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TEXTUL ÎN SLUJBA EDUCAłIEI
VIZITATORILOR MUZEULUI

Î

n ultimul deceniu se discută tot mai
mult despre rolul muzeului în
societate, despre comunicarea în
muzeu, despre modul de interpretare a
patrimoniului, despre creşterea interactivităŃii muzeului cu vizitatorii şi între
vizitatori etc. Unul dintre elementele care
revin obsesiv în dezbatere este mesajul
muzeului adresat vizitatorilor. Este tot mai
important construirea şi transmiterea unui
mesaj interesant, stimulant şi educativ către
publicul muzeului.
De cele mai multe ori însă
literatura de specialitate se opreşte la
mediul muzeal şi la construirea expoziŃiilor. Astfel, se acordă o atenŃie
deosebită arhitecturii muzeului şi a
expoziŃiilor, problemelor de design
interior şi modului de a interacŃiona cu
publicul1. Acest lucru este generat,
probabil, şi de viziunea împărtăşită în
prezent pe scară largă că vizitatorul este
actor, iar reprezentarea colecŃiilor
trebuie să se facă în funcŃie de public, în
primul rând2.
Modul în care sunt proiectate şi
redactate textele prezente într-un muzeu
influenŃează în mod determinant efectul
educativ şi cultural al vizitei în muzeu.
Pentru a se maximiza acest efect,
textele din muzeu trebuie să Ńină cont de
caracteristicile vizitatorilor, de comportamentul
acestora în ceea ce priveşte citirea
materialelor afişate şi distribuite în
muzeu3. Textele sunt cele mai importante instrumente educative din muzeu.
Ele trebuie să fie proiectate în aşa fel
încât să stimuleze interesul publicului,
să îi determine pe aceştia să le citească
şi să reflecteze pe marginea informaŃiei
difuzate prin intermediul lor.
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PuŃine dintre lucrările de specialitate analizează problema spinoasă a
scrierii efective a mesajelor, respectiv a
textelor asociate expoziŃiei în formatul
clasic al etichetelor şi panourilor sau
sub formă multimedia – tot mai
prezentă în muzee. Gob şi Drouguet
abordează pe larg problematica textelor
din expoziŃiilor4. O primă temă dezbătută
este oportunitatea existenŃei sau nu a
textelor în expoziŃii. Nu trebuie făcut
abuz de text, deoarece vizitatorii nu
sunt dispuşi să citească etichete lungi şi
obositoare, cu un conŃinut complex de
informaŃii şi interpretări. În anumite
contexte se pot exclude textele din
interiorul unei expoziŃii. În acest caz,
însă, trebuie ca expoziŃia să fie coerentă
prin obiectele sale, care să „vorbească”,
să transmită vizitatorilor suficient de
clar mesaje şi idei. ExpoziŃia devine în
acest caz un „text” (metatext), se poate
vorbi de o „instalaŃie muzeală”, care
transmite idei. Lipsa textelor poate fi
suplinită prin difuzarea către vizitatori
de alte materiale informative, precum şi
de existenŃa unor mijloace de informare
multimedia. În general, nu recomandăm
să nu se utilizeze etichete şi alte texte
explicative, dar nu este bine nici să se
facă excese pe această direcŃie.
Un exemplu extrem de muzeu fără
texte este Muzeul (FundaŃia) Insel
Hombroich5 din Germania. Hombroich
este o fostă bază NATO din Germania,
în apropiere de Köln, transformată într-un
muzeu-parc public, dedicat artei şi
arhitecturii. Muzeul a fost construit în
1983, fiind proiectat de arhitectul Erwin
Heerich care a urmărit integrarea
spaŃiului construit şi a lucrărilor de artă
în natură. De fapt, este vorba de mai
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multe pavilioane (construite succesiv pe
parcursul a mai mult de un deceniu) şi
opere de artă răspândite într-un parc cu
mai multe terase. FundaŃia Insel
Hombroich primeşte artişti în rezidenŃă,
oferindu-le studiouri.
Muzeul adăposteşte colecŃia
eclectică a lui Karl-Heinrich Müller,
care cuprinde lucrări foarte variate, de
la capete de statui din Angkor, până la
lucrări de Cezanne, Brâncuşi sau artă
contemporană. De asemenea, muzeul
prezintă operele unor arhitecŃi
importanŃi precum Shigeru Ban or
Tadao Ando.

Fig 1. Insel
Hoimbroch,
Orangerie
(1983)
Fig 2. Insel
Hoimbroch,
arh. Tadao
Ando

Fig. 3. Insel
Hoimbroich,
Orangerie,
capete,
templul
Angkor
(sec.XII-XIII)
(dreapta)

Etichetele şi alte tipuri de texte
sunt foarte utile în muzee, deoarece ele
nu numai că descriu obiectele expuse,
dar le şi dau semnificaŃie, le încadrează
într-un anumit orizont geografic,
temporal, socio-cultural şi mental.
Textul muzeal este, de asemenea, suport

al discursului muzeului, precum şi
partener de dialog al vizitatorului.
Textul trebuie să fie educativ şi incitant.
Astfel creşte procentajul vizitatorilor
care citesc etichetele. În general, sunt citite
titlurile generale şi numai aproximativ o
treime din texte6. De asemenea, vizitatorii
citesc textele pe mai multe niveluri în
funcŃie de cunoştinŃele lor anterioare, de
interesul pentru colecŃii şi subiect, de
modul de redactare şi design al textelor etc.
Încă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea G. Brown Goode, asistent
secretar al Smithsonian Institution,
atrăgea atenŃia asupra faptului ca
etichetele trebuie să fie instructive,
pentru ca muzeul sa fie educativ7. În
acest context este important ca textul să
fie uşor de înŃeles şi receptat. Pentru a
facilita acest proces, trebuie să se
acorde o atenŃie sporită redactării
textelor. În mod tradiŃional, textele sunt
scrise de către curatori/muzeografi,
datorită faptului că ei cunosc foarte bine
obiectele şi subiectul abordat. Totuşi,
curatorul/muzeograful are tendinŃa de a
încorpora foarte multă informaŃie
tehnică, iar stilul său este de multe ori
mai greu accesibil publicului profan.
Din această cauză se recomandă ca
textele să fie scrise de către specialişti
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în comunicare, editori sau scriitori.
Marile muzee8 angajează astfel de
specialişti pentru a le redacta etichetele
şi alte texte în muzeu, iar curatorii rămân
responsabili pentru acurateŃea informaŃiilor
prezentate, pentru respectarea standardelor
academice9.
Muzeul Poştei din Suedia a apelat la
Margaret Ekarv, specialist în facilitarea
citirii textelor, pentru redactarea etichetelor
din muzeu10. Aceasta a dezvoltat o
tehnică de redactare a etichetelor în
scopul facilitării citirii. Sistemul
Ekarv11 indică să se folosească cuvinte
scurte pentru a exprima idei complexe.
Trebuie folosite propoziŃii simple iar
topica trebuie să fie cea colocvială. Pe
fiecare linie trebuie expusă o singură
idee. Liniile nu trebuie să fie mai lungi
de 45 de litere, iar paragrafele trebuie să
fie spaŃiate, scurte, cu câte 4-5 linii.
Opiniile cu privire la oportunitatea
redactării textelor utilizând metoda
Ekarv sunt diverse. Unele studii o
susŃin, în special când este vorba de
tineri, de persoane care au dificultăŃi în
citirea rapidă sau nu sunt obişnuite cu
vizita la muzeu, în timp ce alte studii
recomandă anumite aspecte, înclinând
către un format standard al
etichetelor12.
Designul şi modul de redactare al
textelor trebuie să fie adaptate nu numai
în funcŃie de vizitator, ci şi de tipul
textului: titlul expoziŃiei, titlul sălii sau
a unui sector din muzeu, subtitlul sălii,
text informativ general pe sală
(introducere), texte pe secŃiuni sau
grupuri de obiecte, etichete pentru
obiecte, texte suplimentare13. În cadrul
unei săli trebuie să fie coerenŃă de
formă şi fond între toate aceste texte.

De exemplu, trebuie să fie o concepŃie
coerentă de design, de conŃinut, de
amplasare.
Titlul expoziŃiei, respectiv titlul
sălii, identifică tematica specifică
expoziŃiei sau a sălii respective14. Titlul
trebuie ales în aşa fel încât să
definească cu claritate subiectul, dar să
şi stârnească curiozitatea, să îndemne la
meditaŃie pe marginea subiectului.
Uneori titlul poate fi metaforic sau
foarte eliptic, pentru a atrage şi incita.
Se poate ca acesta să indice şi
perspectiva abordată cu privire la
subiect, sau sfera de interes acoperită.
Este posibil ca titlului să îi fie asociat şi
un subtitlu care să explice mai bine
perspectiva tematica sau abordată. De
exemplu, la Metropolitan Museum of
Arts în New York, în perioada
noriembrie 2006 – februarie 2007, este
organizată expoziŃia Strălucire şi
prăbuşire: Portrete Germane din anii
`20 (Glitter and Doom: German
Portraits from the 1920s). În acest caz
subtitlul este cel care lămureşte cu
privire la subiectul expoziŃiei, în timp
ce titlu sintetizează caracteristicile
epocii, ilustrate prin portretele realizate
în acea perioadă. De asemenea, sălile /
sectoare ale expunerii pot să aibă titluri
speciale. De obicei, acestea sunt simple
şi descriptive. De exemplu, în general
sălile la Brooklyn Museum of Arts sunt
denumite în funcŃie de tipul de artă
expusă: Artă veche din Orientul
Mijlociu, Artă coreană, Arte decorative
în secolul XX etc. Sunt şi săli al căror
nume iese în evidenŃă precum:
IdentităŃi americane, Despre timp: 700
de ani de pictură europeană ş.a. Titlul
expoziŃiei/sălii trebuie plasat într-un loc
vizibil, alături de textul introductiv.
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Fig. 4.
Muzeul VieŃii
din New
Craven,
Connections:
Artists and
Writers in
New Crave,
panou
explicativ

Textul introductiv15 iniŃiază vizitatorii
în tematica expoziŃiei/sălii, explică
perspectiva adoptată de curatori. Textul este
în general simplu, de câteva paragrafe.
Acestuia i se poate asocia un plan, o
schemă, un desen sau o fotografie.
Litera este de mai mari dimensiuni
pentru a fi uşor de citit şi receptat. Este
indicat ca textul introductiv să
reprezinte esenŃa mesajului transmis,
ideea centrală a expunerii, pe care
vizitatorul trebuie să o înŃeleagă şi cu
care să rămână după terminarea vizitei.
Textul introductiv poate, de asemenea,
să ridice probleme, să-l îndemne pe
vizitator să caute răspunsuri la diverse
întrebări. Panoul pe care se află acest
text este amplasat la intrarea în expoziŃie
/ sală astfel încât el să fie văzut de toŃi
vizitatorii. Citindu-l aceştia îşi vor crea
un anumit orizont de aşteptări şi vor
înŃelege mai bine subiectul abordat.
Totuşi amplasarea panoului trebuie
făcută în aşa fel încât să nu stânjenească
intrarea în expoziŃie/sală.

Designul panoului poate varia foarte
mult, de la unul simplu şi monocrom, la
panouri cu o formă specială şi background
elaborat. Panoul trebuie proiectat în aşa fel
încât elementele de design să nu
îngreuneze lectura textului şi receptarea
mesajului. De exemplu, la Museum of
New Craven Life în Marea Britanie
panoul introductiv pentru expoziŃia
Conexiuni: Artişti şi scriitori în New
Craven (Connections: Artists and Writers
in New Craven) deschisă în 2006 prezintă
în 3 paragrafe contextul în care s-a realizat
expoziŃia, tematica expoziŃiei şi intenŃiile
curatorilor. Fundalul este foarte deschis la
culoare, prezentând în partea de jos – unde
nu este text – o imagine reprezentativă din
regiune, care sugerează un pasaj de
trecere, de intrare, de legătură cu un
anumit spaŃiu.
Textele de grup / pe secŃiuni ale
expunerii16 informează vizitatorii cu
privire la tematica abordată în acea
secŃie a expoziŃiei, transmit câteva idei
generale şi atrag atenŃia asupra celor
mai importante piese expuse. Aceste
texte ajută vizitatorii să înŃeleagă mai bine
expunerea, le organizează mai bine gândurile
şi experienŃele mentale şi spirituale. Pentru a
facilita citirea lor, aceste texte trebuie să fie
foarte sintetice. Un alt tip de text de grup/pe
secŃiuni este textul complementar expunerii.
Acesta poate să prezintă o viziune/opinie
alternativă cu cea principală prezentată în
expoziŃie.
Etichetele pentru obiectele expuse17
sunt cele mai uzuale texte dintr-o expoziŃie.
Ele sunt asociate unui obiect, dând
informaŃii – de cele mai multe ori
succinte – despre acesta. Etichetele ajută şi
încurajează vizitatorul să înŃeleagă şi să
răspundă pozitiv la ceea ce observă, atrage
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atenŃia asupra elementelor importante şi
asupra celor inedite. Etichetele pot face
comparaŃii, de exemple, include anecdote
pentru facilitarea înŃelegerii şi pentru
stimularea reŃinerii informaŃiilor pe
termen mai lung. Totuşi, este indicat ca
etichetele să nu fie complexe şi de mari
dimensiuni.
Datele transmise sunt atât de natură
factuală, cât şi interpretative. InformaŃiile
factuale se referă la datele de natură
tehnică, fie de identificare a obiectului
(număr de inventar, data şi modalitatea
de achiziŃie etc.), fie de descriere a
acestuia (provenienŃă, materialele din
care este fabricat, dimensiuni etc.) Pe
lângă aceste date bine definite,
etichetele pot conŃine interpretări legate
de obiectul respectiv. Este indicat ca
etichetele să fie interpretative pentru a
ghida mai bine vizitatorul, pentru a
creşte impactul educaŃional al expoziŃiei.
Totuşi, etichetele trebuie să fie cât mai
scurte posibil, pentru că altfel
descurajează vizitatorii în a le mai citi.
Ideile trebuie să fie clar exprimate,
iar fiecare paragraf să se limiteze la 1-2
idei pentru a facilita perceperea şi
înŃelegerea acestora. Trebuie date la început
informaŃiile de natură factuală, concrete şi
apoi transmite informaŃiile mai generale.
Se recomandă ca limbajul să fie
accesibil, cuvintele de specialitate să fie evitate
sau explicate, să se acorde atenŃie formei
textelor. Astfel designul etichetei trebuie
proiectat în funcŃie de subiect şi context.
Trebuie alese, de asemenea, formatul literelor,
amplasamentul etichetei şi materialul folosit.
De exemplu, un studiu a arătat că textele
scrise cu majuscule sunt mai greu citite
comparativcucelescrisecufonturiobişnuite18.
Litera trebuie să fie suficient de mare pentru
a fi citită cu uşurinŃă, iar designul literei se

poate personaliza. Materialul din care este
confecŃionată eticheta trebuie să fie durabil,
adecvat textului şi contextului, realizat la
costuri convenabile.
O altă decizie cu privire la etichete şi
alte texte din muzeu este legată de limba de
redactare. Vizitatorii muzeului nu sunt
numai rezidenŃii sau cunoscători ai limbii
acestora. Prin urmare, pentru a face
colecŃiile accesibile vizitatorilor străini este
necesară traducerea informaŃiilor. Ideal
este să se folosească mai multe limbi
pentru ca un număr cât mai mare de
persoane să aibă acces la informaŃie. Acest
lucru însă ar crea probleme suplimentare de
spaŃiu şi design, ar face expunerea greu
accesibilă şi îmbâcsită prin aglomerarea cu
texte. Deci trebuie făcută o selecŃie atentă a
limbii, eventual limbilor în care se vor
traduce etichetele. Chiar traducerea poate fi o
problemă, denaturând mesajul iniŃial.
Impactul educativ al etichetelor şi
al altor texte creşte dacă sunt adaptate
specificului vizitatorilor, caracteristicilor
şi intereselor speciale ale acestora. De
exemplu, la filiala din Palazzo Massimo
a Muzeului NaŃional Roman sunt expuse
etichete adresate copiilor.
Muzeul NaŃional Roman a fost
înfiinŃat în anul 1889 pentru a prezenta
vestigiile arheologice reprezentative
pentru oraşul Roma, din sec. al V-lea
î.Hr. până în sec. al III-lea d.Hr.
ColecŃiile muzeului sunt expuse în mai
multe locaŃii: termele lui DiocreŃian,
Aula Ottagona, Palazzo Altemps şi
Palazzo Massimo. Începând cu anul
1990 muzeul se află într-un amplu
proces de restructurare. În acest context,
expunerea de la Palazzo Maximo a fost
parŃial inaugurată în anul 1995, iar în
anul 1998 a fost deschisă complet
vizitării. Sediul acesta (achiziŃionat în

18. Ibidem,
p.160
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Fig. 5.
Muzeul
NaŃional
Roman,
Palazzo
Massimo,
Boxer

Fig. 6.
Muzeul
NaŃional
Roman,
Palazzo
Massimo

anul 1981 şi ulterior restaurat) adăposteşte secŃiunea de artă antică şi cea de
numismatică şi orfevrărie.
Expunerea este abordată tematic.
Astfel pentru fiecare sala / secŃie a expunerii
sunt panouri explicative generale, care
pun în lumină diverse aspecte ale
istoriei Romei, precum şi istoricul
săpăturilor şi a cercetării ştiinŃifice
acolo unde este adecvat.
Piesele sunt amplasate foarte
aerisit, fiind de exemplu săli unde nu
sunt expuse decât 2-3 piese şi explicaŃiile asociate. Acolo unde este cazul
sunt amplasate şi panouri care explică
nu numai însemnătatea patrimoniului
expus, ci şi modul în care au fost
restaurat respectivul element de
patrimoniu.
Panourile explicative sunt de mai
mari dimensiuni, redactate atât în limba
italiană, cât şi în engleză. Ele conŃin şi o
serie de fotografii sau gravuri ilustrative.
Designul este simplu şi elegant, facilitând
lectura textului. Fiecărei piese îi este
asociată o etichetă cu un text succint,
incluzând numele şi câteva date tehnice.
De obicei, textul direct asociat obiectului nu
este mai mare de 3-4 rânduri, fiecare
incluzând câte o informaŃie. De asemenea,
pentru piesele semnificate sunt asociate şi
etichete de mai mari dimensiuni, adresate
copiilor şi părinŃilor.
Toate etichetele pentru copii au un
format unitar, iar titlul acestora este „Il
museo per noi”. Titlul este amplasat în partea
stânga sus, sub un desen reprezentând doi
copii care se joacă. Formatul grafic cuprinde
o imagine de mari dimensiuni a obiectului,
precum şi 3-4 fotografii cu detalii care atrag
atenŃia asupra caracteristicilor obiectului,
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Fig. 7
(etichete
pentru copii
şi familii), 8
(detaliu) şi 9
(viziune de
ansamblu) .
Muzeul
NaŃional al
Romei, sala
Augustus.
Ideologia
puterii

măiestriei artistului, sau asupra unui detaliu
cu semnificaŃie istorică. Textul este grupat
în trei secŃii funcŃionale: La mia storia
(Istoria mea), La mia statua (Statuia mea),
Gioca con gli occhi (Joc cu ochii).

La mia storia cuprinde o prezentare
succintă a personajului (4-5 rânduri cu
datele de definitorii). Această informaŃie
este completată cu o descriere a statuii
şi a unor elemente de abordare artistică
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Fig. 10
Muzeul
NaŃional al
Romei,
Hadrian, bust

Fig. 11
Muzeul
NaŃional al
Romei,
Hadrian,
etichetă
pentru copii
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specifice (în secŃiunea La mia statua).
Uneori sunt cuprinse şi informaŃii privind
săpătura arheologică, sau modul de
abordare al cercetătorilor, promovându-se
meseriile de arheolog, istoric sau critic de
artă în rândul copiilor, făcându-i să
înŃeleagă mai bine ce urmăresc oamenii
de ştiinŃă. A treia secŃiune, Gioca con gli
occhi, este interactivă. Se solicită copiilor
să îndeplinească o sarcină: să caute

diverse elemente în expoziŃie, în aceiaşi
sală sau chiar în întreaga expunere. Astfel
copiii vor reŃine mai bine informaŃiile
principale şi vor fi atenŃi la întreaga
expunere.

Unul dintre muzeele cu o foarte
mare varietatea de texte informative şi
interpretative este Musei Capitolini19
din Roma, unul dintre muzeele cu cele
mai bogate colecŃii, vizitat zilnic de
sute de turişti din întreaga lume. Musei
Capitolini are o existenŃă continuă din
anul 1471 când papa Sixt al IV-lea a
donat poporului roman un grup de
statui de bronz care până atunci se
păstrau la biserica Laterano. Acestea
au fost expuse iniŃial în faŃa şi în curtea
interioară a Palazzo dei Conservatori.
Următorii papi au continuat să doneze
muzeului, contribuind la creşterea
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colecŃiilor şi la proiectarea expoziŃiei de
pe Capitoliu. ColecŃiile conŃin atât
opere descoperite pe teritoriul Romei şi
al Vaticanului, precum şi lucrări
achiziŃionate special pentru muzeu.
La mijlocul secolului al XVII-lea a
fost construit Palazzo Nuovo, putându-se
astfel adăposti mai bine numeroasele
colecŃii adunate de-a lungul secolelor.
Deschiderea muzeului către toŃi vizitatorii
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a avut loc în anul 1734, în urma
achiziŃionării de către papa Clement al
XII-lea a colecŃiei importante a
cardinalului Albani. Cu ocazia săpăturilor generate de creşterea urbană
însemnată a Romei ca nouă capitală a
Italiei unificate, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, colecŃiile arheologice ale
muzeului au crescut semnificativ,
îmbogăŃindu-se cu opere deosebite.
Fig. 12
Musei
Capitolini,
Curtea
interioară,
grafică sec.
XIX

Fig. 13
Musei
Capitolini,
Sala
Octogonală,
1876
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Fig. 14
Musei
Capitolini.
Exedra lui
Marc
Aurelius

Fig. 15
Musei
Capitolini.
Statuia
ecvestră de
bronz a lui
Marc
Aurelius

La mijlocul secolului al XVIII-lea
a fost iniŃiată şi pinacoteca de către papa
Benedict al XIV-lea.

În secolul al XX-lea, cu precădere
după al doilea război mondial, muzeul a
fost extins şi reamenajat de mai multe
ori. ColecŃiile muzeului sunt expuse în
două clădiri de pe Capitoliu: Palazzo
dei Conservatori şi Palazzo Nuovo,
legate între ele printr-o galerie
subterană care adăposteşte Lapidariul şi
clădirea fostei Centrale Montemartini
din Ostiense. O parte a expoziŃiei din
Palazzo dei Conservatori a fost
modernizată recent, prin introducerea

Fig. 16
Musei
Capitolini.
Fragmente
din statuia de
broz a lui
Constantin
cel Mare

unor elemente de muzeologie moderne,
infotouch-uri, machete, panouri şi
imagini explicative, pe lângă îmbogăŃirea expunerii cu lucrări descoperite

recent. Recent, la primul etaj a fost
realizat marele hol de sticlă, pentru a
adăposti statuia ecvestră a împăratului
Marc Aurelius şi vestigiile templului lui
Jupiter Capitolinul. Tot aici se află şi
resturile statuii gigantice de bronz a lui
Constantin cel Mare şi statuia din bronz
aurit a lui Hercule.
Se observă o nouă viziune muzeografică, care pune accentul pe calitatea
expunerii nu pe cantitatea de obiecte de
patrimoniu prezentate vizitatorilor. Această
nouă abordare se materializează şi în multiplicarea textelor explicative, vizitatorii fiind
informaŃi nu numai despre istoria şi
valoarea pieselor expuse, ci şi despre noua
abordare muzeografică. Piese expuse sunt

valorizate atât în contextul original, cât şi în
cel actual. Vizitatorul se familiarizează nu
numai cu istoria statuii şi a societăŃii care a
produs-o, ci şi cu munca muzeografului, cu
întrebările pe care acesta şi le pune, înŃelege
mai bine responsabilitatea pe care acesta o
are şi modul în care se raportează la
patrimoniu şi societatea contemporană.
Panourile explicative includ şi o serie de
imagini instructive şi ilustrative.
Practic în aceeaşi aulă în care se află
şi statuia lui Marc Aurelius se află in situ
şi fundaŃiile impunătoare ale templului lui
Jupiter Capitolinul. FundaŃiile sunt puse în
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Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19

Musei
Capitolini.
Exedra lui
Marc
Aurelius.
Panouri
explicative
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Fig. 20
Musei
Capitolini.
Templul lui
Jupiter (în
Exedra lui
Marc
Aurelius)

Fig. 21
Musei
Capitolini.
Templul lui
Jupiter.
Machetă –
detaliu
(stânga)
Fig. 22
Musei
Capitolini.
Templul lui
Jupiter.
Panou
explicativ
(dreapta)

valoare şi explicate cu ajutorul mai multor
tipuri de materiale şi texte. O machetă din
plexiglas a templului ilustrează arhitectura
şi proporŃiile edificiului. Alături de această
machetă se află un panou explicativ care
prezintă construirea templului şi evoluŃia
clădirilor care l-au succedat pe Capitoliu.
Textul este redactat atât în limba italiană,
cât şi în engleză. De altfel toate textele din
Muzeul Capitolini sunt bilingve.

Atragem atenŃia că în această parte,
nouă, a muzeului, titlurile secŃiunilor
muzeale sunt înscrise pe stâlpii de
susŃinere.

În lateralul fundaŃiilor templului lui
Jupiter se află un panou care ilustrează
prin imagini evoluŃia locuirii pe
Capitoliu. Tot aici începe o altă secŃie
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muzeală: Roma Tarquinilor. În imagine
se vede partea dedicată Forumului
Boario, cel mai vechi forum al Romei,
aflat pe malul Tibrului, între dealurile
Capitoliu, Aventin şi Palatin. Şi în
această secŃie sunt utilizate panouri
explicative atât pentru tematica principală ilustrată, cât şi pentru fiecare secŃie
secundară abordată. Acestor panouri le
sunt asociate reconstituiri grafice
ilustrative. Chiar dacă descoperirile din
perioada respectivă sunt sporadice, iar
selecŃia pieselor din expoziŃie este
riguroasă, lipsa relativă de patrimoniu
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expus este suplinită prin designul
expoziŃiei şi abundenŃa informaŃiilor
difuzate prin intermediul a diferite
tipuri de texte şi imagini.
Tot în Palazzo dei Conservatori se
află şi Pinocoteca, care prezintă
cronologic, într-un cadru tradiŃional,
opere din Evul Mediu până în secolul al
XVIII-lea. ExpoziŃia din Palazzo
Nuovo a rămas aproape aceiaşi din
secolul al XVIII-lea, redând istoria
muzeului şi a muzeologiei. În prezent, se
află în derulare un program de punere

Fig. 23
Musei
Capitolini.
Roma
Tarquinilor
(stânga)

Fig. 24
Musei
Capitolini.
Capitoliul în
perioada
arhaică
(dreapta)

Fig. 25
Musei
Capitolini.
evolutia
Capitolinului
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20. www.
centralemonte
martini.org,
M.Bertoletti,
M.Cima,
E.Talama,
Centrale
Montemartini.
Musei
Capitolini, ed.
Electa, Roma,
2006.

Fig. 26
Centrala
Montemartini
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complexă în valoare a locului şi a
colecŃiilor muzeului: Grande Campidoglio.
Parte a acestui program a fost organizat şi
deschis pentru public Lapidariul, a fost
reorganizată parte a expoziŃiei permanente,
au fost achiziŃionate noi locaŃii etc.
Centrala Montemartini20 funcŃionează
ca filială a Muzeului Capitolini din 1997,
după ce a fost vreme de 7 ani Centru
multimedia şi de artă. Clădirea a fost
ridicată la începutul secolului al XX-lea
pentru a adăposti prima centrală
electrică. Atât istoria sa, cât şi
amplasamentul în zona cu cea mai mare
concentrare de arheologie industrială
din Roma, a determinat păstrarea
centralei şi reamenajarea sa. LocaŃia a

fost aleasă de către Muzeul Capitolini
pentru a expune o parte din colecŃiile
sale de sculptură, care altfel nu ar fi
avut loc în deja aglomeratul complex de
pe Capitoliu. Alături de operele de artă
antice sunt expuse in situ şi motoarele
diesel gigant şi turbinele cu vapori
pentru a nu se pierde memoria locurilor
şi pentru a amplifica aportul educativ al
vizitei în acest muzeu. Întreaga
expunere este gândită ca un joc al
contrastelor – lucru sugerat şi de titlul
expunerii: Maşinile şi zeii.

SecŃiunile Muzeului Capitolini
care au fost reamenajate au beneficiat
nu numai de un o nouă expunere, ci şi
de noi materiale informative, foarte
diverse şi sugestive. Acestea facilitează
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înŃelegerea nu numai a fiecărui obiect
expus, ci şi a tematicii abordate în
fiecare sală, a unor aspecte ale
civilizaŃiei antice.

În multe secŃii ale muzeului sunt
panouri de mari dimensiuni, complexe,
care conŃin atât text cât şi imagini
ilustrative, care completează mesajul
asociat pieselor expuse. Expunerea în
sine este dinamică prin design, dar şi
prin utilizarea unor „artificii” tehnice
care să faciliteze înŃelegerea lor. De
exemplu, piesele sunt puse în context,
prin gruparea lor pe ansambluri
omogene; sau în cazul în care piesa nu
este completă se sugerează profilul
complet.

Fig. 27
Musei
Capitolini

Un alt artificiu care dinamizează
expoziŃia şi pune în valoare mai bine
textele este utilizarea unor panouri
modulare, de culoare închisă, amplasate
în spatele obiectelor.

Fig. 28
Musei
Capitolini
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Fig. 29
Musei
Capitolini

Fig. 30
Musei
Capitolini

Astfel statuile (albe) sunt mai bine
puse în valoare. Aceste panouri oferă şi
un suport foarte bun pentru redactarea
textelor asociate şi a etichetelor fiecărui
obiect expus. Textele tematice sunt de
mai mare amploare şi li se asociază
hărŃi şi imagini exemplificatoare. Prin
contrast, textele asociatei fiecărui

obiect sunt foarte scurte: numele,
numărul de inventar, materialul din care
este făcut, semnificaŃia şi datarea.
Etichetele şi alte texte explicative
trebuie să fie adecvate contextului în
care sunt expuse. Nu numai conŃinutul
este important, ci şi designul lor şi aranjamentul general al sălii. De exemplu, o
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Fig. 31
Musei
Capitolini

Fig. 32
Musei
Capitolini
(stânga),
Panou
explicativ

formă minimală de încadrare este
amplasarea lor faŃă de obiect în aşa fel
încât să fie uşor de citit şi să faciliteze
înŃelegerea obiectului sau a expoziŃiei
cu care se asociază. De asemenea,
trebuie să se încadreze vizual în
context.

Fig. 33
Musei
Capitolini
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Fig. 34
Metropolitan
Museum of
Art. ExpoziŃia
Americans in
Paris

Fig. 35
Metropolitan
Museum of
Art. ExpoziŃia
Americans in
Paris.
Etichetă

Fig. 36
Metropolitan
Museum of
Art. ExpoziŃia
Americans in
Paris

Fig. 37
Metropolitan
Museum of
Art. ExpoziŃia
Americans in
Paris
Fig. 38
Metropolitan
Museum of
Art. ExpoziŃia
Americans in
Paris.
Etichetă

La Metropolitam Museum of Arts,
fundalul etichetelor din expoziŃia
temporară Americans in Paris este
acelaşi ca şi culoarea pereŃilor sălilor
expoziŃiei.

Tot la Metropolitan Museum of
Arts se practică însă şi abordarea
contrară – culoarea de fundal a
etichetelor este în contrast cu culoarea
peretelui.
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După cum se observă nu există o
regulă general valabilă cu privire la
modul de redactare a textelor într-un
muzeu. Foarte importată este creativitatea, astfel încât textele să dea o
valoare reală informativă, dar şi
estetică, expunerii. La proiectarea unor
texte explicative pentru public ar trebui

să se Ńină cont de următoarele consideraŃii: textul are un scop educativ;
facilitează înŃelegerea prin design şi
conŃinut; textul trebuie să se raporteze
la public; trebuie urmărită adecvarea la
mesajele expoziŃiei şi caracteristicile
patrimoniului expus.
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