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∆υο από τις βασικές λειτουργίες ενός µουσείου είναι η συντήρηση και η έκθεση των
συλλογών. Η συντήρηση, µια δράση που λαµβάνει χώρα στην αθέατη πλευρά του
µουσείου, αποσκοπεί στη διατήρηση της φυσικής υπόστασης των αντικειµένων και
του συνόλου των πληροφοριών που αυτά εµπεριέχουν. Η έκθεση, η κύρια
επικοινωνιακή µουσειακή πρακτική, µε αφετηρία τα αντικείµενα, οπτικοποιεί και
µεταφέρει πληροφορίες και ιδέες, συνδέει το παρελθόν µε το παρόν µέσα από την
οπτική των ανθρώπων του µουσείου.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς συνδέεται στο µουσειακό περιβάλλον η πολιτική
της συντήρησης µε την εκθεσιακή πολιτική; Πώς πολλές αθέατες δράσεις του
µουσείου, όπως η συντήρηση, συνδέονται µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας
έκθεσης; Το κοινό στοιχείο και στις δυο περιπτώσεις είναι το ίδιο το συντηρηµένο
αντικείµενο. Εκτός όµως από αυτή την προφανή σχέση, υπάρχουν πολλά περαιτέρω
ζητήµατα προς διερεύνηση.
Οι συλλογές του µουσείου διατηρούνται και εκτίθενται λόγω της αξίας που τους
αποδίδεται. Είναι γνωστό πως οι αξίες, πολιτιστικές, ιστορικές, αισθητικές,
συµβολικές, που αποδίδονται σε ένα αντικείµενο, αξιολογούνται διαφορετικά
ανάλογα µε την εποχή που αυτό µελετάται και εκτίθεται.
Κάθε αντικείµενο είναι µοναδικό, ωστόσο οι δυνατότητες ερµηνείας του είναι
πολλές. Η πράξη της συντήρησης αποτελεί σηµαντικό µέρος αυτής της ερµηνευτικής
διαδικασίας του αντικειµένου, καθώς το συντηρηµένο έργο δε δίνει πληροφορίες
µόνο για την υλική του υπόσταση, αλλά αποτελεί στην ουσία µια απτή απόδειξη
ερµηνείας που έγινε και µέσω της συντήρησης του σε µια χρονική στιγµή της ζωής
του, από συγκεκριµένους ανθρώπους και σε ένα ορισµένο πλαίσιο.
Η επιστήµη της συντήρησης στηρίζεται στους δικούς της κανόνες ηθικής και κώδικες
δεοντολογίας. ∆εδοµένου ότι η συντήρηση και η αποκατάσταση ενός αντικειµένου
έρχονται να φωτίσουν ή να υποβαθµίσουν πτυχές της ιστορίας, της χρήσης, της
αρχικής µορφής, του συµβολισµού, ή της καλλιτεχνικής αξίας του αντικειµένου, θα
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µπορούσε να πει κανείς, ότι αποτελούν µε την ευρύτερη έννοια µουσειολογικές
επιλογές και εν τέλει µια πολιτική πράξη.

Το αντικείµενο αλλάζει συχνά όψη µετά από τη συντήρησή του. Η αλλαγή αυτή
φανερώνει µια αντίστοιχη αλλαγή του ενδιαφέροντος των ανθρώπων του µουσείου
για τις πληροφορίες που εκάστοτε αναδεικνύονται ή υποβαθµίζονται.
Αν το ίδιο το συντηρηµένο αντικείµενο που εκτίθεται αποτελεί µια, ίσως και την
ισχυρότερη, έκφραση του ‘λόγου’ της έκθεσης, για να εκπληρώσει το ρόλο αυτό θα
πρέπει η µορφή του να υπηρετεί το ‘λόγο’ της έκθεσης.
Τι συµβαίνει όµως όταν οι επιλογές που γίνονται κατά τη συντήρηση είναι
αποκοµµένες από τη φιλοσοφία ενός εκθεσιακού προγράµµατος;
Ένα αντικείµενο το οποίο για παράδειγµα ερµηνεύεται ως λατρευτικό κειµήλιο, µε
έµφαση στη λειτουργική χρήση του, είναι δυνατόν να παρουσιάζεται συντηρηµένο
σαν να προορίζεται για µια γκαλερί τέχνης; Είναι δυνατόν η συντήρησή του να δίνει
έµφαση µόνο στην αισθητική απόλαυση που προσφέρει, αποκρύπτοντας τα σηµάδια
του χρόνου ή εξαφανίζοντας τα στοιχεία που δηλώνουν την συνεχή χρήση και τη
συµβολική σηµασία του;
Σε αυτό το πλαίσιο, ποιος είναι ο ρόλος του συντηρητή στη διαδικασία ανάπτυξης
µιας έκθεσης;
Για πολλούς ακόµα και σήµερα η συντήρηση είναι µια µηχανική εργασία που απαιτεί
µόνο συγκεκριµένες δεξιότητες. Ο συντηρητής του µουσείου καλείται συχνά να φέρει
σε πέρας την εργασία του ως τεχνίτης. Το εννοιολογικό κοµµάτι της έκθεσης
θεωρείται ανεξάρτητο από τη δουλειά του.
Σε άλλες περιπτώσεις οι συνεργασίες µεταξύ των συντηρητών και άλλων
επαγγελµατιών του µουσείου όπως επιµελητές, αρχιτέκτονες κ.ά περιορίζονται σε
ειδικά θέµατα συντήρησης αποκοµµένα όµως και πάλι από τη γενικότερη
επικοινωνιακή πολιτική του µουσείου.
Πώς όµως η µορφή του αντικειµένου θα εναρµονιστεί µε το πνεύµα της έκθεσης και
θα υποστηρίξει το σενάριό της, αν αυτός που το συντηρεί

δεν γνωρίζει το

ερµηνευτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα ενταχθεί η δουλειά του;
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Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται σήµερα στη µουσειακή
κοινότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η συµβολή των
συντηρητών στον τοµέα των εκθέσεων προχωρά πέρα από τα καθιερωµένα και
εντάσσεται πλέον σε ένα νέο πλαίσιο.
Σύµφωνα µε τις νέες αντιλήψεις που έχουν υιοθετήσει πολλά σύγχρονα µουσεία η
ανάπτυξη των εκθέσεων δεν αφορά πια µόνο τους επιµελητές όπως συνέβαινε στο
παρελθόν, αλλά σε µια διεπιστηµονική οµάδα που απαρτίζεται από συγγραφείς,
µουσειοπαιδαγωγούς, σχεδιαστές ερµηνευτικών µέσων, σεναριογράφους, και σε
πολλές περιπτώσεις στους ίδιους τους επισκέπτες.
Από αυτή την πολυπληθή οµάδα δεν µπορεί να απουσιάζουν οι συντηρητές, εφόσον
τα νοήµατα που παράγονται στις εκθέσεις και οι ανθρώπινες ιστορίες που αυτές
επιδιώκουν να αναδείξουν έχουν προφανώς άµεση σχέση µε τον τρόπο που
συντηρούνται τα έργα.
Η θεώρηση της συντήρησης ως µουσειογραφική πράξη δίνει µια άλλη διάσταση στον
τρόπο αντιµετώπισης της στο χώρο του µουσείου. Εµπεριέχει όµως και ζητήµατα που
δεν πρέπει να παραβλεφθούν και άπτονται της απαραίτητης ισορροπίας ανάµεσα στη
δεοντολογία της συντήρησης και τη µουσειακή πρακτική.
Για να συµβάλλει η συντήρηση στην επικοινωνιακή διαδικασία της έκθεσης, µέσα
από τις ερµηνείες του αντικείµενου που προσφέρει, θα πρέπει να ακολουθεί τις
σύγχρονες αρχές για ελαχιστοποίηση των επεµβάσεων και αναστρεψιµότητα. Μόνο
τότε αφήνεται παράθυρο ανοιχτό στο µέλλον για νέες προσεγγίσεις στη διατήρηση
του αντικειµένου, αλλά και στην ερµηνεία και έκθεσή του.
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