verzi. Astfel,
amenaj ă1i minime ar 1idica Palatul
Romanit la ni velul palatelor europene
celebre având ş i d estinaţi a de muzee.
De fapt, iniţi ati ve le de
modernizare a Muzeului Co lecţiil o r
de Artă, ca ş i a celorlalte muzee
româneşti , ar trebui să înceapă chiar
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de la intrare, din stradă, din cur1ile
interi oare, mai precis chiar din locul
primului contact cu publicul. De fapt,
ideea nu este n o uă, căc i un asemenea
experiment a încercat, cu mult timp în
urmă, Bode - Museum din Berlin,
construind la circa 50 m de la intrare
o v itrin ă strad a l ă cu obiecte ori ginale
de artă decorati vă din secolul al XIXiea, de mai mi că va loare. dar având o
mare recepti vitate v i zual ă la public,
în soţ ită de o in v i ta ţi e di scretă, dar
fe1111ă, de cun oaştere a întregului
patrimoniu al muzeului .
Desigur,
dimensiunile
mode rni ză rii muzeelor româneşti sunt

Resume
La necessite de modernisation
mani festee dans tous Ies domaines est
suggeree pour Ies musees de 1·ancien
directeur du Musee du Louvre. Ge,main
Bazin. dans son oeuvre suggesti ve
intitulee Le 1e111ps des 11111sees.
Cette tendence uni verselle et
actuelle s'est concretee sur le plan
theorique par le creation des nouveaux
types des musees thematiques - Le Musee
c/11 re111p presem a Hambourg, en I997,
1·experient Doc11111ema-X. ă Kassel, 1997
- et d'autre part, Ies moyens technicques

şi

trebuie
cuprinzând

să

fie mult mai ample,
re laţiile
cu publicul,
modalităţil e
de conservare, de
ev idenţă
computeri zată.
de
introducere a sistemelor moderne de
supraveghere ş i securitate a obiectelor
de patrimoniu ş i chiar asigurarea unor
rrucr servrc11 publice (cafenele,
cofetării ) .

Modernizarea concepţi e i de
panotare a expunerii pe,manente
rămân e totu ş i imperativul esen ţi a l , iar
contribuţi a spec iali ştilor nu trebuie să
oco lească sfera imaginarului, căc i aşa
cum spunea un moralist francez
,,/'imagination est I'oei! de l'âme".

de presenter Ies objets (le mobil ier.
l'eclairage, le microclimat etc.).
C'est dommage que la museologie
roumaine, specialemment Ies musees
d' art, sont en retard 1
En consequence. un projet de
modernisation du Musee des Collections
d'Ait est bienvennue. La prochaine
initiative de restauration du vieu Palais
Romanit (1820 - 1822) pem1it des
interventions sall utaires pour reconstituer
!'aspect original du XIX-eme siecle du
batimment et aussi le cadre intime et
pittoresque pour Ies collections donnees
au l'etat.
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