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Prezentacja i reprezentacja - dwie funkcje eksponatu 
muzealnego

Gdy zwiedzamy jakąkolwiek wystawę muzealną, narzuca się nam często pytanie, 
w jakim celu zgromadzone tam przedmioty zostały pokazane? I bliżej: co przedmioty 
te znaczą, lub też, co reprezentują, symbolizują, lub wręcz ilustrują? Pytania te stano
wią o podstawowej funkcji wystawy muzealnej i znajdujących się w jej obrębie przed
miotów; zwrócić przecież należy uwagę, że nie wszystkie obiekty, które spotykamy na 
wystawach muzeów (zwłaszcza na wystawach współczesnych) można zaliczyć do 
klasy tzw. muzealiów, wiele z nich to różnego rodzaju kopie, reprodukcje (np. odlewy, 
zobrazowania graficzne lub fotograficzne), a w latach ostatnich coraz częściej poja
wiające się obiekty rzeczywistości wirtualnej, uchodzące - przynajmniej według nie
których źródeł - za szczególnie wartościowe jako media wizualnego przekazu in
formacji. Tym samym jednak, funkcja poszczególnych typów obiektów zgromadzo
nych na wystawach nie jest jednakowa, a w konsekwencji niejednakowa staje się ich 
wartość, jak również sam sens ich wystawiania. Często zresztą obiekty jednego i tego 
samego typu, gdy znajdą się na wystawie muzealnej, pełnią w niej rozmaite funkcje - 
stają się w poszczególnych przypadkach „czymś innym” - przy czym funkcje te mogą 
podlegać jeszcze zmianom w rozmaitych sytuacjach ekspozycyjnych. W tym kontek
ście tradycyjny pogląd, jakoby eksponat muzealny miał być w każdej sytuacji ekspozy
cyjnej zawsze „tym samym” (tak jak niewątpliwie jest poza sytuacją ekspozycji), nie 
da się dziś utrzymać i w konsekwencji powinien być poddany nowej weryfikacji. 

Są więc dwie podstawowe funkcje eksponatu muzealnego: 1) Funkcja prezentacji 
i 2) Funkcja reprezentacji. Omówmy je bliżej. 

1. Prezentacja
Jest to ta funkcja, w której eksponat - jakikolwiek by był - i to zarówno autentyk, 

jak przedmiot niedający się zaliczyć do klasy „muzealiów”, nie wykracza zna
czeniowo poza siebie samego. Będąc eksponowanym, „wskazuje” jedynie 
na siebie, na nic innego, niż to, czym jest on sam i co on sam znaczy - a także, czym 
jawi się nam w odbiorze, głównie w przeżyciu estetycznym, czy może inaczej - emo
cjonalnym. Odpowiednio do tego kształtuje się jego wartość: obiekt taki nie przekazuje 
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swej własnej wartości na cokolwiek innego, jak również nie przejmuje skądinąd jakiej
kolwiek obcej dla siebie wartości. Eksponat w funkcji prezentacji jest w zasadzie 
autonomiczny. 

Można powiedzieć, że ta autonomiczność eksponatu będącego w funkcji prezentacji 
jest tylko autonomicznością „w zasadzie”; autonomiczność ta może być bowiem bar
dziej lub mniej radykalna. Autonomiczność radykalna pojawia się wówczas, gdy 
eksponat nie ma żadnych znaczeniowych powiązań z czymkolwiek, np. z jakąkolwiek 
grupą czy klasą przedmiotową, jest w pełnym tego słowa znaczeniu unikatem, czymś 
wyjątkowym, jedynym. A przynajmniej, gdy my, odbiorcy, tak go percypujemy. Jeżeli 
taki eksponat rozpatrywać pod kątem jakiejś klasy przedmiotowej, on sam tworzy 
wówczas dla siebie taką klasę, a klasa tak powstała nie obejmuje swym zakresem ni
czego poza owym jednostkowym, unikatowym, jedynym w swoim rodzaju przedmio
tem. Klasa taka nie przewiduje nawet obejmowania jakichkolwiek innych, choćby 
możliwych obiektów, które gdzieś mogłyby być odnalezione, jakkolwiek nie wy
klucza, że obiekty takie kiedyś gdzieś się pojawią. Przypadek taki jest niewątpliwie 
rzadki. Zdarza się on raczej tylko w dziedzinie sztuki, i to wówczas, gdy mamy do 
czynienia z dziełem o wyjątkowej wartości („taki obraz Rembrandta jest tylko jeden”). 
Z pewnymi zastrzeżeniami (właśnie ze względu na odkrycie dzieł o podobnej wartości) 
należą tu przypadki obiektów artystycznych, których genezy nie da się określić, po
nieważ nie nawiązują do żadnego stylu, który można by określić jako ich pierwowzór 
czy inspirację artystyczną, gdyż nie wykazują śladów żadnego na nie oddziaływania, 
ani też nie wywierają jakiegokolwiek wpływu np. na inne dzieła sztuki, nie mają żad
nych naśladowców, epigonów, nie tkwią u podstaw żadnej „szkoły”. Autonomiczność 
mniej radykalna jest - odpowiednio - wtedy, gdy dany obiekt stanowi wpraw
dzie (zwłaszcza pod względem treściowo-znaczeniowym) jakieś unicum, niemniej 
jednak wykazuje wyraźne pokrewieństwa, zwłaszcza wyraźną pochodność, czy choćby 
tylko typologiczne podobieństwo do innych obiektów, stając się tym samym elemen
tem pewnej klasy przedmiotowej. Momentem zasadniczym dla funkcji prezentacji tego 
rodzaju obiektów muzealnych w ekspozycjach muzealnych jest wówczas to, iż mimo 
przynależności danego obiektu do jakiejś klasy (np. dzieł sztuki określonego stylu), 
przedmiot taki nie staje się ani symbolem, ani tym bardziej przykładową ilustracją 
klasy, do której należy - jest ciągle tylko sobą, czymś jednostkowym - i właśnie cechy 
tej jednostkowości stają się dla niego wtedy najważniejsze. Jego percepcja, a głównie 
rozumienie jego treści nie ma na celu także „wypatrzenia cech ogólnych, poprzez 
które obiekt taki może być uznany za reprezentanta pewnego typu. Gdy eksponowany 
na wystawie obiekt jest rozumiany przez odbiorcę jako jedyny, uwaga odbiorcy kon
centruje się wyłącznie na tym, co jest jej bezpośrednio dane, zarówno do rozumienia, 
jak do przeżycia - a zwłaszcza tego ostatniego, bo ono w takich przypadkach jest naj
częściej najistotniejsze. Gdy w sali amsterdamskiego Rijksmuseum stajemy przed roz
świetloną reflektorami „Strażą nocną” Rembrandta i gdy odbieramy to arcydzieło wy
łącznie w wymiarze jego prezentacji, koncentrujemy się jedynie na jego kompozycji, 
kolorycie, nastroju; nie szukamy w nim śladów mówiących o jego faktycznej czy przy
puszczanej genezie, o poprzednikach jego autora i ich kunszcie malarskim. Cała ta 
kulturowa „otoczka” (czy „podbudowa”) przestaje w takim sposobie odbioru w ogóle 
istnieć, nawet gdyby istnienie jej było kiedyś przez kogoś wykazane, gdyby na temat 
przeżywanego przez nas dzieła napisano całe tomy uczonych dysertacji. Oglądane 
dzieło traktujemy wówczas tak, jakby prócz niego nie istniało nic podobnego na świe- 
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cie. Założeniem prezentacji eksponatu, zwłaszcza, gdy jest nim wybitne dzieło sztuki 
(choć nie tylko ono; podobnie bywają odbierane np. niektóre obiekty przyrodnicze, np. 
monumentalne szkielety wymarłych zwierząt), jest ułatwienie odbiorcy wniknięcia 
w całą istotę tego, co się aktualnie ogląda i przeżywa, nasycenie się nastrojem, którym 
emanuje prezentowany obiekt, jego głębią emocjonalną, jego poezją, tragizmem czy 
liryzmem. Ważne jest wtedy przede wszystkim to, aby nasze rozumienie prezentowa
nego obiektu - choćby miało być tylko intuicyjne - a głównie nasze przeżycie było 
autentyczne. Dlatego żadna reprodukcja, nawet najbardziej doskonała technicznie, 
nie jest w stanie zastąpić kontaktu z autentykiem. Pełna percepcja obiektu nie może też 
być spłaszczona do zarejestrowania zawartej w prezentowanym obiekcie „informacji”1.

1 Pamiętam, jak w czasie zwiedzania którejś z galerii sztuki w dawnym NRD, przewodniczka 
usiłowała „objaśnić” sens jednego z obrazów Rembrandta jako ilustrację stosunków społecznych 
w XVII-wiecznej Holandii. Cały nastrój tak omawianego obrazu został oczywiście przez to 
zagubiony. Wystawa arcydzieł sztuki została sprowadzona do popularno-naukowego podręcznika, 
w dodatku o wyraźnym ideologiczno-politycznym zabarwieniu.

2 Wpływ ten można obserwować zwłaszcza wtedy, gdy pewien eksponat pokazywany jest 
w zmienionym otoczeniu. Pamiętam więc czas, gdy w amsterdamskm Rijksmuseum „Straż nocna” 
Rembrandta pokazywana była wpierw na tle białej ściany, a w kilkanaście lat później na tle ściany 
w kolorze ciemnego błękitu. Stała się wówczas rzecz dziwna: o ile na tle białego tła obraz działał 
monumentalnie, a głównie nie ujawniał wyraźnie żadnych ubytków (obraz ten był przecież swego 
czasu przycięty, by mógł się zmieścić na ścianie, dla której niegdyś był przeznaczony), zawieszony na 
tle ciemnobłękitnym nagle stał się jakby mniejszy, a jednocześnie ujawnił braki kompozycyjne, wy
nikłe z przypadkowego jego przycięcia (obcięto go od dołu oraz z prawego brzegu). Ten sam zatem 
obiekt, a przecież rozmaite dane wyglądowe, powstałe w zależności od kolorystyki tła.

W muzeum Luwru zbiór obrazów Rembrandta był przed laty rozwieszony na białej ścianie, 
w dodatku z pominięciem kompozycyjnych relacji między poszczególnymi obrazami. Obecnie, 
w nowej zresztą sali, dobrano do tych obrazów kolorystykę subtelnie kontrastującą z brązami domi
nującymi w dziełach. Efekt jest znakomity (por. „Grand Louvre” numéro spécial de „connaissance 
des Arts”, no. 47, Paris 1998).

Jest bardzo znamienne, że w sytuacji, kiedy ważna staje się jedynie prezentacja, 
obiekt eksponowany objawia, jako równoważny, wiele cech lub danych wyglądowych 
(niekiedy wręcz wywołanych sposobem ekspozycji, np. oświetleniem), które przy 
„podręcznikowej” interpretacji treści umykają uwadze lub zostają wręcz, jako nieistot
ne, pomijane. Prezentowany obiekt nawiązuje, m.in. dzięki tym właśnie cechom lub 
danym wyglądowym, ścisły kontakt ze swym bezpośrednio danym spostrzeżeniowo 
otoczeniem wystawowym. Gdy rozwiązania ekspozycyjne są poprawne (a tym bar
dziej, gdy są wybitne), powstają na ich tle dzieła szczególnego rodzaju, w których 
eksponat jest głównym wprawdzie elementem, ale jednak tylko elementem; nie jest on 
w żaden sposób izolowany od swego ekspozycyjnego otoczenia i co ważniejsze - jest 
percypowany (w tym: przeżywany w kategoriach estetycznych) wraz z nim.

Osadzenie w przestrzeni wystawowej, kolorystyka tła, a głównie oświetlenie - są 
najistotniejsze, podstawowe w wyeksponowaniu całości przedmiotu, wraz z tymi jego 
szczegółami czy danymi wyglądu (często tylko efemerycznego, bo trwającego tylko 
tak długo, jak długo trwa jego ekspozycja), które w nastawieniu na informację nauko
wą nie mają większego znaczenia lub w ogóle są jakiegokolwiek znaczenia (także 
pozanaukowego, np. literackiego) pozbawione. Jest niezaprzeczalne, że otoczenie, 
które projektant wystawy dobiera lub wręcz kreuje dla danego obiektu, ma często zna
czący wpływ na odczytanie treści tego obiektu2.
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Autentyczność obiektu danego w sytuacji jego prezentacji odkrywa często ślady jego 
przeszłości. Jest to szczególnie cenne, gdy obiekt taki przeżywamy w postawie emocjo
nalnej (nie tylko zresztą estetycznej) i gdy przedmiotem przeżycia są obiekty dawne, 
zwłaszcza archeologiczne, paleontologiczne czy otoczone sławą obiekty historyczne.

Zniszczenia i ubytki obiektu dostrzegane w trakcie jego oglądania, nawet te, które 
z perspektywy problematyki naukowej bywają nieistotne (często takie poznanie je 
pomija), stają się bowiem dla odbiorcy czymś w rodzaju bezpośredniego „świadka 
dziejów” danego obiektu. Obiekt uszkodzony, prezentowany z całą otwartością, by
najmniej nie traci nic ze swej wartości dokumentu lub czysto estetycznego waloru, 
przeciwnie, zyskuje nawet cechy, które skłaniają odbiorcę do przyjęcia wobec niego 
postawy szacunku, niekiedy nawet czci - zwłaszcza gdy obiekt taki znany jest jako 
historycznie wartościowy, gdy jest związany z ważnymi wydarzeniami w dziejach 
kultury, narodu, itp., i gdy przez swe uszkodzenia właśnie jawi się jako coś niepowta
rzalnego, wyjątkowego, jedynego w swojej wartości dokumentu. Obiekt muzealny 
może, w niektórych wypadkach, stać się porównywalny do relikwii i jako taki odgry
wać dla odbiorcy świadomego jego znaczenia szczególną rolę3.

3 W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące konserwacji, a zwłaszcza rekonstrukcji takich 
zabytków. Można, bowiem postawić pytanie: co, a zwłaszcza jak należy wówczas rekonstruować, 
jakie są dopuszczalne granice rekonstrukcji i co dzieje się z autentycznością obiektu, gdy granice te 
zostają przekroczone? Pytania takie są zasadne, ponieważ w wielu wypadkach granice rekonstrukcji 
bywały zakreślone zbyt szeroko, w wyniku czego obiekt zrekonstruowany poczynał prezentować 
jakąś nieprawdę. Nieprawda taka bywała w wielu wypadkach ujawniana w późniejszych badaniach 
obiektu i okazywało się niejednokrotnie, że na powrót do prawdy jest już za późno.

W wielu wypadkach rekonstrukcja już od początku była nie do pomyślenia. Nie podjęto więc 
odtworzenia brakujących ramion i głowy wystawionej na paradnych schodach Luwru skrzydlatej 
Nike z Samotraki. Każda rekonstrukcja oznaczałaby bowiem wprowadzenie do zabytku elementów 
dowolnych, nie mówiąc o ich wątpliwej wartości artystycznej. Do zniszczeń unikatowych dokumen
tów prowadził niejednokrotnie właśnie brak świadomości wartości historycznej obiektu. Zdarzało się 
to zwłaszcza w muzeach, których tematyka była odległa od zagadnień humanistycznych, np. w muze
ach przyrodniczych. Zrekonstruowany okaz plejstoceńskiego nosorożca włochatego (Coelodonta 
antiquitatis) ze Staruni może być przykładem typowym. Pomylono tam pojęcie zachowanego doku
mentu z pojęciem eksponatu, mającego informować o postaci pierwotnej okazu. Zgodnie z tym 
wprowadzono do rekonstrukcji wiele cech tylko postulowanych, a jednocześnie nie zdołano usunąć 
destruktów, nadając niektórym z nich pozory elementów pierwotnych, naturalnych. Prezentacja stała 
się faktycznie reprezentacją, zresztą błędną (porówn. niżej). Porówn. zdjęcia w „Opuscula Musealia” 
nr XI.

W rozwiązaniach wystawowych opartych na zasadzie jedynie prezentacji ekspona
tów pojawiają się zawsze elementy werbalne, jakkolwiek funkcja ich jest rozmaita. 
Elementy te 1) mogą stanowić informację dotyczącą eksponatu, dokładniej określającą 
jego tożsamość - nigdy natomiast nie interpretującą eksponatu jako symbolu, a tym 
bardziej ilustracji czegoś, co jest od niego różne, 2) mogą same być elementem pre
zentowanym, jak gdyby „pseudoeksponatem” czy „pseudonapisem”, pozbawionym 
jakiegokolwiek sensu literackiego czy jakiejkolwiek informacji; w przypadkach takich 
elementy liternicze mają charakter czysto kompozycyjny, np. dekoracyjny jako poje
dyncze litery lub „niby-słowa”, odgrywające podobną rolę jak prezentowane na wy
stawie przedmioty.



13

Prezentacja otwiera przed projektantami szerokie pole działania w płaszczyźnie or
ganizowania kompozycji wystaw, a tym samym ich wymowy estetycznej czy ogólno- 
emotywnej. Rozwiązania wybitne cechują się szczególnie wysokim stopniem uaktual
nienia wartości estetycznych, realizujących się w wyniku odpowiedniej aran
żacji eksponatów w przestrzeni wystawowej, jak i dobrania do eksponatów odpowied
nich elementów ich „tła” (zwłaszcza pod względem kolorystyki) tudzież oświetlenia. 
Wystawy, które pod tym wzglądem uzyskały poziom najwyższy, mogą być zakwalifi
kowane jako rzeczywiste dzieła sztuki, pokrewne pod względem budowy utworom 
plastyki, konstruowanym z przedmiotów gotowych, oraz tzw. „instalacjom”, których 
elementy składowe nie mają z reguły charakteru artystycznego, natomiast uzyskują ten 
charakter przez odpowiednie ich zestawienie. Jest w tych wszystkich przypadkach 
znamienne, że jakość estetyczna rozwiązań wystawowych nie zależy od wartości arty
stycznej prezentowanych eksponatów - jest np. wiele wystaw opartych na zasadzie 
prezentacji, które eksponują arcydzieła, lecz sposób tej prezentacji nie ma już nic 
wspólnego ze sztuką, czy nawet zawodowo potraktowaną kompozycją. I przeciwnie, 
można przytoczyć rozwiązania, w których eksponaty nie są obiektami artystycznymi, 
natomiast ich odpowiednia aranżacja, poprzez wykreowanie w nich nowych (choć 
tylko efemerycznych, bo istniejących jedynie na czas trwania aranżacji) jakości este
tycznych, zmienia je w przedmioty o wybitnych nierzadko jakościach estetycznych. 
Niektóre wystawy muzeów przyrodniczych i technicznych mogą służyć jako klasyczne 
pod tym względem przykłady.

W grupie rozwiązań opartych na zasadzie jedynie prezentacji istnieją wszelako ta
kie, których założeniem jest świadoma neutralizacja działania estetycznego zarówno 
eksponatów (ich przede wszystkim), jak otoczenia wystawowego. Wynika to ze stano
wiska, które można by nazwać obiektywno-naukowym; zakłada ono, że eksponat nie 
powinien swoją aranżacją narzucać odbiorcy jakiegoś jedynego, choćby najbardziej 
efektownego pod względem estetycznym skojarzenia, lecz być potencjalnie źródłem 
rozmaitych spojrzeń, nawet takich, przy których jakości estetyczne czy też „wymowa” 
(dramatyzm, liryzm itp.) obiektu nie mają poznawczego znaczenia, więcej nawet, sta
nowią przeszkodę w uzyskaniu bezstronnie naukowego wglądu w eksponowany obiekt. 
Jak realizuje się tego rodzaju założenie w konkretnych rozwiązaniach, wystarczy po
równać wygląd rzeczywistej „Nike” z Samotraki, gdy oglądamy ją na paradnych scho
dach muzeum Luwru z jej zdjęciem w specjalnym albumie („Grand Louvre”), wyda
nym z okazji otwarcia zmodernizowanego skrzydła Richelieu. O ile rzeczywista „Ni
ke” jawi się jako szara, pozbawiona kontrastów bryła rzeźbiarska na tle szarej ściany, 
o tyle na zdjęciu rzeźba jest w swym działaniu ożywiona dramatycznym oświetleniem, 
a jej tło stanowi czerń. Pozostaje oczywiście dyskusyjne, czy taka tendencja neutraliza
cji zabytku, zwłaszcza wówczas, gdy jest on dziełem sztuki najwyższej klasy, może 
być uznana za optymalną, czy przeciwnie, rolą ekspozycji muzealnej jest właśnie po
kazanie eksponatu w sposób maksymalnie akcentujący jego artystyczne i estetyczne 
walory, a nawet kreuj ący w pewnym stopniu jego estetykę; nawet wbrew przeka
zom historycznym. W starożytności nie istniało oświetlenie elektryczne, nawet kilka
dziesiąt lat temu oświetlenie halogenowe było nieznane, więc efekty uzyskane w dziele 
rzeźbiarskim za pomocą światła halogenowego - jak na zdjęciu „Nike” - są bezdysku
syjnie sztuczne - ale zarazem ogromnie odkrywcze. Między obu ekstremami: neutrali
zacji i dramatyzacji eksponatu za pomocą światła oraz kolorystyki mieści się oczywi
ście wielka liczba rozwiązań pośrednich. One też stanowią w muzeach światowych 
zdecydowaną większość.
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2. Reprezentacja
Jest to taka sytuacja, gdy eksponat (albo zespół eksponatów) wskazuje, np. symbo

lizuje czy ilustruje coś innego niż to, czym jest on sam. Cechy własne eksponatu zosta
ną wówczas w akcie percepcji, a zwłaszcza rozumieniu jego znaczenia jakby unieważ
nione na rzecz cech jego desygnatu, faktycznie nieprezentowanych. Eksponat staje się 
tym samym przekaźnikiem informacji, rodzajem „medium”, za którego pośrednictwem 
zwiedzający ma uchwycić wyobrażeniowo lub nawet czysto pojęciowo to, o czym 
eksponat lub zestaw eksponatów „informuje”.

Każda reprezentacja dokonuje się na podłożu jakiejś prezentacji: coś musi być bo
wiem faktycznie pokazane, aby na podstawie owego wyeksponowania można było 
dotrzeć do tego, o czym pokazywany eksponat (czy zespół eksponatów) komunikuje, 
co wyobraża i co omawia. Bez prezentacji czegoś żadna reprezentacja nie jest możliwa. 
Przedmioty prezentowane nie muszą być jednak tym przypadku autentykami w sensie 
muzealnym: mogą być np. replikami autentyków, modelami lub reprodukcjami (np. 
fotografiami). Ich wartość zależy też wyłącznie od sprawności przekazywania informa
cji; jest więc możliwe, że obiekt autentyczny posiada pod tym względem minimalną, 
czy nawet żadną wartość (przynajmniej w warunkach ekspozycji muzealnej), a odpo
wiednią wartość może mieć jakiś nieautentyczny obiekt, np. model czy atrapa autenty
ku. Z tego względu ekspozycje oparte na zasadzie reprezentacji nigdy nic przybierają 
charakteru kolekcji, są porównywalne raczej do informatorów o wybranych zagadnie
niach naukowych, czy wręcz do podręczników, tyle że realizowanych za pomocą środ
ków odmiennych niż tradycyjna książka. Są jednak ekspozycje typu mieszanego, 
w których funkcja reprezentacji pojawia się obok prezentacji i gdy faktyczna repre
zentacja przybiera charakter tej prezentacji pozornej (np. gdy obiekt nieautentyczny 
„udaje” autentyk).

Rodzajów reprezentacji jest bardzo wiele. Mogą one też należeć do rozmaitych ka
tegorii, ze względu na typ ontyczny obiektów reprezentowanych.

I. Reprezentowanie przedmiotów mających charakter rzeczy

l. Reprezentacja jednostkowych przedmiotów materialnych

W tej grupie istnieją dwie kategorie reprezentacji: a) gdy przedmiot reprezentowany 
nie jest obecny na wystawie (np. ponieważ z różnych względów nie może być ekspo
nowany) i gdy zastępuje go inny obiekt bądź nieautentyczny, bądź autentyczny w sen
sie muzealnym, jakkolwiek nietożsamy z obiektem przez siebie reprezentowanym, 
b) gdy nieobecny na wystawie obiekt reprezentowany jest przez jego zobrazowanie 
(np. rysunek, fotografię, zobrazowanie malarskie lub model). Przykładowo, reprezen
tacja obiektów architektonicznych: katedra wawelska nie może być pokazana we wnę
trzu muzealnym, może być jednak ilustrowana za pomocą pomniejszonego modelu lub 
fotografii. W tego rodzaju sytuacji jest regułą, że zestaw cech modelu czy innej repro
dukcji nie pokrywa się z zestawem cech oryginału: obiekt prezentowany posiada bo
wiem zawsze pewną ilość cech własnych, nieprzysługujących obiektowi przez niego 
reprezentowanemu, zaś obiekt reprezentowany nie znajduje wszystkich swoich cech 
w obiekcie go reprezentującym. Poprawność reprezentacji zarówno w typie a, jak b, 
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opiera się wyłącznie na zgodności cech prezentujących i reprezentowanych, uznanych 
za istotne. Oczywiście, kryteria takiej istotności mogą być w różnych przypadkach 
rozmaite. Zależy to w znacznej mierze od dziedziny nauki, której podporządkowane 
mogą być obiekty reprezentowane, np. zestaw taki bywa z reguły odmienny, gdy doty
czy obiektów podporządkowanych naukom o sztuce czy architekturze, inny zaś, gdy 
dotyczy nauk historycznych czy przyrodniczych.

W całej tej grupie można wyróżnić ponadto dwie odmiany:
a) gdy obiekt reprezentujący i reprezentowany należą (lub przynajmniej są zalicza

ne intencjonalnie) do tego samego czasu oraz cechują się podobnym stanem zachowa
nia;

b) gdy obiekt reprezentujący ilustruje stan pierwotny (miniony) obiektu reprezen
towanego i tym samym, gdy stan zachowania autentyku i obiektu obrazującego jego 
dawny wygląd różnią się. Przykładem pierwszej odmiany (a) mogą być takie ekspozy
cje, które prezentują wiemy duplikat autentyku czy jego wierną kopię; taki eksponat 
nierzadko uchodzi za reprezentowany przez niego autentyk. Autentyki np. dawnych 
manuskryptów z reguły zastępowane są więc na wystawach przez faksymilowe kopie 
i dla zwiedzającego mają uchodzić za oryginały. Podobnie jest z wyjątkowymi obiek
tami kulturowymi, przy czym kopia czy replika tworzona jest niekiedy świadomie jako 
falsyfikat imitujący autentyk. Przykład Włóczni św. Maurycego może być tu klasycz
ny. Na podobnej zasadzie produkowano w średniowieczu np. rozmaite relikwie, będące 
dziwnie „rozmnożonymi” obiektami, które powinny być pojedyncze. W podobnej roli 
występowały (i być może dalej występują!) liczne falsyfikaty dzieł sztuki: ich rola jako 
reprezentacji jest jednak wówczas celowo zacierana, wystawione obiekty występują 
w funkcji prezentacji pozornej (a właściwie - fałszywej). Z przypadkiem granicznym 
w tej grupie mamy do czynienia, gdy obiekt reprezentujący (falsyfikat) występuje 
w roli autentyku w rzeczywistości nieistniejącego. Reprezentacja staje się wówczas 
faktycznie prezentacją, nie ma bowiem realnego desygnatu. Wiele falsyfikatów dzieł 
sztuki znalazło się na wystawach muzealnych w takiej właśnie roli.

Przykładem drugiej odmiany (b) są wszelkiego rodzaju rekonstrukcje. Obiekt au
tentyczny może wówczas niekiedy być pokazywany równocześnie z rekonstrukcją jego 
stanu pierwotnego. Obiekt reprezentujący ten stan jest z reguły wyposażony w ele
menty składowe lub w cechy różne od zestawu elementów składowych albo ucecho- 
wania autentyku, występującego wówczas jako rodzaj dokumentu, na podstawie które
go została dokonana rekonstrukcja. Zdarza się wszelako również tak, że właśnie ów 
dokument zostaje w celu reprezentowania swego stanu pierwotnego tak przekształco
ny, by ów stan pierwotny mógł być przez odbiorcę wyobrażeniowo, czy przynajmniej 
pojęciowo, uchwycony. Mimo dokonania rekonstrukcji, ucechowanie przekształconego 
autentyku nigdy jednak nie jest tożsame z jego ucechowaniem w stanie pierwotnym. 
Autentyk może więc zawierać elementy do niego dodane (odtwarzające elementy bra
kujące), niektóre elementy własne może mieć mniej lub bardziej widocznie przekształ
cone itp. W muzeach o rozmaitych profilach naukowych granice takich rekonstrukcji 
bywają bardzo różne; bardziej swobodnie dokonywane są rekonstrukcje np. w muzeach 
przyrodniczych i mogą one dotyczyć nawet obiektów unikatowych, przez co przekra
czana bywa niekiedy zasada trzymania się faktów na rzecz hipotez. Wspomniano już 
błędną rekonstrukcję okazu plejstoceńskiego nosorożca ze Staruni, którego „odtworzo
no” w podobny sposób jak preparuje się współczesne okazy ssaków, przez „wypcha
nie” zachowanych zwłok zwierzęcia i ustawienie ich w możliwie naturalnej postawie.
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Podobny zabieg nie byłby do pomyślenia np. w muzeum archeologicznym: nie sposób 
pomyśleć o „wypchaniu” np. mumii Ramzesa II, nawet gdyby to było technicznie wy
konalne. W muzeach historycznych dokonuje się jednak trafnych rekonstrukcji np. 
zabytkowych ubiorów, nadając im wiernie postać pierwotną. Przykładowo, odtworze
nie postaci marszałka Neya w paradnym mundurze. Manekin oddaje trafnie rysy twa
rzy bohatera, tak że wiadomo od razu jaka to jest postać historyczna (Musee de 
1’Armee w Paryżu).

2. Reprezentacje przedmiotów konceptualnych, będących uogólnieniem przedmio
tów materialnych

Jest to taki przypadek, gdy reprezentacja ma obrazować nie pewien indywidualny 
przedmiot realny, lecz typ takiego przedmiotu (np. gatunek w naukach przyrodni
czych). Jeśli obiektem reprezentującym jest jakiś autentyk, występuje on w funkcji 
przykładu. Ilustrowanie przedmiotów ogólnych (gatunków, rodzajów, typów itp.) może 
być więc dokonywane nie przez prezentację określonego obiektu jednostkowego (tego 
jedynego, który do tego celu się nadaje), ale jakiegokolwiek obiektu, pod warunkiem, 
że należy on do określonej klasy przedmiotowej. Jeśli więc, przykładowo, w muzeum 
dawnych militariów polskich potrzeba zilustrować XVII-wieczny pancerz husarski, 
reprezentować ten typ może jakikolwiek okaz pancerza husarskiego, pod warunkiem, 
że byłby on rzeczywiście pancerzem husarskim i że pochodziłby z wieku XVII (a nie 
np. z czasów Augusta II). Dobranie takiej czy innej odmiany takiego pancerza, np. 
wcześniejszej - z czasów Zygmunta III Wazy, czy późniejszej, np. z czasów Jana III 
Sobieskiego (różnią się one rodzajem zdobnictwa), nie odgrywałoby tu już roli, chyba, 
że w założeniu byłoby dokładnie określone, z którego dziesięciolecia XVII powinien 
pancerz pochodzić, będąc przykładem określonego typu (z konkretną dekoracją). Nie 
odgrywałyby natomiast roli czy dany pancerz ilustrujący konkretny typ należałby 
pierwotnie do tego czy innego husarza; wystarczyłoby, że mieściłby się z konkretnym 
typie ogólnym.

Przy tego rodzaju reprezentacji wiele cech indywidualnych obiektu reprezentujące
go przedmiot ogólny pozostawałoby bez znaczenia. Nie odgrywałyby roli np. różne 
drobne uszkodzenia prezentowanego jako przykład ilustracyjny obiektu, uszkodzenia 
takie nie określają bowiem typu ogólnego, którego pokazanie jest tutaj celem. Przed
miot reprezentowany, jako ogólny, istnieje bowiem wyłącznie w sferze pojęciowej, jest 
przedmiotem konceptualnym, a taki pozbawiony jest z reguły przypadkowych cech 
indywidualnych, występujących zawsze w przypadku przedmiotów realnych i często 
dla ich treści ważnych. Zgodnie z tym, rozumienie obiektu ilustrującego musi się do
konywać odpowiednio do stopnia ogólności jego desygnatu. Im desygnat ten jest ogól
niejszy, tym mniejsza liczba cech go określa. Tym rozleglejsze w jego ucechowaniu 
„miejsca puste”. W szczegółowym ucechowaniu przedmiotu ilustrującego cały szereg 
jego cech jednostkowych zostaje pominięty - wypada z zakresu tego, co ma być zareje
strowane i rozumiane.

3. Reprezentacja apriorycznych przedmiotów konceptualnych

Mimo że omówione wyżej przedmioty ogólne (konceptualne) mają zawsze ufun
dowanie w przedmiotach realnych (będących ich „przedstawicielami” jednostkowymi), 
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to istniejąjednak przedmioty ogólne (konceptualne), które tworzone są jako apriorycz
ne konstrukcje pojęciowe. Przedmioty takie, choć nie mają ufundowania w świecie 
realnym, ani w nim nie istnieją, na wystawach muzealnych przybierają często postać 
rzeczy. Należą tu różnego rodzaju przedmioty matematyczne, np. przedmioty geometrii 
i trygonometrii. W przypadkach skrajnych przedmioty aprioryczne nie przybierają już 
postaci rzeczy. Są to choćby szczególnego rodzaju liczby, jak np. liczba PI. Mimo ich 
„nie-rzeczowego” charakteru, przedmioty owe bywają np. na wystawach matematyki 
przedstawiane w postaci rzeczy; dla ich zobrazowania wystawy posługują się bo
wiem materialnymi przedmiotami, np. przestrzennie wykonanymi przedstawieniami 
liczb. Odpowiednia ich przestrzenna aranżacja nadaje takim modelom właściwy sens. 
Rozwiązania te wykazują pewne pokrewieństwo z rzeźbami najnowszej generacji lub 
tzw. „instalacjami”, a więc z pewną odmianą utworów rzeźbiarskich. W przypadku np. 
obrazowania liczby PI, reprezentacja dokonuje się przez pokazanie szeregu cyfr, wy
konanych jako rzeczy materialne i ustawionych w odpowiednio znaczący ciąg.

II. Reprezentowanie przedmiotów niemających charakteru rzeczy

1. Reprezentacja zdarzeń

Ponieważ zdarzenia zachodzą z reguły wśród rzeczy realnych, ich reprezentacja 
w muzeach również posługuje się przedmiotami realnymi. Eksponaty, które są wów
czas używane, nie muszą być w sensie muzealnym autentykami; funkcję obrazowania 
zdarzeń mogą bowiem pełnić zarówno autentyki, jak i obiekty nieautentyczne muzeal
nie, np. repliki, kopie, modele czy przedstawienia fotograficzne, graficzne itp. Ilustro
wane zdarzenia nie są przy tym interpretowane w wymiarze ściśle ontologicznym - 
jako „szczelina” pojawiająca się pomiędzy różnymi następującymi po sobie stanami 
rzeczy - i stanowią jednocześnie „punkt bezczasowy”4, lecz w wymiarze popularnym 
lub historycznym, jako jednorazowy, krótki proces, w którym tylko nowa jakość staje 
się istotna, zaś czas trwania, ze względu na jego krótkość, nie ma zazwyczaj znaczenia; 
zdarzenie w tym sensie to coś, co pojawia się „w jednej chwili”, co jednak oddziela 
rozmaite sytuacje powstałe między rzeczami, stany rzeczy, długie procesy, np. histo
ryczne, lub nadaje im w określonym momencie jakiegoś dłuższego „dziania się” - 
szczególny akcent, jedyność, często niepowtarzalność. Zdarzeniem może być w tym 
znaczeniu, np. trwające ułamek sekundy wyładowanie elektryczne, albo też wybuch 
wojny światowej, czy koronacja Napoleona I na cesarza Francuzów, jak również roz
ciągający się na wiele miesięcy Holokaust narodu żydowskiego pod rządami hitlerow
skimi.

4 Według interpretacji R. Ingardena, por.: Spór o istnienie świata, Warszawa 1962.

Samo obrazowanie zdarzeń realizowane jest w ekspozycjach muzealnych poprzez 
zestawienie odpowiednio dobranych eksponatów, które - przez swoje wzajemne ze
stawienie - skłaniają odbiorcę do odczytywania nie tyle ich samych (gdyż funkcja ich 
sprowadza się do ilustracji przedmiotowego podłoża zdarzeń), ile do samego zdarzenia, 
powstającego na ich podłożu. W ostatnich dziesięcioleciach rozwoju form ekspozycji 
muzealnej stworzono wiele różnych sposobów ilustracji zdarzeń: od ich realnej repro
dukcji (np. w ekspozycjach poświęconych zjawiskom fizyki) do ilustracji historycznej, 
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gdzie wybrane zdarzenia pokazywane są przez prezentację odpowiednio dobranych 
utworów malarstwa, przez fotografikę z dodanymi z reguły tekstami, przez aranżację 
typu scenograficznego. Jest to dziedzina bardzo bogata w rozwiązania i może być 
przedmiotem specjalnych opracowań. O ile mi wiadomo, żadne opisowo-porównawcze 
opracowania tego typu wystaw nie powstały. Wyróżniono jedynie taki typ, jako spe
cjalną grupę ekspozycji muzealnej.

2. Reprezentacja procesów

Jest ona pokrewna, przynajmniej pod względem sposobu ich realizacji w ekspozy
cjach muzealnych, reprezentacjom zdarzeń. Specyfikacja jej polega na różnicy przed
miotów: na tym, co odróżnia zdarzenie, nawet w rozumieniu popularnym czy histo
rycznym od dłuższej sekwencji zdarzeń, w których można wyraźnie wyróżnić kolejne 
fazy: „stawania się” czegoś, przekształcania, tworzenia się - lub przeciwnie: zamiera
nia, wygasania.

Ekspozycje, które tu powstawały i powstają, stanowią głównie domenę wystaw 
o założeniach informacyjno-dydaktycznych, szczególnie często spotykanych w muze
ach podporządkowanych naukom przyrodniczym i technicznym, choć również arche
ologicznym, historycznym i etnograficznym. Typowe jest np. realizowane w muzeach 
techniki, odtwarzanie procesów funkcjonowania rozmaitego rodzaju mechanizmów, 
nawet całych fabryk. Cechą szczególną tych odtworzeń jest jednak jałowość reprodu
kowanego procesu pod względem jego skutków: procesy odtwarzane dzieją się jakby 
„na niby”, są bowiem tylko imitacjami procesów realnych. Mimo tej złudności, stano
wią one zwykle dobrą ilustrację tego, co dzieje się (lub działo) gdzieś i kiedyś napraw
dę. W tradycyjnych, zwykle dawniejszych rozwiązaniach wystawowych np. procesy 
historyczne pokazywane są przez odpowiednie zestawy eksponatów (często nieauten
tycznych) lub zobrazowań różnego rodzaju obiektów, w których prezentowana se
kwencja przestrzenna symbolizuje sekwencję czasową ilustrowanego „dziania się” 
czegoś5. W wystawach najnowszych funkcję tę spełniają rozmaite prezentacje wirtual
ne, tudzież profil naukowo-dydaktyczny o założeniach edukacyjnych. Ilość rozwiązań 
stosowana w różnych typach wystaw muzealnych jest ogromna, a sposoby ich wyko
rzystania tworzą bardzo bogatą mozaikę.

5 Interesujące jest porównanie tych rozwiązań z metodami, jakimi posłużono się w sztuce, np. 
malując niektóre obrazy historyczne, gdzie w obrębie jednego zobrazowania pokazane są różne cza
sowo fazy zdarzenia. Przykładowo: „Bitwa pod Orszą”, obraz z XVI w. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie.

3. Reprezentacja relacji międzyprzedmiotowych

W ekspozycjach o tym profilu tematycznym zostaje dokonane przesunięcie 
z przedmiotów, które są podstawą treści i przedmiotami treści właściwej, na przed
mioty niemające - zgodnie z założeniami tematycznymi wystaw - charakteru rzeczy.

Przesunięcie to posługuje się wszelako przedmiotami realnymi (nie zawsze auten
tykami, bo często zobrazowaniami przedmiotów konceptualnych, np. modelami foto
gramami, schematami graficznymi itp.), z tym że treść wystaw nakierowuje uwagę 
widza na wybrane cechy określonych przedmiotów, dokładniej na ich cechy wzajemnie 
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relatywne. Zrozumienie treści prezentowanych eksponatów ma polegać właśnie na 
uchwyceniu tych relacji. Typowymi pod tym względem są niektóre wystawy przyrod
nicze, gdzie np. poszczególne jednostki systemu klasyfikacyjnego pokazane są pod 
kątem ich wzajemnych związków, zaś istotnymi w tych związkach są właśnie ważne 
w danych tematach grupy cech relatywnych. Cały kunszt zaprojektowania wystaw tego 
typu polega na tym, by same rzeczy - jakkolwiek będące podstawą ważnych między 
nimi relacji - jakby znikły z pola widzenia odbiorcy, a przynajmniej stały się drugopla
nowe, natomiast na plan pierwszy wysunęły się właśnie relacje międzyprzedmiotowe 
(czyli dokładniej cechy wybrane tych przedmiotów) uchwycone we wzajemnym po
wiązaniu. Rozwiązania spotykane w tej grupie wystaw są bardzo różnorodne, poczy
nając od tradycyjnych zestawów porównawczych rozmaitych eksponatów, a na roz
wiązaniach wirtualnych kończąc. Wszystkie te rozwiązania spotyka się w wystawach 
populamo-dydaktycznych. Korzysta też z nich szeroka publiczność uczących się, 
a przynajmniej odbiorcy, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę. Zastępują też owe 
wystawy do pewnego stopnia podręczniki szkolne czy uniwersyteckie.

Jakość i wartość artystyczna i estetyczna oraz charakter stylowy reprezentacji 
wystawienniczo-muzealnych

Gdy reprezentacje takie rozpatruje się pod kątem zagadnień artystycznych lub es
tetycznych, natrafia się na bardzo znaczną różnorodność jakości, a odpowiednio do 
tego - poziomu. W przypadku reprezentacji uderza przede wszystkim różnorakość 
sposobu ich realizacji, a więc z konieczności - stylu.

1. Pewna ilość rozwiązań reprezentacyjnych ma charakter tradycyjnej kolekcji i je
dynym czynnikiem, który odróżnia je od prezentacji jest fakt, że prezentowane przed
mioty są w specyficzny sposób interpretowane, a mianowicie jako wskazujące na coś 
innego, niż to, czym same one faktycznie są, lub czym się w sytuacji muzealno- 
-wystawowej cechują. Można powiedzieć, że eksponaty występują wtedy w funkcji 
dokumentu, np. ilustracji czegoś, lub też stanowią przykład szczegółowy różnorodnych 
przedmiotów konceptualnych. Sytuacja ta jest wówczas pierwszoplanowa i w zasadzie 
nie wymusza jednoczesnego kształtowania bądź ekspozycji, bądź choćby tylko zesta
wów eksponatów także pod względem artystycznym czy estetycznym (jako quasi- 
-dzieła sztuki). W grupie tej, przeciwnie, dominują rozwiązania tak bardzo skoncen
trowane na przekazywaniu informacji naukowej, że pomija się, a co najwyżej lekko 
tylko uwzględnia zagadnienie estetyki, np. kompozycji formalno-kolorystycznej wy
staw. W rozwiązaniach tych przyjmuje się rodzaj niepisanego założenia, iż zagadnienie 
informacji naukowej jest tak ważne, że zakłócanie jej czymkolwiek, co z informacją tą 
nie jest bezpośrednio związane, powinno byś maksymalnie redukowane. W rozwiąza
niach o radykalnym pod tym względem programie wręcz zwalcza się estetyzację wy
staw, pozostawiając informację jako jedyny czynnik organizujący te wystawy. Muzea o 
profilu tematycznym, związanym z naukami przyrodniczymi zwłaszcza, są pod tym 
względem najbardziej chyba typowe.

Ekspozycje, w których czynnik estetyzacyjny, głównie kompozycja formalna i ko
lorystyczna, oraz styl dochodzi do głosu, a nawet staje się równorzędny informacji 
naukowej, nabierają w tym kontekście szczególnego znaczenia. U podstaw tych roz
wiązań tkwi założenie, iż forma - właśnie estetyzowana - stanowi rodzaj jakby gra
matyki treści naukowej. Przyjmuje się, że podobnie jak najbardziej naukowe dzieło 
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pisarskie nie może zaistnieć właśnie jako dzieło, gdyby nie było podporządkowane 
ładowi formalnemu, również i ekspozycja muzealna, także wówczas, gdy podstawową 
jej funkcją jest informacja naukowa, nie może stać się chaotyczna czy przypadkowa. 
Podnosi się wtedy w szczególności fakt, że zwiedzający - nawet wówczas, gdy nasta
wiony jest na informację naukową - w pierwszym momencie zetknięcia się z ekspozy
cją reaguje na jej wygląd zewnętrzny. Kompozycja i styl wystawy stają się wówczas 
czynnikami jak gdyby pociągającymi, inspirującymi widza, nakłaniającymi go do od
czytywania treści wystawy. Gdy wystawa pozbawiona jest estetyzacji, od początku 
oddziałuje na zwiedzającego negatywnie: chyba że postać zewnętrzna wystawy jest 
całkowicie obca czy pozbawiona znaczenia dla odbiorcy. Wtedy jednak wystawa jest 
percypowana w sposób zdecydowanie nietypowy: właśnie nie jako ekspozycja, lecz 
zbiór dokumentów rzeczowych, który może być udostępniony właściwie gdziekolwiek: 
bądź to w muzeum, bądź w jakimś instytucie badawczym. Sama okoliczność, że mamy 
wówczas do czynienia z wystawą, traci właściwie swe znaczenie.

Kompozycja formalno-kolorystyczna, a zwłaszcza styl ma w przypadku wystaw 
o funkcji naukowo-informacyjnej jeszcze inne znaczenie, wiążące się z samą informa
cją. Jest to funkcja nadawania treści, o której wystawa „mówi”, którą ilustruje, a także 
specyficznego nastroju, jakby interpretacji w wymiarze emotywnym. Wynika stąd 
ważne zadanie dla wszystkich projektujących takie wystawy: dobrania formy, kolory
styki i stylu ekspozycji do jej naukowej treści, czy też nadania tej treści określonej 
„wymowy”, określonego „nastroju”. Inaczej muszą być więc pod względem kompozy
cyjnym i stylowym kształtowane wystawy o tematyce technicznej (np. we wnętrzach 
dawnych fabryk adaptowanych na sale muzealne, albo w salach muzealnych stylizo
wanych na wnętrza fabryczne), inaczej wystawy o tematyce przyrodniczej (np. pale
ontologicznej), inaczej wreszcie wystawy o tematyce historycznej, kulturoznawczej 
(np. w muzeach literatury), a zupełnie inaczej wystawy omawiające zagadnienia sztuki 
dawnej czy sztuki współczesnej. Kształt zewnętrzny wystawy i stworzony poprzez to 
specyficzny „nastrój” staje się wtedy nie tylko środkiem ułatwiającym percepcję in
formacji naukowej (w duchu danej nauki, czy pozanaukowej dziedziny kulturowej), 
lecz także działa na wrażliwość odbiorcy. Tym sposobem wystawa muzealna faktycz
nie jest dwufunkcyjna, a co najważniejsze, umożliwia percepcję nie tylko w płaszczyź
nie odczytywania jej treści, lecz także ją wzbogaca poprzez wykreowany niepowta
rzalny klimat. Percepcja ta staje się ważna zwłaszcza dla tych odbiorców, którym ilu
strowana tematyka jest treściowo obca, czy wręcz niezrozumiała: nie wszyscy zwie
dzający wystawy np. matematyczne są matematykami, nie wszyscy oglądający wysta
wy przyrodnicze są przyrodnikami, nie wszyscy odwiedzający wystawy sztuki są histo
rykami czy teoretykami sztuki itd. Przez oddziaływanie w płaszczyźnie choćby tylko 
emotywnej wystawy zyskują szerszy krąg odbiorców. A to stanowi jeden z czynników 
istotnych dla określenia funkcji ekspozycji muzealnych.

W związku z relacją między treścią i formą wystaw pojawia się zagadnienie istoty 
rozwiązań wadliwie zaprojektowanych czy zrealizowanych. Wadliwość polega wtedy 
bowiem na wewnętrznej niespójności wystawy, zwłaszcza niespójności stylowej. Wy
stawa składa się wówczas z elementów wzajemnie obcych: treść przekazywana przez 
zestawy eksponatów nie odpowiada „klimatowi” wnętrza czy aranżacji wystawy. Roz
wiązania tego typu należą do stosunkowo często spotykanych, zwłaszcza w ekspozy
cjach dawniejszych lub tradycyjnych, rozwijających się jednostronnie, aranżowanych 
we wnętrzach przypadkowych, np. o funkcji pierwotnej nieodpowiadającej treści wy
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stawy. To, co można wówczas określić jako treść w wystawie, rozpada się na dwa 
niepowiązane, a często kłócące się z sobą elementy. Wystawy takie nie oddziałują na 
widza pozytywnie, prezentując wewnętrzny konflikt elementów składowych. Wyma
gają też z reguły przebudowania swej postaci zewnętrznej, niekiedy radykalnej. Prze
kształcanie takich wewnętrznie niespójnych wystaw, nadawanie im harmonii stanowi 
też jeden z ważnych rozdziałów wiedzy praktycznej o projektowaniu ekspozycji muze
alnej.

SUMMARY

About the presentation and representation of a museum exhibition

Artefacts displayed in a museum exhibition may have two functions - that of 1. presen
tation or 2. representation.

Ad 1. Presentation is, where an exhibit is self-centered in terms of its thematic content, 
when it does not represent anything but what it is. Typical examples are art galleries in 
which works displayed do not convey a different meaning than what they are.

Exhibitions based on this idea are varied in terms of their artistic and aesthetic interest, 
whether they are simply collections in which the aesthetic element does not have a signifi
cant role or is completely overlooked or in clearly aesthetizing exhibitions. Exhibits are 
displayed engaging measures devised to highlight their beauty. The colour of the back
ground, the layout of the exhibition space or the light are main means to achieve this effect. 
Exhibitions in which aesthetisation reaches highest levels become works of art in them
selves.

Ad 2. Representation is where exhibits indicate or, in particular, illustrate objects differ
ent than themselves. They represent something different from what they actually are.

There are various types of representation. 1. Exhibits may represent (e.g. illustrate) 
other material objects which are not displayed at the exhibition. This may be the case of the 
representation (illustration) of objects that are so small that they cannot be displayed (e.g. 
exhibitions illustrating microorganisms, elementary particles etc.) 2. Exhibits may represent 
(illustrate) real objects that are so big that they cannot be displayed, e.g. architecture. In this 
case exhibits might be models, photographs, graphic illustration etc. 3. Exhibits may pres
ent themselves but in their original condition from the past. In this case the exhibit is shown 
as it is now, but depicts the object’s past condition. 4. Exhibits may not ilústrate individual 
objects but general types that only have their unique “representatives” in the real world. 
Exhibits representing “species” in natural science exhibitions, or various “types” in exhibi
tion devoted to humanities (e.g. architectural styles illustrated using specific examples of 
architectural design) may serve as examples in this respect. 5. Exhibits may be close to 
a material objects but actually being only conceptual constructs, such as mathematics or 
geometrical figures etc. 6. Exhibits may represent objects which do not belong to the cate
gory of material objects, such as processes or events. The matter becomes more complex if 
we consider that representation may refer to processes or events that are unique or singular 
or the types of processes or events (e.g. the eruption of Vesuvius in 47 AD and the type of 
volcanic eruption; the battle of Crécy in the Hundred Years War and the general type of 
a medieval battle).
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Exhibitions based on the idea of representation are varied in terms of their artistic and 
aesthetic content. There are exhibitions in which the aesthetic aspect is completely ne
glected, and the only significant aspect is scientific information provided. However, there 
are exhibitions combining scientific information and (usually) the educational aspect con
nected with it (educational exhibitions) with a clear aesthetic or artistic value. Representa
tion exhibitions which become works of art in themselves are only rarely to be seen.

Every presentation is founded on a presentation. Even the most abstract objects (e.g. 
mathematical ones) must be based on the presentation of real objects. The assessment of 
the value of an exhibit functionally representing something else that itself is based on the 
effectiveness of its message. Thus, authentic objects (museum exhibits) are displayed at 
presentation exhibitions, while representation exhibitions display objects different from 
what they present using various non-authentic object, e.g. models, imagery etc.



23

11. 1. REPREZENTACJA: Obiekt nieobecny na wystawie jest zastępowany przez jego reprodukcję 
(tu: odlew). Portal katedry w Vezelay odtworzony w paryskim Musée National des Monuments Fran
çaises
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