


Zamek Królewski w Warszawie wielo-
krotnie przygotowywał wystawy w Muze-
um Rolnictwa w Ciechanowcu. W ciągu 
minionych kilkunastu lat goście tego mu-
zeum mieli okazję obejrzeć zabytki z róż-
nych dziedzin sztuki: malarstwa, grafiki 
i rysunku, rzeźby i rzemiosła artystyczne-
go, pochodzące z kolekcji Zamku i Fun-
dacji Zbiorów im. Ciechanowieckich.

W październiku 2010 r. przygotowali-
śmy dla Ciechanowca pokaz nietypowy 
– „wystawę o wystawach”, pozwalającą
pochwalić się ekspozycjami czasowymi 

prezentowanymi w Zamku Królewskim 
w ostatnich latach: U tronu Królowej Pol-
ski. Jasna Góra w dziejach kultury i du-
chowości polskiej (15 grudnia 2006 r. 
– 11 marca 2007 r.), Od Lutra do Bauhau-
su. Sztuka i skarby kultury z muzeów nie-
mieckich (23 października 2007 r. 
– 13 stycznia 2008 r.), Skarby katedry wi-
leńskiej (2 lipca – 28 września 2008 r.), Uro-
da portretu. Polska. Od Kobera do Witka-
cego (5 grudnia 2009 r. –28 lutego 2010 r.) 
i najnowszą z nich – Leonardo da Vinci, 
Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze 
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1. Otwarcie wystawy w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 18 października 2010 r. Fot. Krystyna Bogucka
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2. Wystawa U tronu Królowej Polski, scenografia Violetta Damięcka i Żaneta Govenlock. Fot. Piotr Kubiak

3. Fragment makiety wystawy Od Lutra do Bauhausu. Fot. Anna Małecka 
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zbiorów Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie (17 maja 2010 r. – 31 marca 2011 r.).

W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 
zaprezentowaliśmy makiety robocze tych 
ekspozycji, zdjęcia ze zrealizowanych wy-
staw oraz towarzyszące każdej z nich ka-
talogi i plakaty.

Ponieważ skrzętnie przechowujemy 
wykonane przez projektantów modele 
(nasza kolekcja liczy ich kilkanaście), po-
traktowaliśmy je jako znakomitą, bo trój-
wymiarową ilustrację każdej ze wspo-
mnianych ekspozycji. Zaproponowali-
śmy zwiedzającym wirtualny spacer po 
przedstawionych w mikroskali wnę-
trzach wystawowych.

Nie wszyscy jesteśmy obdarzeni wyob-
raźnią przestrzenną i dwuwymiarowe 
rysunki nie zawsze są w stanie w pełni 
oddać pomysły scenografów, dlatego od 
wielu już lat współpracujący z nami pro-
jektanci przedstawiają swoje propozycje 
w postaci wyskalowanych makiet po-
mieszczeń wystawowych z rozmieszczo-

nymi w nich według scenariusza fotogra-
fiami obiektów.

Forma wykonanego najczęściej z kar-
tonu modelu może wydawać się nieco 
archaiczna w dobie wszechobecnych wi-
zualizacji komputerowych. Okazuje się 
jednak, że poza niezaprzeczalnym uro-
kiem „domku dla lalek” makieta jest zna-
komitym materiałem roboczym do dia-
logu między kuratorem wystawy i jej 
scenografem – umożliwia czytelne 
przedstawienie i ewentualną weryfika-
cję rozwiązań przestrzennych, pozwala 
na sprawdzenie wzajemnych relacji pre-
zentowanych obiektów. Przekonaliśmy 
się wielokrotnie, że sporządzone w ska-
li makiety pozwalają podjąć właściwe 
decyzje dotyczące aranżacji sal i ekspo-
zycji dzieł sztuki.

Na wystawie w Muzeum Rolnictwa 
można to było sprawdzić, porównując 
modele wystaw ze zdjęciami później-
szych realizacji – prawie w każdym przy-
padku jest to dokładne odtworzenie 
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4. Ekspozycja Od Lutra do Bauhausu, scenografia Agnieszka Putowska-Tomaszewska. Fot. Piotr Kubiak
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5. Makieta ekspozycji Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem… w Sali Senatorskiej. Fot. Piotr Kubiak

6. Wystawa Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem…, scenografia Violetta Damięcka i Żaneta Govenlock. 
Fot. Żaneta Govenlock
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w naturze przestrzeni wcześniej pieczo-
łowicie wykreowanej z kartonu.

Jednym z pokazanych w Ciechanowcu 
modeli była makieta ostatniej prezento-
wanej w Zamku wystawy dzieł sztuki ze 
zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krako-
wie. Pokazaliśmy przedstawiane przez 
projektantki różne propozycje rotundy, 
znakomicie ilustrujące proces pracy nad 
scenografią, stopniowego zbliżania się 
do ideału. Kolejne makiety były materia-
łem do wielu dyskusji i pozwoliły wybrać 

najlepszy, naszym zdaniem, sposób wy-
eksponowania najcenniejszego w pol-
skich zbiorach arcydzieła doby renesansu 
– Damy z gronostajem pędzla Leonarda
da Vinci.

W trakcie uroczystego otwarcia ekspo-
zycji w Ciechanowcu dyrektor muzeum 
poinformowała, że to już 20. – a więc jubi-
leuszowa – organizowana tam przez Za-
mek wystawa; tym bardziej było nam miło, 
że mogliśmy choć w małej części zapre-
zentować nasz dorobek wystawienniczy.
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