
365ХРОНИКА

Ирена Гвозденовић,  
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ИзвЕштАј о стУДИјсКом боРАвКУ У НЕмАЧКој 2005. 
гоДИНЕ

Период од 19. 6. 2005. до 3. 7. 2005. године, по позиву Баварског држав-
ног министарства за науку, истраживање и уметност, провели смо на студијс-
ком боравку у Минхену (München) и другим градовима Баварске: Ландсхуту 
(Landshut), Обершлисенхајму (ober-schleisheim), Фрајзингу (Freising), Ним-
фенбургу (nymphenburg), Аугсбургу (augsburg), Глентлајтену (Glentleiten), 
Оберамергау (oberammergau) и Андексу (andechs). 

Студијски боравак се одвијао према програму за стручњаке из европских 
земаља. Осим етнолога-антрополога из Србије, учесници су били стручња-
ци из Словеније, Чешке Републике и Мађарске. Посетили смо најзначајније 
музеје и институције културе у Баварској.

Културна политика Немачке се, у овом случају огледала на више нивоа 
и подразумевала је сарадњу с другим државама, едукацију и успостављање 
контаката који су неопходни за сваки професионални и стручни рад у новом 
миленијуму; циљ тог студијског боравка био је вишезначан, с акцентом на 
едукацији и успоставању међусобних професионалних контаката чланова 
групе у смислу будуће сарадње. 

Програм је почео у понедељак 20. 6. 2005. године састанком и догово-
ром са др Габриелом Силагијем (dr Gabriel silagi), организатором и коорди-
натором читавог програма.

Прва посета је била посета Минхенском градском музеју (Munchener 
stadtmuseum) где смо се упознали с директором Музеја др Тилом Бегрубун-
гом (dr till Begrubung), а касније с др Цишком (dr Zischka), кустосом Мин-
хенског градског музеја обишли изложбени простор и сталну поставку

Стална поставка градског музеја обухвата средњовековно оружје, опре-
му ратника, слике значајних историјских личности Баварске, посуђе, наци-
онални костим, старе и ретке књиге, покућство и реконструкције занатских 
радионица.
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Постоји идеја, у круговима стручњака, да сталну поставку потпуно 
промене и осавремене, да уклоне предмете и поставе виртуелну изложбу 
која би била у потпуно новом савременом технолошком духу. Ова идеја има 
своје присталице, али постоји и део стручњака који је врло скептичан према 
томе.

Тог дана смо с др Цишком обишли и депо градског музеја. Простор 
у коме се налази музејски депо удаљен је од центра града и налази се у 
предграђу Михнена. Током обиласка депоа упознати смо с начином чувања 
предмета из збирки текстила, покућства, посуђа и збирке вотива. Текстил, 
као и све друге предмете, чувају према свим музеолошким стандардима. 
Сваки предмет покућства у депоу има свој картон који се налази у провид-
ној фолији, с инвентарним бројем и свим подацима; предмети већих ди-
мензија упаковани су у целофане или прекривени црним материјалом, док 
су предмети мањих димензија у дрвеним орманима са стаклом, тако да су 
заштићени од прашине. део предмета се налази у металним орманима, и то 
углавном предмети који су везани за савремени култ пива и минхенску тра-
диционалну манифестацију Октоберфест. Имали смо прилику да видимо 
предмете из збирке вотива; предмети су направљени од воска и разних су 
облика (књиге, корпе), а због посебног облика и начина израде. карактерис-
тични су за католичку религију Чувају их у дрвеним орманима, смештене 
по фиокама.

други дан студијског боравка провели смо у граду надомак Минхена 
који се зове Ландсхут (Landshut). Официјалним пријемом у општини и оби-
ласком општинске зграде започео је наш боравак у том граду. Обишли смо 
Градски музеј stadtmuseum с др Нихофом (dr niehoff); у том музеју смо ви-
дели украсне и употребне сребрне предмете углавном из XVIII века, слике 
значајних историјских личности, сакралне предмете, археолошке артефак-
те, чак и мали део археолошког налазишта на коме се налази музејска згра-
да, преко кога је постављен део провидног пода од посебног материјала. 
Посетили смо и мању зграду Градског музеја у којој се налазе прикази по-
зоришних сцена и поворки из средњег века везаних за личности и догађаје 
из локалне историје.

У Ландсхуту смо посетили и изложбу реткости, Kunst- und wunderkammer, 
замак у коме је постављена изложба разноврсних предмета од сребра, зла-
та, порцелана, слонове кости. Куриозитет те изложбе је први цртани приказ 
ножа и виљушке из средњег века. Изложба је подељена на четири сегмента: 
artIFICaLIa (римске и грчке скулпуре), natUraLIa (рогови), EXotICa 
(предмети са Истока) и sCIEntIFICa (компаси, астрономски и други инс-
трументи).

Трећи дан смо провели у граду Обершлисенхајму (ober-schleisheim), у 
посети изложби народне уметности у Старом дворцу altes schloβ Volkskunst-
ausstellung с др Штосл (dr stosel). Музејска поставка се налази у старом 
замку који је припадао Максимилијану I и његовом сину Лудвигу I; замак је 
окружен типичним француским вртовима који су били модерни у то време. 
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Изложбу чине предмети народне уметности из различитих земаља (фигуре 
Христа, народне рукотворине, иконе...).

У другој згради замка Лустхајм (Lustheim) налази се porcellansammlung, 
изложба Мајсен порцелана. На сталној поставци су презентоване целокуп-
не гарнитуре и појединачни предмети из различитих периода, различитих 
форми, колора, стилова и орнаментике. Највише су заступљени предмети 
из XVIII века.

Један од најзначајнијих предмета је велика средишња порцеланска по-
суда за сто с деловима за сенф, шећер, уље и у средини за воће. Израдио ју 
је Јохан Јоаким Кендлер (Johann Joachim Kaendler), 1737. године. Украшена 
је певцима и људским фигурама – Indianischen. 

Јохан Јоаким Кендлер је 1735. године израдио и изузетан канделабр 
– Elefantenleuchter, украшен орнаментима у виду људских фигура и егзо-
тичних птица, а у доњем делу главама слонова. Тај предмет представља изу-
зетну комбинацију егзотичних мотива и барокне уметности.

Изложба је постављена врло добро, у једноставним, прегледним витри-
нама, предмети су праћени легендама, тако да долази до изражаја њихова 
лепота и виртуозност израде.

Кроз сталну поставку нас је провела др Шомерс (dr schommers), кус-
тос Баварског националног музеја (Bayerische nationalmuseum), будући да 
је овај музеј његов саставни део. 

Четврти дан студијског боравка провели смо у граду Фрајзингу (Freising), 
у посети музеју диоцезан (diozesanmuseum), кроз који нас је провео дирек-
тор музеја др Штајнер (dr steiner). 

У том музеју налазе се предмети који су црквеног карактера и везани су 
за сакралну уметност. Видели смо приказе који су карактеристични за като-
личку цркву; изложбу крстова различитих форми из различитих периода и 
различитих култура и земаља, од древних коптских и етиопских крстова, до 
распећа с лобањама на дну, затим крстове од бронзе, злата, дрвета и крис-
тала.

У Фрајзингу смо посетили и свето место под називом dom Krypta, 
грађено као црква; архитектонски је врло интересантно, с различитим ни-
воима подова и стубовима који су сви такође различити. Провео нас је др 
Бенкер (dr Benker).

У пратњи др Бенкер посетили смо и historische dombibliothek – Исто-
ријску библиотеку, најстарију библиотеку у Европи.

Посетили смо и Завичајни музеј града Фрајзинга – (heimatmuseum 
– Museum des historischen Vereins) који има малу сталну поставку и врло 
уређене депое, с одличном опремом и савршеном хигијеном. У депоима 
чувају оружје, посуђе, огледала, слике и распећа. На сталној поставци се 
налазе врло лагане столице на склапање које посетиоци носе са собом, ко-
ристећи их док су на изложби. 

Пети дан студијског боравка у Немачкој провели смо у Нимфенбургу 
(nymphenburg), новом замку немачких владара. Замак се налази надомак 
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Минхена. дворац је припадао Максимилијану I, и његовом сину Лудвигу I, 
а и данас у једном од крила живе њихови наследници. Кроз замак Нимфен-
бург провео нас је кустос др Шац (dr schatz).

Замак у Нимфенбургу је изузетно архитектонско дело с великим холо-
вима, дворанама и салонима с луксузним покућством и посуђем од злата, 
сребра и порцелана. Састоји се од неколико двораца и окружен је вртови-
ма, шумама и језерима. Главни дворац је припадао Максимилијану, а мањи, 
који се налази у шуми, његовој жени Амелији, склоњеној из главног дворца. 
У комплексу Нимфенбурга налазе се и помоћне зграде, мали дворац поред 
језера који је служио за забаву и црква утонула у шуму, врло необичних ар-
хитектонских облика и орнаментике од шкољки, с олтаром у ком се налази 
распеће, Богородица на коленима у грчу и лобања. Посуда за свету водицу у 
тој цркви направљена је у облику велике шкољке.

Тог дана смо с директорком проф. Ренер (prof. renner) обишли Бота-
ничку башту (Botanischer Garten), где смо видели разноврсно растиње из 
различитих климатских услова., као и познату збирку Лоле Монтез. 

Током друге недеље студијског боравка обишли смо најпре дојчес музе-
ум (deutsches Museum) и разговарали с проф. др Тришлером (trischler), ди-
ректором истраживачког центра Музеја. дојчес музеум посвећен је историји 
науке, али је усредсређен на историју техничких и природних наука. Осим 
класичне сталне поставке, Музеј организује и повремене тематске изложбе, 
а има и веома развијен едукативан програм за посетиоце свих узраста. Еду-
кативан програм најчешће подразумева демонстрацију разних технолошких 
процеса (нпр. производња папира и штампарство, производња електричне 
енергије и сл.). Осим тога, многи експонати су у потпуности доступни по-
сетиоцима тако да је могуће ући у унутрашњост брода или сести за кокпит 
авиона. Један од најзначајнијих сегмената Музеја јесте реконструкција ис-
торије рударства. По речима господина Тришлера дојчес музеум се сматра 
најзначајнијим баварским музејом (мада не и административно најзначај-
нијим), с посетом од око 1,5 милиона посетилаца годишње. Музеј, међутим, 
сам остварује око 40% својих прихода, док се остатак финансира од стране 
Републике Бајерн и спонзорстава. За истраживачке пројекте се конкурише 
посебно. 

Посебно искуство била је посета Текстилноиндустријском музеју 
(textil- und Industriemuseum) у Аугзбургу. То је музеј у настајању, тако да 
смо могли да погледамо како се постепено реализује пројекат формирања 
једног музеја, шта је до сада урађено и шта тек треба да се уради. Музеј је 
привремено смештен у једну малу зграду у којој се налази депо с великим 
бројем узорака (око 1,3 милиона) штампаног текстила и другим музеалија-
ма, а стална зграда музеја је била у фази припреме и у њој су смештене 
текстилне машине. 

Из етнолошког угла посматрано, веома значајна је била посета Музеју 
на отвореном у Глентлајтену (Freilichtmuseum Glenleiten), који се налази око 
60 км јужно од Минхена. Музеј је отворен 1976. године, на површини од око 
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35 хектара. Примарна улога Музеја је очување локалне традиционалне ар-
хитектуре, становања и привреде. Сви објети у Музеју су аутентични, пре-
нети из насеља области Горњи Бајерн. Приликом сваког преузимања неког 
од објеката и његовог премештања у Музеј приступа се обимном научно-
истраживачком раду, превасходно етнолошком. Музеј има веома развијен 
едукативан рад с посетиоцима свих узраста. 

Етнолошки је текође значајна и посета локалном музеју у Оберамергауу 
(oberammergau Museum). Музеј је специјализован и посвећен је дрводељс-
тву, односно минуциозној изради дрвених фигура, по чему је тај града поз-
нат у читавој Немачкој. 

Баварски национални музеј (Bayerische nationalmuseum) формално је 
најзначајнија и највећа музејска институција у Баварској. Током наше посе-
те Баварски национални музеј прослављао је 150 година од оснивања, тако 
да смо и ми присуствовали централној прослави. То је у суштини историјс-
ки музеј, али у фондовима има и много уметничког, археолошког и етно-
лошког материјала. 

Посета и разговор с кустосом Музеја модерне уметности (pinakothek 
der Moderne) били су значајни из музеолошлих разлога јер је то музеј који је 
недавно добио нову зграду, од самог почетка пројектовану тако да задовољи 
музеолошке потребе али и да у исто време и сама буде уметничко дело мо-
дерне уметности. Због тога тај музеј представља позитиван пример и узор 
за то како треба поступати приликом изградње нових музејских зграда. Му-
зеј модерне уметности заправо је задужен за заштиту не само савремених 
уметничких културних добара већ се бави и примењеном уметношћу, тако 
да име и одељење које је задужено за арихитектуру и одељење задужено за 
дизајн. 

Последњи дан посете музејским институцијама Баварске био је ос-
тављен за посету Резиденцији (residenz). Реч је о комплексу зграда које 
се користе као управне зграде баварске Владе. Најстарија зграда је по-
дигнута почетком XVI столећа. У оквиру Резиденције налази се Ризница 
(schatzkammer) у којој се чувају нека од културно, историјски и материјално 
највреднијих добара.

Мимо званичног програма, посетили смо Етнолошки музеј у Минхену 
(staatliches Museum für Völkerkunde). Музеј садржи збирке културних доба-
ра из Старог и Новог света. Иако поседује предмете из Европе, Музеј у суш-
тини није орјентисан ка европској култури већ се бави светским културним 
наслеђем. Почеци Етнолошког музеја сежу још у XVI столеће, а иницијални 
фонд музеја чинили су предмети из Кабинета реткости династије Вителс-
бах (wittelsbach). данас Етнолошки музеј поседује око 300.000 музеалија. 
Има четири сталне поставке, а свака је посвећена по једној већој култур-
ној зони: Стари свет (Индија, Кина, Јапан), Северна Америка, Јужна Аме-
рика и Океанија. Последња стална поставка (Океанија), отворена је током 
наше студијске посете Мунхену. Етнолошки музеј организује и повремене 
тематске изложбе које су углавном проистекле из опширнијих етнолошких 
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и антрополошких истраживања. Музеј, што је веома значајно, не прибегава 
издвајању тематских изложби већ су оне смештене у оквиру тематски срод-
не сталне поставке.

Осим прегледа изложби и депоа у многим музејима су обављени музе-
олошки разговори с колегама. Разговарало се о методима аквизиције пред-
мета, спровођењу научних истраживања у музејима или од стране музеја, 
методама презентације културних добара и педагошком раду, затим о ин-
форматичким системима, едукацији и организацији рада кустоса, моделима 
финансирања итд. На основу тих разговора може се закључити да се општи 
музеолошки приступ у раду баварских музеја у суштини не разликује од 
општег музеолошког приступа у раду Етнографског музеја и већине других 
музеја у Србији. 

У свим музејима које смо посетили велика пажња се посвећује излож-
бама, посебно сталним поставкама, а у изложбену делатност се улажу вели-
ка средства. Тако је на пример за изложбу којом је у Максимилијан музеју у 
Аугсбургу обележено 450 година од потписивања мира међу хришћанским 
конфесијама у Баварској (пре свега међу католицима и протестантима) пот-
рошено око 2.000.000 €. Занимљиво је, с друге стране, да се колеге кустоси 
противе претераној примени информатичких технологија у изложбеној де-
латности и сматрају да рачунари на изложбама треба да буду само једно од 
помагала. Углавном нису присталице виртуелних изложби и предност дају 
самим објектима (тј. експонатима). Изложбе су увек пропраћене каталогом 
и бесплатним пратећим материјалом попут проспеката, разгледница и пла-
ката. Свако отварање изложбе се најављује у медијима. Повремене тематске 
и студијске изложбе трају релативно дуго, и до годину дана, а најчешће су 
резултат дуготрајног истраживачког рада. Већина музеја нема посебан из-
ложбени простор намењен повременим изложбама, већ се оне постављају у 
оквиру сталне поставке.

Велика пажња се поклања и набавци нових музеалија, а набавка се 
обавља путем поклона и откупа. Велики и значајни музеји улажу велика 
средства у набавку музеалија и неретко учествују на општим аукцијама како 
би дошли до предмета велике културне вредности. Врло је важно то што 
се и поклони музејима прихватају селективно јер се води рачуна о систе-
матичности збирки. Олакшавајућу околност представља свеприсутна свест 
о томе да треба чувати културу сопственог народа, тако да многе значајне 
предмете појединци чувају у приватним колекцијама које су документоване 
у музејима.

Сваки музеј има у већој или мањој мери развијен педагошки рад, који 
се често одвија уз тесну сарадњу са школама. Педагошки рад се најчешће 
одвија кроз креативне радионице, демонстрације употребе појединих пред-
мета, кроз општа предавања и држање школских часова у музејима. У рад 
са децом улажу се значајна средства. Међу музејима које смо посетили, пе-
дагошки рад је најразвијенији у дојчес музеју и није намењен само деци већ 
свим узрастима.
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Занимљиво је да и поред високог технолошког развоја у великом броју 
музеја не постоје развијени информатички системи, а најубедљивији при-
мер је Градски музеј у Минхену који има неколико стотина хиљада музе-
алија и нема никакав информатички систем. Поједини музеји имају диги-
тализоване базе података музеалија. У дојчес музују се ради на пројекту 
дигитализације музеалија (дигитално тродимензионално фотографисање). 
Из разговора са колегама може се закључити да баварски музеји немају је-
динствен стандард информатизације музеолошке делатности.

Сви музеји се у суштини финансирају из буџета Републике Баварске или 
из локалних градских буџета, с тим што део средстава музеји обезбеђују и 
сами продајом улазница, публикација, сувенира, понекад и изнајмљивањем 
простора. дојчес музеј има највеће сопствене приходе јер се убраја најпо-
сећеније музеје. Сам остварује око 30–35% прихода, а остатак обезбеђује 
превасходно из буџета Баварске. За реализацију појединих пројеката дојчес 
музеј конкурише код других фондова или средства добија од спонзора, али 
је финансијски орјентисан превасходно на републички буџет. Ниједан од 
посећених музеја нема сталне спонзоре већ се они обезбеђују од потребе до 
потребе. Пре неколико година у Баварској је промењен систем финансирања 
истраживачких пројеката и сада музеји који се баве истраживањима конку-
ришу код надлежног министарства или других фондова за сваки пројекат 
посебно. Средства добијена за један пројекат не смеју се користити у друге 
сврхе, па чак ни за друге истраживачке пројекте. У већини музеја, а посебно 
у оним који сами обезбеђују веома ниске приходе, постоји тенденција ка 
повећању висине прихода које могу сами да остваре, али се увек строго води 
рачуна да ти приходи буду остварени у складу с делатношћу музеја, а не по 
сваку цену.

Важан аспект експертске посете музејима Баварске јесте и то што су 
стручњаци могли да се упознају и с баварском културом уопште, а не само 
са начином рада у музејима. 

Током посете су стечена велика искуства која је неопходно применити 
у раду Етнографског музеја, и музеја у Србији уопште. Општи је утисак 
да је рад баварских музеја добро организован, како на нивоу музеја, тако и 
на нивоу саме Републике Баварске која поклања велику пажњу културној 
делатности. То се види не само на улагању велике количине новца већ и на 
тежњи за организованим и темељним чувањем културних добара. Због тога 
систем заштите културних добара у Баварској може да буде добар узор за 
организовање заштите културних добара у Србији.

Неоспорно се може закључити да је неопходно извршити реорганиза-
цију рада у нашим музејима, али та реорганизација мора да буде системати-
зована и добро промишљена, а не једнострано примењивање туђег начина 
музеолошког рада.

Трошкове експертске посете музејима Баварске кустоса Ирене Гвоз-
деновић и Милоша Матића сносило је Баварско државно министарство за 
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науку, истраживање и уметност, а путне трошкове и 20% загарантоване де-
визне дневнице финансирао је Етнографски музеј.

  Ирена Гвозденовић  
  Милош Матић

Учесници експертске посете из Србије и Словеније

Депо Минхенског градског музеја – збирка вотива
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Депо Минхенског градског музеја – збирка покућства

Диоцезан музеј – директор др штајнер
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Дворана замка Нимфенберг

Дојчес музеј – кустос на сталној поставци демонстрира израду папира


