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Tam tikrą laiką buvo įmanoma stebėti net ekspozi-
cijos kitimo procesą.   

Bet mano tikslas yra platesnis nei ši ekspozi-
cija. Aš noriu aprėpti ir kai kuriuos senosios ekspo-
zicijos elementus, nepatekusius į naująją, ankste-
snių apsilankymų užrašus, ankstesnių muziejinių
ekspozicijų katalogus. Kai kurias jų dalis, kurios
man atrodo itin svarbios, cituoju pažodžiui. Visos
straipsnyje panaudotas nuotraukas fotografavau
pats, ir lankytojų jose nėra dėl to, kad norėjau
sutelkti visą dėmesį į ekspozicijos eksponatus.
Visos šios priemonės suteikia galimybę susidaryti
labiau apibendrintą vaizdą, nei susidarytumėm
pamatę vien tik dabartinę laikinąją ekspoziciją.

Kartais ilgų, o kartais trumpų apsilankymų mu-
ziejuje metu turėjau galimybę pamatyti įvairiau-
sias eksponatų išdėstymo galimybes, kurių neįma-
noma pamatyti vienu metu. Mano manymu, tai
nėra problema, nes paroda kaip informacijos per-
teikimo priemonė bet kuriuo atveju turi daug fan-
tazijos elementų. Galų gale kiekviena instaliacija,
įjungianti senąjį muziejų į dabartį, tik patvirtina,
kad realus pasaulis niekada negali būti perkeltas į
muziejų – niekada ir jokiomis aplinkybėmis, netgi
pasitelkiant moderniausių technologijų triukus.

Įvadinė (ankstesnioji) muziejaus instaliacija,
kuri tam tikra prasme sąlygojo “Sugrįžimą į parodą”,
taip pat akivaizdžiai tą liudija.

Kai išgirdau, kad “Nestlé” fondui priklausančio
“Alimentariumo” muziejaus, esančio Šveicarijos
mieste Vivėjuje (Vevey), nuolatinė ekspozicija bus
iš esmės pakeista, šis maisto muziejus tapo mano
stebėjimų objektu. Lankiausi “Alimentariume” 
Nr. 1 prieš pat jo uždarymą.

Mano tikslams šis maisto muziejus buvo idea-
lus. Idealus ne tik dėl to, kad jame jau yra buvę
surengtos dvi muzeologinės parodos, bet ir dėl to,
kad tuo pat metu, kai atsirado šis straipsnis, jame
pradėjo veikti ir trečioji muzeologijai skirta laiki-
noji ekspozicija. Joje buvo pirmosios muziejaus
ekspozicijos, uždarytos 2000 metais, eksponatų ir
komentarai apie juos, pateikti kaip metadiskursas.
Šių parodų (jų dėka atsirado šis straipsnis) tikslai
yra labai panašūs į manuosius.1

Pusė originalios nuolatinės ekspozicijos yra skirta
parodyti atskirus pirmosios, 1985 metų, “Alimenta-
riumo” ekspozicijos elementus. Jie eksponuojami
taip, kad būtų aišku, jog tai savotiška paroda paro-
doje. Skirtingo apšvietimo dėka originali ekspozi-
cija tampa vizualine prezentacija, suteikiančia jai
metaparodos įspūdį. Tam tikra prasme senosios
parodos elementai yra virsta muziejaus priemonė-
mis, esančiomis savotiškoje parodos laborato-
rijoje. Tuo pat metu galima matyti visiškai pert-
varkytą nuolatinę ekspoziciją, ir tai suteikia galimybę
stebėti stulbinantį skirtingų koncepcijų kontrastą.

1 Šio straipsnio autorius yra muzeologas, ICOM (Inter-

national Council of Museums – liet. Tarptautinė

muziejų taryba) vykdančiosios tarybos narys, bei

“Alimentariumo” steigiantysis direktorius. 



3: NNeeddiiddeelliiųų vveeiiddrrooddžžiiųų ddėėkkaa mmeess vviissąą llaaiikkąą ggaalliimmee
mmaattyyttii ppaattaallppooss cceennttrree eessaannttįį iinnddąą ssrriiuubbaaii.. Kas gi
čia yra? Du nedideli užrašai, užklijuoti ant centre
esančio stendo pagrindo, tęsiantys anksčiau pradėtą
mintį:

Bet… kiekvienas daiktas, esantis tiek muziejuje,
tiek už jo ribų, teikia malonumą, žadina prisimini-
mus, suteikia žinių, priverčia mus galvoti, taigi
suteikia naują asmeninės realybės  dimensiją. Tai
liudija keturios situacijos, parodytos kairėje pusėje.

4: KKiieekkvviieennaammee iišš kkeettuurriiųų nneeddiiddeelliiųų sstteennddųų yyrraa
ddaaiikkttųų rriinnkkiinniiaaii.. KKiieekkvviieennaass iilliiuussttrruuoojjaa vviieennąą šios
asmeninės realybės aspektą. Svarbu, kad tas pats
indas sriubai eksponuojamas kiekviename stende
– šį kartą jis normalaus dydžio – o didysis indas
visą laiką matomas veidrodyje. Šių mažų scenų
sukomponavimas pareikalavo labai daug vaizdu-
otės. Tai lyg savotiškas patvirtinimas, kad asmeninė
realybė suteikia didžiausią kūrybinį potencialą.

1: MMiillžžiinniišškkaass iinnddaass ssrriiuubbaaii,, eessaannttiiss nneeddiiddeellėėss
eerrddvvėėss vviidduurryyjjee,, bbeemmaattaanntt ppaattrraauukkiiaa ddėėmmeessįį..

2: PPaaggrriinnddee,, aanntt kkuurriioo ssttoovvii iinnddaass,, yyrraa kkeeiissttaaii ttaammssii,,
mmaažžaa ttuuššččiiaa vviieettaa,, sskkiirrttaa eekkssppoonnaattuuii..  JJooss paskirtis
paaiškėja tik tada, kai perskaitau nedidelį užrašą,
paaiškinantį šį paradoksą:

Kiekvienas daiktas pasaulyje turi prasmę, atlieka
savo funkciją. Muziejuje neįmanoma atkurti origi-
nalios daikto aplinkos jo prasmės ir funkcijos požiū-
riu – jo pirmojo gyvenimo, tikrosios realybės. Štai
kodėl vieta ekspozicijai yra tuščia.

Staiga tokios prezentacijos priežastis tampa
aiški kaip diena. Vis dėlto man reikėjo aprašo, kad
suprasčiau mintį.

Prie sienų tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje yra
vitrinos. Kiekvieną sudaro keturi stendai. Apatinės
stendų dalys – juodo marmuro imitacija (ir vėl fik-
cija!).
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gražiame aplanke, kurį gavau kartu su  parodos
“700 metų maistui” medžiaga, aš perskaičiau
reikalo esmę atspindinčius žodžius. Šie teiginiai
trenkė lyg perkūnas iš giedro dangaus, todėl paci-
tuosiu juos pažodžiui:

Praeitis dingo negrįžtamai: niekas niekada ne-
gali sužinoti kokia ji buvo iš tiesų.

Istorija negali būti atkurta. Bet kokios pastan-
gos atkurti praeitį tėra tik viena iš galimų išliku-
sių dokumentų, nuomonių ar daiktų interpretacija. 

Dėl šios priežasties istorija visada yra laikina,
negalutinė. Absoliučios objektyvios istorinės tie-
sos nėra. Yra tik negalutiniai teiginiai, kiekvienas
kurių tik padeda priartėti prie to, kas iš tiesų
praeityje įvyko.

Muziejuje esantys daiktai yra nebylūs. Praei-
ties reliktai nieko nesako apie savo būtį anksčiau
egzistavusiame realiame pasaulyje. Bet jie gali
suteikti malonumą, pažadinti prisiminimus, ska-
tinti žingeidumą, priversti mus mąstyti.

Muziejuje esantys daiktai yra anekdotiški įkal-
čiai. Jie gali padėti atspėti tendencijas ar tarpu-
savio ryšius, bet jie negali jų paaiškinti. 

Taigi reikia paaiškinti ir interpretuoti muziejuje
esančius daiktus. Tai ir yra pagrindinis istorijos
muziejaus tikslas – reikia vesti lankytoją nuo
aspekto į struktūrą, nuo regimybės į realybę.

Ši paroda siekia užpildyti kai kurias vaizdo
spragas. Ji pasakoja apie Šveicarijos maisto isto-
riją per praėjusius 700 metų septyniose muzeo-
grafininės ekspozicijos dalyse. 

Parodoje siekiam parodyti, kad kiekvienas daik-
tas slepia daugiau, nei mato akis. 

Dėl šios priežasties šioje parodoje yra ir mai-
sto istorijos aprašymas, ir parodoma, kaip šią
temą pristatyti. (Taip pat ir “700 metų”: 5)

Giliai sukrėstas ir priverstas susimąstyti prieš
išeidamas iš įvadinės ekspozicijos dalies, aš vis
dar stengiuosi perprast parodos koncepciją. Ar ji
siekia estetinių tikslų, padeda kaupti žinias,  skatina
domėtis praeitimi? Taip, tai akivaizdu kai kuriuose
atskiruose nedideliuose parodos stenduose, ekspo-
nuojant gražų daiktą. Pavyzdžiui, sriuba gali suža-
dinti prisiminimus ar paskatinti tyrinėjimus. Bet
argi tai ne paviršutiniškas įspūdis, bent jau kai
kuriais atvejais? Argi čia nėra aibės kitų daiktų,
kurie “skatina domėtis praeitimi”, nors jie turėjo
įkūnyti tam tikrą idėją? Jei taip, tai mes kalbame
apie parodą, kuria siekiama atskleisti sąsajas. Tai

5: SScceennaa ppaakkaarrttoojjaammaa kkiittoojjee ppuussėėjjee.. Bet… muziejuje
kiekvienas daiktas eksponuojamas su iliustracijo-
mis, interpretuojant, palyginant ir pateikiant lanky-
tojui naujame kontekste. Dėl šios priežasties jis
įgyja naują dimensiją, įsivaizduojamąją realybę.
Keturios situacijos dešinėje pusėje tai ir iliustruoja.

Dabar kuriamos trys realybės, kurios vaidina
svarbų vaidmenį teoriškai aiškinant žmogiškuo-
sius santykius. 

Mano manymu būtent šie muziejinės fikcijos
pavyzdžiai yra iškalbingiausi. Jie iliustruoja kažką
fundamentalaus ir todėl instaliacija gali tapti savo-
tišku “vartotojo gidu” apsilankymo muziejuje metu.

6: VViiss ddėėllttoo eessmmiinniiss vviissooss įįvvaaddiinnėėss jjuunnggiiaammoossiiooss
iinnssttaalliiaacciijjooss kkoommppoonneennttaass llaauukkiiaa mmaannęęss pakabin-
tas ant sienos, lyg akmenyje iškaltas monumento
įrašas. Ir vėl viskas tampa aišku. Kodėl tokio pobū-
džio dalykai nėra sakomi dažniau? Daugelio apsi-
lankymų muziejuose metu man atrodydavo, kad
jie visa savo esybe stengdavosi įteigti: “Štai kaip iš
tikrųjų buvo. Tikėkite mumis, mes žinome”. O
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7: DDuu ppaarrooddooss sstteennddaaii,, kkuurriiuuoossee rrooddoommaa nneeįįpprraassttaa
ddaaiikkttųų kkoolleekkcciijjaa,, pprroovvookkuuoojjaa kkeelleettąą klausimų. Laimė,
aš nusipirkau puikią brošiūrą apie parodą. Joje
perskaitau pavadinimą “Daikto reikšmė”:

Parodos fragmentas “Sename fabrike” pabrėžia
objekto turinio simboliškumą, rodo, kad jo reikšmė
kur kas gilesnė nei betarpiškai atliekama funkcija.
Dvi daiktų kompozicijos atkreipia dėmesį dėl neį-
prasto išdėstymo: vienoje jų daiktai išdėstyti aplink
viduramžių, o kitoje – aplink dabartinį sriubos
patiekalą. Siekiama sumažinti daiktų individua-
lias savybes, nes tai nėra svarbiausias tikslas, ir
atkreipti dėmesį į mitybos ypatumus, kuriuos
padeda atskleisti šie daiktai. (“700 Years”: 85)

Įdomu ir tai, kad nėra atskirų šiame stende
esančių daiktų pavadinimų. Viską paaiškina kon-
tekstas. Tai turbūt įmanoma tik čia, kur mintis per-
teikiama “teorine” kalba, kur yra viena tema:
kasdieninės sriubos gaminimas prieš 700 metų ir
šiandien.

Ar “Alimentariume” yra daugiau šios labai spe-
cifinės (ir reikalaujančios daug pastangų) “kalbos”
pavyzdžių? Trumpam užmiršęs muziejaus objektą
– maistą ir mitybą – aš skubiai einu per sales,
ieškodamas panašių stendų. Gerai pagalvojęs
suvokiu, kad tokia pateikimo forma negali būti
plačiai taikoma pastovioje ekspozicijoje. Taigi
nelieku visiškai nusivylęs, kai nerandu vientiso
pavyzdžio, nors šiokių tokių fragmentų aptinku. 

akivaizdžiai liudija mažas parodos stendas, turin-
tis ryškią intelektualinę aurą. Kiekvieno elemento
padėtis yra kruopščiai parinkta, kiekvienas žodis
gerai apgalvotas, nieko nepalikta savieigai. Ir nepai-
sant viso to – ar galbūt būtent dėl to – tai, kas
norima pasakyti, mums perteikiama jausmais.
Paroda sugeba suaktyvinti mąstymą ir suteikia
lankytojui naują muziejaus koncepcijos supratimą. 

Vis dėlto šio tikslo negalima pasiekti nepasi-
telkiant teksto. Vos keletas parodos fragmentų
nereikalauja paaiškinimų. Daiktų grupės, taip pat
kaip ir atskiri daiktai, yra nebylios, ypač jei jos tar-
pusavyje nėra susijusios ir joms nekeliamas tik-
slas ką nors “atkurti”.

Dabar aš jau suprantu, jog daiktai parodoje
visada su kuo nors asocijuojasi. Jie panaudojami,
kad kalbėtų, kad perteiktų žinią. Kai įvadinėje
parodos dalyje galvojau apie dalykus, dėl kurių jos
autoriai nesusimąstė, staiga supratau, kaip sunku
pasiekti, kad paroda perteiktų tam tikrą žinią.
Kiekvienas žmogus yra skirtingo išsilavinimo, ski-
riasi išprusimo lygis ir asmeninės savybės. Aš
galiu suteikti neribotą laisvę savo fantazijai ir viską
suasmeninti.Galų gale aš galiu pasirinkti, kaip
apžiūrėti ekspoziciją, ir kai pajuntu, kad man jau
gana, tiesiog išeiti.

Čia staiga šmėstelėjo mintis apie teatrą. Iš tea-
tro daug sunkiau išeiti – reikia šiek tiek drąsos. Bet
nepaisant šio skirtumo, daugelis parodų man pri-
mena spektaklius, nes scenoje objektai ten išdė-
stomi taip, kad imituotų tam tikrą praeities įvykį,
realaus gyvenimo epizodą ar tolimą šalį. 

Praturtėjęs nauja patirtimi ir įspūdžiais, labai
patenkintas, kad paroda paaiškina kai kuriuos teo-
rinius teiginius, kuriais ji yra paremta, aš dar daug
kartų su malonumu apsilankysiu “Alimentariume”.
Mane taip paveikė asociatyvi parodos kalba, kad
laikinojoje ekspozicijoje “700 metų maistui” aš
pirmiausiai ieškosiu “Muziejaus kaip diskusijų
forumo”.

Muzeologo apmąstymai “Alimentariume” 5



nimo nuo dabarties efektą,  priverčiantį lankytoją
suvokti istorinės tiesos kilmės reliatyvumą ir skati-
nantį pažvelgti į jį netradiciškai.

10: KKaaii pprriimmąą kkaarrttąą įįžžeennggiiaauu įį mmaažžąą,, ppuussaappsskkrriittii--
mmiioo ffoorrmmooss kkaammbbaarrįį,, eessaannttįį jjuubbiilliieejjiinnėėss ““770000 metų
maisto istorijai” ekspozicijos centre, pamačiau itin
didelį stendą, kuriame buvo daug labai įdomių
daiktų. Susidarė įspūdis, kad šiam stendui sutei-
kiama ypatinga prasmė.

Kažkodėl tas stendas kėlė man nerimą. Kam
viso to reikia? Ant jo buvo didžiulis užrašas: “Daik-
tas yra nebylus”. Nors stende buvo daug daiktų,
neradau jokių užrašų ar paaiškinimų kokia yra jų
paskirtis: tebuvo aišku, kad jie priklausė skirtin-
goms epochoms ir buvo kažkaip susiję su maistu.
Aš norėjau sužinoti daugiau. Deja, daiktai užsispy-
rusiai tylėjo. Tebuvo galima pasakyti iš ko jie buvo
padaryti, ir interpretuoti, kaip ant jų atsirado tam
tikros žymės; jų funkcionalumo tema liko nepalie-
sta, taigi prireiks daug specialių žinių ir begalės
papildomos informacijos, norint tai atsekti. Nebuvo
paliestas nei kultūrinis, nei struktūrinis aspektas.

Taigi kodėl gi ši ekspozicijos dalis yra nebyli? Ar
dėl to, kad siekiama akcentuoti, jog daiktai neš-
neka? Vėl atsiverčiu parodos katalogą:

Daiktai yra išdėlioti tokiu eiliškumu, kokiu jie
buvo atnešti į muziejų – be jokios specialios tvarkos,
be prezentacijos ar pavadinimų. Lankytojas nori
informacijos todėl, kad daiktai savaime nieko
nepasako apie savo būtį ” iki jiems patenkant į
muziejų, bet galbūt jie gali priversti stebėtoją gal-
voti – apie daiktų funkcijas mūsų kasdieniniame
gyvenime (ar jis buvo skirtas praktiniam naudoji-
mui, ar buvo prabangos ženklas, kolekcijai skirtas
daiktas ir t.t.) ir kaip jo prasmė pakito jam
patekus į muziejų. (“700 Years”: 69)

Puikiai pasakyta. Dabar aš lengvai suvokiu
sąryšį su tuo, kas buvo pasakyta apie parodos
“kalbą” anksčiau: daiktai atlieka  lyg ir žodyno
vaidmenį; tam tikra prasme daiktai yra “surikiuoti”.

8: AAšš vvooss nneepprraaėėjjaauu pprroo jjįį –– ttaaiipp ssuubbttiilliiaaii iiššrryyšškkiinnttaa
tteemmaa.. ĮĮrraannkkiiaaii,, nnaauuddoojjaammii ggaammiinnttii mmaaiissttąą ant atvi-
ros ugnies, išdėlioti aplink židinį, į kurį nesiekta
atkreipti dėmesio. Jokių pastangų atlikti realistinę
rekonstrukciją. Tėra vien užuomina į kamino buvimą:
tai užrašas “maisto gamyba ant atviros ugnies”. To
užtenka, kad suprastumėm. Netoliese pastebiu dar
vieną ekspozicijos stendą.

9: NNoorrss iišš ppiirrmmoo žžvviillggssnniioo aattrrooddoo,, kkaadd ččiiaa rreekkoonn--
ssttrruukkcciijjaa,, ššiiss įįssppūūddiiss nnee vviissiišškkaaii tteeiissiinnggaass.. Rodomi
trys stalai, padengti taip, kaip tai galėjo būti
daroma. Užrašas nurodo kam tie stalai priklausė -
“viduriniosios klasės, valstiečių ir darbininkų”.  Bet
greta pateikiamose nuotraukose matome įrankius,
gerokai kontrastuojančius šiems stereotipiniams
socialinių sluoksnių naudotiems įrankiams. Ir būtent
dėl to kontrasto galima suvokti šią išskirtą visumą
kaip simbolį, atskleidžiantį “užstalės socialinius
skirtumus”.

Taigi ir pastovioje muziejaus ekspozicijoje yra
stendų, kurie tam tikra prasme kuria intelektuali-
nius barjerus, atsietumo įspūdį, istorijos atitoli-
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Iš tiesų svarbu ne tik tai, kad daiktai yra labai
gražūs, bet ir kad jie eksponuojami labai gražiai:
išdėstyti antaksomo, įspūdį sustiprina stulbinantys šviesos efektai.
Užrašas visada prasideda dailininko pavarde. Nors
“Alimentariumas” nėra nei meno, nei taikomojo
meno muziejus, esu tikras, kad surasiu panašių
prezentacijos pavyzdžių ir pastovioje ekspozicijoje.

12: KKookkiiee ggrraažžūūss ddaaiikkttaaii iišš ttaauurriiųų mmeeddžžiiaaggųų bbuuvvoo
ppaaggaammiinnttii nnaauujjaamm ppuuiikkiiaamm ggėėrriimmuuii –– kkaavvaaii.. Este-
tinė ekspozicijos “kalba” čia nėra tokia tobula ir
išgryninta kaip ankstesniame pavyzdyje – ji per-
pinta paaiškinimais, nes viskas rodoma istoriniame
kontekste.

Priklausomai nuo to, kokią parodos “kalbą” ren-
kuosi, aš galiu pagal tam tikras taisykles pasirinkti
skirtingą jų konfigūraciją. Vis dėlto – čia aš turiu tik
vieną žodyną visoms “kalboms”. Gerai apgalvota.
Kai dabar apsidairau aplinkui, pamatau įvairius
paviljonus; kiekviename jų naudojama kitokia kalba,
kiekvieno jų kalba yra gryna, nėra mišinio, būdingo
įprastam “muziejaus gyvenimui”. 

Kiek pamąstęs stovėdamas priešais šį stendą,
aš galų gale supratau, ko pasigendu. Šioje ekspo-
zicijos dalyje viskas priklauso nuo daikto, bent jau
“pristatant” atskirus elementus. Pagalbinės prie-
monės, reikalingos daiktų eksponavimui – sten-
dai, struktūros, nuotraukos, tekstai ir t.t. – nėra pri-
statomi net trumpai. Be abejo, aš matau šių parodos
priemonių požymius, bet ne abstrakčiame-sistemi-
niame lygyje, kaip pačius objektus. Apmaudu.

Daugelyje muziejų ir ne tik tų, kuriuose ekspo-
nuojamos meno kolekcijos, pagrindinė yra este-
tinė parodos “kalba”.

11: DDėėll ššiiooss pprriieežžaassttiieess ssuutteellkkiiuu ddėėmmeessįį įį ššįį eellee--
mmeennttąą ddiiddeellėėjjee llaaiikkiinnoojjoojjee eekkssppoozziicciijjoojjee.. “Daiktas
suteikia malonumą” – teigia čia esantis užrašas.
Įėjęs į mažą patalpą, išgirdau tylią muziką – manau,
kad tai Haidno “Kūryba”. Kataloge randu citatą,
apibūdinančią šį subtilų estetišką foną:

Kūryba,  spinduliuojanti  iš gražaus daikto jame
įkūnytą idėją,  yra turtingiausia, įvairiapusiškiau-
sia ir kilniausia žmogaus kalba.(SR)

Toliau sekė paaiškinimas:
Keletas rinktinių grožį įkūnijančių daiktų, pasi-

telkus sudėtingas technologijas, rodomi išpuo-
selėtoje pilies salės aplinkoje. Nekrintantys į akis
užrašai yra minimalūs ir estetiškai integruoti. Šio
tipo parodoje daiktai savo grožiu tiesiogiai per-
teikia prasmingą patirtį įsijautusiam stebėtojui.
Po apsilankymo muziejuje jis sugrįžta į kasdieninį
gyvenimą ir problemas, jausdamasis praturtėjęs.
(“700 metų”: 71f)
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13: PPoo aakkiimmiirrkkooss ššiiss eekkssppoozziicciijjooss sstteennddaass ssuukkeelliiaa
mmaannyyjjee nnee ttiikk ddiiddžžiiuullįį ppaassiitteennkkiinniimmoo jjaauussmmąą,, bet ir
vos ne sudvasintos pagarbos virpulį. Iš pradžių
matome keletą senovės Egipto piešinių. Tik įsižiū-
rėjęs per nedidelę “akutę” pamatau kai ką nuosta-
baus: tai mažas, daugiau nei 4000 metų senumo



istorija yra praeitis, tai kas negrįžtamai išnyko,
netgi jei reikėtų sugriauti daug kam priimtinus ste-
reotipus. Kadangi daugelis muziejų paprastai nau-
doja ne vieną parodos idėjos perteikimo “kalbą”,
manau, kad tos pačios taisyklės galioja ir pasto-
vioms ekspozicijoms.

15: KKaaiipp mmiieellaa,, kkookkss įįddoommuuss ffrraaggmmeennttaass –– ttiikkrraass
nnaammeelliiss iišš FFiilliippiinnųų.. TTuurriiuu jjuummss nnuuooššiirrddžžiiaaii prisi-
pažinti, labai norėčiau kada nors ten praleisti ato-
stogas. Dirginamas atmintyje atgijusių kažkur matytų
vaizdų ir skaitytos informacijos, ieškau paaiški-
nimo. Deja, nieko nerandu. Žinodamas itin rimtą
šios įstaigos požiūrį į muzeologiją, supratau, kad
čia negali būti paprastas apsirikimas. O vis dėlto
namelis stovi prieš mane čia, ant kilimu padengtų
Šveicarų muziejaus grindų, o ne tolimuose Filipi-
nuose. Jis kiek mažesnis už natūralų, bet visiškai
toks, kaip realioje tikrovėje. Kaip ten bebūtų, jis
man patinka.  Man malonu matyti, kaip jauna žavi
gidė globoja grupę mokinių, kuriems ji netgi
leidžia liesti kai kuriuos daiktus ir ne tik daiktus,
bet ir tikras iš ryžių pagamintas šluoteles. Namelis
pristatomas pozityviai, bet neįpinant jokio didakti-
nio turinio. Tai kaip gi “Alimentariume” gyvuoja
didaktinė parodos “kalba”?

duonos kepaliukas, kuris buvo surastas egiptiečio
kape. Neįtikėtina. Dar prisimenu, kad kartą draugė
pasakojo, jog skaitė apie šį pirmąjį vakuuminiu
būdu įpakuotą kepaliuką “Gineso” (Guinness)
rekordų knygoje… Šis nuostabus objektas pateikia-
mas taip, kad įspūdis būtų maksimalus. Jis yra įdė-
tas į mažą ir (kaip paaiškina paslaugus darbuo-
tojas) hermetišką stiklo indą, kuris savo ruožtu
patalpintas didesniame stende, kuris labiau sle-
pia, nei parodo kas jame yra. Pirmosios asocia-
cijos, šmėstelėjusios galvoje, buvo “ypatingai ver-
tingas”, “esantis pavojuje”, “iš pomirtinio gyvenimo” ir
panašios; visa tai buvo šiek tiek teatrališka. Dėl
šios priežasties ėmiau ieškoti teatrališkos išraiškos
pavyzdžių laikinojoje parodoje apie maisto istoriją
Šveicarijoje.

14: ČČiiaa ppaassiijjuuttaauu vviissiišškkaaii ppaatteennkkiinnttaass:: ttiinnkkaammaass
iinntteerrjjeerraass,, iissttoorriijjooss iinnsscceenniizzaacciijjaa.. MMaattaauu pavadi-
nimą “Daiktas veikia emocijas”. Bet kataloge esan-
tis aprašas negailestingai grąžina mane į realybę,
išsklaidydamas iliuzijas, jog galbūt tuoj pajusiu
istoriją:

Istorija “kokia ji buvo iš tiesų” parodoma rea-
listinės rekonstrukcijos forma – paprasta XVII a.
valstiečio šeima prie skurdaus stalo. Vaizdas iliu-
struoja kasdieninės buities stabilumą. Jis parem-
tas iliuzija, kad praeitį galima rekonstruoti ir isto-
rija gali tapti dabarties dalimi. Rezultatas -
idealizuotas “gerų senų dienų” vaizdas, kuriame
daiktai tampa priemone, padedančia sužadinti
emocijas ir perkelti veiksmą į praeitį. (“700
metų”: 79)

Vis dėlto daugeliui lankytojų, ir ne tik vaikų,
patinka ši scena su ožka. Ar jiems reikalinga ta iliu-
zija, kurią norima perteikti? Norėčiau tikėti. Nes
mano nuomone, parodos turi siekti įrodyti, jog
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17: KKaaii kkuurriiee ddaaiikkttaaii ččiiaa vviissaaii nneebbllooggaaii ddeerraa,, nnoorrss
iiššddėėssttyymmaass kkiieekk ppaaddrriikkaass.. VViiss ddėėllttoo,, sisteminės
žinios iliustruojamos daiktais bei didaktinėmis
diagramomis. Vyraujanti didaktinė parodos “kalba”,
perpinta su estetine, atsikartoja įvairiomis formo-
mis. Taigi žiūrėkime toliau.

18: VViissuurr rraaššyyttiinniiss žžooddiiss.. IIssttoorriijjooss kknnyyggaa iišškkaabbiinnttaa
aanntt ssiieennooss.. BBeett ttuurriiuu pprriippaažžiinnttii –– llaabbaaii ggeerraaii
padaryta, su natūraliu atsainumu: nuotraukos suk-
lijuotos bet kaip, nepaslėptos durys į pagalbinį
kambarėlį, daiktai išsklaidyti perdaug nesukant
galvos dėl estetikos. Bet kataloge perskaitau, kad
esmė glūdi ne daiktuose.

Čia visa informacija yra svarbi. Ši praktiško
tipo paroda paremta gausia tekstine medžiaga,
papildant ją schemomis ir mažomis iliustracijo-
mis. Kadangi muziejus nėra muziejus be daiktų iš
praeities, buvo parinkta keletas daugiau ar mažiau
atsitiktinai pasitaikiusių daiktų. Bet jie čia yra tik
tam, kad iliustruotų tekstą, nes daiktas yra suvokia-
mas kaip atsitiktinė praeities liekana, kuri negali
nieko pasakyti apie didžiuosius istorijos įvykius ir
struktūrines sąsajas. (“700 metų”: 75)
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16: ČČiiaa,, mmuuzziieejjuujjee,, ttaaiipp ppaatt kkaaiipp iirr mmookkyykklloojjee pprrii--
ssttaattoommii rriimmttii ddaallyykkaaii ssuu ppaaggaall eeiillęę ssuurriikkuuoottaaiiss
aprašais – visai kaip vadovėlyje: 1, 2, 3… Vis dėlto,
čia ne egzaminas. Vietoj jo aš turiu atlikti daugybę
darbų: naudodamas įvairius įrankius, sulipdyti
keramikinių indų šukes, parengti kompiuterines
programas. Katalogo tekstas, pavadintas “Daiktas
moko”, aiškiai formuluoja šios parodos dalies tik-
slus:

Čia galima daug ką nuveikti, net pasitelkiant
elektroniką, o aiškios struktūros tekstas, iliustruo-
tas rašytiniais ir vaizduojamaisiais šaltiniais, veda
lankytoją per Šveicarijos maisto istoriją  mokyk-
los atmosferoje. Esminiai momentai yra paryškinti,
pateikiamas literatūros sąrašas, reikalingas toli-
mesnėms studijoms. Daiktai naudojami perteikti
istoriją. Parodos tikslas – pasiekti, kad istorija
taptų suprantama, pasitelkiant aktyvų didaktiškai
orientuotą buities daiktų stebėjimą, akcentuojant
jų praktines savybes ir skatinant betarpišką kon-
taktą su jais. (“700 metų”: 82f)

Tiesa, čia aš išmokau daug ko, bet šioje ekspo-
zicijos dalyje nesijaučiu gerai, nes istorija pateikta
fragmentiškai ir trūksta bendro konteksto. Kombi-
nacijoje kartu su kitomis parodos turinio perteikimo
priemonėmis ši ekspografijos rūšis, be abejo, gali
būti naudojama; bet būtina nuolat pasitelkti kitas
prezentacijos formas. Kažin ar tokių elementų
rasime ir nuolatinėje ekspozicijoje…



700 metų Šveicarijos maisto raida  pristatoma
iš tolimos perspektyvos keturiais etapais subalan-
suotoje daiktų, teksto, grafikos ir iliustracijų pre-
zentacijoje, saikingai pasitelkiant technines prie-
mones. Svarbus vaidmuo skiriamas daiktui, kaip
pagrindinei muziejaus informacijos perteikimo prie-
monei. Jausminis daikto poveikis yra bendros
koncepcijos dalis, padedanti lankytojui pajusti
praeitį. (“700 metų”: 87)

Noriu paminėti man itin patikusį ekpografiškai
panašų elementą, esantį pastovioje ekspozicijoje. 

21: PPuuiikkiiaaii ppaarriinnkkttii ddaaiikkttaaii,, ggeerrooss iilliiuussttrraacciijjooss,,
ttrruummppii tteekkssttoo iinnttaarrppaaii,, ttaaiikklliiooss cciittaattooss iišš istorinių
veikalų ir to periodo muzikinis fonas sukuria įtiki-
nantį to laikmečio stalo kultūros vaizdą. Svarbu,
kad iš karto akivaizdu, kad čia nesiekiama rekon-
struoti praeities. Pateikimo stilius yra aliuzinis, o
metodas palieka užtektinai laisvės interpretacijoms.
Tokia pateikimo forma turėtų patikti tiems, kurie
kentė nuo rašytinio žodžio pertekliaus. 

Iki šiol mes gilinomės išimtinai į “parodos”
temą. Tik dabar aš imu suprasti, koks sudėtingas
yra informacijos perteikimas, ar tiksliau sakant, ši
perteikimo formų kombinacija, sukurianti koky-
biškai naują visumą. 

Dabar noriu pereiti prie kito klausimo: kaip gi
daiktai patenka į muziejų? Arba, analizuojant giliau,
koks daiktų vaidmuo žmonių gyvenime? Ir vėl man
labai pasisekė: aptikau šiai temai skirtą laikiną
muzeologinę ekspoziciją. Pavadinimas “Daiktų isto-
rijos” žada, kad bus įdomu. Katalogo įvadas aiškina:

Lėkštės, stiklinės, šaukštai , peiliai, šakutės,
troškintuvai, keptuvės, indai produktams laikyti,
virtuvės įranga – mus supa su maistu susiję daiktai.
Mes naudojamės daugeliu jų, o kai kurie mums
itin svarbūs.

Ne, jie tikrai pasirinko ne tą perteikimo formą.
Kodėl gi neišleidus visos šios medžiagos atskira
knyga?  Tuomet galima būtų ją perskaityti patogiai
įsitaisius namuose. Esu kiek nusivylęs, nes muzie-
juje yra ir daugiau tokių tekstu perkrautų vietų. 

19: BBllooggaaii,, iišš ttiieessųų bbllooggaaii.. KKaass ggii vviissaa ttaaii sskkaaiittyyss??
LLaabbaaii mmeennkkaa llaannkkyyttoojjųų ddaalleellėė.. “Alimentariumui”
tokios klaidos labai nebūdingos. Didžioji ekspozi-
cijos dalis yra ekspografiškai (mėgstu šį žodį,
neseniai papildžiusį mano žodyną) žaisminga, net
būdama didaktinio pobūdžio. Keista, kad šis per-
teikimo būdas yra naudojamas maisto istorijos
parodoje.

20: ““PPaassaakkoojjaammaassiiss mmuuzziieejjuuss”” –– ggaannaa nneepprreetteenn--
zziinnggaass ppaavvaaddiinniimmaass.. TTiikkssllaass –– ppaapprraassttaass iissttoorriijjooss
pasakojimas – gan pozityvu – be atstumiančių
pertraukų, skirtų apmąstymams. Katalogas aiškina
šią parodos minties perteikimo kalbą taip:
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juos turi, kad reikalui esant galėtų jais naudotis.
Jie reikalingi, kad žmogus pasiektų tikslą. Tam
tikra prasme jie yra tarpininkai tarp žmogaus ir jį
supančio pasaulio. Kai jie sudyla, o kartais ir
anksčiau, yra išmetami. Arba medžiaga, iš kurios
jie yra pagaminti, panaudojama kitiems tikslams.
Arba jie dėl kokių nors priežasčių saugomi. 

Daiktams priskiriama tam tikra vertė. Daiktai
yra vertingi ar gražūs. Jie yra praeities liudininkai,
turi vertę kaip informacijos šaltiniai ar simboliai.
Štai kodėl jie yra saugomi. Saugomi, kad nuolatos
primintų apie jiems priskiriamas vertes: kiekvie-
nam žmogui kitaip, pagal jo asmenines reikmes.
Tam tikru požiūriu jie tarpininkauja tarp žmogaus
ir prasmės. Juk vertybės kinta: jos atsiranda ir
išnyksta. 

Ši salė skirta kasdieniniam reiškiniui – maisto
kultūrai – pateikiama  panašiai kaip “gyvenime”,
bet muzeologiniu aspektu: rodomi daiktai, kuriais
naudojamės kaip instrumentais, ir daiktai, kurie
laikomi vertybėmis, taigi daiktai, kuriais Jūs nau-
dojatės, ir daiktai, kuriuos jūs vertinate.

Patys savaime daiktai nėra nei naudingi, nei
vertingi, nei gražūs. Žmonės skirsto juos į naudin-
gus, vertingus ir gražius. Tai daroma individuliai,
kiekviena žmonių grupė, kiekviena visuomenė visais
laikais, ir visada tas skirstymas yra skirtingas.

Taigi daiktai nėra tiesiog daiktai. Daiktai įgauna
prasmę, kai juos įvertina žmogus. Kiekvienas žmo-
gus individualiai vertina daikto naudingumą, vertę,
grožį, istorinį turinį, jo kaip  istorijos liudininko
ar simbolio savybes. Be abejo, šios savybės dažnai
būna glaudžiai tarpusavyje susiję ir persipynę,
kaip viskas gyvenime. 

Ši paroda išreiškia mūsų požiūrį į daiktus.
Taigi ji rodo vieną iš begalybės įmanomų variantų.
(“Daiktų istorijos”: 108/110)

Man ypač patiko paskutinis sakinys, kuris rodo
individualaus požiūrio reliatyvumą. Galima viską
traktuoti kitaip. Tai padrąsina.

Iš esmės mes esame daiktų apsuptyje – nau-
dingų ir nereikalingų, gražių ir bjaurių, vertingų
ir beverčių. Daiktų padedami mes gyvename. Daik-
tai perteikia informaciją. Daiktai papildo mūsų
gyvenimą, nes jie – tai prisiminimai ir simboliai.

Mūsų poreikiai – begaliniai. Mes prisirišę prie
daiktų. Mes norime jais naudotis, nes jie yra ver-
tingi ar gražūs; jie yra suvenyrai, įvykių liudi-
ninkai, simboliai. Mes renkame daiktus. Mes rodome
surinktus daiktus kitiems žmonėms.

Muziejai taip pat laiko daiktus, kaip ir žmonės.
“Alimentariume” laikomi daiktai, susiję su mai-
stu. Jie skirti ne naudojimui. Bet jie byloja apie
praeities pasaulius.

Ši paroda pateikia daug daiktų istorijų. Daug
naudingų, vertingų ir gražių daiktų, kurie skatina
istorinę atmintį, suteikia informacijo ar tarnauja
kaip simboliai. Visos istorijos yra apie žmones ir
daiktus. Žmonėms reikia daiktų, jie juos vertina,
myli, meta juos lauk, arba saugo. (“Daiktų isto-
rijos”: 4)

Aš skubu muziejaus laiptais, svarstydamas kaip
galima parengti parodą šia tema. Man patinka pro-
fesionaliai parengti “Alimentariumo” parodų apra-
šai, taigi aš nekantriai imu skaityti įvadą į pirmąją
dalį. Ant grindų esantis užrašas “Žmogus ⇔ Daik-
tas” akivaizdžiai sako, kad parodos tema apie ryšį
tarp žmonių ir daiktų.

22: AAšš nnuužžvveellggiiuu ppaarrooddąą iirr ttaaddaa sskkaaiittaauu:: Visi mai-
sto ir mitybos aspektai susiję su įvairių epochų
daiktais. Maisto istorija neįmanoma be daiktų.
Taigi parodos objektas – žmonės ir daiktai. Tik-
sliau sakant – žmonės ir susiję su maistu daiktai.

Yra daiktų, kuriuos laikome naudingais, nes
jiems padedant galime atlikti tam tikrą funkciją.
Pavyzdžiui, jie skirti pjaustyti, ar virti. Žmonės
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net mechanizuotas, tiek sudėtinguose, tiek papra-
stesniuose virtuvės prietaisuose.

Pjaustymas yra ir simbolinis aktas – tai ne tik
daiktų susmulkinimas, bet ir atskyrimo procesas,
kurio metu nereikalinga dalis atpjaunama nuo
reikalingos.

Pjaustymas reikalingas visose maisto paruošimo
stadijose: žemdirbystėje, perdirbant produktus, sau-
gant, prekiaujant, gaminant ir vartojant.

Kiekvienas žmogus ar kartu gyvenančios grupės
turi daug pjaustymo įrankių, skirtų maistui –
įvairaus dizaino rinkinių.

Šie įrankiai  yra įsigyjami pirmiausia dėl to, kad
jais galima pjaustyti, bet jie taipogi  laikomi ver-
tingais ar gražiais, vertinami kaip praeities liudi-
ninkai ar simboliai. (“Daiktų istorijos”: 160)

DAIKTAS LAIKOMAS NAUDINGU – 
PAVYZDYS: NAUDOJAMAS MAISTUI GAMINTI
Daiktai naudojami maistui gaminti yra svarbūs
visose kultūrose. Štai kad ir ugniai atsparus indas.
Primityvios formos maistui gaminti naudojamas
puodas yra universalus –  jis visada čia pat ir
patogus naudoti. Bet jis gali būti pritaikytas įvai-
riems tikslams, taigi gali būti daugybė jo formų ir
dydžių. Jis gali būti naudojamas su įvairiais ener-
gijos šaltiniais. Jį galima padaryti ir labai didelį,
kad tiktų pramoniniam naudojimui. 

Maisto gaminimas yra ir simbolinis aktas, tai ne
tik kaitinimas, bet ir priemonė, padedanti atskirti
pirmykštį gyvenimo būdą nuo civilizuoto.

Maistui skirti daiktai naudojami jam perdirbti,
saugoti ir gaminti.

Kiekvienas namų ūkis turi keletą maisto gami-
nimui skirtų daiktų, mažiausiai du svarbiausius:
skirtus virti ir kepti.

Jie yra įsigyjami pirmiausia dėl to, kad nau-
dojami maistui gaminti, bet turbūt ir dėl to, kad
jie yra gražūs. (“Daiktų istorijos”: 170)

DAIKTAS KAIP GROŽIO OBJEKTAS
Dabar žmonėms patinka senovės valstiečių buities
daiktai, nes idealizuojama valstietiška kultūra. Bet
populiarūs ir dizainerių kurti indai, klasikiniai ir
modernūs servizai ar afrikietiški iš moliūgo
padaryti indai. Aparatai taip pat gali būti laikomi
gražiais. 

Kalbant apie indus, akcentuojamas grožis, o
kalbant apie maisto gaminimui naudojamus daik-
tus, tiek žemės ūkyje, tiek virtuvėje pirmiausia
vertinamas jų praktinis tobulumas; nors svarbu,

23: PPiirrmmiiaauussiiaa aattkkrreeiippiiuu ddėėmmeessįį įį eerrddvvėėss cceennttrree
eessaannččiiąą  ššaakkuuttėėss iinnssttaalliiaacciijjąą.. AAkkiivvaaiizzdduu,, jjoogg vvooss
pastebima didelė “Plexiglas” šakutė tėra jos abstrak-
cija. Susidomėjęs per apžiūrai skirtas “akutes”
tyrinėju įvairias “tikras” šakutes.

24: AAnntt ggrriinnddųų įįvvaaiirriioommiiss kkaallbboommiiss uužžrraaššyyttaa::
““DDaaiikkttąą kkuurriiaa iinnddiivviidduuaalluuss ppoožžiiūūrriiss””.. AAšš nudžiungu:
aiškiau suformuluoti šios sudėtingos minties neį-
manoma. 

Jaučiu poreikį apgalvoti visa tai, taigi pirmiau-
sia toliau skaitau katalogą. Geriu kavą ir džiau-
giuosi pastovios ekspozicijos ir katalogų tekstais.

DAIKTAS LAIKOMAS NAUDINGU – 
PAVYZDYS: SKIRTAS PJAUSTYTI
Pjaustymas yra vienas esminių darbų bet kurioje
maisto kultūrų. Tam reikalinga geležtė ir kotas.
Primityvios formos peilis yra universalus – jis
visada čia pat ir patogus naudoti. Bet peilis gali
būti pritaikytas konkrečiam darbui, taigi gali būti
daugybė jo formų ir dydžių. Pjaustymas gali būti
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įrankis: visi šie daiktai turi didelę informacinę
vertę. Svarbios yra ir tos pačios rūšies daiktų
serijos, kurios atspindi formų, medžiagų, gamybos
metodų tendencijas. 

Šie daiktai yra saugomi, nes jie konkrečių
aplinkybių liudininkai. Laikui bėgant jų vertė auga.
Norint apsaugoti juos nuo susidėvėjimo, jie beveik
nebenaudojami. Jų grožis ir medžiaga, iš kurios
jie pagaminti, nėra svarbūs. Informacinė vertė
dažnai neatsiejama nuo istorinės atminties ir sim-
bolio vertės. 

Su maisto gamyba ir valgymu susiję daiktai
per amžius išliko tikri savo laikmečio liudininkai.
Jie liudija savo buvimu. Jei daiktus įdėmiai
apžiūrėsime ir profesionaliai aprašysime, gau-
sime nemažai informacijos – bet ši informacija
bus apie tuos daiktus, o ne apie jų laikmečio
kultūrinę aplinką. Svarbiems žmonijos vystymuisi
daiktams priskiriama informacinė vertė. Ši vertė
labai svarbi ne tik muziejams, bet ir privatiems
kolekcionieriams. (“Daiktų istorijos”: 134)

DAIKTAS KAIP SIMBOLIS
Plūgas simbolizuoja “buvimą arti žemės”, kolba
– “tyrimus”, vyno taurė – “šventę”, šaukštas – “val-
gymą”, dizainerio sukurtas daiktas – “modernius
namus”, filipiniečių ritualinė dėžutė – “valgymą
su protėviais”, žuviai skirtas peilis – “aukštą
valgymo kultūrą”, viščiuko formos kepinys –
“Velykas”. Bet jie visada reiškia daug daugiau
tiek konkrečia, tiek abstrakčia prasme.

Daiktai, turintys simbolio vertę, yra visur aplink
mus. Jie vis dar gali būti naudojami kaip paprasti
dažnai naudojami įrankiai, skirti tam tikrai funk-
cijai.

Daiktai-simboliai yra puoselėjami net ir tada,
kai jie nebetinka naudoti. Tokiu atveju grožis ir
materialinė daikto vertė yra antraeilis dalykas.
Simbolio vertė persipina su istorinės atminties ir
informacine daikto verte.

Bet kuris su maistu susijęs daiktas gali būti
simboliu, jei atskiri individai, žmonių grupės ar
bendruomenės suteiks jam simbolio reikšmę. Sim-
boliškumas nėra prigimtinė savybė. Ši funkcija
daiktams priskiriama. Simbolio vertė priklauso
tik nuo iniciatorių.  Jiems tai identiteto šaltinis,
bent jau tol, kol žinoma simbolio prasmė.

Daiktai-simboliai tarnauja reprezentaciniams
ir socialinės diferenciacijos tikslams, jie nau-
dojami kaip atskirų socialinių grupių, gerbūvio ar
tendencijų ženklai. (“Daiktų istorijos”: 180)

kad ir stalo įrankiai būtų patogūs. Žmonės mėgsta
gražius indus padėti labiausiai matomose namų
vietose.

Kiekvienuose namuose yra daugybė daiktų,
kurie yra vertinami, nes yra gražūs. Kuo, namiškių
nuomone, daiktai yra gražesni, tuo rečiau jie nau-
dojami.

Gražūs daiktai yra labai saugomi. Kuo graže-
sni ir vertingesni jie atrodo, tuo daugiau dėmesio
jiems skiriama. Dažnai jie siejami su kokiais nors
atmintinais įvykiais ir vertinami kaip simboliai.

“Grožis” yra reliatyvi sąvoka. Nėra su maistu
susijusių daiktų, kurie būtų gražūs savaime. Gra-
žiais jie tampa dėl atskirų individų, žmonių grupių
ar visuomenės nuomonės. Iš esmės bet kuris daik-
tas gali būti gražus. “Grožio” koncepcija nėra sta-
bili: grožio supratimas visą laiką kinta. (“Daiktų
istorijos”: 116)

DAIKTAS PRIMENA
Vertė, susijusi su istorine atmintimi arba atsimini-
mais, gali būti priskirta bet kuriam daiktui – tai
gali būti paprastas kasdien naudojamas įrankis
ar brangus indas gėrimams laikyti, daiktas iš indu-
strializacijos nepaliestos amatų klestėjimo epochos,
menantis “geras senas dienas”, ar daikčiukas
atvežtas iš Filipinų ir net mėgiamo produkto
pakuotė.

Su prisiminimais susiję ir todėl vertinami daik-
tai visada supa mus. Kai kurie, pavyzdžiui, koks
nors niekutis, kurį mėgo tėtis, gali būti vis dar
naudojami.

Su prisiminimais susiję daiktai visada puo-
selėjami. Jie gali būti laikomi slaptose vietose arba
ten, kur jais buvo naudojamasi. Jų buvimas suteikia
prasmę žmogaus ar visuomenės gyvenimui.
Nesvarbu, ar jie yra vertingi, ar beverčiai, gražūs
ar bjaurūs, savininkui jie yra svarbūs, nes jie sieja
jį su praeitimi.

Su maistu susiję daiktai gali priminti praeities
įvykius ar konkrečius žmones. Bet jie yra vertingi
tik tiems individams, žmonių grupėms ar visuome-
nei, kuri žino apie tuos įvykius. Atmintis visada
individuali, vieno asmens, ar tam tikro kolektyvo.
Su istorine atmintimi susijusi vertė stiprina daikto
identitetą, todėl yra santykinai stabili. Aplinkybės
gali būti užmirštos. ("Daiktų istorijos”: 124)

DAIKTAS INFORMUOJA
Naujo tipo kavos virimo aparatas, prietaisas obuo-
liams lupti, naujoviška pakavimo ar kitokia mašina,
modernios formos puodukas, indėnų naudojamas
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25: DDeejjaa,, ššiiąą tteeiissęę ttuurrii ttiikk ppaarrooddooss rreennggėėjjaaii,, vviiss
ddėėllttoo eekkssppoozziicciijjąą aappžžiiūūrrėėjjuussiieemmss llaannkkyyttoojjaammss
parodos katalogas siūlo eksponatus išdėstyti taip,
kaip jiems atrodo teisinga:

NAUDINGAS, VERTINGAS AR GRAžUS?
ISTORINO ATMINTIS, INFORMACIJA AR SIMBOLIS?
Manome, kad daiktai yra naudingi. Jie atlieka
tam tikra funkciją. Įvertinkim juos pagal nuopel-
nus. Jei šiuo klausimu turite kokių nors komen-
tarų, parašykite apie tai mūsų Lankytojų knygoje,
arba pertvarkykite juos taip, kaip Jums atrodo tei-
singa. (“Daiktų istorijos”: 198)

26: KKiieekkvviieennooss nneessuuddėėttiinnggoo ddiizzaaiinnoo vviirrttuuvvėėss ddaalliieess
ppaavvaaddiinniimmaass uužžrraaššyyttaass aanntt ggrriinnddųų..

DAIKTAS KAIP VERTYBĖ
Pavyzdžiui, sidabras laikomas brangiu –  vertybe.
Štai kodėl žmonės vertina stalo sidabrą, bent jau
tie, kurie turi įvairių stalo įrankių. Žmogui, kuris
kasdien valgo su mediniu šaukštu, ir plieniniai
peiliai bei šakutės gali atrodyti vertingi. Net
turkiška grūstuvė ar porcelianinis puodelis gali
būti vertybės.

Vertingi maistui skirti daiktai vaidina itin svarbų
vaidmenį, kai jais naudojamės bendraudami su
žmonėmis, kurie suvokia jų vertę. Dėl to brangūs
daiktai saugomi ypatingoms progoms, kai prii-
mame garbingus svečius. Mes mėgstame demon-
struoti brangius ir vertingus daiktus, pavyzdžiui
taures – bufete valgomajame. Jie liudija svečiams,
kad čia turtingi namai, kuriuose puoselėjamos
tradicijos. 

Kiekviena šeima (net ir “neturtinga”) turi keletą
santykinai brangių daiktų, kuriuos vertina.

Brangiai kainuojantys, vertingi daiktai yra
saugojami. Visų pirma dėl to, kad jie turi tam tikrą
vertę, bet taip pat ir dėl to, kad tai retai nau-
dojami tam tikrai funkcijai atlikti skirti daiktai.
Dažnai tai gražūs ir kokį nors įvykį primenantys
daiktai, turintys simbolinę vertę.

Maistui skirti daiktai nėra savaime vertingi.
Vertingais jie tampa vertinimo procese. Jų vertė
nustatoma, lyginant juos su kitais daiktais. Dėl
šios priežasties vertė visada siejama su vertinimų
sistema, kuri visada labai individuali, skirtinga
kiekvienai žmonių grupei ar bendruomenei, nes
vertybių hierarchijos yra labai skirtingos. Dėl šios
priežasties “vertybės” sąvoka visada reliatyvi.
Vis dėlto dažniausiai reti daiktai yra brangesni ir
todėl turi didesnę vertę. (“Daiktų istorijos”: 190)

Pasiruošęs mūšiui,  aš vėl einu į parodą ir stu-
dijuoju daugybę ten eksponuojamų daiktų. Turiu
pripažinti, kad daug ką daryčiau kitaip.
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29: BBeett llaabbiiaauussiiaaii mmaann ppaattiinnkkaa vveeiiddrrooddžžiiaaii,, kkuurriiuu--
oossee ššaalliiaa ssvvaarrbbaauuss oobbjjeekkttoo aašš vviissaaddaa ggaalliiuu matyti
save. Taigi pagrindinė idėja, teigianti, jog daiktai
įgauna reikšmę tik žmonių dėka, yra puikiai
išreikšta, gerai vizualizuota.

Žmogaus – daikto ryšys man tapo daug aiške-
snis. Bet tai juk paroda. Kuri gi parodos “kalba”
dominuoja? Labai sunku pasakyti. Yra estetinių
elementų, keletas didaktinių akcentų, teatriniai
elementai labai reti. Man atrodo, jog pagrindą
sudaro diskursas; asociatyvus pateikimo būdas,
skatinantis lankytoją galvoti – ir dar kartą viską
permąstyti.

Nekantrauju pamatyti kitą parodos “Daiktų
istorijos” dalį, esančią mažoje pusapskritimio for-
mos patalpoje centrinėje “Alimentariumo” pakylos
dalyje. “Žmogus ⇔ Daiktas ⇔ Muziejus” užrašyta
čia ant grindų. Taigi čia bus kalbama apie žmogaus
– daikto muziejizacijos procesą. Katalogas ir paro-
dos aprašai tuoj pat viską paaiškina:

Muziejizacija yra procesas, pereinamoji fazė. 
Šios parodos objektas yra žmonės ir maistas.

Pirmoje dalyje buvo akcentuojama šio ryšio pri-
gimtis.

Daiktus saugome, kad galėtumėm jais naudo-
tis. Daiktus  saugome ir dėl jų vertės, kad galė-
tumėm konvertuoti į pinigus; tai yra tam tikra
panaudojimo funkcija. Šios rūšies saugojimas
neturi nieko bendra su muziejizacija. 

Muziejizacija reiškia daiktų saugojimą dėl
jiems priskirtos vertės. Šios rūšies saugojimas
galimas tiek “gyvenime”, tiek muziejuje. Daug
pavyzdžių buvo pateikta pirmoje parodos dalyje. 

Trečiojoje dalyje dėmesys koncentruojamas į
muziejų kaip profesionalią saugojimo ir parodų
organizavimo instituciją. Visi šie daiktai, kurie
visuomenės nuomone yra saugotini, nes yra ver-

27: LLaannkkyyttoojjaammss lleeiiddžžiiaammaa aattiiddaarryyttii ssttaallččiiuuss iirr
ssppiinntteelleess..

28: VViissooss eekkssppoozziicciijjooss aannttrraaššttėėss yyrraa kknnyyggoojjee ““VViirr--
ttuuvvėėss iissttoorriijjooss””
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Muziejus susijęs su komunikacija ir ekspona-
vimu. Taig, pasirinkite aplinką, kuri, Jūsų nuo-
mone, labiausiai tinka Jūsų daiktui. Kompiuteris
pasiūlys Jums pavadinimą užrašui. (“Daiktų isto-
rijos”: 204)

Praktinio užsiėmimo metu lankytojas susipažį-
sta su muziejizacijos procesu, šią patirtį jis per-
duos namiškiams. Paroda padeda mums susi-
vokti, ką mes darome, parodo kaip mes elgiamės
su daiktais namuose. 

Bet ką gi mes darome su muziejizuotais daik-
tais muziejuje?

31: PPaavvaaddiinniimmaass ““ŽŽmmoogguuss ⇔⇔ DDaaiikkttaass ⇔⇔ MMuuzziieejjuuss
⇔⇔ PPaarrooddaa”” kkvviieeččiiaa ppaannaaggrriinnėėttii aannttrrąąjjąą ppaaggaall svarbą
parodos dalį. Nužvelgęs salę, aš skaitau:

Muziejizuoti, inventorizuoti ir moksliškai apdo-
roti daiktai yra saugomi taip, kad būtų užtikrina
geriausią jų apsaugą. Jei reikia, daiktai yra restau-
ruojami. Visi “Alimentariumo” daiktai, kurie nėra
panaudoti, yra eksponuojami “kolekcijų narvuose”.
Visą daiktų aprašą galima pamatyti ekrane.

Muziejizuota daiktų-maisto kultūra parodoma
vizualiai. Penkiuose stenduose daiktai ekspo-
nuojami taip, kad atsiskleistų jiems priskiriamos
vertės – brangumas, grožis, istorinė atmintis,
informatyvumas ar simboliškumas. Tai atspindi
mūsų požiūrį į šiuos daiktus ir yra vienas iš
begalybės galimų požiūrių.

Daiktai yra nebylūs. Štai kodėl mes pateikiame
Jums daug daiktų istorijų šios salės centre.
(“Daiktų istorijos”: 206) 

tingi, gražūs, yra susiję su istorine atmintim, turi
informacinę ar simbolio reikšmę.

Didžiosios dalies naudotų daiktų niekada nemu-
ziejizuojame. Muziejizuojame tik labai mažą dalį
daiktų. Kiekvieną dieną savo gyvenamoje aplinkoje
tai daro atskiri individai ar žmonių grupės. Tiktai
labai mažytė daiktų dalelytė yra kolektyviai
muziejizuojama muziejuose. Taigi muziejizacija
visada yra atrankos procesas. Jis dalyvauja for-
muojant ateities kartų požiūrį į istoriją. Taigi
muziejus kartu reiškia ir gyvenimą su istorijos
spragomis.

“Alimentariumas” ne išimtis. Jis galėtų sau-
goti daug daugiau daiktų susijusių su maistu, jei
jis turėtų seną sistemingai rinktą kolekciją. Vis
dėlto pagrindinis jo tikslas yra ne didinti kolek-
ciją, o vizualizuoti su maistu susijusią aplinką.
(“Daiktų istorijos”: 200/202)

Taigi man atrodo, kad ir įvykiai, ir daiktai (gam-
tos ir kultūros objektai) gali būti muziejizuoti, bet
norint juos eksponuoti, jie turi būti materialūs.Vie-
name muzeologiniame straipsnyje radau terminą
“muziliumas”, kuriuo apibūdinami visi muzieji-
zuoti daiktai; man tas terminas patiko. Dėl jiems
suteikto muziejiškumo daiktai tampa ypatingais,
daiktais, kurie semiotiniu-simboliniu požiūriu atsk-
leidžia ypatingą ryšį tarp žmogaus ir daikto.

30: MMuuzziieejjuuss mmuuzziieejjuujjee:: tteeaattrriinnėė ppaarrooddooss ““kkaallbbaa””..
TTaarrpp kkiittkkoo ššiiaammee mmuuzziieejjuujjee yyrraa ddaauugg neišnaudotos
erdvės. Kodėl? Aprašas paaiškina:

MUZIEJIZUOK SAVO DAIKTA
Daiktai muziejizuojami dėl jiems priskirtos vertės.
Kodėl norite muziejizuoti daiktą, kurį atsinešėte?

Norint muziejuje daiktą muziejizuoti, pirmiau-
sia reikia jį įtraukti į katalogą. Taigi muziejizuokite
savo daiktą, užpildydami anketą kompiuteryje. Po
to gaukite šios anketos kopiją.
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Daiktai saugykloje sugrupuoti pagal dydį ar
medžiagą, iš kurios padaryti, spalvą ar formą,
drėgmės ar temperatūros reikalavimus; atsižvel-
giant į tematinius, geografinius ar chronologinius
aspektus, turbūt ir pagal sudėtingą mišrią sistemą
arba paprasčiausiai pagal inventorinius nume-
rius. (“Daiktų istorijos”: 208)

Tai daiktai “belaisviai”, kurie dar bus tyrinėjami,
restauruojami  ir kada nors gal net eksponuojami.
Šioje parodos dalyje staiga suvokiu, kad muziejaus
apibrėžimas apima viską – rinkimą, paruošimą ir
eksponavimą.

Šis paskutinis aspektas taip pat atspindėtas
puikioje muzeologinėje parodoje. Penkiuose sten-
duose išryškinamos daiktų vertės, pristatytos pir-
mojoje dalyje. Daiktai eksponuojami taip, kad
išryškėtų tam tikra konkreti vertė: atskirai ekspo-
nuojamas gražus daiktas, keletas labai brangių
daiktų, su istorine atmintim susiję daiktai ir daik-
tai-simboliai. 

35: VViieennaammee sstteennddee ppaammaattaauu kkeelliiaass sseerriijjaass iinnffoorr--
mmaacciinnęę vveerrttęę ttuurriinnččiiųų ddaaiikkttųų.. ČČiiaa mmaannoo komentarai
bus trumpesni, nes aš jau pakankamai detaliai
aptariau  parodos veiksnius. Nepaisant skirtingų
tikslų, šie stendai iš esmės šneka ta pačia parodos
“kalba” – tai estetinės ir didaktinės perteikimo for-
mos mišinys. Tai būdinga visam šiam sparnui, net
jei kai kurie už grotų esantys daiktai prašosi teatri-
nio pateikimo. 

32: YYrraa ddaauugg nnaarrvvųų,, kkuurriiuuoossee ddaauuggyybbėė ddaaiikkttųų::
mmuuzziieejjiizzuuoottaa mmaatteerriiaalliinnėė kkuullttūūrraa..

33: VViissii ddaaiikkttaaii ssuu kkoorrtteellėėmmiiss..

34: AAkkiivvaaiizzdduu,, kkaadd ddaaiikkttaaii yyrraa ddeettaalliiaaii aapprraaššyyttii..
KKaattaallooggaass iinnffoorrmmuuoojjaa::
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38: KKiittaass eekkssppoozziicciinniiss vviieenneettaass ssuussiiddeeddaa iišš vviittrrii--
nnooss,, uužžkkeellttooss aanntt pplliinnttuussoo,, kkuurriioo kkaaiirrėėjjee – iliustra-
cija ir žmogaus eskizas; vitrinoje yra įvairiomis
spalvomis nudažytas namo maketas. Akivaizdu,
kad pagrindinė idėja – palyginti maisto medžiagų
ir architektūros elementų funkcijas, bet detalės
reikalauja paaiškinimo. Surandu paaiškinimus ant
didelių apskritų spalvotų panelių, pritvirtintų ant
sienos kairėje pusėje. Veidrodis padeda dalyvauti
“scenoje”. Ar visi šie komponentai sudaro vieną
visumą? Fone aš pamatau keletą spalvingų archi-
tektūrinių elementų, pavaizduotų ant muziejaus
pastato konstrukcijų.Ar tai kitas ekspozicinis vie-
netas? Kadangi atskirai paimta kiekviena iš trijų jo
sudedamųjų dalių netenka prasmės, mano nuo-
mone, jos sudaro vieną teminę visumą, bet kažin
ar kitų lankytojų nuomonė bus tokia pat.

39: LLaabbaaii ssuuddėėttiinnggaa iinnssttaalliiaacciijjaa:: ddoommiinnuuoojjaannttii
ssiieennaa ssuu pprriittvviirrttiinnttaaiiss ““dduuoonnooss kkeeppaallaaiiss””,, iišš kkuurriiųų
suformuota perkamosios galios kreivė, yra užrašyti
ir bėga eilute metai, tekstai ir grafikai, stendas su

36: PPaattaallppooss cceennttrree yyrraa ssaavvoottiišškkaass sstteennddaass ssuu llaaiikk--
rrooddžžiiuu.. ČČiiaa ddeemmoonnssttrruuoojjaammii mmuuzziieejjaauuss daiktai.
Draugiški, kompetentingi muziejaus darbuotojai
pasakoja daiktų istorijas ir aiškina pirminę pasi-
rinktų daiktų paskirtį. Draugiškai išsišnekėjus, jie
man sakė, jog darbo su lankytojais metu dažnai
išsivysto įdomios diskusijos, kurių metu jie patys
daug ką sužino.

Išnagrinėjęs visas pagrindines muzeologines
temas – tiek teoriškai, tiek fiziškai – pabaigoje
norėčiau apsistoti prie tos ekspozicijos dalies,
kurioje ekspoziciniai vienetai grupuojami į “saki-
nius”. O šie, kartu su kitais “sakiniais” sudaro
parodos tekstą, kuriame ir glūdi prasmė.

37: ŠŠiiss eekkssppoonnaattaass ssuussiiddeeddaa iišš ppoo mmeeddžžiiuu ssttoo--
vviinnččiioo iišš kkeelliiųų ddaalliiųų ssuuddėėttoo ggyyvvūūnnoo,, pprriiee jjoo – dide-
lis pieno bidonas ir kiaušinis, o šalia jo – užrašas.
Visi šie daiktai ir raudonas plintusas apšviesti.
Eksponatas įkūnija “augalinės ir gyvulinės kilmės
maisto suvartojimą pasaulyje” – savotiška trijų
dimensijų statistika.
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41: AAnnttrraaššttėė,, vviieennaass ddaaiikkttaass ((bbuullvviiųų pprreessaass)) aanntt
ppaakkyyllooss,, ppaavveeiikksslloo rreepprroodduukkcciijjaa ((bbuullvvėėss iirr kavos
puodelis), grafikai ir tekstas. Manau, kad tema
susijusi su bulvių ir kavos vartojimu. Atidžiau
apžiūrėjus, paaiškėja stendo perteikiama mintis.
Dabar galėčiau pabandyti detaliai išanalizuoti
visus komponentus. Pavadinimo dydį, šriftą, spalvą.
Preso pastatymą: ant grindų, ant pakylos, stende,
prie sienos, šiek tiek priekyje ir t.t. Reprodukciją:
spalvota, juodai balta; jos dydį. Grafiką: dydį,
reljefą; pateikiamas kaip trimatis eksponatas. Tek-
stą: užimamas plotas, lyginant su grafiniais kom-
ponentais, šrifto dydis. Po to: spalva (-os), ryšku-
mas, apšvietimas ir t.t. Galimybių yra tiek daug,
kad nesu užtikrintas, ar detalus jų išvardijimas
duotų kokią nors naudą. Juk jis turėtų apimti ne tik
atskirus elementus, bet ir jų tarpusavio ryšį
erdvėje. Net menkiausia detalė keistų turinį.

Mintyse pradedu keisti elementų vietą. Pavyz-
džiui, jeigu šalia bulvių preso stovėtų tikras kavos
puodelis (kavos puodelis yra reprodukcijoje, bet
tai kita tema), deskriptorius “Bulvė ir kava” būtų
svarus. Arba: jeigu eksponatai būtų patalpinti virti-
noje, jų “vertė” iš karto išaugtų. Daiktų “vertę” dar
labiau padidintų drėgmės matuoklis. Arba jeigu
statistinės medžiagos būtų daugiau ir ji būtų pri-
statyta erdviniu principu, galbūt įtraukiant keletą
mažų daiktų, tai padėtų išryškinti per tam tikrą
laiką įvykusius pokyčius. Arba jei per ausines būtų
transliuojamas šiuos du maisto produktus apibū-
dinantis tekstas, būtų labiau išryškintas žmogiška-
sis elementas. Idėjos perteikimas būtų gyvesnis ir
labiau asmeniškas, jei būtų demonstruojamas fil-
mas apie bulvių vartojimą senovėje.

Įkvėptas laikinosios ekspozicijos “700 metų
maistui”, aš labai norėčiau pats parengti muzeolo-
ginę parodą šia tema. Aš turėčiau parodyti tas
pačias situacijas labai skirtingais būdais. Tokia

įvairiais daiktais ir pavadinimais. Pagrindinė tema
– badas, po to – badas įvairiais laikotarpiais,
pateikiant daugiau detalių.

40: NNaa ppaaggaalliiaauu iirr ddaarr ddiiddeessnnėė iinnssttaalliiaacciijjaa,, ssuuddaa--
rraannttii vviieennttiissąą eekkssppoozziicciinnįį vviieenneettąą.. PPeennkkiiooss natūra-
laus dydžio žmogaus figūros, įvairūs įrankiai ir
spintelė su buhalterine knyga ant jos, ausinės,
įvairūs fabriko aplinkos elementai. Šiame “fabriko
gyvenimo” scenarijuje mane labiausiai nustebino
faktas, jog visos penkios figūros buvo vienos spal-
vos. Niekur negaliu rasti paaiškinimo. Bet darant
išvadą iš to, ką aš jau perskaičiau ir mačiau, tai yra
svetimkūnio efektas, turintis atkreipti lankytojo
dėmesį, jog čia tėra rekonstrukcija. Kitas elemen-
tas, turintis sustiprinti atotrūkio efektą ir grąžinan-
tis lankytoją į dabartį, tai šiuolaikiškas elegan-
tiškos moters manekenas, nepanašus į moters
darbininkės tipą.

Pamatęs sekantį ekspozicinį vienetą, staiga
pajuntu norą paišdykauti:
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44: DDaaiikkttųų ggaauussaa ssiiggnnaalliizzuuoojjaa:: ““iissttoorriijjaa””.. TTaaii bbeennee
ddiiddžžiiaauussiiaass ddiiddaakkttiinnėėss iirr eesstteettiinnėėss ppaarrooddooss “kal-
bos” mišinys su atskirais kitų turinio perteikimo
formų intarpais.

Šioje plačioje apžvalgoje lengva išskirti paro-
dos elementus – eksponatus, jų eksponavimo
priemones ir erdvinius akcentus. Ir kai žiūriu į po
langais esančius radiatorius, aš suvokiu, kad tai ne
ten eksponuojami simboliai, o viso labo daiktai,
liudijantys, jog pastatas yra nenaujas. Dabar leng-
vai galiu sukomponuoti iš šių parodos elementų
bendrą parodos apžvalgą, kuri apima norimą per-
teikti turinį, parodos autorių ir mane – lankytoją.
Mes visi jai priklausome.

Aš permąstau mane praturtinusius apsilanky-
mus muziejuje prie kito kavos puodelio. Koks nuo-
stabus dalykas – muzeologija. Niekada nebūčiau
tuo patikėjęs. Visada maniau, kad muzeologai –
tai žmonės dirbantys muziejuose, o muzeologija –
tai daiktų, patekusių į muziejų, tyrinėjimas. Pasi-
rodo, kad klydau. Tik dabar, kai mano ilgai trukę
pasivaikščiojimai po muziejų artėja link pabaigos,
aš pilnai suvokiu, jog šis mokslas iš tiesų nesibai-
gia ties formaliomis muziejaus ribomis. Ir būdamas
ten tuomet pasiryžau stebėti šį muziejinį reiškinį,
šį specifinį kasdien vykstantį žmogaus elgesio su
materialiuoju pasauliu reiškinį.

Paakintas patirties ir to ką esu skaitęs apie
muzeologiją, aš dar kartą susimąsčiau apie vizua-
lizacijos svarbą – vizualinį pateikimą parodoje.
Kažkuriame straipsnyje apie šį svarbų aspektą esu
skaitęs, jog “vizualizacija yra aiškinamoji nesančio
reiškinio iliustracija daiktais, pasitelkiant priemo-
nes, kurių tikslas pateikti juos kaip simbolius”, ir
kad “paroda – tai prasmės sistema”.  Dabar iš
tiesų suvokiu šių teiginių gilią ir toli siekiančią
mintį.

paroda parodytų, kokia reliatyvi yra bet kokia
ekspozicija. Tiesa yra tokia: neutralios ir objekty-
vios parodos nebūna.

Bet už valandos “Alimentariumą” uždarys, o aš
norėčiau dar kartą pajusti bendrą kiekvienos jo
dalies įspūdį, nes aiškiai suvokiu, jog ne tik kiek-
vienas atskiras stendas, bet visa paroda ir net
visas muziejus kaip visuma yra simbolis.

42: MMaann ssuunnkkuu  iišš kkaarrttoo ssuuffoorrmmuulluuoottii vviieennąą nnoorriimmąą
ppeerrtteeiikkttii mmiinnttįį.. TTeemmooss ““GGaammttaa//MMookkssllaass”” svarba
paaiškėja tik po to, kai pamatau detales. Čia visur
dominuoja didaktinė parodos “kalba”, bet galima
pastebėti ir kitų minties perteikimo elementų.

43: BBūūssttaaii iišš kkaarrttoo ssiiggnnaalliizzuuoojjaa:: ““aannttrrooppoollooggiijjaa””,,
““nnee eeuurrooppiieettiišškkaa””,, ““eeggzzoottiikkaa””.. ČČiiaa ddoommiinnuuoojjaa tea-
trinė parodos kalba – nors ji nėra vienintelė – tai
šen, tai ten yra įterpti svetimkūnio efektai. Yra
didaktinių elementų ir vitrinose, ir modeliuose.
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46: PPaasskkuuttiinniiss kkllaauussiimmaass kkyyllaa jjaauu aattssiiggrręęžžuuss aattggaall::
kkąą lliiuuddiijjaa mmuuzziieejjaauuss ppaassttaattaass,, kkąą jjiiss ggaallėėttųų simbo-
lizuoti? Akivaizdu, kad man padarė didžiulį įspūdį
tai, ką pamačiau, o tai dar kartą liudija, kad 
visi vertinimai yra subjektyvūs. Žiūrėdamas į
(senąjį) įėjimą iš miesto pusės, mačiau tik siaurą
muziejaus fragmentą. Įėjimas man atrodė patrauk-
lus – kvie-čiantis užeiti. Pietinis fasadas, lyg
visiška priešingybė, atrodo didingai, kažkaip
muziejiškai (tradicine prasme). Tiesiog pajunti, jog
jei šiame pastate iš tiesų yra muziejus, tai jis turėtų
būti meno muziejus. Tam tikra prasme taip turbūt
ir yra. Galų gale, argi ne menas parengti gerą
parodą? Argi tam tikra prasme paroda nėra meno
kūrinys?   

Besimėgaudamas kava visomis juslėmis, aš
prisimenu teiginį, jog “iliustracija” reiškia ne tik
vaizdą. Nors vaizdas muziejuje vaidina prioritetinį
vaidmenį, iliustracija apima visas jusles.

45: JJeeii kkiittoossee vviieettoossee kkllaauussaa vvaaiiddiinnaa ppaaggrriinnddiinnįį
vvaaiiddmmeennįį,, ttaaii ččiiaa –– jjuussllėė iirr kkvvaappaass.. VViissiišškkaaii nauja
“Alimentariumo” virtuvė apeliuoja į visas jusles.

Maisto muziejuje išgirdau, kad muzeologinis
metadiskursas netrukus bus panaudotas ir  naujoje
pastovioje ekspozicijoje. Lankytojai galės čia stab-
telti ir dar kartą apmąstyti vizualizacijas, taip kaip
tai darė “Sugrįžimas į parodą” autorius. Be to, vie-
nas ekspozicijos vienetas atspindės fundamenta-
lias muzeologijos problemas. Aš jau dabar nekan-
trauju jį pamatyti.

Išeinu iš muziejaus laimingas ir dvasiškai pra-
turtėjęs. Nepaisant 17 garbių gyvavimo ant Žene-
vos ežero kranto metų, muziejus palieka jaunos,
gyvybingos ir dinamiškos institucijos įspūdį.
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