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кратко или претходно саопштење

НОВЕСТАЛНЕПОСТАВКЕУ
ФУНКЦИЈИ 

ТРАНСФОРМИСАЊА 
МУЗЕЈАУСРБИЈИ

Сажетак:Овајрадпредстављапокушајтеоријскогикритичког
промишљањафеноменасталнихпоставкимузејауСрбијинапо
четкуXXIвека(конципирањепоставке,методологијаконцепта,
будућностпоставке)којепредстављајуразлогпостојања(raison
d’être)музејаициљмузејскограда.Такође,новоконципиранестал
не поставке, уколико су засноване на савременим постулатима,
могудаиницирајупроцестрансформацијемузејауСрбијиодака
демскихдосавремених,тедаутичунадефинисањеновеулогеи
местамузејаукултуриидруштвунашезаједнице(каопростора
заактивностицањезнањаиискуства,алиизаразоноду).Даби
сеовоостварило,неопходноједругачијеосмишљавањестручног
радаимузејскогматеријала;развијањедруштвеноангажованог
музеја; (ре)дефинисање нове/старемисије, визије, циљева, зада
така једног музеја, његове програмске политике, менаџмента,
маркетингаиPRа;преоријентисање(ван)музејскихактивности
каинтерпретацији(тумачењу),комуникацијиипрезентацији;по
сматрањемузејакао„отворенихсистема”уформирањузначе
ња,креирањуидентитетâ,зближавањусвихуметности,прожи
мањухетерогенихпројеката;повезивањесапубликоминепубли
ком,теолакшавањерецепцијеуметничкепродукцијеиприказаних
артефакта(садржаја)културногнаслеђа.Кустоси,аутори(или
уметници) једнакомогу да утичу својим знањем, изразом, виђе
њем,наизбориначинпрезентацијеитумачења,каоидадоприне
супримениразноврснихакцијаумузејукојимасепроширујуоблици
усвајањатеме основне музејске поставке, а пасивни посетиоци
„претварају”уактивнеучесникенесамомузејскихпрограмавећ
илокалнезаједнице.
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Кључне речи: музеји, сталне поставке, музеологија, културно
наслеђе,музејскипредмет

Последње деценије XX века, као никада до сада у својој
модернојисторији,музејисупретрпеливеликукризу,што
говориуприлогчињеницидауколиконепостанунеодво
јиви део друштва и културе, почеће да се гасе.1 Најпре у
Европи, а потомиуСрбији, наступило је повољно време
запреиспитивањестатусамузејаиредефинисањеобластии
просторањиховогделањаиизлагачкихпракси.Теоретича
риновихмузеолошкихконцепцијаXXиXXIвекасматрају
дасекључнеминовногпреображајаиреформеовихјавних
установакултурененалазисамоучињенициштопоседују
старепредметекуриозитетневредности,радизадовољења
презервације (чувања) њихове „научности”, „естетично
сти”,„историчности”.Неопходнојеидругачијеразумевање
друштвене,културнеиобразовнеулогесавременихмузеја,
што је остварљиво развијањем њихове информатичности,
комуникативности,кореспондентности.Уосновиовогсто
јипотребазасазнањемаутентичногодносапредмета,које
музејипохрањују,премареалностиизкојесупотекли,као
иизграђивањерелацијепремадруштвенојзаједнициукојој
музејиделују.

ТониБенет(TonyBennett)износиидејуомузејукао„рефор
маторскомапаратусу”:заступникудруштвенихпромена,пе
дагошкојустановикојаутиченаформирањепојединца,ства
рајући„местозасвенас”2,крозпреузимањеиницијативау
креирањуконтинуитетасвогразвоја,алиидавањесмерни
цазареорганизовањеипреусмеравањекултурнихполити
ка.Музеј,преносилацестетскихикултурнихзначења,може
дасепосматраикаосемантичкизнак–саједнестранекао
означитељ културног наслеђа (преко фонда музеја), носе
ћи функцију институције, а са друге стране као означени
(прекоизложенихекспоната),јерједеодруштваикултуре
–штодоприносидубљемразумевањуузрочнопоследичне
релације коју музеји остварују са околином3. Стога, музеј
поникаоизлокалнезаједницеможедабудеуспешан„само
акопратизбивањаусвомокружењуиблаговременореагује

1 Текстјенастаонаосновуистраживачкогпројекта„Новесталнепостав
кеумузејимаСрбије”,мрДраганеМартиновић,спроведеногуЗаводу
запроучавањекултурногразвитка2013.године.

2 ReimaginingtheMuseum,BeyondtheMausoleum,еd.Witcomb,A.(2003)
LondonandNewYork:Routledge,p.45.

3 Glusberg, J. (1983) ’Hladni’ i ’vrući’muzeji,Muzeologija br. 23,Zagreb:
Muzejskidokumentacionicentar,str.27–29.
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напромене”4,теакојеуслужбидруштваињеговогразвоја,
иотворенпремацелокупномстановништву.Установекоје
играјувиталнуулогууобликовањукултурногживота,му
зејисусвевишевиђениикаосвојеврсникултурницентри,
места запровођењеслободногвремена,уоквирукојихсе
културниауторитетможедемократизовати,аусврхупрона
лажењаодговарајућихинструмената заприлагођавањечо
векаусвакомпогледуизмењеномокружењу.Отомесведочи
новијадефиницијамузејапоИКОМу(ICOM–International
CouncilofMuseums):„Културницентриидругеинституције
којеолакшавајуочување,трајањеиуправљањематеријал
ниминематеријалнимнаслеђем(живонаслеђеикреативне
дигиталнеделатности”.5(Преводаутора.)

Путем основних музејских дискурса – сталних постав
ки, тематских изложби, додатних програма – може да се
успостави слободније изражавање, актуелнији концепти,
необичнији визуелни системи, а крозмултимедијалност и
интердисциплинарност може да се утиче на побољшање
комуникације и наживље односе између аутора поруке и
примаоцапоруке;речју,можедасепрошириреференцијал
нопољеделовањамузеја.Такође,знатнисупримериархи
тектуремузејакојасе,успољашњемвиђењу,одтрадицио
налних,монументалнихформиразвилаурадикалне,инвен
тивне,служећисепонегдеиелементимаспектакла.Такви
музеји,музејиданашњице,могудапреузмуулогурегене
ратора урбане или руралне средине, утичући на друштве
нииекономскинапредаксела,града,државе.Новиизазови
архитекатаналазесеуидејномплану,укојемсуинтегриса
ниместо,архитектураиекспозиција,устварањутродимен
зионалногпростора којиуспостављадиректнуповезаност
контекста(укојијесмештенартефакт),садржаја(музејске
грађе)иокружења(ентеријераиекстеријера).6Натајначин,
иновацијеумузеологијисеодвијајуипоказујунасвимни
воимамузејскогделовања,утичућинаотварањеновихис
куственихпољаиомогућавајућивизуелну,интелектуалну,
емотивну окупираност у интерактивној комуникацији на
базимузејскипредмет–музејскипосетилац.

4 Mat,G.,Flac,T.iLederer,J.(2002)Menadžmentmuzeja–umetnostiekono
mija,Beograd:Clio,str.22,23.

5 „Culturalcentresandotherentitiesthatfacilitatethepreservation,continu
ation andmanagement of tangible or intangible heritage resources (living
heritageanddigitalcreativeactivity)“,видети:Bruce,C.SpectacleandDe
mocracy:experienceMusicprojectasapostmuseum,in:TheMuseumThe
oryandPractice,ed.Marstine,J.(2006)LondonandNewYork:Routledge,
p.155.

6 ReshapingMuseumspace–Architecture,Design,Exhibitions,ed.MacLeod,
S.(2005)LondonandNewYork:Routledge,p.148.
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Од храмова муза иmuseiona, преко кабинета реткости и
приватнихзбиркиуметнина,доуметничкихгалеријаијав
нихмузеја,културнонаслеђе,укојејепреточенаделатност
људскогдуха, бивало је селектовано, одвајаноиз свогпр
вобитног контекста, прикупљано, проучавано, чувано и
презентованонајпреелитнојпублици,потомиширојдру
штвеној јавности.Предмет је био постављан у простор и
времекојисеразликујуодпростораивременакојијеомо
гућиоњеговомкреатору(аутору,уметнику)даусебисједи
ни своја опажања, визуелне и мисаоне чињенице.Његова
стварностсерастваралаипоновостварала,издвајањемиз
друштваикултуреукојојјенастао,аулажењемумузејску
збиркудобијао јенова значењаидоносионове смислове.
Улогаимисијамузеја,ставовињеговихделатника,мењали
сусесадруштвеним,политичкимикултурнимдогађајима;
рушенисуипоновоконсолидовани,штојенеминовнодове
лодоизменемузејске,музеолошкеимузеографскепарадиг
ме,дискурса,алиизначењакојасуовојинституцијиизнова
додавана.Тако,напрелазуизXIXуXXвек,наконграђан
скихреволуција,„храмовиуметности”бивајупретворениу
музеје република, националне музеје који интерпретирају
музејскуграђуудухуизградњенационалнесвести,емиту
јућиинтересеиверовања,идеологијуимоћдржава.Пре
маБенету,предвавека,развојмузејабио јевођенжељом
дасепостигне„тоталнарепрезентацијаљудскереалности
(живота)иисторијекрозуређенаартефакта,селектованаи
изложенапоодређеномреду”:оваилузија јеопсталаидо
данашњихдана7.

Иакосемузејијошувексматрају„световним(секуларним)
катедралама”модерногнаучногдруштва, „чуваримапред
мета”8или„депоиманационалногблага”,њиховамисијасе
мењауправцуновогмузеолошкогконцептакојиподразу
мева и успостављање „посредништва” између стваралаца,
публикеикустоса;испитивањепроцесапродукције,дифу
зије, рецепције и репрезентације прошлости и садашњо
сти;„враћањелокалногидентитетаљудима”,какојеписао
ЖоржАнриРивијер9 (GeorgesHenriRivière);тепримењи
вањеодговарајућихметода (социокултурнеанимације,ме
дијације у култури, интерпретације, театрализације...) за
преобликовање,каоиприближавањепосетиоцимањиховог

7 TheMuseumTimemachine –Putting cultures on display, ed.Lumley,R.
(1988)LondonandNewYork:Routledge,p.4.

8 Матић,М.(2008)Употребамузеализованихзнањакаоагенсадруштве
непроменеиразвоја,Музејибр.1,Београд:МузејскодруштвоСрбије,
стр.9.

9 Lumley,R.nav.delo,p.30.
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материјалногинематеријалногкултурногнаслеђа.Издваја
сегорућепитање–каконештотребадабудеизложено,што
јеповезано,измеђуосталог,исапроблемомедукацијеса
михкустоса,функционисања,структуре,пословањамузеја,
алиисарелевантношћумисији,визији,циљевимаустано
ве, као и одговорношћу према заступљеним вредностима
заједнице.

Оноштомузејчини„живиморганизмом”иодразомлокал
ногинационалногсведочанствајестеуправомузејскапре
зентација сталне поставке, као дела у настајању (Work in
Progress),којајеподложнамодификовањуиразвоју,мобил
ностиифлексибилности.Свакaстварматеријалнекултуре
(realthing)поседујеизложбеникарактерпредмета(музеал
ност)оддруштвене,културнеиисторијскеважности,тедо
бијамузеолошкупажњумодерногвремена10;носивредност
идеје,значењепоруке,структуруинформације.Јер,музејска
изложбајеспецифичнаформанарацијеимедијумзаписива
њакултуре;онанесамодабиваобликована(јавним)памће
њемвећиучествујеуобликовањуистог11.Вођениовимпа
раметрима,креаториконцептаизложбесвојимнастојањима
иизражавањеманалитичког,теоретичарског,дискурзивног,
реторичког,творемодусе„читања”једног(иливише)вре
мена и простора. Тако, музеј може да постанеместо еду
кацијеиактивногсазнавањаисторијеикултуре,животаи
стварности, вишелинеарним тумачењем (интерпретацијом
наратива),доккомуникацијаудодирусаартефактимамо
жедаствориодпоставкеинтерактивноместосусретатеме
(илиаутора,ствараоца),објектаипублике.

Према Странском (Zbynek Z. Stransky), музеална презен
тација (сталнаиповременаизложба)посредствомобјекта
(музеалије) изражава одређену идеју12; медиј је за прено
шењежељенепорукекапосетиоцу,алисобзиромнатода
предмет издвојен из реалног контекста носи многобројне
варијантезначења,којесенепрестанообогаћујуурелаци
јисачовеком,те„прелазе”изједногвременаипросторау
други,смисаопорукесеумножава,каоињенемогућеин

10TheArtofArtHistory:ACriticalAnthology,ed.Preziosi,D.(1998)Oxford
andNewYork:OxfordUniversityPress,p.13–18.

11Simić,M.CapturingthePast:AnAnthropologicalApproachtotheModer
nist Practices of theHistoryProduction in theEthnographicMuseums, у:
ГласникЕтнографскогмузеја,књ.70,приредилаМарјановић,В.(2006)
Београд,ЕтнографскимузејуБеограду,стр.35.

12Stransky,Z.Z.(1970)Temeljiopćemuzeologije,Muzeologijabr.8,Zagreb:
Muzejskidokumentacijskicentar,str.37–74.
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терпретације13. ВанМенш (PeterVanMensch) је писао да
се„прекомузеалностипредмета”одвијапроцесемитовања
информације,којасеостварујепутемизложбе,аогледасе
утрострукој теоријиселекције–сакупљању,чувању,пре
зентовању14.Собзиромнатодајеонсвојеврсникатализа
торреалностипутемкојегљудикореспондирајусасвојом
прошлошћу, колективном меморијом, страховима и нада
ма15, важно је сачуватикултурну смисленост,представити
вредност и значај, намену и значење предмета уњеговом
првобитномокружењу,„реконструисати”његовустварност
иутилитарнуфункцијукојујеимао16.Затојенеопходнате
оријскаиметодолошказаснованостмузеалностипредмета,
што се остварује кроз документацију – идентификацију и
селекцију предмета. Јер, као „документ стварности”, како
ганазиваСтрански,биваиздвојенизсвојеоколине,носе
ћиусебикôдсвогвремена,места,друштвенестварности17,
пајепотребнопоставитигауодноскореспондентностиса
његовимизворнимзначењем,садругимпредметима,дане
биизгубиосвојудатувредност,алиивредносттрансмите
разнања,информације,доживљаја.Јављасепроблемсме
штањаобјекатаудруговремеипростор,правилногструк
турисања изложбе, а поставља се и питање (ре)креирања
историјеумузеју,тевременског(не)лоцирањапрошлости.
Наиме,предметисепремештајуизсвог јединственогпро
стора(geniusloci),уциљуњиховогочувањауоригиналном
стању,чимесеодузимањихова„временскадимензија”,док
сераспоредомистихтихпредметауоквирумузејскихпо
ставкитежидочаравањуњиховогоригиналногисторијског
контекста18.

Теоретичаримузеологијенашегдобаидудаљеуоткрива
њуновихсмисловапојма„музеј”и„музејскипредмет”,и
разматрању начина презентовања предмета у музејима. С
обзиромнатодаизлагањепредметанијеједнакопреноше
њукултурногконтекста,значењематеријалнихформимора
дабудепроблемскипостављеносапостављањемпредмета
умузеје,тевећапажњатребадасепосветикласификацији,
симболици,семантициматеријалнекултуре,каоиметодама

13Maroević,I. (1993)Uvodu muzeologiju,Zagreb:Zavodzainformacijske
studije,str.49.

14Исто,стр.169.
15Muzejiietika,priredioEdson,G.(2003)Beograd:Clio,str.225.
16Glusberg,J.nav.delo,str.65.
17Maroević,I.nav.delo,str.101.
18Simić,M.nav.delo,str.40.
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структурисањаокружења19.Предметимогудабудуповеза
нисасвојимизвориштем,имеђусобноукохерентнијуцели
ну,њиховим аранжирањемублиске (препознатљиве) кон
тексте,могуда„оживе”крозаудиоиливизуелнестимулан
се,могудаизазовурадозналост,чуђење,емоцију,шточини
допуну првобитној контемплативној „намени” музејских
објеката.

Наиме,музеј је станиште за објекте у којемможе имора
дасеразвијесеријаактивностиидешавањаокозбирки:ор
ганизовањефилмскихпројекција,предавања,перформанса,
концерата, позоришних представа и других сценско умет
ничкихдогађаја,разговорасауметницима,коришћењеау
диовизуелнихпројекција,мултимедијаитд,штонесамода
промовише институцију већ и утиче на сензибилизацију
публике,другачијесагледавањеизложбе,проширењепоља
сазнања и доживљаја, креирање несвакидашње атмосфе
ре–свеуциљутогадасепосетилацприроднијеилакше
уведеу„симболичкоекспресивнисветекспонатакаокул
турнихсведочанстава”20.Одсвогнастанка,подмузејимасу
сеподразумеваламестаукојемсустварилепоиразноврсно
аранжиране, одајући утисак моћи, спектакуларности; тер
мин театар такође се односинапосматрање са уживањем
иразмишљањем,уводећизначењеспектакла,призора.Спа
јањемобафеномена(иинституције)добијамоаранжирање
објекатаупростору,њиховосмештањеуодговарајућеосве
тљење,поштовањеархитектонскихдетаља,игруволумена
иперспективе,штоузодређенутекстуалнуподршкуиљуд
скокретањекреирапозоришнудраматургију.Премаречима
ТомиславаШоле,„театарскафаза”,укојојсемузејидана
шњиценалазеилимогунаћи, односи сенапримењивање
позоришнеинсценацијенамузејскидискурс:изложба,каои
представа,можедаповедечовека,дамуприредиефекатиз
ненађења,произведеемотивнеиинтелектуалнеимпулсе21.

***

Оснивање музеја у Србији почиње крајем треће деценије
XIXвека (увремепрепорода,обновеиизградњемодерне
српскедржаве)идо1918.годинеоснованасутридесетдва

19Objectsandothers,HistoryofAnthropologyvol.3,ed.Stocking,Jr.G.W.
(1985)Wisconsin:TheUniversityofWisconsinPress.

20MuzejiuSrbiji:započetoputovanje,prirediliGavrilović,Lj.iStojanović,M.
(2008)Beograd:MuzejskodruštvoSrbije,2008.,mart2009.,http://elibrary.
matf.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/980/LjiljanaGavrilovicMarko
StojanovicMuzejiUSrbiji.pdf?sequence=1

21Šola, T. (2001)Marketing u muzejima – ili o vrlini i kako je obznaniti,
Zagreb:Hrvatskomuzejskodruštvo,str.302.
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музеја22.Временомсусестеклиусловизапланскоисисте
матичније отварање према широј јавности, али и данда
наскадасеговорионашиммузејима,постојинеразрешена
тензијаизмеђуспољашњостизграде,наменемузејаиуну
трашњегархитектонскогплана(уодносунаприступачност
иобухватностсавременихмузеја).

Сведоцисмопостепенихалинеминовнихпроменаурадуи
функционисањунашихмузеја–умузеографскојпраксии
самојмузеолошкојделатности,уунутрашњојиспољашњој
архитектури, у оживљавању простора – нове фазе њихо
вогразвојакаонеопходнихносилацакултурнеполитикеиз
областијавногсектора.Но,дабиседесиоконачнипреобра
жајовихустановакултуреуместазаистраживање,слуша
ње, гледање, дијалог, сусретање – за интердисциплинарно
учење, неопходно је извршити трансформисање сталних
поставки од „репрезентативних” и „научних” ка креатив
ним,интерактивним,којеподстичунадискусију,критици
замизаједничкоучествовањекустосаипосетилацаумузеј
скимдогађајимаиекспериментима23.

Анализафеноменаизложбенепрезентацијеизвршенајена
одабраним примерима музеја Србије који су добили нову
сталну(илитематску)поставкуупериодуод2007.до2010.
године:НароднимузејуВаљеву,НароднимузејуКраљеву,
ЗавичајнимузејуКњажевцу,ГалеријаМатицесрпскеуНо
вомСаду,Музеј„Рас”уНовомПазару,Педагошкимузеју
Београду.

Унашиммузејимаидентификованјепроблемизложбених
презентација,којесузастарелеилипаксличноконципира
не–билодасерадиосталнимпоставкамаилитематским
изложбама;такође,оноштојекарактеристичнозанашему
зеје јестеда већина вредностиибогатства лежиуправоу
њиховимдепоима.ДанасјеусвиммузејимаСрбијеприсут
норазмишљањеотрансформисањуновихсталнихпоставки
илисевећувеликорадинањиховомактивирањуидругачи
јемконципирању,јерсуонеједанодбитнихделовапрогра
мајавногделовањаусмеренихпрвенственопремалокалном
становништву, а потом и туристима24. Према Владимиру
Кривошејеву, сталне поставке могу бити комплексне или

22Muzeji i društvo (mart 1978) Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog
razvitka,str.5.

23Lumley,R.nav.delo,p.4.
24Кривошејев, В. (2012)Музеји, менаџмент, туризам – ка савременом
музеју,одтеориједопраксе,Ваљево:НароднимузејВаљево,стр.330.
Кривошејев овде говори и о значају сталних поставки за туристички
развојградовауСрбији.
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тематске, било да приказују општи историјски развој или
да су посвећене одређеном догађају, процесу, личности25.
Закључује да је посета перманентних поставки у нашим
музејимасмањена,дасуоненезанимљивепублици,дасу
осмишљененастаромоданначин,ареализованепоустаље
нимстереотипима.Стога,неопходнојенајпредазапослени
умузејимапроменесвојодноспрема,можесерећи,једном
од најважнијих и најсталнијих садржајањихове установе,
тедакреирајуиновативнију, савременију,препознатљиви
ју,атрактивнијуцентралнупоставкуусмеренунапрезенто
вање спецификума локалне заједнице, каои на изазивање
доживљајакодпосетилаца26.

ПремамишљењуВ.Кривошејева,каоиБранкаЛазића,да
биједнасталнаилипактематскаизложбамогладаегзисти
ра,требалобидапоседујесвојкоренунаучнимистручним
претпоставкама,дабудеметодолошкиобразложенаипред
стављенасасвимсвојимспецифичностима27.Ниједовољ
нопоставититродимензионалнепредметекојисувезаниза
одређенусредину,зањенекономски,политичкиикултурни
развој,историјскипериодилитему,личност,догађај.Цен
трална поставка мора да настане на бази студијског при
ступаиидејнеконцепцијекојапратисмисленунитфабуле,
задржавајућистилскојединствоизражавања,удинамичном
смењивању метода, техника и средстава. Савремене му
зејскепоставкеизискујутимскирад,већибројстручњака,
консултаната,ширибројучесникаразличитихпрофилачи
јизаједничкициљтребадабудеостваривањесаживотаса
музејскимпредметом,просторому којем сеналази, каои
сатехничкимитехнолошкимсредствима,паисалокалном
заједницом28.Наосновудосадашњихистраживањавезаних
заразвојмузејауСрбији,можемоиздвојитипитањекојесе
чинидајеважнозаразмишљањеоуобличавањусталнему
зејскепоставке, а то је: каконанајбољиинајадекватнији
начин,иузпоштовањемузеолошкихпринципа,„искористи
ти”грађукојумузејпоседује,поставитипредмете,подари
ти посетиоцимашто уверљивију информацију, омогућити
целокупнидоживљаји„пробити”баријеруизмеђупублике
имузеалија29.Кустосисутикојинаучноистражујумузејску
грађу,одабирајуматеријал,правеконцептитемусталнепо
ставке,учествујууреализацији–речју,дајупредлогидејног

25Исто.
26Исто,стр.331.
27Исто,стр.330;Лазић,Б.(2004)Огледиизмузеологије,Ваљево:Народни

музејВаљево,стр.11.
28Лазић,Б.,исто.
29Исто,стр.15.
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решења.Но,поредњих,неопходнајеипомоћконзервато
ра, дизајнера, архитеката и др, као и окренутост осталим
гранамауметности, даби се створила солиднаподлога за
смештањепредметâиистицањењиховихвредности,узод
говарајућеосветљењеиадекватанпростор,ачестоидаби
сеприказалаилузијажељенихсцена,тема,догађаја,тена
правилањиховадраматизација.

Говорећионовимсталнимпоставкамаунашиммузејима,у
оквируистраживањакојејеспроведеноуЗаводу,издвојено
јенеколикосегменатакојиодговарајупитањимаизинтер
вјуасадиректоримаикустосимаодабранихмузеја,атичу
се:конципирањапоставке(када јеотворена,која јеразли
каизмеђуновеистаре,којеучествоваоуњеномконципи
рању,којисупрофесионалнитимовиангажовани,далисе
мењаои експографскипростор, која су техничкаи техно
лошкасредствакоришћена);методологијеконцепта(којесу
идејеикритеријумибилипоштовани,којеметодологијеи
истраживањакоришћени,коликосупримењенисавремени
музеолошкистандарди,интердисциплинарна знања,дали
јепреобликованамисијаивизија,којисуциљевиостваре
ни,идејапоставке)ибудућностипоставке(односпремапу
блици,коришћењеновихметода,инструменатаистратегија
оживљавањамузеја,новинаративиисл.).

НовасталнапоставкауНародноммузејуВаљевоотворена
јеумајумесецу2007.годинеза„Ноћмузеја”подназивом
„Трећадимензијапрошлости–погледизбудућности”,иод
тададоданассуизвршеневећдвепроменеуоквирусаме
централне поставке ињеног изложбеног простора. Осми
шљавање нове сталне поставке преклопило се са рекон
струкцијомизлагачкогпростораМузеја,каоипростораза
канцеларије,тесепоставилопитањекакодасецелинакоја
имаобликслова„П”изделиидизајнирадабибилафунк
ционална.Уконципирањуновесталнепоставкеучествовао
јецеоколектив,акритеријумикојисуводилимузејскитим
билисувезанипрвенственозатокакодасефизичкиорга
низујепростор,сакојестранедабудеулазикакавдабуде
распоредпросторија.30Стога,одлученоједапостојећиклуб
и галерија постану независни елементи, а да се поставка
„окрененадругустрану”оддотадашње.Собзиромнатода
сусредствадолазилапарцијално,радовисузапочети2001.
итрајалисушестгодина.Требалобирећидајестарамузеј
скапоставкаотворена1979.годинеазатворена1996.године
збогпрокишњавањазграде,тесебележиједанаестгодина

30Наиме,приликомконципирањасталнепоставкеважна јеисамазгра
да музеја, адаптирани простор, ликовно повезивање просторија у
јединственуцелину.
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дисконтинуитетау(не)постојањуцентралнепоставке,што
сепоказало каопозитивна ставка, јер су запосленимогли
безпредрасудаиосвртањадасеусмеренановувизијуса
временогмузеја. Зато разлика и јесте велика, јер је стара
поставкабилачистоинформативнеприроде,гдесепосети
оцупружаламогућностсамодавидипредметидаприми
информацијуалибездоживљаја,докновапоставкаомогу
ћавасвепоменутозаједно.Обогаћенајетехничкомитехно
лошкомподршком(подногрејање,металхалогенарасвета
идр.),каоииновативниматрактивнимдизајном,штосена
рочитовидиу„временскимкапијама”крозкојесеулазиу
изложбенесобе.Такође,примењенајеамбијенталнарекон
струкција,ефектиизненађења,типапаљењасветлаизвука
насензор,атакођесуурађенеимакете,краћифилмовии
сл,што све заједнодаје додатну вредност тзв. „музејском
производу”.

Приликомосмишљавањаизлагачкогконцепта,уМузејусу
разматранедвесолуције–далисамоизлагатизбиркехро
нолошки или „испричати приче”, па је пронађено реше
њедасенаративихронолошкинадовезују једаннадруги,
алинепозбиркама,већдасебазирајунаодређенимтема
ма,нпр.оразвојуградског језграуXIXвеку,опредстави
животаукућииградуВаљевуумеђуратномпериодуисл.
Такође,одлученоједасезаобиђебуквалнонизањератних
догађаја,већдасеонисимболично„провуку”иповежуса
одређенимзначајнимличностимаисторијеваљевскогкраја.
Такоједобијенацелинаукојојјеуспешнопостигнутсклад
тематскогусмерењаихронолошкогредоследа.Ангажован
је и тим стручњака: дизајнер, архитекта, електроинжењер
запројектовањеиприпремањепоставке;заграђевинскера
довепомоћједобијенаизЗаводазазаштитуспоменикакул
туреВаљева,анапојединачнимпословимаучествовалису
истолари,бравариидр.Водилосерачунаиотомедасе
битниделовинаративаилегендиистакну,пауколикосево
дегрупе,водичјетудаскренепажњунањих,ауколикосе
радиопојединцу,„помоћ“ћепружитиинтерактивниводич.

У Педагошком музеју у Београду нова стална поставка
отворенајетакође2007.године,аконципирањеираднањој
започетису2003.године.Представљаједнуврстукомпила
цијесвихранијихиактуелнихистраживањаусегментима
школстваипросвете,иразличитихтематскихизложби,те
обрађиванетематикеисторијскогразвојашколаиваспита
ња,односнообразовањауСрбији.Уњенојизрадиучество
валисусвикустоси,сасвојимзбиркама,окупљениуструч
нитим,каоиграфичкииликовнидизајнер,архитекта,аби
лисуангажованииконзерватори,рестауратори,професори,
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стручниконсултанти,атокомсамереализацијеимајсторза
витрине,засветлоитд.Основнаразликауодносунастару
музејскупоставкујеутомештојесавременијаиускладу
је са новим решењима ентеријера, стандардима излагања,
апримењенесуиноветехнологије.Поштована јетенден
цијасажимањатекстакојитребадауведепосетиоцеупри
чу,алијезатоприбегнутоводичуукомесуодређенетеме
вишеобрађене.Уместооригинала,којисутакођеприсутни
уодређеномпроценту,направљенесуреплике,принтови,а
урађенесуилутке,паиамбијенталнецелине.Токоморга
низовања самогизлагачког концепта, водило се рачуна да
постојећаартефактанебудупревишенатрпанаувитрина
ма,алидаипакњиховапрезентацијабудерепрезентативна.

Може се рећи да јеПедагошкимузеј први уСрбији увео
технолошкеновинеупрезентацији,пратећипримересвет
скихмузеја,тетакокористихолограмску(3D)техникупри
казивања експоната, а увео је у употребу тзв.pda уређаје
(personaldigitalassistant),попут„портаблмедијаплејера“,
помоћукојихпосетиоцибежичнимпутемдобијајуинфор
мацијеиобјашњењаопојединимизложенимартефактима.
Намерајејасна–дасеновасталнапоставкаприближипо
сетиоциманаинтерактиванисавременначин.Самевитри
несемогуотварати,тепредметимењати,допуњавати,док
јеисподњихнаправљензатворенипросторзапромотивни
материјал, сувениреи сл.Премановој концепцији, експо
графскипросторјеприличноизмењен,ентеријерједонекле
умањен,уследвеликихграђевинскихиархитектонскихза
хвата,аморалоједасеводирачунаоелементимазбогкојих
јеисамазградапроглашенаспоменикомкултуреодвеликог
значаја,највишеозидниморнаментимакојинисусмелида
будумењани.

У Народном музеју Краљево, нова стална поставка отво
рена је 2008. године, алинајпре суупериодуод2002. до
2006.реновираниспратипоткровље,текадајеадаптиран
простор,кренулосеуњеговуподелу,прављењераспоредаи
жељенелинијекретањапоизложбенимсалама.Собзиром
натодајезградапреобликованаодшколскогздања,тешко
јебилонаправитисвештоједанправимузејскипросторзах
тева.Разликаодстарепоставкејестеутомештојераније
биопрезентовансамопериодНОРа,пасукустосисматра
лида јенеопходноуврститии запостављенетеме,које су
се временом „провлачиле” кроз тематске изложбе. Стога,
дошлисунаидејудаурадепотпунодругачијиконцептод
претходног,итоуновомпростору.Неоптерећенизахтевима
оснивача,важнојебилоипакводитирачунаобитнимдату
мимакојисуобележилиисторијуКраљева,тедасезначај



81

ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

самихдогађајанеумањи.Данасјеновомпоставкомпостиг
нутодапосетиоци,кадаразгледајупредметеуМузеју,могу
дадоживеодређеновреме,могудапробудеасоцијације,да
препознају,дасеидентификују.Усвимподухватимаокоор
ганизовањановесталнепоставкенајзначајнијуулогуимали
сукустоси, јеронинајбољепознајупредмете заизлагање
ињиховуважност,док јеентеријеррадиопризнатимузеј
скиархитекта.Штосетичеархитектонскогпланапоставке,
уследнасталихпроблемаокореализације, односнопоста
вљањаматеријалаувитрине,договоренипосаојеипакура
диотимизсамогмузеја,узпомоћпрофесионалнихсаветаи
консултацијазаодређенарешења.

УМузеју„Рас”,уНовомПазару,најпресуод2002.до2004.
годинетрајалирадовинареконструкцијиисанацијизгра
де,којаиначепотичеизсрединеXIXвека.Потомје,захва
љујућифинансијској помоћиМинистарства културе и ин
формисањаРепубликеСрбијеиПрограмаУНзадруштвени
развој–УНДП,адаптиранизложбенипросториурађенаје
нова стална поставка, отворена 2008. године. Три хиљаде
изложених експоната, одшест хиљада стручно обрађених
исређенихпозбиркама,смештенисууновимвитринама,
подосветљењемрефлектораиузпостављенвидеонадзор.
Наконципирањуновецентралнесталнепоставкерадилоје
петорозапослених,такодајецелокупнипроцестрајаоду
жипериод.Разликаодстарепоставкејепрвенственоуса
мом изложбеном концепту и распореду већине експоната,
којидатирајуизпраисторијскогдобаиСредњегвека.Овде
интенција није била да се излажемање предмета, а да се
акцентује вишенаратива, већпостојинеколико визуелних
нивоа.ИмајућиувидудасеМузеј„Рас”налазиумултиет
ничкојсредини,усталнојпоставцијебиловажнорадитина
концептуализовању појмова етничке припадности, народа
и традиционалне културе31, односно на заступљеност, али
инаначинконструисањадваентитета:бошњачкеисрпске
културнебаштине.

УНародном музејуНиш је 2008. године отворена стална
археолошкапоставка,којасадржинајвреднијепредметеод
шестогмиленијумапреХристадокрајаXIIвека,аподнази
вом„АрхеолошкоблагоНишаоднеолитадоСредњегвека”.
Нањеномконципирањурадиојетимархеолога,поседују
ћидовољноматеријала, алиу салисанедовољнимекспо
графскимпростором.Стога,запосленисматрајуда,пошто

31Симић,М.НационалносткаотрадиционалнакултурауЕтнографском
музеју у Београду, у: Гласник Етнографског института САНУ LIV,
приредилаРадојичић,Д.(2006)Београд:ЕтнографскиинститутСАНУ,
стр.318.
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јеНароднимузејуНишурегионалногтипа,ургентноједа
сештопререализујеадекватнасталнапоставкакојабибила
пресексвихзбиркиибогатогматеријала(фонда)којеМу
зејпоседује.Азатојеважнајединственазграда,којуовај
музејнемавећскорополавека,дабитекондамогладасе
осмислиправановасталнапоставка,узпоштовањемузео
лошкихстандарда.Археолошкапоставка јестеурађенана
савременији начин: наиме, сала у којој се налази сређена
јеиопремљенанеопходнимелементима,алијепроблему
томештопредстављагалеријскитиппростора, а то јене
захвално за презентацију музејских предмета, мултиди
сциплинарности,могућностреконструкцијеживотанатлу
некадашњегНаиса.Из тог разлога, кустоси су решили да
изложесамонајважнијиинајречитијиматеријалкојипосто
јиизтогвремена,дабипосетиоцимаонбиодоступнијии
јаснији,атренутносерадинаобликовањудвојезичнихле
генди.Требалобинапоменутидајепроцесревитализације
свихобјекатакојичинедеоНародногмузејаНишзапочео
1999. године, тако да су реконструисани Логор, Синагога
изградасталнепоставке,аутоку јереконструкција згра
деМузејанаМедијаниинаставакархеолошкихрадована
пројекту„АрхеолошкипаркМедијана”.

УГалеријиМатице српскеуНовомСаду,целокупнанова
сталнапоставказавршенаје2009,ачитавпосаорађенјепо
ступно,најпрејеосмишљенаизложбаXVIIIвека,ондапрве
половинеXXвека,паXIXвека.Опремљенисусвечаниса
лони,великасалауприземљу,изложбенесале,дабинакра
јусвебилозаокруженосаадаптацијомулазногхола,каојед
номодбитнијихставки.Штосетичеекспографскогпросто
ра,нисупредузетивеликизахвати,јернијебилосредстава,
анипотребе.Већихграђевинскихрадовабилојеуправоу
улазномхолу,јерсузапосленисматралидајеважанутисак
којисестичеодмахприступањууМузеј,тесупортирница
ислужбениулазизмештениираздвојениодулазазапубли
ку.Оноштосепроменилоновомсталномпоставкомјесте
концепт,којијезасветрипоставкебиоразличит,аодликује
га,саједнестраненаучназаснованост,асадругестране–
савременоступриказу.Такође,урађенесудвојезичнелеген
де,докпоставкепратетројезичниводичисимболичнецене
укојимасеналазесваобјашњењаоњима.Новајединстве
насталнапоставкауГалеријиМатицесрпскеомогућилаје
овомуметничкоммузејудастекнеосновнеусловезадаљи
нормализованирад,јерјеупотпуностикреиранауфункци
јиинституције,њенемисијеивизије.Наиме,онахроноло
шкиприказујесрпскунационалнууметностодXVIдоXX
векаињеноуклапањеусавременетоковеевропскеуметно
сти.Уњеномконципирањуучествовалисусвизапослени:
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кустоси,конзерватори,каоиспољнисарадници,технички
сарадници, па су видљивепромене у расвети, коришћењу
компјутера,ТВаидругетехникеитехнологије,итоусвр
хуинтерактивнихактивностивезанихзасветрипоставке.
Премасхватањимаангажованихнановојконцепцијисталне
поставкеГМС,циљјебиодасенаправисвојеврснибаланс
измеђуквалитетаизложеног,едукацијеграђанаидоступно
стипублици.

НаконсанацијепростораЗавичајногмузејаКњажевац,2011.
године,отворенајесталнапоставкакојапредставља,наиме,
адаптиранувећпостојећу,алимодернизованију,саконцеп
том који је остао исти као из 1997. године иматеријалом
којијепредстављенхронолошкиодпраисториједоСредњег
века.Радисеоархеолошкојиетнолошкојзбирци,уоквиру
којихјепромењенмикродизајн(просторунутарпростора),
двојезичне легенде, карте, сигнализација, а постављено је
инеколиконовихвитринасатзв.здравимсветлом,које је
постандардимапревентивнеконзервације.Разликаодстаре
поставкевидисеутомештојепретходнабиласамоујед
номкрилу адаптиранемузејске зграде, 80ихдо90их го
динапрошлогвека,аданассеналазиудвакрилаздања.И
археолошкии етнолошкидео сталне поставке ликовно су
обојениодстранеакадемскогсликараизКњажевцаДраго
слава Живковића, што даје аутентичност презентацијама,
аопремљенесу touchscreenovima.Оношто једругачијеу
овој поставци јесте истицање битних, специфичних ства
рииелемената,каоисублимацијавишеврстауметности,
свеуциљупрезентовањафрагменатаизпрошлости.Услед
ограниченостифинансијскихсредстава,спољнисарадници
нисумоглидабудуангажованиупотребнојмери,већсусви
унутарМузејаличноучествовалисвојимпрофесионалним
знањима.Идејнипланревитализацијеархеолошкепоставке
иосмишљавањесамихвитринаурађен јеузпомоћЗавода
зазаштитуспоменикакултуреизНиша,аштосетичепро
сторног3Dпланирања,зарадбољеискоришћеностиилак
шегкретањакрозсобе, ангажованесумладеархитектеиз
Књажевца.Што се тиче архитектонске базе за етнолошку
поставку,онајеурађенаузпомоћЕтнографскогмузејауБе
ограду,алисамапоставканиједокрајазавршена,ништосе
тичерасвете,техничкеопремљености,пратећихелемената,
аништосетичекреирањанаратива.

Уоквирудругогсетапитања,говорећиокритеријумимако
јисубилисмерницекустосимаиглавнимносиоцимаидеј
ногкреирањановихсталнихпоставки,увећинислучајева
њиховаидејабилаједасеизложенајбољаделаизфонда,те
дасепоставеуодређениконтекст,зависноодтипамузеја
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ињеговемисије.Такође,билојенеопходнодасеосмисли
прича или више наратива који ће водити посетиоце кроз,
например,историјунационалнеуметностиодXVIIIдоXX
века,кадаговоримооГалеријиМатицесрпске,илићеим
приказатиидентитетградаВаљева,развојградскесрединеи
грађанскекултуреуКњажевцу,особеностиизанимљивости
Краљева,паиупознатисаједнимоднајвећихкасноантич
кихлокалитетанапросторубившеЈугославије,уНародном
музејуНиш.УПедагошкоммузејууБеограду,важнојебило
даконцептновесталнепоставкебудеинтересантан,атрак
тивани,изнадсвега, едукативан.Усвиммузејима јециљ
биодасепостигнештовишинивоквалитетауодабраним
делимаиартефактима,даседефинишеконтекстукомеће
седелопосматрати,тедасестворипријатанамбијентукоји
ћепубликалакомоћидасеадаптираидадоживиуметност
илипакпрезентована артефакта.Стога јебилонеопходно
направитиискоракусавременост,укључитиупоставкуин
тердисциплинарност–знањаизразличитихкултуролошких,
образовнихинаучнихобласти,каоинаративност,нарочито
збогнајмлађихпосетилаца.Дабимузејскираднициуспели
дапренесуноваискуствауунутрашњименаџмент,органи
зацију,маркетинг,тедаомогућепосетиоцимабољиприступ
изложеном,каоисамомконцепту,одвеликепомоћибили
сумузеолошкискуповиисеминари,накојимасусетеориј
скиипрактичноизучавалевештинеиначинибољегтимског
радаунутармузеја,сарадњесвихмузејскиходељења,ства
рањакреативнијихпрограмаиинтерпретација,коришћења
интердисциплинарнихзнања,спајањевишеобласти,успе
шније међумузејске комуникације, као и оне са спољним
сарадницимаитд.Штосе тичеметодолошкихоквира,му
зејскимстручњацимајенајважнијебилодаостварецелину
наратива,позиционирањенационалнеуметностииисторије
уконтекстуевропскеилипакдапренесуоноштојеспеци
фичнозањиховмузејувизуелнусферу,увекимајућинауму
едукативнуноту.Појединимузејиуспоставилисуредовну
комуникацијусаКатедромзаисторијууметностиФилозоф
скогфакултетауБеограду,атакођесуувиделинеопходност
раданарецензијама,какозапубликацијетакоизаизложбе,
јер је то управо део стандарда који недостаје установама
културеуопште,паимузејима.

Што се тиче питања везаних за дугорочне активности и
циљеве који су реализовани конципирањем нове сталне
поставке, као и за евентуалну преформулацију мисије и
трансформацијувизијемузејскеустанове,кустоскитимГа
леријеМатицесрпскеје,приликомизрадепрвобитногстра
тешкогпланаустанове,2004.године,најпреурадиоSWOT



85

ДРАГАНА МАРТИНОВИЋ

анализу32, јер је то битан део развојне перспективе сваке
установекултуре.Тадајенајслабијатачкабилауправостал
напоставка,која је,накончетиригодине,посталанајјача.
Дакле,можесерећидасесвеснорадилонаизменициљева,
каоидајеконцептсталнепоставкеревидирануодносуна
мисијуМузеја,којомсеуказујенаразноврсностибогатство
националнекултурнебаштине.Такође,исамавизијаовог
музејаповезанајесатумачењемипрезентацијомпоетикеи
реторикесрпскеуметностиновијегдобасавремениммето
дама.УПедагошкоммузејусуновомсталномпоставкомус
пелидаостваредугорочнициљ,атоједасеуприказивању
развојашколстваобухватиипериодод1941.до1945.годи
не,дабисеуспоставиологичанследиповећалазаинтересо
ваностиобавештеностдецеимладих.Такође,натајначин
једоизражајадошламисијаМузеја, а то је едукативност,
те је изложенмузејскиматеријал који је данаспостављен
на вишиниво, у смислу даможе да буде од велике обра
зовне помоћи деци, родитељима и професорима у склопу
школскихпрограмаиуџбеника,каоиличногнапретка.На
питањекоју супорукужелелидапошаљу својој локалној
заједници,укњажевачкоммузејујереченодајетоинфор
мација обогаћена разноврсним материјалом, артефактима
оконтинуитетуживотанатомпросторуодпраисториједо
данашњихдана,санагласкомнаспецифичнимпредметима
ифеноменимакојиодликујуњиховкрај.Украљевачкомму
зејуидејаводиљајебиладасекрозновусталнупоставку
публицииграђанимаКраљеваприближисвеоношточини
својеврснуличнукартуграда.УПедагошкоммузејууБео
градуидејајебиладасепокажедајешколствобилоразви
јеноуСрбијииуXIXвеку,дасемногополагалонаобра
зовнисистем,дасупостојалезаконскерегулативе,школске
комисијеитд,да јеСрбијанеговалаистипендираламладе
људекојисубилииницијаториреформишколства,каоииз
градњесистемашколстваипросветеудругојполовиниXIX
векананашемтлу.

Трећисегментпитањабиојевезанзапословекојисуусле
дилинаконпостављањаилиреформисањановијецентралне
поставке,нарочитооневезанезауспостављањеактивнијег
односапремапублици.Начелнистависпитанихкустосаи
директора јесте да је захваљујући новим сталнимпостав
камаумузејимаповећанбројљудикојиихпосећују.УНа
родноммузејуНишради сена осмишљавањупрограмаи

32SWOT анализа се употребљава приликом анализирања актуелног ста
њаједнеорганизације(уовомслучају,укултури),њенихунутрашњих
и спољашњих могућности и околности развоја, отварајући и питање
њенихбудућихперспектива.
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предавања,итонамултидисциплинарниначин,којићебити
реализовани2013/14.године,авезанисузациљкакопосе
тиоцеближеупознатисаМедијаном,итоуправокрозново
постављенуархеолошкуизложбу.Утомеимјепрвенствено
битнопоштовањемузеолошкихконцепата,апотомидаоно
што се презентује, путем изложених предмета или приче,
будеприхватљивоодстранеширепублике,односнодабу
де доступно сваком посетиоцу.Што се тиче досадашњих
едукативних радионица и пратећих програма, сматрају да
ихнисуспроводилиуонојмериукојојјетобилопотреб
ноизначајно,изразлогаскученогпростора,неадекватног
дапримивећибројљуди,каоизбогнедовољночврстеса
радњеизмеђу запослених археологаи самихедукатора.У
Галерији Матице српске раде на осмишљавању додатних
едукативнихпрограмауоквируновесталнепоставке,као
имодусавођењапублике,тумачењадела,тема,аутора.Циљ
је,саједнестране,дасекрозовепрограмеинаративеод
разимисијамузејаувидуконтинуитетасрпскеуметности
и културе, а са друге стране да буду у служби едукације
посетилаца.УПедагошкоммузејуправетематскеизложбе
којимажеледаобухватеразличитеприче везане зањихо
вуделатност,мењајуизложенепредмете,бавесетумачењем
управокроз артефакта, којеопет зависиодузраста групе,
организујуедукативнерадионицезадецу,предавања,сни
мају ТВ емисије, костимирају се и показују посетиоцима
развој школске гардеробе, осмишљавају посебан програм
задецусаинвалидитетом,слабовиде(инклузивност);тако
ђе,налазесенамапитуристичкихиромскихорганизација,
удружењапензионера.УМузеју„Рас”сетрудеданавреме
планирајуиредовнореализујудодатнеактивностиузнову
сталнупоставку,иакоихмалипросторинедостајућикадар
ометајуутоме.УЗавичајноммузејуКњажевцаослушкују
потребепублике,пратетрендовеумузеологији,алиикул
турномтуризму,уводеновинеуразличитесегментекому
никације са посетиоцима, све то прилагођавајући својим
капацитетимаиматеријалниммогућностима.УНародном
музеју Краљева привлаче публику додатним причама ве
заним за акционареи откупуметничкихдела, а усмерени
суинаправљењедиверсификованихпрограмапратећисве
што се дешава на „музејској сцени” код нас.УНародном
музејуВаљеваконстантносерадинапрограмимаитума
чењима који би привукли бројне посетиоце и претворили
ихуправупублику,активнунапољукреирањадоживљаја
и става – публику која критички размишља и учествује у
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понуди33.Од2005.године,уваљевскоммузејупостојипеда
гошкаслужба,уоквирукојејеангажованкустоспедагогза
радсатуристичкомпопулацијом,аједанодњенихциљеваје
разрађивањеаниматорскихакција,каоимаркетингасталне
поставке,тесходнотомеипостављањеводича.Наоснову
евалуације коју су спровели запослени, приметно је пове
ћањебројапосетилаца,каоисопственихприхода,захваљу
јућиуправосистематскомрадунановојсталнојпоставци,
као и маркетиншком „производноммиксу”, а запажа се и
побољшанодноспубликепремаовоммузеју,порастњене
мотивисаностизапосећивањем.

Наосновусвегаизнетог,можемодазакључимодасекусто
сиистраженихмузеја,наконосмишљавањановесталнепо
ставке,трудедајеприказујупублицинаразличитеначине,
уздругачијеприступе,даразмишљајуододатнимпрогра
мимакојимогудаоживесталнупоставку.Тако,например,
уНародноммузејуКњажевцаповременореализују темат
скевечериучијемјефокусуједанпредметизпоставке,ини
цирајућипосетиоценаактивнијиприступ,усмислупрона
лажењаилипрепознавањаодређеногпредмета.УНародном
музејуКраљеваинтензивносерадинаистраживањуметода
иинструменатаоживљавањапоставке,каоинадопуњава
њуодређенихњенихсегменатаилипреуређивањувитрина
„попуњавањем”новимактуелнимпричамакојемогудаиза
зову великоинтересовање, нарочито код странаца.Народ
ни музеј Ниша поседује богати археолошки, етнолошки,
нумизматички,историјски,уметничкиматеријал,алинема
материјалне,просторнеитехничкеусловезапрезентацију
комплексне сталнепоставке, а самимтимни за креирање
стратегијеизлагања.Уоквируархеолошкепоставке,праве
тематскеизложбе,трудећиседапроширеинтересовањепу
бликекроз занимљивепричеилиунепосредномконтакту
сањом.ЗапослениуНародноммузејуВаљевабавесемоди
фикацијомновесталнепоставке,алионоштобидопринело
њенојдругачијојконцепцијииуглугледањајестеизградња
модернијеганексаизаМузеја;спајањемсањим,добилоби
сенапростору,такодабисепрвенственопромениоправац
кретањапосетилацакрозМузеј.Општиутисаккојиимају
запослениуГалеријиМатицесрпскејестедапубликапре
ферираличниконтактсаводичемикомуникацијусакусто
сима,нарочитокада серадиолакшемусвајањунаратива.
Приређивањемразличитихактивностиуоквируновестал
непоставке,промениласесликаоовомнекадатрадицио
налноми конзервативноммузеју, који данас оставља ути

33DragićevićŠešić, M. (1998) Publika,Kultura br. 97, Beograd: Zavod za
proučavanjekulturnograzvitka,str.69.
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сакактивнеифлексибилнеустанове,отворенепремасвим
типовимапублике.УПедагошкоммузеју уБеоградунова
сталнапоставкапомажемладимадазапамтештасубилии
какосуучилињиховипреци,тедајеважносачуватиуспо
мененасопственообразовање,увидуфотографија,сведо
чанстава, ђачких књижица; активнији однос са публиком
остварују кроз акцију доношењаистихнапохрањивањеу
самМузеј.

***

Изсвегаизнетог,следизакључакдасуновесталнепоставке
итематскеизложбеунашиммузејимаконцепцијскипрева
зиђенеида,прињиховомобликовању,требаводитирачуна
оосавремењавањуњиховепрезентације,оодашиљањуна
учних,алиикултурнихиобразовнихинформација.Уместо
презентовања универзалног метанаратива, фокусирајући
сенаспецифичанлокалниконтекстиразличитостљудског
искуства, музеји би могли да тумаче разноврсна значења
својихзбирки,даоткривајубогатствоидубинупостојећих
могућностизабезбројгледиштаиваријантиујезичкојиму
зејскојигри,идасенатајначинприближезаједници,тедо
зволевећуотвореностукоришћењузбирки;такосеспрово
диидемократизацијамузејскепраксе34.Великуулогуудру
гачије конципираноммузеју игра наратив, или вишењих,
што значи– самапрезентација предмета кроз заокружену
целину,анеизлагањепредметабезповезаностиусмислену
причу;сатимувезијестеиначиннакојићепредметибити
презентовани,акојибитребалодасеразликујеодоногу
другиммузејима,даносисобомзанимљиваобележјаиден
титетамузеја,надругачијиначинприказана.

Феномен основне поставке, баш као и изложбе, одувек је
посматран у контексту естетског уживања и уметничког
(илинаучног)сазнавања,информисањајавностиивредно
вањауметности(иликултурногнаслеђа),алигаупроцесу
иновирања треба поставити у шири интердисциплинарни
оквир.Оношто претходи комплекснојфункционалној ор
ганизацијијестеустановљавањемузеолошких,архитектон
ских, естетских, едукативних и других стандарда. Затим,
следивишефазарада:спровођењеистраживања,припрема
ње идејне концепције, дефинисање простора (спољашњег
иунутрашњег),инсталацијапоставке35,апотомиувођење
додатнихметодакојепомажуууобличавањуи„оживљава

34HooperGreenhill, E. (ed.) (1995)Museum,Media,Message, London and
NewYork:Routledge,Taylor&FrancisGroup,p.1–11.

35Krivošejev,V.(2009)Muzeji,publika,marketing–stalnemuzejskepostavke
iNjegovaVisostPosetilac,Valjevo:NarodnimuzejValjevo,str.147,148.
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њу”поставке(комуникација,едукација,анимација,медија
ција,интерпретација).Овосупраксекојесепримењујуна
различитесегментедруштва,односнопосетилаца,дабиим
сеближеобјаснилакултурнаиуметничкапродукција,теда
билакшеприхватиливредностикултурелокалнезаједнице,
друштва,нације,иразвилисвестоважностиучествовањау
културномразвоју.Састалномпоставком,требалобипла
ниратиизапошљавањеенергичних,предузимљивихмладих
људи,новихкадрова,којимасублискеноветехнологије,по
словименаџментаимаркетинга(креирањепроизвода),који
добропознајустране језикеисл.Такође, значајнозапро
ширење делатности и прихода музеја јесте отварање дру
гих садржаја, типа сувенирнице, продавнице, медијатеке,
кафетерије,додатнихпросторазаособесаинвалидитетом,
задецуитд.

ДабимузејиСрбијебили„реанимирани”,важнојеприме
нитимоделекултурнеакцијекојидоприносењиховомпри
ближавањуширојјавности,алиипрепознавањукаопосеб
нихместазаочувањеидентитетаикултурногдијалога.По
везаносатим,ДоналдПрециози(DonaldPreziosi)одређује
музејкаоместонакојемсекреираипрезентујеидентитет,
наново производе контексти и значења, а артефакта тран
сформишу у „текстуалну импресију и интерпретацију”.36
Дакле, важно је креирање амбијента, разноврсних акција
око одређеног предмета, теме, личности, чиме се проши
рујемогућностњиховогпојашњавањаиусвајања,а једна
коутичеинапроцесоживљавањамузејскогпростора/вре
мена.Оноштоможедаупотпунидоживљајиучешћејесте
критичка обрада теме, двосмерно разматрање о томе како
сенештообликовало,какојенастало,анесамопукопре
причавањесадржајаилидогађаја.Свеврстепосредовањака
културнојиуметничкојпродукцијизаузимајузначајноме
стоунутарразвојакултурнеполитике,каоипредстављачке
иизлагачкеполитикенесамомузејавећиградаукојемсе
одређенимузејналази.Насталенаидејамадемократизације
идецентрализацијекултуре,имајувеликуиважнуулогуу
подстицањукреативностииедукацијељуди,теуспоставља
њукомуникацијеиправанакултурусвакогчовека.

36Ozlu,N.andTongo,G.InterviewwithProfessorDonaldPreziosi,2010,april
2011.,http://graduatehistoryjournal.boun.edu.tr/papers/ISSUE2.2010.IDEN
TITY/2.NilayOzlu.GizemTongo.Interview.DONALD.PREZIOSI.pdf
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NEWSTANDINGEXHIBITIONSINTHEFUNCTIONOF
TRANSFORMATIONOFSERBIANMUSEUMS

Abstract

Thispaperpresentsanattemptattheoreticalandcriticalcontemplation
of the phenomenon of standing exhibitions in Serbian museums at
thestartofthe21stcentury(theconceptoftheexhibition,conceptual
methodology,futureoftheexhibition)asaraisond’êtreofthemuseums
andapurposeoftheirexhistance.Also,thenewstandingexhibitions,if
basedonmodernpostulates,caninitiateaprocessoftransformingthe
Serbianmuseumsfromacademicintocontemporary,andinfluencethe
definitionofanewroleandanewplaceofthemuseumintheculture
andsocietyofourcommunities(asaplacededicatedtogainingactive
knowledgeandexperienceaswellasaplaceofentertainment).Inorder
forthistohappen,itisnecessary:torethinkboththeprofessionalactions
and the museummaterials; to develop a socially engaged museum;
to (re)define the old/newmissions, visions, purposes and objectives
of themuseum, itsprogrampolicy,management,marketingandPR;
to redirect the museum outreach activities towards interpretation,
communication and presentation; to observe the museums as “open
systems”whiledrawingconclusions,creatingidentities,approximating
differentformsofart,mergingheterogenousprojects;toconnectwith
theaudienceandwiththenonaudience;andtofacilitatethereception
of art production and exhibitted artefacts of cultural heritage.With
their knowledge, expression and vision, the curators and authors (or
artists)canequallyimpacttheselectionandthemannerofpresentation/
interpretation, and  also contribute to the implementation of diverse
actionsinthemuseumsthatcanbroadenthemannerofadoptingbasic
museumthemesbyturningpassiveobserversintoactiveparticipants,
not only in the museum programs but in the local communities in

general.
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