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Wystawa „Przeszlosc ulepiona z gliny” byla
udostçpniona od 13 listopada 2015 roku do 28 lu
tego 2016 roku. Prezentowala wybôr charakterystycznych zabytkôw glinianych oraz sposôb ich
uzytkowania na przestrzeni od kilku tysiçcy lat az
do czasôw Sredniowiecznych.
Pomysl na ukazanie zwiedzajqcym w Muzeum
Lubelskim zabytkôw archeologicznych wykonanych z jednego surowca nie byl nowy. Wysta
wa byla w pewnym stopniu kontynuacjq dwôch
wczesniejszych ekspozycji muzeum — „Magia
bursztynu” z 2005 roku oraz „Kose i poroze —
odwieczne tworzywo” z 2006 roku. Jednak idea
przedstawienia zabytkôw w istotny sposôb odrôzniala wystawç „Przeszlosc ulepiona z gliny” od
wczesniejszych. Innowacyjnosc polegala na:
— ukazaniu (w miarç mozliwosci) zabytku
z kazdej strony,
— zrezygnowaniu z wszelkich form opisu na
samej wystawie, by dac zwiedzajqcym mozliwosc
maksymalnego skupienia siç na zabytku,
— stworzeniu odpowiedniego nastroju wystawy, by nic nie przeszkadzalo w odbiorze,
—przygotowaniu zwiedzajqcym dodatkowych
atrakcji, by wystawa pozostala dluzej w ich pamiçci.
Zeby zaprezentowac zabytki w pelni, umieszczono je w przezroczystych gablotach w postaci
walcôw wykonanych z pleksi, rozmieszczonych
wzglçdem siebie tak, by umozliwic zwiedzajqcych
swobodny oglqd z kazdej strony. Same artefakty
zas zawieszono na cieniutkich zylkach (jedynie
kafel ceramiczny ze wzglçdu na ciçzar zostal umocowany na stalowych drutach).
Zrezygnowano z tradycyjnych podpisôw, umieszczajqc w zamian na kazdej gablocie kod QR, ktôry po
zeskanowaniu wyswietlal link do strony muzealnej,
na ktôrej znajdowalo siç objasnienie prezentowanych zabytkôw. Udostçpniono rôwniez informator
ze szczegôlowym opisem poszczegôlnych zabytkôw
z krôtkq historic wykorzystywania gliny jako surow
ca. Zwiedzajqcy mial wiçc do wyboru mozliwosc
przeczytania charakterystyki zabytkôw na wystawie
lub tez, juz po opuszczeniu ekspozycji, sprawdzenia,
czy jego domysly na temat roli poszczegôlnych za
bytkôw sq zgodne z prawdq. Ulatwieniem dla zwie

dzajqcych byly rozmieszczone na gôrnej krawçdzi
pleksi piktogramy —„scenki rodzajowe” ukazujqce
mozliwosci wykorzystania przedmiotôw glinianych
w zyciu codziennym.
Nastrôj wystawy stworzono, operujqc pôlmrokiem. Dominowal kolor czarny — sciany, sufit,
gabloty zostaly pomalowane lub przykryte tkaninami o tej barwie. Przestrzen wystawy zostala
odgrodzona od pozostalych pomieszczen czarnym
suknem, ktôre odcinalo dostçp swiatla z zewnqtrz.
Jedynymi zrôdlami swiatla byly lampki umieszczone wewnqtrz gablot, skierowane na obiekty. Zrezygnowano z wszelkich aranzacji dzwiçkowych,
aby skupienie siç na prezentowanym zabytku bylo
maksymalne. Ilosc eksponatôw zostala ograniczona w ten sposôb, by w kazdej gablocie byl obiekt
przewodni, wspomagany ewentualnie dodatkowymi artefaktami w charakterze tla. Konstruujqc
wystawç, trzymano siç pierwotnego zalozenia, iz
niewielka ilosc zabytkôw pozwoli na lepsze ich zapamiçtanie niz setki czy tysiqce prezentowanych
wytworôw.
Przez zwiedzajqcych, zwlaszcza mlodszych, wy
stawy czçsto nie zostajq zapamiçtane na dluzej.
Projektujqc ekspozycjç, zalozono potrzebç wsparcia tego procesu, najlepiej poprzez czynnosci
manualne. Temat wystawy, czyli wykorzystanie
gliny jako surowca przez tysiqce lat, umozliwial
zorganizowanie warsztatôw o rôznej tematyce.
Glôwnym celem byla jednak mozliwosc czynnego
zaangazowania zwiedzajqcych w proces twôrczy —
kazdy mial mozliwosc wykonania wlasnorçcznie
dowolnego przedmiotu z gliny. Informacje o sposobie wykonywania prac z gliny przedstawiono za
pomocq schematycznych rysunkôw, dodatkowym
ulatwieniem byly filmy.
Wystawa zostala podzielona na dwie czçsci —
miejsce, w ktôrym umieszczono dziesiçc gablot
z zabytkami, oraz strefç roboczq, ktôrq usytuowano na poczqtku. Wyposazona zostala w dlugi blat,
na ktôrym mozna bylo z przygotowanych porcji
gliny stworzyc wlasne dzielo. Strefa ta przedzielona byla od drugiej — juz wlasciwej ekspozycji
—ruchomq kotarq, by ograniczyc do niej dostçp
swiatla.
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Fot. 1. Jeden ze sposoböw montazu
zabytkôw, fot. M. Drewniak

Fot. 2. Otwarcie wystawy, fot. E Maciuk

Czçsc wlasciwa ekspozycji spotkala siç z przychylnym odbiorem. Wedlug opinii zwiedzajqcych
zaskakiwala formq ukazania zabytkôw oraz klimatem, zupelnie odmiennym od innych ekspozycji
w muzeum. Z zaprezentowanych na wystawie za
bytkôw na wzmiankç zasluguje prostokqtna tabliczka gliniana z pismem klinowym, wlasnosc Muzeum
Narodowego w Warszawie. Powstala okolo 2028
roku p.n.e. w starozytnym Sumerze. Widniejq na
niej linijki pisma klinowego oraz odciski pieczçci
cylindrycznej z napisem. Kolejny eksponat, ktôry
wzbudzal spore zainteresowanie, to rzadki na ziemiach polskich przyklad plastyki figuralnej z okresu neolitu - gliniana figurka kobiety, tak zwanej
Wenus z Lasu Stockiego, wlasnosc Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Pozostale zabytki
ukazywaly kolejne mozliwosci wykorzystania gliny
jako surowca, ktôry przez tysiqce lat towarzyszyl
ludziom nieomal w kazdej dziedzinie zycia; wykonywano z niej naczynia, zabawki, ciçzarki gliniane,
lampki oliwne, cegly czy tez fajki.
Duzym zainteresowaniem, glôwnie wsrôd najmlodszych zwiedzajqcych, cieszyla siç czçsc robo-
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cza, w ktôrej powstalo ponad 500 dziel. Najprawdopodobniej drugie tyle autorzy zabrali ze sobq.
Inspiracji zarôwno dzieci, jak i spora grupa doroslych szukali w zabytkach znajdujqcych siç na eks
pozycji, jak i w bogatej wyobrazni. Kilkukrotnie zauwazono wspomaganie siç obrazkami, na przyklad
ze smartfona. Eod koniec wystawy zorganizowano
konkurs na najpiçkniejsze dzielo sposrôd wyselekcjonowanej finalowej piçtnastki. Glosowano przez
media spolecznosciowe oraz tradycyjnie na wystawie, czego efektem bylo ponad dwiescie oddanych
glosôw i wygrana, po zaciçtej walce, piçknej glinianej rôzy. Dodatkowo uhonorowano wszystkie prace finalowe przez umieszczenie ich posrôd zabytkôw na wystawie.
Wspomaganie tradycyjnej wystawy miejscem,
gdzie zwiedzajqcy mogliby jq wspôltworzyc, dalo
doskonale efekty. Dostarczylo mozliwosci czynnego uczestniczenia odbiorcôw w wystawie, a mu
zeum otrzymalo dodatkowe miejsce na organizowanie warsztatôw, ktôre okazaly siç doskonalym
impulsem do ponownego przyjscia do muzeum.
Czçsto w nastçpnych dniach po zajçciach mlodzi

Fot. 3. Przestrzefi robocza wystawy wraz
z ukoficzonymi pracami zwiedzajqcych,
fot. M. Drewniak

uczestnicy, tym razem juz w towarzystwie rodzicow, pojawiali si^ ponownie na wystawie, by dalej
moc tworzyc swoje dziela, a nast^pnie zwiedzic
reszt^ muzeum.
Oczywiscie wystawa byla wynikiem wielu
pomyslow oraz intensywnej pracy grona osob.
Sporym wyzwaniem bylo wykonanie gablot oraz
sposob aranzacji zabytkow. Bez pomocy innych
pracownikow muzeum autor nic by nie osiqgnql.

Nie sposob wymienic wszystkie osoby, ale na
szczegolne wyrazy sympatii z jego strony mogq
liczyc Marta Cyran oraz Agnieszka tawicka, Janusz Stasiak, Beata Mazur, Elzbieta Jachacz i Jan
Krasowski.
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Fot. 5. Widok na wystawy,
fot. M. Drewniak
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Fot. 4. Podzial stref wystawy wraz
z p r e z e n t a j prac w ramach konkursu,
fot. M. Drewniak

Fot. 6. Widok na wystawç,
fot. M. Drewniak

Fot. 7. Warsztaty w czçsci roboczej
wystawy, fot. M. Cyran

Fot. 8. Warsztaty w czçsci roboczej
wystawy, fot. M. Cyran
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