pretekst do rozmowy
Wystawa

Nasza tożsamość

Tożsamość… Streszczenie

Zapytaj siebie: Czym jest dla ciebie tożsamość?
Czy jest kulturową ekspresją? Etniczną przynależnością? Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami?
Czy może fizyczną stroną twojego ja? Albo najzwyczajniej – jest tym, jaki zawód wykonujesz, jakimi
wartościami się kierujesz, w co wierzysz?
Nam opowiedz: Jak przeżywasz swoje życie? Kim jesteś?
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O wystawie technicznie

Ilość eksponatów: > 270
Powierzchnia: około 150 m2
Zabezpieczenie środków:
pożyczka bankowa, dotacja
celowa i podmiotowa
Wersja online:
dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach
Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
„Kultura Cyfrowa”
Współpraca:
• Fundacja „Sztuka”
• Towarzystwo Miłośników
Miasta Żory
• Muzeum Historii Miasta
Katowic
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Etap projektowania
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Wystawa – element pracy naukowej

Problem naukowy:
Jaka jest tożsamość współczesnych mieszkańców Śląska?
Na przykładzie lokalnej społeczności Żor
Pytanie badawcze:
Kim jesteś? Kim się czujesz?
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Wystawa – element pracy naukowej

Wystawa jest zarówno efektem badań naukowych, jak i pretekstem do ich kontynuacji
badania naukowe

wystawa

kontynuacja badań
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Wystawa – język komunikacji muzealnej

Problem wystawienniczy:
W jaki sposób przełożyć czysto abstrakcyjne rozważania na język przedmiotów przy zachowaniu maksimum czytelności i jakości przekazu.
W jaki sposób pokazać złożoność
problemu bez obawy, że wystawa
może być czytana jak gotowa odpowiedź.
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Wystawa – element pracy naukowej

kultura
tradycja

Wystawa jest zarówno efektem badań naukowych, jak i pretekstem do ich kontynuacji

słowa klucze

kultura i tradycja

muzealia
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metajęzyk

abstrakcyjność pojęcia

Piramida koncepcji

muzealium

ludzie i miejsce

kultura i tradycja

tożsamość
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Czym powinna być wystawa?
•
•
•
•
•
•

Próbą pokazania tożsamości mieszkańców Żor,
ale nie tylko .
Inspiracją w poszukiwaniach źródeł tożsamości
dla odbiorców.
Ścieżką poznania, wejścia w rejony, których na
co dzień dotykamy w sposób mniej lub bardziej
świadomy.
Sentymentalnym powrotem do przeszłości.
Epicentrum twórczej wymiany myśli.
Kwerendą informacji i sposobem pozyskania nowych obiektów do zbiorów.
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Czy to wszystko ma sens?
Wady

Zalety

Komentarz

abstrakcyjność pojęcia

możliwości interpretacyjne

Swoboda interpretacyjna pozwala na ciekawsze potraktowanie i zaprezentowanie tematu

popularność tematu – za dużo się mówi

popularność – mówi się, więc trzeba
wiedzieć o co chodzi

Wada przytłacza, choć nie należy bać się nowego głosu w dyskusji, a raczej powtórzenia.

bagatelizowanie humanistycznych
dyrdymał

znaczenie i waga problemu

Każdy temat jest dobry. Pod warunkiem, że
jest dobrze opracowany naukowo.

większy stopień trudności realizacji

wyzwanie dla muzealnika

Czasami trzeba zaryzykować, starając się
osiągnąć wytyczony cel.

ryzyko popadnięcia w stereotyp

mocny głos w dyskusji

Wystawa jest elementem pracy naukowej,
więc pytanie badawcze może się powtarzać,
podejście powinno pozostać indywidualne.

znudzenie tematem

zaintrygowanie nowym spojrzeniem

Ryzyko porażki istnieje, choć dobra podstawa
naukowa i pomysł wystawienniczy przechylają
szalę na korzyść zalety.

trudność pozyskania eksponatów na
przykład z okresu PRL-u

wykorzystanie obiektów z własnych
zbiorów

Wady i zalety równoważą się. Wartością dodaną jest rozbudzenie pasji kolekcjonerskich
w muzealniku.

powszechność problemu

Mozaika kulturowa Żor jest jak poligon doświadczalny. Dodatkowym atutem jest czas realizacji – dynamika zmian w życiu społecznym
miasta odbija zjawiska współcześnie obserwowane w innych rejonach.

lokalność wystawy
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Ukryty sens. Tezy z warsztatu badawczego

•

•

•
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Tożsamość jest dookreśleniem bytu. Jestem, więc mam
świadomość, kim jestem.
Stwierdzenie to nie jest jednak tak oczywiste w zetknięciu z realiami życia.
Należy więc zwrócić uwagę – wystawa.
Naszą tożsamość najczęściej
dookreślają potrzeby dnia codziennego i najbliższe otoczenie. Dopiero konfrontacja ze
światem zewnętrznym, bez
znaczenia jak odległym, zwraca naszą uwagę na problem
podstawowy.
Należy
skonfrontować
ludzi ze sobą – spotkania
powiązane z wystawą.
Kim jestem, zastanawiam się,
kiedy pojawia się obcy. W zetknięciu z obcym, innym, poszukujemy własnego desygnatu. Szukamy argumentów
i wykładni naszego jestestwa.
Należy ująć aspekt „inności – obcego” – wystawa „Polskie poznawanie
świata”.

Miejsce – Ludzie – Czas

•
•
•

Wystawa „Nasza tożsamość” mówi o tożsamości miejsca i ludzi, ale próbuje również uchwycić aspekt tożsamości w sensie historycznym i społecznym.
Ekspozycja wędruje w czasie, pokazując najciekawsze wątki życia codziennego związane z kolejnymi pokoleniami.
Narracja jest prowadzona z punktu widzenia współczesności – tu i teraz stanowi punkt wyjścia rozważań.
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Układ wystawy – uwagi ogólne

•
•
•
•

Wystawa ma układ chronologiczno-problemowy.
Ekspozycja dzieli się w sposób wyraźny na część etnograficzną i część historyczną.
Fragmenty ekspozycji budowane są przez samych odbiorców.
Każdy fragment wystawy jest elementem układanki tożsamościowej.
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Układ wystawy – uwagi ogólne

•

Każde pokolenie reprezentowane jest przez wybrane pomieszczenie, charakterystyczne dla danego okresu historycznego. Przechodzimy przez komorę pradziadków, kuchnię dziadków, duży pokój z M-4 rodziców, kończąc w młodzieżowym
pokoju z lat 80.
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Układ wystawy – Komora

Komora to zazwyczaj
małe i ciemne pomieszczenie, które pełniło na co dzień funkcje
spiżarni, podręcznego
warsztatu czy składu
sprzętów kuchennych
i domowych wykorzystywanych od czasu do
czasu.
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Układ wystawy – Komora

W komorze, która pełni równocześnie funkcję sieni i spiżarni,
znajdują się zespoły przedmiotów związanych z uprawą zboża
(kosa, sierp, cepy) i jego dalszą
obróbką (żarna kamienne, plecione formy do chleba), wytwarzaniem masła (separator, maselnica), urządzenia związane
z praniem i prasowaniem (tarki – szklana i blaszana, pralka
drewniana i magiel) oraz z przygotowywaniem pożywienia (m.
in. szatkownica do kapusty i maszyna do mielenia maku).
Zazwyczaj w pomieszczeniach
gospodarczych, pomimo umiłowania Ślązaków do porządku,
panował pozorny nieład. Rozmieszczenie
poszczególnych
obiektów czy narzędzi było z reguły przypadkowe i podporządkowane charakterowi utylitarnego danego pomieszczenia.
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Układ wystawy – Kuchnia

Do pomieszczenia kuchni
wchodzimy bezpośrednio
z komory/sieni.
Na ścianie wejściowej, patrząc na lewo, znajduje się
I zespół obiektów związany z przechowywaniem
żywności, w którym rolę
dominującą odgrywa szafa do przechowywania
produktów sypkich.
Patrząc dalej, przy ścianie
po lewej stronie, znajduje
się II zespół obiektów,
z centralnie umieszczonym kredensem kuchennym, zwanym byfyjem,
który również związany
jest z przechowywaniem
produktów spożywczych,
ale też naczyń kuchennych i ceramiki.
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Układ wystawy – Kuchnia

III zespół przedmiotów, znajdujący się na końcu ściany po lewej
stronie, naprzeciwko zespołu I,
przedstawia obiekty związane
z zachowaniem i utrzymaniem czystości.
IV zespół przedmiotów umieszczony jest przed kredensem kuchennym i stanowią go przedmioty ułatwiające prace codzienne
w kuchni, takie jak taboret i ryczka.
V zespół obiektów związany jest
z przygotowywaniem żywności.
Głównym eksponatem jest tutaj
piec metalowy opalany węglem
bądź drzewem, na którym zostały
umieszczone metalowe i gliniane
naczynia służące do gotowania
(warzenia) posiłków.
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Układ wystawy – Kuchnia

VI zespół znajduje się na ścianie
okiennej i dotyczy przygotowywania posiłków i ich spożywania.
VII zespół został umiejscowiony
po prawej stronie ściany wejściowej i obejmuje przedmioty
związane z przechowywaniem
produktów sypkich, podobnie
jak zespół I, z tą różnicą, że tutaj są wyeksponowane na wiszącej półce drewnianej pojemniki
ceramiczne na produkty sypkie
i przyprawy.
VIII zespół stanowią luźne obiekty wyposażenia kuchni, takie jak
wisząca lampa kuchenna, pamiątki ślubne i ozdobne makatki
kuchenne.
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Układ wystawy – Nasze M-4

Z kuchni wchodzimy bezpośrednio do typowego wnętrza
mieszkalnego w bloku z wielkiej
płyty. Na niewielkiej przestrzeni
pomieszczenia przechodniego zostało urządzone modelowe wnętrze klasycznego M-4, czyli fragment dużego pokoju (stołowego)
oraz młodzieżowego (małego).
Na lewo od wejścia został zaaranżowany pokój młodzieżowy,
w którym rolę dominującą pełni
meblościanka ze zintegrowanym,
składanym, popularnym kiedyś,
tzw. półkotapczanem.
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Układ wystawy – Nasze M-4

Po prawej stronie pomieszczenia
znajduje się zaaranżowany pokój
stołowy (duży) z typowym wyposażeniem z tamtych lat, czyli
segmentem na wysoki połysk, fotelami oraz ławą. Zespół wyposażony w typowe sprzęty domowe,
takie jak kolorowy telewizor, szkło,
kryształy, kieliszki czy pamiątki rodzinne.
W obu częściach ekspozycji na podłodze zostało położone charakterystyczne linoleum, a na nim dywany.
Wystrój dopełniają kwiatki doniczkowe, typowe dla tego okresu, czyli
fikus i paprotka.
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Układ wystawy – Zwierciadło czasu

„Zwierciadło czasu” –
jako kolejny element
wystawy – stanowi historyczne i społeczne
spojrzenie w głąb naszych tożsamości. Przypomina o nich, opisuje
i buduje, ugruntowując
na koniec. Mówi stąd jesteśmy, tacy jesteśmy,
różnimy się, ale żyjemy
razem, ponieważ łączy
nas miejsce.
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Układ wystawy – Zwierciadło czasu

W tej części wystawy zwiedzający przygląda się sobie, mając w tle historię ziemi, na której żyje.
Konfrontacja skutkuje refleksją na temat zadany wystawą.
Lustrzane ściany to miejsce, na którym znajdują się fotokody odwołujące się do anonimowych
wypowiedzi zwiedzających o „ich tożsamościach”.
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Układ wystawy

ŚCIEŻKA ZWIEDZANIA ROZWIDLA SIĘ.
Zwiedzający może wejść albo
w CZASY HISTORYCZNE
albo
w CZASY WSPÓŁCZESNE KOMENTUJĄCE
HISTORIĘ
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Układ wystawy – Gabinet burmistrza

Wyjątkowym pomieszczeniem na tej ścieżce poznania jest gabinet burmistrza. To inscenizacja teatralna, która
ma zaskoczyć, pokazać miasto na tle epoki. Wreszcie, zwrócić uwagę na wyjątkowość ludzi, którzy je tworzyli.
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Układ wystawy – Gabinet burmistrza

Zaraz po wejściu z korytarza, w poczekalni gabinetowej, patrząc na prawo znajduje się zespół obiektów,
w którym dominującą rolę
odgrywa tapicerowana sofa,
nad którą na ścianie powieszone są trofea myśliwskie
(skóry zwierzęce, medaliony,
poroża, itp.) oraz pamiątki z egzotycznych podróży
do Afryki czy Azji (broń biała
– włócznie, łuki, rzeźby, itp.).
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Układ wystawy – Gabinet burmistrza

W głębi, na lewo znajduje
się właściwa część ekspozycji, czyli gabinet urządzony w stylu secesyjnym.
Naprzeciw wejścia znajduje się zespół eksponatów
związany z pracą, w którym
dominującą rolę odgrywa okazałe biurko z wraz
z tapicerowanym fotelem.
Całość zespołu uzupełnia
dodatkowe wyposażenie
biurka, tj. lampa, bibularz,
telefon. Na lewo od biurka
znajduje się duża, dębowa
biblioteka, która zajmuje
właściwie całą ścianę.
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Układ wystawy – Gabinet burmistrza

Kolejny zespół obiektów
znajduje się w pomieszczeniu, do którego wchodzi się bezpośrednio z poczekalni gabinetowej. Jest
to mała przeszklona oranżeria, która pełni funkcję
rekreacyjną, w której gospodarz podejmuje gości
na lampce koniaku, czy
partyjce brydża
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Układ wystawy – Szuflandia

Ostatnim i chyba najbardziej wyjątkowym miejscem ekspozycji jest „Szuflandia”, której nazwa kojarzona powinna
być oczywiście z kultowym filmem Juliusza Machulskiego. W każdej szufladzie ukryte zostały cząstki tożsamości
pod postacią eksponatów wyjątkowych – emocjonalnych kapsuł czasu.
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Układ wystawy – Szuflandia

Głównym celem jest przedstawienie i wyeksponowanie muzealiów, które nie tworzą zwartej tematycznie grupy
czy zespołu, ale posiadają wartości poznawcze, które są istotne z punktu widzenia historii miasta oraz założeń
merytorycznych i narracji wystawy. Wyjątek stanowią zwarte, lecz otwarte kolekcje sztuki, pocztówek czy archiwaliów, które zostały wyeksponowane przede wszystkim w formie wizerunków cyfrowych, a nie rzeczywistych
obiektów.
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Układ wystawy – Szuflandia

•

•
•

W zabudowie pomieszczenia
pozostawiono
puste miejsca na obiekty, które są elementem
dookreślającym „tożsamości” zwiedzających.
Zwiedzający sami kontynuują narrację wystawienniczą.
Za pomocą przedmiotów, do których mają
emocjonalny stosunek,
które mówią o nich, ich
rodzinie, jej losach, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.
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Ścieżka zwiedzania

Wystawa jest przechadzka, podczas której eksponaty
stają się znakami rozpoznawczymi. Rozpoznanie przedmiotów i miejsc ma nam przypomnieć skąd jesteśmy,
a więc kim jesteśmy.
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Jak należy czytać wystawę

•
•
•
•
•

Nie bądź rozczarowany ilością eksponatów i wielkością wystawy.
Zwróć uwagę na miejsca, które cię poruszają, wywołują skojarzenia.
Zobacz się w „Zwierciadle czasu”, pomyśl i podziel się z nami refleksją o tym, kim jesteś.
Z nostalgią popatrz na dzieje miasta i ludzi, jak na kotwicę, która trzyma cię na rozszalałym morzu historii.
Przynieś i podziel się przedmiotem wyjątkowym, który „buduje” twoją tożsamość.
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Wystawa i co dalej…

Muzealny postulat wynikający
z idealistycznego naukowego
podejścia:
WYSTAWA
NIE POWINNA BYĆ
TYLKO OGLĄDANA.
POWINNA BYĆ
PRZESTRZENIĄ
DO ROZMOWY.
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Cel nadrzędny: rozmowa o…

Diagnoza: ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają
zatopieni w wirtualnej przestrzeni anonimowości
Cel: przywrócenie poprawności stosunków, wymiana
myśli i doświadczeń
Metoda: bezpośrednie spotkanie z odbiorcą
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Program wystawienniczo-naukowy

•
•
•

Program „Nasza tożsamość” obejmuje działania z zakresu różnych nauk i sztuk. Pomyślany został jako swoista ścieżka poznania, wejścia w rejony, których na co dzień dotykamy w sposób mniej lub bardziej świadomy.
Program został uruchomiony już w roku 2016 oddaniem do dyspozycji wirtualnej ścieżki wystawowej. W roku
2017 dochodzą kolejne realizacje: wystawy, spotkania i wykłady.
Program jest działaniem wielowątkowym, stanowić ma początek drogi do „własnej tożsamości”.
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Wystawa i co dalej…

Adresowanie jej do lokalnej społeczności mogło spowodować jej wegetację na poziomie wycieczek szkolnych i sporadycznych wizyt żorzan.
Nie spowodowało. Wystawa jest miejscem spotkań i rozmów. Miejscem, gdzie ludzie zostawiają swoja refleksję i emocje.
Rozmawiać chcą: odbiorcy i autorzy wystawy. Jej realizacja wyzwoliła
chęć wymiany myśli i doświadczeń.
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Spotkanie pokoleń

Wystawa stała się pretekstem do spotkania rodziny Hanslików, której członkowie zjechali do Żor z całego świata.
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Spotkajmy się… Wystawa inspiracją dla nowych cykli muzealnych

Żorskie wspominki, czyli cykl spotkań zainspirowanych szeroko dyskutowanym wydawnictwem prof. Miroszewskiego „Żory 1945–1989. Monografia historyczna”. Zapraszamy do udziału i dyskusji wszystkich mieszkańców,
których wiedza wykracza poza ramy książki.
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Spotkajmy się… Wystawa inspiracją dla nowych cykli muzealnych

Śladami żorskich zabytków, czyli spotkania z cyklu poświęconego żorskim zabytkom. Z mroków pamięci wyciągnięte na światło dzienne zostaną obiekty wyjątkowe, tajemnicze i zachwycające. Opowiadać o nich będą
specjaliści i badacze pasjonaci.
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Spotkajmy się… Wystawa inspiracją dla nowych cykli muzealnych

Prowincjonalny Ogród Sztuk, czyli cykl spotkań, których celem jest nawiązanie dialogu i wymiana myśli pomiędzy uczestnikami. Każde spotkanie będzie mieć swój naukowy temat przewodni. Ogród sztuk pomyślany został
jako szczególne miejsce, gdzie królują sztuki, a ludzie komunikują się z sobą nie za pomocą interfejsu, ale spokojnej, rzeczowej i bezpośredniej rozmowy.
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Wystawa zwizualizowana
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Promocja wystawy
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Promocja wystawy
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Katalog wystawy
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EKSPONATY

EKSPONATY

Gadżety promocyjne

KARCIAK
Pochodzenie: Niemcy
Datacja: I połowa XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

POCZTÓWKA
Pochodzenie: Żory, Górny Śląsk
Datacja: 1906 r.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

ZESTAW GABINETOWY
(kałamarz, bibularz, listownik)
Pochodzenie: Niemcy
Datacja: I połowa XX w.
Eksponaty ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

Jajo faberże MM
Inspirowane carskimi jajami z pracowni
Fabergé. W projekcie wykorzystano fotografie
muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Żorach:
• mikser
pochodzenie: Górny Śląsk
datacja: połowa XX w.
• piec kuchenny
pochodzenie: Górny Śląsk
Datacja: lata 70. XX w.
• pocztówka
pochodzenie: Żory, Górny Śląsk
datacja: 1927 r.
Pocztówka obiegowa przedstawiająca
budynek żorskiego uzdrowiska
(willa Haeringa - obecna siedziba
Muzeum Miejskiego).
Eksponaty Muzeum Miejskiego w Żorach

• fragment lampy naftowej
pochodzenie: Górny Śląsk
datacja: połowa XX w.
• pocztówka, Żory, Rynek
pochodzenie: Żory
datacja: początek XX w.
Eksponaty Muzeum Miejskiego w Żorach

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

PATEFON
Pochodzenie: Niemcy
Datacja: I połowa XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

EKSPONATY

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

POCZTÓWKA
Pochodzenie: Niemcy
Datacja: około 1900 r.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

EKSPONATY

Inspirowane carskimi jajami z pracowni
Fabergé. W projekcie wykorzystano
fotografie muzealiów:

EKSPONATY

Jajo faberże MM

MAGNETOFON PRZENOŚNY KAJTEK
Pochodzenie: Polska, Zakłady radiowe
im. M. Kasprzaka w Warszawie
Datacja: 1988/1989
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

ŻARNA
Urządzenie do mielenia ziaren
Pochodzenie: Palowice, Górny Śląsk
Datacja: I połowa XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

RĘCZNY MIKSER
Technika: wyrób rzemieślniczy
Pochodzenie: Górny Śląsk
Datacja: połowa XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

PÓŁKOTAPCZAN
Mebel wielofunkcyjny łączący funkcje meblościanki,
łóżka oraz biurka.
Pochodzenie: Polska
Datacja: lata 70/80. XX w.Eksponat ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Żorach

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

PIEC KUCHENNY
Technika: wyrób fabryczny
Pochodzenie: Górny Śląsk
Datacja: lata 70. XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

MAGIEL
Urządzenie służące do prasowania (maglowania)
Pochodzenie: Górny Śląsk
Datacja: połowa XX w.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory
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www.muzeum.zory.pl
muzeum.miejskie.zory

BUTY ZIMOWE „RELAKS”
Pochodzenie: Nowy Targ, Polska
Datacja: 25 lutego 1984 r.
Eksponat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach

Działania promocyjne
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Wystawa dostępna

WWW.NASZATOZSAMOSC.PL
•

•
•
•
•
•

Wykorzystanie walorów wystawy
i jej wewnętrznych podziałów w celu
podkreślenia kontekstu historyczno-etnograficznego prezentowanych
eksponatów.
Rozbudowa narracji wystawowej
w celu pełnego i rzetelnego przekazu
naukowego.
Stworzenie portalu informacyjnego –
leksykonu wiedzy o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
Umożliwienie dostępu do eksponatów i wiedzy o nich szerokiej grupie
odbiorców.
Stworzenie odpowiednika informacji
o eksponatach i ekspozycji dla dzieci
i młodzieży.
Wykorzystanie eksponatu jako komentarza do tematu projektu – zastosowanie podejścia problemowego
w prezentacji eksponatów.
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Wystawa w statystyce

Ilość zwiedzających

624 osoby (od 5 października do końca roku)

Edukacja na wystawie
Ilość tematów realizowanych

3 tematy ilość grup 15

Ilość uczestników

362

Ilość projektów towarzyszących

4

Ilość imprez towarzyszących

20

Ilość uczestników

607

Ogólna ilość uczestników projektu

1 593
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Bezpośredni efekt nie do przecenienia

•
•
•

Dary wyjątkowych przedmiotów
Wywiady zaskakujące i wzruszające
Materiały archiwalne, fotografie
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