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WYSTĘPOWANIE WARTOŚCI SYNERGICZNYCH W PUBLICZNEJ
PRZESTRZENI MUZEALNEJ
Dokonany przegląd i analiza przestrzeni ponad stu
pięćdziesięciu muzeów pozwala na przedstawienie
najważniejszych czynników, jakie powinny wpływać
na kształtowanie budynków muzealnych przełomu
XX i XXI w., epoki kultury masowej.
O niezbędności obiektów muzealnych powiedziano
już bardzo wiele. Ale przed rozważaniem różnych czynników warto sięgnąć do dwóch stwierdzeń o charakterze niemal definicji. Jan Szczepański pisze: Kultura
to ogół wytworów działalności
ludzkiej,
materialnych
i niematerialnych,
wartości i uznawanych
sposobów
postępowania,
zobiektywizowanych
i
przyjętych
w dowolnych zbiorowościach,
przekazywanych
innym zbiorowościom
i następnym
pokoleniom1.
Przekazywanie dzieł sztuki przeznaczonych dla
odbioru wizualnego wymaga przestrzeni specjalnie
ukształtowanej, zarówno przez urbanistykę, jak i architekturę. Kontakt z dziełami sztuki wnosi nie tylko
wartości poznawcze, estetyczne kultury, lecz pozwala obserwatorowi, w odpowiednich warunkach, na
dostęp do „własnego ja". Na ten temat pisze J. Białostocki: W naszych rozważaniach
mówiąc Ja miałem
na myśli osobę artysty [...] W końcu opłaci się spróbować to słowo inaczej rozumieć, i pomyśleć czy przeżycia sztuki nie można odnieść do Ja
obserwatora.
Wplątanych w praktyczne strony życia, problemy egzystencji, wielu z nas rzadko spotyka własne Ja. Jest
inaczej jeśli się ma kontakt ze sztuką. Jak
często
zdarza się, że chwila przed obrazem Vermeera, jedna
przyczytana
strona autorstwa Rilkego, fraza z kwartetu Beethovena
wyrywa nas nagle z wszystkich trywialnych a często i poważnych
zajęć życia i otwiera
dostęp do własnego Ja. I w tej sile, która nas samych
nam zwraca, można by widzieć najgłębsze
uzasadnienie dla Sztuki w ogóle2
Wpatrzeni w problemy egzystencji, przygnieceni
uciążliwościami cywilizacji, obciążeni nadmiarem informacji, postępem zbyt trudnym do zrozumienia,
zapominamy jakże często o własnym Ja. Jedną z form
zapewnienia kontaktu ze sztuką mogą i powinny być
obiekty muzealne. Należałoby uwzględnić następujące czynniki wpływające dziś na potrzebę ich budowania i organizowania: społeczne, rozwoju techniki, mobilności, szybkości informacji, polityczne,
psychologiczne, warunków geograficznych.
Grupa pierwsza — czynników społecznych — jest
największa. Będą one różne w zależności od warunków i stopnia rozwoju społeczności każdego kraju:
jego zamożności, ukształtowanych przez lata obyczajów, stylu życia i wyobrażeń powszechnych o tym,
jak powinien on wyglądać.
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Podstawowe będą kryteria wartości wytworzone
przez kulturę, religię w danym kraju. Można chyba
przyjąć, że wzorce europejskie przejęte przez Stany
Zjednoczone a w sensie technicznym i przez Japonię, stają się coraz bardziej „obowiązujące" na całym
świecie. Przyczynia się do tego procesu rozwój elektroniki i informatyki. A ponieważ przodują w tej mierze kraje anglojęzyczne, język angielski opanowuje
świat poprzez środki masowego przekazu.
Przykłady budynków muzealnych potwierdzają
zacieranie się różnic kulturowych poszczególnych
kontynentów w dziedzinie zadań stawianych muzealnictwu. Wpływa na to demokratyzacja dostępności
do dóbr kultury, coraz wyższy poziom wykształcenia
powszechnego, rozwój informacji i propagowania,
czy wręcz reklamowania dydaktyki „sztuki" i jej oddziaływania społecznego.
Wzrost gęstości zaludnienia w wielu krajach
i wielkie skupiska ludności w wielomilionowych
aglomeracjach miejskich powodują wzrost zapotrzebowania na tereny, lub miejsca rekreacji, dostępne
dla całych rodzin. W programach obiektów muzealnych trzeba ten trend uwzględnić.
Czy obiekty, w których występuje wyraźna dominacja rozrywki nad dydaktyką i sztuką, można zaliczyć do muzeów?
Takie pytanie może powstać na przykładzie Disneylandu — obszaru zabawy i wypoczynku, ale również kontaktu z przedmiotami i bohaterami wielu filmów rysunkowych Disneya. Są one dokumentami
sztuki filmowej i będą nabierały coraz bardziej cech
zabytków.
Ich zgromadzenie na terenie, gdzie mogą się poruszać, służyć za środki transportu odpowiadają pojęciu wystawy a jednocześnie i muzeum. Na terenie
tym, pojawiają się rodzice i dzieci, którzy mogą spędzić tu atrakcyjnie cały dzień.
Ruch, zmiany sytuacji, współuczestnictwo w zabawie pozwala zwiedzającym „wpleść się" w ciągle
zmieną scenerię sztuki filmowej. Jeśli więc film należy do sztuk, Disneyland powinien być zaliczany do
obiektów muzealnych, tej sztuki o niepowtarzalnej
formie. Odpowiada to modnemu hasłu: Całe rodziny,
całe dnie.
Czynnik rozwoju techniki to:
—łatwość dokonywania obróbki zbiorów;
—rozwój technik powielania dzieł plastyki;
— rozwój łączności i dostępności obszarów bogatych
w zasoby kultury;
— ułatwienia w prowadzeniu banku informacji muzealnych na całym świecie;
—rozwój techniki oświetlenia, klimatyzacji.

I. Stadtische Museum Abteiberg - Mönchengladbach (Niemcy).
1,2. Przekrój oraz rzut pokazujący główny poziom ekspozycji.
3.,4.,5. Zasada kształtowania sal ekspozycji w rzucie i we wnętrzach.

I. Stadtische Museum Abteiberg Möchenglacbach (Allemagne). l.,2.
La coupe montrant le niveau principal de l'exposition.
3 ,4.,5. Le principe de former les salles de l'exposition dans la
projection et dans les intérieurs
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II. Stadtische Museum Abteiberg - Mönchengladbach (Niemcy).
1 Różnorodność kształtowania wnętrz.
2., 3-, 4. Kafeteria, wnętrza i rzut.
5., 6. Sala ekspozycji indywidualnej z górnym oświetleniem
II. Stadtische Museum Abteiberg - Mönchengladbach (Allemagne).
1. La diversité des intérieurs formés.
2., 3-, 4. Le café, les intérieurs et la projection.
5., 6. La salle de l'exposition individuelle avec la lumière
supérieure.

82

Czynnik mobilności społecznej w krajach rozwiniętych to:
— szybkość pokonywania odległości, a więc zmiana skali odległości na świecie;
— ułatwienia dla turystyki masowej, dobrze organizowanej;
— rozwój gospodarczy społeczeństw żyjących z turystyki;
— wytworzenie się „czasu wolnego" dla ludzi w okresie poprodukcyjnym w społeczeństwach najzamożniejszych.
Czynnik polityki społecznej:
— wiele państw stawia sobie za cel rozwój zamożności społeczeństwa, przyciągnięcia go, pomimo rozwoju konsumpcyjnego stylu życia, do spraw kultury.
Potrzeby częstszego i ciągłego -atakowaniaczłowieka
sztuką1.
— jednym z celów jest walka z narkomanią, alkoholizmem i przestępczością, zwłaszcza w największych
skupiskach i aglomeracjach.
Czynnik psychologiczny to:
— dążenie do wytworzenia w społeczeństwie nawyków do kontaktu z kulturą poprzez oddziaływanie
dydaktyczne, pozornie nie sterowane;
— taka organizacja przestrzeni, która również, nie na
drodze przymusu, lecz zainteresowania, wciągałaby
w kręgi kultury.
Dlatego też, tak ważną staje się sprawa lokalizacji
obiektów muzealnych i ich związek z przestrzenią
publiczną miasta, związek który wprowadzałby przechodnia niezauważalnie, niemal bez udziału jego
woli do wnętrz publicznych w obiektach dawniej
nazywanych „świątyniami sztuki". Ważna jest [...]
penetracja
wzrokowa z otoczenia do wnętrza obiektu, jego dostępność informacyjna,
[...] oraz takie otoczenie obiektu by można było wyjść z akcją artystyczną poza
budynek4.
Temu samemu celowi służyć ma łączenie elementów rozrywki, zabawy i wypoczynku z przeżyciami
niezauważalnie dydaktycznymi i kulturowymi bez
formy przymusu.
Czynnik warunków geograficznych to:
— konieczność dostosowania się do mikroklimatu
i środowiska;
— wykorzystanie przestrzeni otwartych — tam gdzie
to jest możliwe — dla celów wystawiennictwa;
— dostosowanie przestrzeni również do stylu życia
mieszkańców (sjesta, aktywność wieczorna).
Wszystkie wymienione czynniki łączą się ze sobą,
zazębiają, krzyżują.
Jako przykład może posłużyć tu organizacja pracy
codziennej. Jeśli przebiega ona od rana do godziny
18.00, z przerwą na lunch, pracownikowi pozostaje
do dyspozycji z popołudnia kilka wolnych godzin.
Jeśli praca trwa od rana do godziny 15.00 lub 16.00
można popołudnie wykorzystać na różne czynności.
W pierwszym wypadku trzeba planować na ewentu-

alny kontakt z kulturą soboty i niedziele, w drugim
również i wieczór innych dni tygodnia.
Wszystkie sprawy programowe powinny być ustalone przez socjologów, psychologów, polityków społecznych, specjalistów muzealnictwa i rozpatrywane
z uwzględnieniem indywidualnych warunków lokalnych, zapotrzebowania społeczności miejscowych,
lub regionalnych.
Wiele przykładów potwierdza tę tezę. W wielu
wypadkach programy mogą zostać nagięte do konkretnych zjawisk ekologicznych, czy historycznych.
Do architektów będzie należało nadanie kształtowi
przestrzeni takich cech, aby przemawiał i wpływał na
jego percepcję rozwiązaniem architektonicznym. Aby
otoczenie obiektu i jego wnętrza oddziaływały na
obserwatora niemal bez udziału eksponatów. Aby
mogły się przyczynić do tego, by przeżycie sztuki,
w tym i kształtowanie przestrzeni mogło pomóc obserwatorowi w otworzeniu „drogi do własnego Ja".
Prezentowane przykłady zostały wyselekcjonowane spośród innych. Wydają się one bowiem rozwiązaniami najlepszymi, w szeroko rozumianym pojęciu
współczesnego muzealnictwa. Podejmują one wyzwanie o nowy stosunek między muzeum a obiektem sztuki. Zachodzi bowiem pewna rozbieżność
między dziełem sztuki, tworzonym dla celów użytkowych, dekoracyjnych, wystawianych i sprzedawanych w galeriach, w otoczeniu innych pokrewnych,
charakterystycznych dla aktualnej twórczości, a dziełem sztuki w muzeum. Kolekcja muzealna wyobcowuje to dzieło, od jego społecznego przeznaczenia,
od procesów artystycznych, tworząc płaszczyzny
i znaki pamięciowe u widza. Jednak właśnie sfera
pamięciowa warunkuje stałość składników wartościowych wniesionych przez sztukę w rozwój kultury
jako całości. Powstaje zatem pytanie o zadanie muzeum, które przewija się przez wszystkie zagadnienia
poruszane w tym artykule. Muzeum, dysponującego
oryginalnym dziełem sztuki przez jego bezpośredni
kontakt z widzem, czyli ostensję 5 , bądź kontakt
z dziełem, nieoryginalnym, przekazanym przez różne
media. A co wydaje się bardzo istotne, dziełem szeroko omówionym, objaśnionym tak, by było łatwe
w odbiorze dla wszystkich oglądających. Zrozumienie bowiem, pozwala na zachowanie w pamięci,
a przez to na wewnętrzny rozwój.
Wybrane przykłady wchodzą w nowy nurt rozumienia muzeum, to odróżnia je od innych. Różnorodność zjawisk przestrzennych, ale również psychicznych wnosi nowe, synergiczne wartości dla odbioru
sztuki.
Trafne wydaje się w tym przypadku stwierdzenie
Aleksandra Bóhma: Stosunek człowieka do przestrzeni jest zawarty między dwoma przeciwnymi
działaniami, a mianowicie:podziałem
i łączeniem.
Treścią
podziału jest dobro części, treścią łączenia jest dobro
całoścĆ. Odpowiedź zatem na wszystkie poruszone
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III. Neue Staats Galerie Stuttgart (Niemcy).
1,2. Rzut dwóch poziomów ekspozycji.
3,4. Przekroje.
HI. Neue Staats Galerie Stuttgart (Allemagne).
l.,2. La projection de deux niveaux de l'exposition.
3 ,4. Les sections.
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IV. Neue Staats Galerie Stuttgart (Niemcy).
1. Zewnętrzna bryla muzeum.
2.,3 ,4. Wewnętrzny dziedziniec - „serce" obiektu
IV. Neue Staats Galerie Stuttgart (Allemagne).
1. L'Aspect extérieur du Musée.
2.,3 ,4. La cour intérieur J e coeur" de l'objet du bâtiment.

85

zagadnienia winna charakteryzować muzeum przełomu XX i XXI wieku.
Wyodrębnione przykłady są charakterystycznymi
reprezentantami trzech wiodących nurtów muzealnictwa:
I. — muzeum przestrzeni publicznej;
II. — muzeum dydaktycznego;
III. — muzeum dla ducha.
Nurt pierwszy, to muzeum w którym przestrzeń
publiczna miasta wchodzi głęboko w miąższ budynku, w przestrzenie ogólnodostępnych wnętrz. Obserwatorzy przebywają w sferze śluzy psychologicznej,
wyodrębnionego świata z pogranicza sztuki, w którym bez płacenia za bilet mogą przebywać, a wreszcie przekształcić się z obserwatorów we współuczestników i zwiedzających ekspozycję. Przykłady te
realizują hasło „muzeum — przestrzenią publiczną
miasta".
Zaprojektowane w 1972 r., a zrealizowane dziesięć lat później muzeum Hansa Holleina „Das Stadtische Museum Abteiberg Mönchengladbach" (il. I, II)
zrewolucjonizowało zarówno typologię budynku, jak
i atmosferę muzeum.
Budynek przestał być, jednorodną masą, stając się
„krajobrazem budynków". Połączony z miastem na
poziomie pieszym, jak i na poziomie komunikacji
samochodowej wprowadza na plac, który staje się
sceną architektoniczną o niebywale dużej różnorodności materiałów i form. Piazza ta jednym bokiem
oparta jest o krajobraz kaskadowo opadającego parku.
O pięknym detalu ogrodowym małej architektury,
oświetleniu, park wciąga w górę spacerujących, doprowadzając również na poziom piazzy. Na niej
znajdują się wieżowiec administracyjny z biblioteką,
pogrążony w ziemi o pochyłej ścianie i szklanym dachu, pawilon zmiennych wystaw i sal posiedzeń,
niewielka świątyńka wejściowa, (lub raczej zejściowa
— poziom ekspozycji i wejścia znajduje się pod
poziomem placu) oraz szereg pawilonów o szedowym dachu.
To duże rozczłonkowanie, a wręcz rozerwanie na
części, przy zastosowaniu różnych materiałów wykończeniowych intryguje drobną skalą, urozmaicając
przestrzeń.
Również wewnętrzne przestrzenie stworzone
przez H. Holleina zmieniają w założeniach stosunek
do ekspozycji i eksponatu. Muzeum przestaje być
obojętnym i neutralnym opakowaniem eksponatów.
Staje się autonomicznym dziełem sztuki znosząc konflikt między sztuką, muzeum a architekturą.
Różnorodność ukształtowanych wnętrz pozwala
na prezentowanie eksponatów w wybranych, dostosowanych skalą i nastrojem, miejscach. Plac wejściowy, miejski, jest miejscem ekspozycji otwartej, hall
wejściowy pozwala na różnorodną aranżację w dużym przestrzennym wnętrzu. Zestaw sal ekspozycyjnych, kwadratowych w rzucie, o górnym oświetleniu
przez szedowy dach, pozwala na organizację wystaw
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i działań przestrzennych, w wyznaczonych jednoznacznie wnętrzach.
Zaprojektowano również sale o miękkich ścianach, okrągłych, lub falujących, o oświetleniu sztucznym, bądź wpadającym snopie naturalnego światła.
Ekspozycji towarzyszą sale audiowizualne, wykładowe itp. Nie zapomniano również o kawiarence-barku
z tarasem zewnętrznym wchodzącym w park.
Do wielu z wymienionych wnętrz można trafić
przez narożne wejście, ze zmianą poziomów, co
niezwykle uatrakcyjnia przestrzeń, dynamizując kompozycję.
Gdyby pokusić się o analizę wszystkich stref omawianych w poprzednich rozdziałach, a więc strefy
wejścia ze śluzą psychologiczną, strefy ekspozycji
oraz relaksu, dałaby ona bardzo pozytywny rezultat.
Badanie krzywej wrażeń pokazałoby jej przebieg
w górnych rejestrach, bez opadania ku znużeniu,
bowiem zaprojektowano również sekwencję następujących po sobie wnętrz. Przechodzenie z cienia do
światła, z wnętrza oświetlonego naturalnym światłem
do bezokiennego, oświetlonego punktowo, pozwala
na osiąganie wielorakich doznań psychicznych. Ważna jest również kameralność ekspozycji (we fragmentach), która daje możliwość elitarnego przeżywania
dzieł sztuki.
Podsumowując ten przykład można pokusić się
0 stwierdzenie przynależenia Holleinowskiego projektu do najnowszych osiągnięć muzealnictwa. Spełnia ono bowiem wszystkie funkcje niezbędne dla
istnienia współczesnego muzeum, obcowania ze
sztuką w pełnym zrozumieniu jej wartości, zarówno
w dużej masie zbiorowych wycieczek, jak i indywidualnego z osiągnięciem nastroju skupienia i elitarności.
Następne dwa przykłady, również niemieckie to
Neue Staats-Galerie (il. III, IV) w Stuttgarcie, projektu
Jamesa Stirlinga i Michaela Wilforda oraz Museum fur
Kunsthandwerk we Frankfurcie, Richarda Meiera.
Muzeum w Stuttgarcie, dobudowane do XIXwiecznego istniejącego budynku, we wnętrzach podejmuje klasyczny sposób ekspozycji. Główny ciąg
sal wystawowych, ułożono na jednej osi (w kształcie
litery U) w sposób amfiladowy. Proporcja sal i rodzaj
oświedenia odbiegają jednak od XIX-wiecznych tradycji. Do neutralnej kolorystyki, łagodnych i delikatnych zieleni i beżów, wprowadzono górne światło
okrągłych plafonów, świetlików, całych płaszczyzn
cienkich, zielonych kratek użytych na sufitach oraz
na przepierzeniach.
Interesująco rozwiązane jest przedpole muzeum,
rodzaj architektury zewnętrznej, jak i strefa wejściowa. I właśnie ta strefa ze swoim przedpolem zewnętrznym, stanowi o wielkiej wartości tego projektu. Stwarza ona bowiem świat z pogranicza sztuki
1 codzienności, podnosząc niebywale jej wartość.
Muzeum to, stojąc na ważnym kierunku pieszym
w śródmieściu, pozwala na przejście w poprzek

4
V. Muséum fur Konsthandwerk Frankfurt (Niemcy).
1. Spojrzenie w głąb parku.
2. Kompozycja założenia w rzucie.
3. Ekspozycja rzeźby.
4. Budynek - muzeum jako rzeźba
V. Muséum fur Konsthandwerk Frankfurt (Allemagne).
1. Le regard au fond du parc.
2. La composition de l'ensemble dans la projection
3. L'exposition de la sculpture.
4. Le bâtiment du musée comme une sculpture.
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VI. Mud Island - Memphis /USA/.
1. Plan wyspy.
2. Zyjqca mapa rzeki.
VI. Mud Island - Memphis /USA/.
1. Le Plan de lUe.
2. La carte vive de la riviere.
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przez całą swoją strukturę i pójście dalej. Pokonując
rampą, lub schodami, niewielką różnicę poziomów
w stosunku do chodnika, przechodzień znajduje się
na płaszczyźnie wejścia do muzeum. Jest to swoistego rodzaju taras, otoczony przez przemyślany „scenariusz" architektoniczny, w którym pojawiają się
rozdrobnione elementy, stanowiące muzeum. Zielona, miękko układająca się przeszkolona ściana holu
wejściowego, o czerwonych, metalowych, w kształcie walca drzwiach wejściowych i zadaszeniu na
czerwonym ruszcie, błękitnego daszka, to jeden
z elementów tarasu. Inny to letnia kawiarnia, ze
stolikami i parasolami. Idąc dalej kolejną pochylnią,
można wejść w rotundę, stanowiącą serce budynku.
Jest to wewnętrzny otwarty dziedziniec, którego poziom dolny służy muzeum i wejściu do galerii i teatru, a okalająca go pochylnia przechodzi wyżej prowadząc pieszych poza budynek na wyższy poziom
ulicy. To wewnętrzne, publiczne przejście piesze,
stanowi ową synergiczną wartość tego muzeum dla
życia miasta.
Scenariusz architektoniczny muzeum opiera się
bowiem na wciąganiu przechodzących w swoją grę,
intrygując, zaciekawiając, zmuszając nieomal do obcowania ze sztuką. Ważną rolę w tej grze stanowią
materiały i przekorne ich użycie. Ściany budynków
wykończone są kamieniarką o szlachetnych, ciepłych kolorach, a detal architektoniczny balustrad,
daszków, drzwi, wprowadza elementy techniczne
rurowe, stalowe, malowane na agresywne czyste,
jasne kolory: czerwień, zieleń, błękit, róż.
Zestawienie tych dwóch przeciwstawnych nurtów
materiałowych ,godzi w korzenie" monumentalnych
tradycji muzeum. Budynek ten jak u H. Holleina,
przestaje być jednością formy i treści, staje się miejscem przeżywania przestrzeni w dowolny sposób,
przebywania w niej, przechodzenia, kontaktu ze
sztuką.
Ostatni przykład równie interesująco podchodzi
do zagadnienia przestrzeni zewnętrznej i tworzonej
śluzy psychologicznej.
Stosując odmienny wyraz architektury, nie postmodernistycznej, a wywodzącej się z najlepszych
wzorców corbusierowskiego modernizmu, Richard
Meier zaprojektował Museum fur Konstrhandwerk
we Frankfurcie, (ii. V)
Koncepcja projektu oparta jest o dwie krzyżujące
się osie porządkujące zbliżoną do kwadratu działkę.
Jedna z osi podejmuje kierunek istniejącej willi Metzler, druga w założeniach prostopadła, zmienia kierunek, podporządkowując go kierunkowi nabrzeża
rzeki. Nanizane na osie człony budynku wydają się
poszukiwać naturalnego oświetlenia dla ekspozycji.
Tworząc ciekawe przejścia przez bramy, ażurowe
kratownice, pod mostkami łączącymi budynek z willą, dochodzi się do wewnętrznego dziedzińca i dalej
pod ażurową konstrukcją na zewnątrz.

Każda z osi ma swój początek, czy to w zielonym
sztywnym wnętrzu parkowym, czy w balkoniku widokowym, w bezpośrednim związku z nabrzeżem
rzeki. Skrzyżowanie osi znajduje się na dziedzińcu,
którego przeszklone ściany wciągają w głąb budynku. Otaczające budynek przestrzenie półotwarte,
z kawiarnią, tarasem dla ekspozycji rzeźby, powiązane są widokowo z daleko idącymi w głąb parku
ścieżkami — osiami kompozycji.
Ciekawie rozwiązane są również wnętrza budynku. Różnorodne w wielkości a również w wysokości,
jasne, bowiem wszystkie oświedone świadem naturalnym, stanowią interesujące do dla eksponowanych
mebli, dywanów, materiałów i drobnych wytworów
sztuki. Komunikowane w płaszczyźnie pionowej za
pomocą ramp pochylni, wnętrza ekspozycyjne stanowią ciekawy przykład współczesnej architektury
w najlepszym jej wydaniu.
Jednak to strefa zewnętrzna stanowi synergiczną
wartość dla mieszkańców, czy odwiedzających
Frankfurt.
Można tu mówić o stworzeniu przestrzeni kulturowej, wciągającej, zachęcającej do pozostania, czy
spacerowania. Zachowanie grupy istniejących, starych drzew, zarówno na przedpolu, jak i w dziedzińcu budynku, niesłychanie podnosi wartości przestrzeni, która wypełniona zielenią, staje się miejscem
relaksu i wypoczynku, tworząc ogród ze wspaniałą
ekspozycją plenerową rzeźby. Zestawienie z elegancją Willi Metzler, obiekt równie elegancki, choć pozbawiony zupełnie ozdobnego detalu architektonicznego, jest współczesną rzeźbą, tworząc symfonię
bieli, na tle ciemnej zieleni drzew, własny wewnętrzny świat.
Pokazane trzy przykłady reprezentują najlepsze
osiągnięcia muzealnictwa w nurcie europejskim,
można powiedzieć w nurcie zbliżonym do tradycji
muzealnych ekspozycji, rozszerzonym o wielostronny sposób jej budowania, a tworzącym przestrzeń
kulturową — publiczną przestrzeń muzeum.
Następne trzy przykłady reprezentują nurt amerykański. Niezwykle interesujący nurt dydaktyczny wydaje
się charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych; nastrojowo-etnograficzny reprezentuje Kanadę.
Spośród wielu przykładów dwa prezentowane,
zrealizowane w USA, odpowiadają wymogom współczesnego muzeum XXI wieku.
Jest to muzeum, które nie bazuje na autentycznych, oryginalnych dziełach, lecz którego nadrzędną
funkcją jest nauka, często przez zabawę. W takim
przypadku zgromadzone pamiątki, zapiski, listy, prezentowane pokazy slajdów, filmy wideo, muzyka,
taniec, wraz z całym zapleczem, składają się na program przestrzeni kulturowej, dla spędzania czasu.
Przestrzeni dostępnej dla wszystkich grup społecznych i wiekowych, atrakcyjnej i wielofunkcyjnej.
Poznajcie życie Missisipi tak brzmi hasło zapraszające do odwiedzenia położonej w centrum Memphis
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Mud Island, (il. VI) Sztucznie utworzona wyspa,
skomunikowana z miastem wiszącą jednoszynową
kolejką wagonikową, to ogromna w skali mapa rzeki
Missisipi. Przystanek kolejki znajduje się w River Center, które mieści jednocześnie Missisipi River Museum, wraz ze sklepem z pamiątkami. Dalej znajduje
się restauracja z widokiem na prawdziwą rzekę
i port, z którego wypływają oryginalne parowe barki
(teraz turystyczne), amfiteatr (4000 miejsc) z pokazami nocnymi od musicali do pantomimy. Płynąca na
środku wyspy, makieta rzeki, odtworzona została
z wszystkimi detalami, zboczami, planami miast wykonanymi w mozajce. Punkt widokowy na cyplu,
miejsce do pikników, zabaw i rekreacji, restauracja
portowa i duży port jachtowy, zachęcają całe rodziny
do przebywania i wypoczynku.
W programie tego nietypowego muzeum, a raczej
przestrzeni muzealno-rozrywkowej, znajdują się również trzy sale koncertowe, prezentujące muzykę rzeki
od folku przez blues, jazz do ragtime. Program dydaktyczny obejmuje rozwój miast, folkloru, tradycji,
środowisko naturalne, zwierzęta, rośliny (4000 m 3
wody — akwarium).
Można zadać pytanie, czy tak zorganizowany teren
to jest muzeum? Wydaje się jednak, że funkcje muzealne, rozwinięte o zrozumienie zjawisk w jak najszerszym kontekście, eksponatów z dziedziny sztuk plastycznych w oparciu o muzykę i taniec, naturalne
środowisko wraz z etnografią i tradycją kulturalną, są
dominujące nad rozrywką, choć świetnie z nią
współdziałają.
To muzeum odpowiada na zapotrzebowanie XXIwiecznego społeczeństwa amerykańskiego.
Drugi przykład, również dydaktyczny, to Franklin
Court w Filadelfii, (il. VII) Plac z uporządkowaną
zielenią, ławkami, jest publiczną przestrzenią śródmieścia.
W tej przestrzeni pojawia się szkielet betonowy
obrysowujący nie istniejący już dom Franklina oraz
drukarnię. W posadzce placu odkryto istniejące podwaliny domu. Jedną ze ścian placu jest kolumna
wejście do podziemnego muzeum. Skonstruowane
tak, by wprowadzić zwiedzających w sekwencję
przestrzeni „ścieżką dydaktyczną", mówiącą o chronologii czasów, o Franklinie obywatelu, drukarzu,
wydawcy, autorze, naukowcu i polityku.
Program wzbogacono o salę kinową, wideo, elementy zabawy („telefony" do polityków żyjących
przed i po Franklinie).
Muzeum to staje się aktywną rekonstrukcją czasów
i ludzi. Jego przestrzeń nadziemna, jak i podziemna
wiążą się organicznie pochylniami, tak że „bezboleśnie" wciągają zainteresowanych, tworząc publiczną
przestrzeń dydaktyczną.
Trzeci przykład, to najnowsze Canadian Museum
of Civilization, w Hall-Ottawa, (il. VIII) Oddzielone
od śródmieścia rzeką, łącząc się z jej nabrzeżem
miękką pochyłością, miejscem dla wszelkich zdarzeń
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artystycznych, wystaw, występów, rozłożyste w formie, stanowi całość z sąsiadującym budynkiem restauracji, kawiarni i „miejscem spotkań".
W wyrazie zewnętrznym architektura, miękko
ukształtowanego obiektu, przypomina twarz indianina. Takiej paraleli ludzie się doszukują. W „brodzie"
tej twarzy znajduje się wejście. Poziom główny, następujących po sobie sal ekspozycji sztuki amerykańskich indian, sztuki tradycyjnej, kończy się dużą
przestrzenią muzeum dla dzieci. Łącząc dydaktykę
z rozrywką (w postaci kina, teatru) tworzy ciekawą
całość. Lecz znowu dominującą staje się w tym założeniu przestrzeń zewnętrzna, otwarta, przechodząca
między obiektami kultury ku nadbrzeżu. Architektura
zewnętrzna obiektu, symbolicznie wyrażająca jego
treść wewnętrzną, ogniskuje przestrzeń, niebywale ją
wzbogacając.
Ostatni prezentowany nurt wywodzi się z kultury
japońskiej. Odrębny w stosunku do europejskiego
i amerykańskiego tworzy kameralne muzeum dla
„ducha". Muzeum przestrzeni nastrojowej, zadumy
i refleksji, stworzone dla zaledwie paru eksponatów.
Można się tu dopatrzeć wzorów chińskiej sztuki
ogrodowej.
W wielu bogatych ogrodach chińskich stosowano
kryte chodniki pozałamywane pod różnymi kątami.
Prowadzone po obrzeżu parku lub ogrodu ozdobnego a częścią mieszkalną, pozwalają na oglądanie
przestrzeni pod różnymi kątami, wzbogacając widoki. Ogród mieni się bogactwem form, barw, pomimo
stosunkowo niewielkich wymiarów, wyłącznie na
skutek zmuszenia obserwatora do przejścia przez
wiele różnych punktów widokowych.
Długie kryte przejście (60 m) otaczając Tanimura
Art Museum Murano i Mori Arch Ass (il. IX), oddziela
je całkowicie od świata zewnętrznego, by po wejściu
doń, prowadzić widza ku niskiemu, pogrążonemu
w ziemi budynkowi, przypominającemu ludowe zabudowania mieszkalne, zbliżenie się ku wejściu pokonuje ciągle zmieniające się krzywizny ścian i kolejne zagłębienia i zapadania elewacji.
Pozorna nonszalancja zewnętrznych form zmienia
się w wykalkulowaną bryłę pokazującą sens przestrzeni. Wnętrze obiektu usytuowane tak, by posuwać się „ścieżką" natrafiając wciąż na przestrzenne
niespodzianki z jednej niszy-alkowy do drugiej.
Drobne bowiem pomieszczenia, w nastroju przypominające groty, o miękko przechodzących w ściany stropach, jednolitej fakturze, pokazują pojedyńcze
rzeźby, stojące na błyszczącej, lustrzanej podłodze.
Sączące się nie wiadomo skąd (wpuszczone świedikami, odbite, przepuszczone przez filtry) światło,
łagodnie „otula" rzeźby, które jak gdyby unoszą się,
lewitują w przestrzeni. Obserwator, posuwając się
wzdłuż miękkości ścian, dochodzi do pojedyńczej
rzeźby, ogląda ją. Odwraca się, by iść dalej, w perspektywie nakładających się planów widzi inną rzeźbę. Nim do niej dojdzie, odkryje po drodze nowe
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VII. Franklin Court w Filadelfii /USA/.
1. Symboliczny szkielet domu Franklina.
2. Rzut na poziomie placu.
3.,4. Podziemie muzeum - rzut i przekrój.
VII. Franklin Court à Filadelfia (USA).
1. Le squelette symbolique de la maison de Franklin.
2. La projection au niveau de la place.
3.,4. Le musée souterrain - la projection et le coupe.
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VIII. Canadian Museum of Civilization Hall-Ottawa (Kanada).
1. Elewacja wejściowa.
2. Rzut parteru.
3. Rzut piętra.
VIII. Canadian Museum of Civilization Hall-Ottawa (Canada).
1. La vue de l'entrée.
2. La projection du rez-de-chaussée.
3. La projection de l'etage.
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IX. Tanimura Art Muséum /Japonia/.
1. Rzut całego założenia.
2. Przekrój przez nisze.
3. Wnętrze
IX. Tanimura Art Muséum (Japon).1. La projection de toute l'ensemble.
2. La coupe des niches.
3. L'intérieur.

X. Okanoyama Graphie Art Museum (Japonia).
1. Sytuacja.
2.,3. Rzut i przekrój.
4. Widok z zewnątrz.
X. Okanoyama Graphic Art Museum (Japon).
1. La situation.
2.,3. La projection et la coupe.
4. La vue de l'extérieur.
(Wszystkie rysunki — Dorota Wejchert-Gajczyk)
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rzeźby, w nieoczekiwanie dla niego otwierających
się przestrzeniach. Cały ciąg wnętrz wyprowadza go
dalej pod zadaszoną ścieżkę, która zgodnie z tradycją
japońską prowadzi do nikąd, do zewnętrznego, otoczonego murem ogrodu — pustki, grabionego żwiru.
Muzeum to zaprojektowano dla jedenastu rzeźb
buddyjskich autorstwa Seiko Sawada, które zebrane
przez Sheigo Tanimura stworzyły całe misterium obcowania ze sztuką.
Zrealizowany w sposób perfekcyjny projekt Murano (najstarszego, praktykującego architekta świata)
tworzy scenariusz przeżycia artystycznego. Strefa
ekspozycji to, w zasadzie całe muzeum od wejścia na
krytą ścieżkę, aż po wyjście do zamkniątego ogrodu.
Eksponatami są: przestrzeń, rozczłonkowany budynek, nastrój wewnętrzny wraz z rzeźbami Buddy ale
i dusza, wewnętrzne doznania każdego zwiedzającego. Co bowiem ogląda człowiek, który kończy zwiedzanie w pustym wnętrzu, pustego ogrodu, czyż nie
jest to oglądanie „własnego ja" i przeżywanie doznań
wznioślejszych od rzeczywistości, owej synergii wynikającej z kontaktu życia ze sztuką?
Wydaje się, że podobnie w Okanoyama Graphic
Art Museum (il. X) Arata Isozaki zaprojektował specjalny pokój medytacyjny dla zetknięcia się „ducha"
ze sztuką. Dostępna zarówno z zewnątrz po dużej
pochylni, jak i z sal ekspozycyjnych, niewielka, przykryta piramidalnym dachem świątynka, o luksferowych ścianach, jest miejscem refleksji i oderwania od

rzeczywistości. Cały zresztą obiekt ulegając wpływom języka postmodernizmu, wygląda jak ogromny
wagon kolejowy (długości 50 m, szerokości 5 m).
Dwukondygnacyjna gęsta kolumnada, prowadzi
do oświedonego świedikiem przedsionka, by po
schodach wyjść na poziom galerii. Tutaj również
zastosowano zaskakującą sekwencję wnętrz, przeplatając pokoje ekspozycyjne z dwukondygnacyjnymi
holami, z których pierwszy cały luksferowy, wypełniony jest zielenią, o szklanym stropie, pod którym
widać miejsca dla wypoczynku, drugi zaś z kręconymi schodkami i regularną kratą swobodnie, z przekrzywieniem, narzuconą na ściany.
Poziom dolny osiągany tymi schodkami zawiera
pokoje seminaryjne i wyjście na duży miękki taras
z pokojem — pracownią.
Różnorodność form zewnętrznych i wewnętrznych, nieoczekiwane ich zestawienie stwarza intrygującą atmosferę. Atmosfera ta zachęcić może do obcowania ze sztuką, może zainspirować tworzenie jej
(pracownia) a wreszcie ucieczkę w sferę kontemplacji.
Te odmienne w swych wartościach przykłady japońskie pozwalają zrozumieć potrzebę realizacji
człowieka w jego człowieczeństwie za pomocą sztuki.
Wszystkie prezentowane nurty; europejski — otwarty, publiczny; amerykański — dydaktyczny; japoński — elitarny, nastrojowy, wydają się w pełni
odpowiadać na zróżnicowane zapotrzebowanie muzeum sztuki XXI wieku.
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Dorota Wejchert-Gajczyk

Les valeurs synergiques dans l'espace publique du musée
l'apparition des valeurs synergiques est l'un des chapitres de la thèse du doctorat qui s'occupe de la formation
des intérieurs comme une espace publique, prenant comme l'exemple les intérieurs du musée. Ce chapitre qui fait
partie de la synthèse de ce travail présente et décrit huit,
les plus intéressants, exemples choisis entre 160 mentionnés dans tout le travail.
Ces exemples représentent les trois tendences principales dans le développement contemporain de l'organisation des musées.
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— le courant européen — le musée ouvert, l'espace
publique accessible aux gens;
— le courant américain — didactique, l'étude à travers le
jeu pour toute la famille, pour toute la journée;
— le courant japonais, contemplatif, le musée „pour l'esprit".
Ils semblent repondre à la thèse générale du travail: le
caractère des espaces du musée à l'époque de la culture
populaire doit lier les qualités des espaces publiques,
sociales tout en rendant possible les expériences individuelles, scientifiques et esthétiques.

