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GRANICE PARTYCYPACJI 
W MUZEUM? 
THE LIMITS OF PARTICIPATION IN A MUSEUM?

Katarzyna Jagodzińska
Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński 

Abstract: Over the last dozen years or so, museums all 
over the world have changed dynamically in terms of their 
attitude towards their audience. Their attention is centred 
more and more around the viewers, and their needs have 
become the management’s priority. The word “viewer” no 
longer means the guest of a museum. The visitor becomes 
a participant in the museum’s activity, and even its co-cre-
ator. In Great Britain, projects based on the idea of the au-
dience co-creating the museum programme are being con-
ducted, for example the Tate Gallery, which has been running 
the Young Tate programme (later the Tate Collective) for 
young audiences since the mid-1990s. In the USA, the idea 
of participation in museums has been popularised by Nina 
Simon whose participation helped the Museum of Art and 

History in Santa Cruz. In Poland, practices involving visitors 
have successfully been used, for example, by the Museum 
of Art in Łódź, and on an unprecedented scale – the National 
Museum in Warsaw in their “Anything Goes” project curat-
ed by children. However, we know that not everything goes 
in a museum, and that each participatory action – irrespec-
tive of the flexibility of the scenario – needs to be kept in 
line. The aim of this article is to identify the significance of 
museum participation as defined by people who run muse-
ums, and to reflect upon the limits to the freedom of partici-
pants in a museum programme. The methodology comprises 
a comparative analysis of a selection of participatory actions 
chosen by various museums, as well as a survey carried out 
among those who run museums.

Keywords: participation, participatory museum, visitor, museum audiences.

Od końca XX w. w muzeach na całym świecie obserwujemy 
dynamiczne zmiany w zakresie podejścia do muzealnej pub-
liczności. W centrum zainteresowania coraz większej liczby 
placówek muzealnych staje widz, a spełnianie jego ocze-
kiwań i potrzeb staje się priorytetem kadry zarządzającej. 
Słowo „widz” często też przestaje być adekwatne do pozy-
cji muzealnego gościa, który bywa aktywnym uczestnikiem 
muzealnego programu (zaangażowania nierzadko wymaga 
już samo „oglądanie” wystawy), a nawet jego współtwórcą.

Muzea, a także inne instytucje i organizacje kultury chęt-
nie sięgają po słowo „partycypacja” dla określenia reali-
zowanych przez siebie działań oraz przyjętej filozofii. Jest 
to z pewnością jedno ze słów kluczowych muzealnych 

przemian, jakie zachodzą w drugim dziesięcioleciu XXI w. 
i jednocześnie jedno ze słów-wytrychów, których się nad-
używa w codziennym dyskursie. Hasło „projekt partycypa-
cyjny” brzmi dostojnie w komunikatach public relations, 
jednak stosunkowo niewielką liczbę projektów rzeczywi-
ście można określić tym mianem. Niezależnie od nazew-
nictwa muzea stają się coraz bardziej przyjazne, dostępne 
i otwarte dla różnych grup odbiorców. Parafrazując tytuł 
wystawowego hitu Muzeum Narodowego w Warszawie 
z 2016 r. (o którym niżej) – w muzeach wolno coraz więcej. 
Wiadomo jednak, że nie wszystko jest dozwolone, a każda 
praktyka partycypacyjna – niezależnie od elastyczności sce-
nariusza – zawsze musi pozostać w jego ryzach. 
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muzeum: słowo – obraz – przedmiot

Problem badawczy i metodologia
Celem artykułu jest identyfikacja znaczeń przypisywanych 
muzealnej partycypacji przez osoby kierujące muzeami oraz 
realizującymi programy o charakterze partycypacyjnym, 
a także refleksja nad granicami wolności osób uczestniczą-
cych w muzealnym programie.

Metodologia obejmie analizę porównawczą wybranych 
praktyk partycypacyjnych realizowanych przez muzea. 
Badania literaturowe oraz empiryczne zostały zrealizowane 
na potrzeby raportu przygotowanego dla Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, który z kolei stał się podsta-
wą do opracowania książki zatytułowanej W poszukiwaniu 
nowej roli muzeum (Katarzyna Jagodzińska i Jan Strycharz 
(red.), w przygotowywaniu). Na potrzeby artykułu  wśród 
osób zarządzających muzeami przeprowadzono krótką an-
kietę, której celem było sprawdzenie, w jaki sposób party-
cypacja jest rozumiana. Z uwagi na niewielką liczbę respon-
dentów (28) ankieta jest jedynie przyczynkiem do bardziej 
pogłębionych badań1.

Co to jest partycypacja?
Pojęcie partycypacji posiada obszerną literaturę, któ-
ra w szczególności wiąże je z procesami demokratyzacji. 
Celem partycypacji jest przede wszystkim zmniejszanie dy-
stansu między państwem a obywatelami, zwiększanie za-
ufania do instytucji formalnych, poszerzanie zaintereso-
wania sferą publiczną i budowanie poczucia sprawczości2. 
Działania o charakterze partycypacyjnym w muzeach nie 
są zjawiskiem nowym, chociaż na szeroką skalę wybrzmia-
ły w XXI w., głównie za sprawą Niny Simon – orędowniczki 
muzeum  partycypacyjnego. W 2010 r. dyrektorka Museum 
of Art and History w Santa Cruz opublikowała książkę The 
Participatory Museum, w której zawarła praktyczne wska-
zówki odnośnie współpracy z różnymi grupami publiczno-
ści oraz sposoby na otwieranie się muzeów na współpracę 
i współuczestnictwo. Dla niej samej model muzeum party-
cypacyjnego był sposobem na ratowanie muzeum, któremu 
groziło zamknięcie. Jej podejście odniosło sukces, którym 
poprzez książkę, bloga i warsztaty dzieli się z pracownikami 
muzeów na całym świecie. W jej rozumieniu muzeum par-
tycypacyjne: […] to miejsce, w którym odwiedzający tworzą, 
dzielą się i nawiązują relacje wokół treści. Tworzą w tym 
znaczeniu, że wnoszą swoje własne pomysły, obiekty i twór-
czość, zarówno na rzecz instytucji, jak i dla siebie nawzajem. 
Dzielą się w tym sensie, że dyskutują, zabierają do domów, 
przetwarzają i ponownie udostępniają zarówno to, co zoba-
czą podczas wizyty, jak też to, co zrobią. Nawiązują relacje 
w tym sensie, że socjalizują się z innymi osobami – pracow-
nikami i zwiedzającymi – które podzielają ich zainteresowa-
nia. Wokół treści oznacza, że rozmowy i działania twórcze 
odwiedzających dotyczą świadectw, obiektów i idei, które 
są dla danej instytucji najbardziej istotne3. Zdaniem Simon 
aktywne uczestnictwo sprawia, że instytucje kultury zaczy-
nają odgrywać centralną rolę w życiu społeczności4.

W Polsce wiele lat wcześniej metodę partycypacyjną za-
częli na polu kultury wcielać w życie twórcy Laboratorium 
Edukacji Twórczej (LET) działającego w ramach Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie 
– Janusz Byszewski i Maria Parczewska. LET realizuje 

koncepcję kultury czynnej, wprowadzoną do praktyki ar-
tystycznej przez Jerzego Grotowskiego, jednego z najwięk-
szych reformatorów teatru XX w. Filozofię działania LET 
można streścić przy pomocy następujących zestawień: za-
miast upowszechnianiem, zajmujemy się partycypacją; nie 
mówimy o widzu, biernym odbiorcy, ale o aktywnym uczest-
niku warsztatów, współtwórcy, twórcy; lekcja muzealna za-
stąpiona została warsztatem; wykład – interaktywnymi me-
todami wykorzystującymi nowe media; komentarz historyka 
sztuki dopełniamy subiektywnymi opiniami; monolog – dia-
logiem; przewodnik staje się animatorem muzealnym czy 
galeryjnym, inicjatorem aktywnych działań; dominujący po-
gląd wzbogacony może być wieloma perspektywami; sferę 
informacyjną dopełnia wielozmysłowe doświadczenie, tem-
plum zostaje zastąpione przez forum5.

Byszewski do elementów koniecznych dla skutecznej 
edukacji kulturalnej zaliczył lokalność, aktywność, aktual-
ność i wolność: Żeby edukacja kulturalna była skuteczna, 
musi dziać się tu i teraz. [...] Oprócz tego edukacja kultu-
ralna powinna być przede wszystkim – aktywna. Aktywna 
to znaczy, że jej odbiorcy muszą w czymś uczestniczyć. 
Nazywamy to edukacją partycypacyjną. Kolejna rzecz, musi 
być aktualna. […] Edukacja kulturalna powinna dotykać 
problemów, które są ważne, a nie wymyślone w oderwaniu 
od rzeczywistości czy, co gorsza, narzucone6.

  Określenie „muzeum partycypacyjne” odnosi się do 
charakteru, nie typu muzeum. Takie muzeum stara się an-
gażować szerokie spektrum odbiorców do udziału w pro-
gramie, przełamuje pasywny sposób zwiedzania na rzecz 
uczestnictwa w procesie i kształtowania tego procesu. 
Partycypacja nie oznacza edukacji czy uczenia się, ale for-
muła uczestnictwa ułatwia nabywanie doświadczeń, umie-
jętności i wiedzy.

Wyniki ankiety rozesłanej do dyrektorów muzeów po-
kazały, że rozumienie pojęcia „muzeum partycypacyjne” 
jest przede wszystkim wiązane z uczestnictwem, zaangażo-
waniem i współtworzeniem (zestaw słów kluczowych pre-
zentuje Tabela 1). Najwięcej osób stwierdziło, że muzeum 
partycypacyjne zakłada aktywne uczestnictwo odwiedza-
jących, angażuje do działania bądź, że jest ono współtwo-
rzone przez odwiedzających. Kolejne osoby odniosły czyn-
ność współtworzenia konkretnie do pracy nad programem 
muzeum (muzeum, w którym ważną rolę np. na poziomie 
współtworzenia planów i programów mają przedstawiciele 
szeroko rozumianej publiczności – odbiorców [#11]), a tak-
że do pracy nad samą wystawą (muzeum, w którym zwie-
dzający staje się aktywnym kreatorem przestrzeni ekspo-
zycyjnej [#13]). Pojawiły się stwierdzenia mówiące o tym, 
że takie muzeum jest partnerem dla społeczności lokalnej, 
oraz  że muzeum partycypacyjne jest współuczestnikiem ży-
cia publicznego. Jeden z respondentów wskazał, że muze-
um partycypacyjne skupia swoją aktywność na potrzebach 
społecznych: Muzeum partycypacyjne wchodzi w relacje ze 
społeczeństwem łamiąc stereotypowy paradygmat muze-
um. Nie są nimi muzealia (praca nad nimi), ale publiczność. 
Muzealia będąc nośnikiem doświadczenia, emocji, autenty-
zmu, pomagają kształtować człowieka, „leczą” jego deficyty 
społeczne. Muzeum partycypacyjne jest miejscem spędza-
nia czasu człowieka „dzisiaj” z człowiekiem „wczoraj” obec-
nym w doświadczeniu, którego nośnikiem jest muzealium.  
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Muzealnik animuje tę relację, wzbogaca ją swoim doświad-
czeniem i negocjuje znaczenia. Intepretuje przeszłość i kreu-
je przyszłość. Muzeum partycypacyjne to muzeum medium 
i mediator. To muzeum debaty [#19]. Zgodnie z inną z wy-
powiedzi: Muzeum winno być miejscem rzeczywistego spot-
kania się różnych punktów widzenia i wrażliwości, a także 
zapraszać do inicjatywności. Jeśli chce się stać żywą cząstką 
współczesnego życia, nie może zostać na pozycji udzielają-
cego wiedzy ex cathedra, ale stać się jakościowym współ-
uczestnikiem życia publicznego, jak i czynnikiem ważnym 
dla rozwoju indywidualnego, a tych funkcji nie może spra-
wować inaczej jak przez partnerstwo [#34]. Ta charaktery-
styka zbliża muzeum partycypacyjne do muzeum krytyczne-
go, które Piotr Piotrowski starał się zrealizować w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, gdy w latach 2009–2010 spra-
wował funkcję jego dyrektora7. 

Ankietowani łączyli muzeum partycypacyjne z muzeum 
otwartym. Wśród odpowiedzi znalazły się też takie, które 
świadczą o, nie do końca trafnym, rozumieniu tego pojęcia. 
Według nich muzeum partycypacyjne to:
• świadome uczestnictwo, gdzie odwiedzający sam musi 

sobie stawiać pytania i sam znajdować odpowiedzi w ra-
mach oferowanej ekspozycji [#31]

• zauważanie potrzeb zwiedzających [#28]
• muzeum przyjazne zwiedzającym [#20]
• muzeum umożliwiające czynne uczestnictwo w muzeal-

nych przedsięwzięciach (zajęcia edukacyjne, pokazy, war-
sztaty, konkursy, programy artystyczne itp.) [#10].
Oczywiście są to cechy, które muzeum partycypacyjne 

powinno posiadać, ale nie stanowią one jego istoty i nie 
można go do tych cech sprowadzać. Co więcej, model par-
tycypacyjny bywa też – niesłusznie – łączony z muzeami 
posiadającymi konkretny profil. Świadczą o tym wypowie-
dzi:
• muzea partycypacyjne mają szerszą rację bytu w obiek-

tach współczesnych, które nie muszą wyznaczać granic 
i chronić obiektów architektonicznych [#32]

• problem partycypacji inaczej wygląda w przypadku muze-
ów i galerii sztuki, inaczej w przypadku muzeów historycz-
nych. Wydaje mi się, że w pierwszym przypadku przestrzeń 
dla partycypacji jest większa, w drugim może być jednym 
z elementów [#16].
Większość ankietowanych uznała swoje muzeum za par-

tycypacyjne lub poprzez realizowane działania do partycy-
pacyjnego aspirujące (22 wskazania na „tak”, 8 na „trud-
no powiedzieć”, tylko 5 na „nie”). Co ciekawe, w pytaniu 
i prośbie o wskazanie określenia, które najlepiej charaktery-
zuje osobę przychodzącą na wystawę w muzeum, większość 
odpowiadających wybrała określenia pasywne: odbiorca  
i zwiedzający; nikt nie wybrał zaproponowanego w kafete-
rii określenia – współtwórca (programu) (zestawienie wska-
zań w Tabeli 2). 

W ankiecie sformułowane zostało też pytanie o ewen-
tualne zagrożenia wynikające z wprowadzania w muzeum 
modelu partycypacyjnego. Większość odpowiadających za-
grożeń nie widzi, a wśród wymienionych znalazły się:
• zbyt daleko idąca ingerencja w realizację zadań, mogąca 

doprowadzić do zmiany profilu działalności lub komercja-
lizacji muzeów [#30]

• działania pozorne, infantylizacja [#25]
• wprowadzanie źle pojętej partycypacji, czyli takiej, któ-

ra koniecznie zakłada fizyczną aktywność widza i do niej 
się ogranicza. A zatem założenie, że wystarczy przyjąć 

Tabela 1. Wyrażenia kluczowe pojawiające się w odpowiedzi ankietowa-
nych na pytanie: Czym dla Pana/i jest muzeum partycypacyjne? (odpowie-
dzi udzieliły 33 osoby, liczba wskazań w zestawieniu jest większa z uwagi 
na fakt, że niektóre osoby udzieliły złożonych odpowiedzi, wskazujących na 
kilka cech)

Table 1. Key words mentioned by respondents to the question: What is a 
participatory museum for you? (the question was answered by 33 people, 
although the number outlined in the list is greater as some people provided 
complex answers and mentioned several features)

współtworzenie 7

muzeum otwarte 4

aktywny udział w realizowanych projektach 3

aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 2

angażujące widza 2

dialog 2

partnerstwo 2

bezinteresowny udział w pracy muzeum 1

korzystające z oddolnych inicjatyw 1

miejsce spotkania różnych punktów widzenia 1

muzeum debaty 1

muzeum medium i mediator 1

muzeum poddające się sugestiom zewnętrznym 1

przyjazne zwiedzającym 1

skupia się na potrzebach społecznych 1

świadome uczestnictwo 1

umożliwia czynne uczestnictwo 1

upodmiotawia widza 1

utrzymuje żywy kontakt z publicznością 1

wielopłaszczyznowa współpraca 1

wpływ na część programową 1

współopracowanie planu wystaw i ich realizacji 1

zaprasza do inicjatywności 1

zwiedzający jako aktywny kreator przestrzeni ekspozycyjnej 1

zwiedzający jako partner w działaniu 1

Tabela 2. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Które określenie najlepiej 
oddaje miejsce/pozycję osoby, która przychodzi na wystawę do prowadzo-
nego przez Pana/nią muzeum? (27 osób udzieliło odpowiedzi)

Table 2. Answers to the question: Which term best describes the place/posi-
tion of a person who comes to visit an exhibition at your museum? (27 an-
swers given)

odbiorca 9

partner 8

uczestnik 5

zwiedzający 5

współtwórca (programu) 0
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odpowiedni format – warsztatu, gry, zabawy interak-
tywnej – by zaistniała realna partycypacja. Bardzo często 
w tego rodzaju działaniach publiczność jedynie realizuje 
z góry ustalony scenariusz, a zatem jej kreatywny współ-
udział ma charakter iluzoryczny [#22].
Dwa pierwsze spostrzeżenia mają charakter negatywny 

– partycypacja jest traktowana jako ingerencja w bieżącą 
(poważną?) działalność muzeów i niebezpieczeństwo jej 
spłycenia. To w moim mniemaniu źle pojęta partycypacja. 
Trzeci komentarz zwraca uwagę na realizację działań „na 
siłę”, gdzie poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi 
wymusza się partycypację, która ma sztuczny charakter, 
gdyż jest z góry zaprojektowana.

Większość osób opowiedziała się za koniecznością wy-
znaczenia ram partycypacji. Opisując powody ograniczeń 
ankietowani najczęściej wskazywali bezpieczeństwo zbio-
rów. To warunek sine qua non otwierania muzeów na 
różnego typu aktywności. Dwie osoby zwróciły uwagę na 
konieczność sprawowania przez pracowników muzeum 
kontroli procesu, w który włączają się odwiedzający (wery-
fikacja/konsultacja [#24], uczestnicy nie mogą mieć 100% 
wolności w kreowaniu projektów [#13]). W odniesieniu do 
wyznaczania ram i ewentualnego ograniczania wolności 
muzealnego gościa pojawił się też komentarz odnoszący 
do podmiotowości muzeum: Jest to niewygodne dla polity-
ków. Chcieliby widzieć muzea jako stateczne instytucje, bier-
ne wobec tego, co wokół. Raczej powinny pokazywać rzeczy 
(artefakty), a nie włączać/zachęcać publiczność do rozmo-
wy, debaty na ważne społeczne tematy [#35].

Partycypacja w muzeach  
– wybrane projekty
Wyniki ankiety pokazały, że projekty o charakterze partycy-
pacyjnym są rozumiane i doceniane przez dyrektorów mu-
zeów i osoby realizujące program, jednak inwentaryzacja 
programów muzealnych nie potwierdziła częstego sięgania 
do tego modelu w praktyce muzealnej. Niebezpieczeństwo 
w tym zakresie niesie postrzeganie wszelkich elementów 
programu muzeum jako partycypacji (jedna z odpowiedzi 
na pytanie: co świadczy o tym, że muzeum ma charakter 
partycypacyjny, brzmi: Wpisuje się w to cały program edu-
kacyjny muzeum zakładający uczestnictwo w zajęciach, 
warsztatach, seminariach różnych grup wiekowych począw-
szy od dzieci po seniorów [#33]), co można porównać z po-
strzeganiem całej działalności wystawienniczej i wydawni-
czej muzeum jako edukacji.

Abstrahując od liczby, projekty partycypacyjne w pol-
skich muzeach i centrach sztuki mają długą tradycję, jed-
nak ich skala i częstotliwość jest niewielka. Zaczęło je re-
alizować wspomniane wyżej LET na początku lat 90. XX 
w. (np. projekt 4 x Pieróg – czyli władza dla wyobraźni – 
patrz Tabela 3). Tym tropem poszły kolejne muzea oraz 
inne instytucje i organizacje kultury, zwłaszcza że LET pro-
wadzi zajęcia warsztatowe dla animatorów kultury, mu-
zealników, bibliotekarzy, nauczycieli, młodych artystów, 
wychowawców domów dziecka, domów poprawczych, 
psychologów. Na filozofii LET swoje działania o charakte-
rze edukacyjnym oparło Muzeum Sztuki w Łodzi. Projekty 
partycypacyjne muzeum mają zarówno charakter progra-
mów społecznych (np. Galeria Dżinsów – patrz Tabela 3), 

edukacyjnych, jak i wystawienniczych (np. ms3 Re:akcja, 
2009). Muzeum Współczesne Wrocław realizuje projekty 
partycypacyjne w ramach programu działań społecznych, 
jak też angażujące odwiedzających w projekty artystyczne 
(Samoobsługowe muzeum – patrz Tabela 3). Działania edu-
kacyjne oraz społeczne poza siedzibą oparte na partycypa-
cji podjęło Muzeum Etnograficzne w Krakowie (np. Wolne 
Muzeum na Wolnicy. Kolektyw Kazimierz oraz Rakowicka 10 
– patrz Tabela 3). Nie jest to żadną miarą lista kompletna, 
jedynie kilka przykładów projektów o różnym charakterze, 
realizowanych przez różne typy instytucji.

W wielu przypadkach projekty te mają charakter tereno-
wy i łączą się np. z działaniami rewitalizacyjnymi na rzecz 
otoczenia muzeów, bywają też realizowane w miejscach, 
które nawet nie wiążą się z działalnością instytucji. Projekty 
partycypacyjne przybierają charakter działań edukacyjnych 
bądź wystawienniczych, a ich opracowaniem i realizacją zaj-
mują się najczęściej j działy edukacji .

Wyjątkowy, nie tylko na gruncie polskiego muzealnictwa, 
ale także w kontekście międzynarodowym, jest projekt 
W muzeum wszystko wolno zrealizowany w latach 2015–
2016 przez Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW)8. Jego 
celem było przygotowanie głównej wystawy czasowej przez 
grupę dziecięcych kuratorów. Łącznie w projekcie udział 
wzięło 69 dzieci w wieku 6–14 lat, które zostały podzielo-
ne na sześć zespołów. Każdy z zespołów pracował nad swoją 
wystawą w oddzielnej sali, które łącznie złożyły się na wiel-
ką wystawę czasową. Przygotowania do niej trwały pół roku 
i obejmowały cotygodniowe spotkania, każdorazowo trwają-
ce po około 4 godziny. Był to więc projekt długofalowy, pole-
gający na systematycznej pracy z konkretną grupą osób.

Koncepcja takiego modelu pracy nie jest nowa, nie była 
jednak dotąd realizowana w takiej skali i z takim rozma-
chem. MNW podeszło do tej wystawy z takim samym pro-
fesjonalizmem, jak do każdej innej – została przygotowana 
przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, który wcielił 
w życie wizję wystawy stworzoną przez dzieci. Pomysł na 
W muzeum wszystko wolno czerpie wzory z brytyjskiego 
projektu Young Tate i innych długofalowych programów 
skierowanych do młodych odbiorców realizowanych przez 
brytyjskie muzea.

Celem Young Tate było ustanowienie platformy dla gru-
py młodych odbiorców Galerii Tate, którzy poprzez serię 
spotkań, dyskusji, warsztatów i kreatywnych zadań mieliby 
wpływ na tworzenie oraz dostosowywanie programu mu-
zeum dla swoich potrzeb i oczekiwań9. W przestrzeni mu-
zeum powołano grupę złożoną z osób w wieku 14–25 lat 
(w tym przedziale wiekowym osoby najrzadziej odwiedza-
ją muzeum, poza grupami zorganizowanymi) działającą na 
rzecz swoich rówieśników, zachęcającą ich do uczestnictwa 
w muzealnym programie. Young Tate w Tate Liverpool roz-
poczęło działalność w 1994 roku. Wielkość grupy określono 
na początku na 30 osób przy założeniu, że po pierwszych 
spotkaniach liczba ta spadnie o połowę. Warunkiem człon-
kostwa w grupie był udział w co najmniej jednym spotkaniu 
w miesiącu, większe zaangażowanie było dobrowolne.

Podczas każdego spotkania odbywała się prelekcja pra-
cownika muzeum, grupa zwiedzała budynek, w tym po-
mieszczenia niedostępne dla zwiedzających. Dzięki temu, 
a także poprzez fakt, że często spotykano się w czasie, gdy 
muzeum było dla zwiedzających zamknięte, budowana była  
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Tabela 3. Wybrane projekty o charakterze partycypacyjnym zrealizowane przez polskie muzea i centrum sztuki współczesnej. Opisy pochodzą z książki W po-
szukiwaniu nowej roli muzeum, K. Jagodzińska i J. Strycharz (red.), w przygotowywaniu [2016]

Table 3. A selection of participatory actions undertaken by Polish museums and the Centre for Contemporary Art. Descriptions are taken from W poszukiwa-
niu nowej roli muzeum, K. Jagodzińska and J. Strycharz (ed.), in preparation [2016]

Nazwa instytucji, tytuł 
projektu Data, miejsce Opis projektu

Centrum  Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie – Laborato-
rium Edukacji Twórczej:
4 x Pieróg – czyli władza 
dla wyobraźni

1990–1993 (latem), poza 
siedzibą CSW:
wieś Pieróg pod Siedlcami

Projekt został zrealizowany we wsi Pieróg, nieopodal której znajduje się Ośrodek Pracy Twór-
czej w Chlewiskach. Maria Parczewska, kuratorka LET tłumaczy, że było to miejsce elitarne, 
zarezerwowane dla wysokiej sztuki, a przyjeżdżający tu twórcy raczej nie przekraczali bram 
ośrodka1. Projekt początkowo zakładał pracę z dziećmi, po czym grupa ta była rozszerzana, 
by ostatecznie objąć całe rodziny. Czas spędzony we wsi i regularne powroty sprawiły, że 
mieszkańcy oswoili się z animatorami i zdecydowali na udział w projekcie. W finale powstała 
wystawa, na którą prace tworzyli mieszkańcy. Na dostarczonych przez animatorów drewnia-
nych panelach (każdy podzielony na cztery płaszczyzny: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, 
starość) mieli za zadanie stworzyć pracę. Każdej rodzinie pomagał, w szczególności w zakresie 
techniki, artysta. Wystawa została zaprezentowana w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Ce-
lem projektu w Pierogu była zmiana, ale niekoniecznie fundamentalna. Jak mówi Parczewska: 
muszą upłynąć lata, żeby się w ogóle jakieś zmiany dokonały. […] w tym, co się w Pierogu zda-
rzyło, było kilka ważnych momentów. Mieszkańcy przeżywali sytuację święta i radości z tego 
powodu, że ktoś się nimi zajął. […] zwłaszcza dzieci nauczyły się wielu rzeczy, odkryły swoje 
mocne strony […]2. 

Muzeum Współczesne 
Wrocław: Samoobsługowe 
muzeum

od 2012, w siedzibie 
muzeum

W ramach projektu powstała monumentalnych rozmiarów panorama, do której można było 
przytwierdzać przygotowane wcześniej elementy pejzażu. Zajęła całe drugie piętro muzeum. 
Namagnesowane elementy można było przemieszczać i dowolnie układać w formie kolażu. 
Zgodnie z założeniem: manipulowanie olbrzymim kolażem może mieć charakter nieskrępowa-
nej zabawy, ale jednocześnie zmusza do refleksji nad strukturą dzieła wizualnego, nad istotą 
obrazu3. W 2014 r. w ramach wystaw z cyklu Samoobsługowego Muzeum zwiedzającym udo-
stępniony został Uzewnętrzniacz – instalacja służąca do jednoczesnego komponowania obrazu 
i muzyki, przy udziale dotyku i wprawionego w ruch ciała. Instalacja była instrumentem, w któ-
rym zmiana położenia fragmentów obrazu zmieniała barwę słyszanych dźwięków – tłumaczy 
Magdalena Skowrońska, kuratorka programu edukacyjnego. Bawiący się „Uzewnętrzniaczem” 
miał za zadanie wybranie jednej spośród przedstawionych na panoramie muszli i ułożenie śli-
maka z abstrakcyjnie wyciętych elementów niesfotoszopowanego ciała. Odsłona projektu zrea-
lizowana w 2015 roku dedykowana była zmysłom, które zaangażowane zostały, by zwiedzający 
w sposób spotęgowany mógł doświadczyć przestrzeni schronu [w nim mieści się tymczasowa 
siedziba muzeum – przyp. aut.]. „W Ziemi” to instalacja wyłączająca przynajmniej na chwilę 
dominację wzroku i tworząca przestrzeń do „odczuwania inaczej” – za pomocą dotyku, zapachu 
i dźwięku. Pogrążeni w mroku, zanurzeni w miękkiej ziemi posłuchać możemy legend i bajek, 
a następnie oswoić Pomruk, którego futrzastą sylwetę ułożymy na planszy magnetycznej4.

Muzeum Sztuki w Łodzi: 
Galeria Dżinsów

2014, poza siedzibą muze-
um: Łódź

Miejscem realizacji projektu był lokal przy ul. Wschodniej, oddalony nieco ponad kilometr od 
siedziby oddziału ms2 oraz 750 m od ms1. Ulica ta i jej najbliższe otoczenie cieszy się złą sławą, 
koncentrują się tu problemy społeczne i ekonomiczne, tkanka architektoniczna ulega degra-
dacji. W lokalu otwarta została Galeria Dżinsów – „sklep” z pozyskanymi od sponsorów spod-
niami. Spodni jednak nie można było kupić, a jedynie wymienić na pracę twórczą, do której 
można się było przyłączyć w trakcie codziennych warsztatów skierowanych do mieszkających 
w okolicy dzieci w wieku 7–12 lat. Stale powiększająca się galeria prac dzieci była dostępna 
dla publiczności Festiwalu Łódź Czterech Kultur, w ramach którego realizowany był projekt. 
Ostatniego dnia dzieci biorące udział w projekcie otrzymały upragnione dżinsy. Jak pisze kie-
rujący działem edukacji Leszek Karczewski projekt ten miał przede wszystkim wymiar spo-
łeczny. Organizatorzy warsztatów szybko zorientowali się, że przychodzące na zajęcia dzieci 
są głodne, zapadła więc decyzja, że każdego dnia w lokalu będzie gotowana zupa5. W efekcie 
realizacji projektu pracownicy działu edukacji muzeum zaczęli lobbować w Urzędzie Miasta 
Łodzi na rzecz utworzenia w rewitalizowanym kwartale śródmieścia Łodzi, w ramach długofa-
lowej rewitalizacji społecznej, instytucjonalnej świetlicy twórczej dla dzieci. „Galerię Dżinsów” 
traktujemy jak prototyp, który pozwolił zdiagnozować potrzeby dzieci z ul. Wschodniej oraz 
sposób, w jaki należy przekształcić doraźne działanie w permanentną, codzienną pracę6.

1 Rozmowa z Marią Parczewską, kuratorką Laboratorium Edukacji Twórczej działającego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 
przeprowadzona 23 października 2013 r. przez Katarzynę Jagodzińską.

2 Projekt 4 x Pieróg w rozmowie z Małgorzatą Muszańską wspominają Janusz Byszewski i Maria Parczewska, w: M. Parczewska, J. Byszewski, Muzeum jako 
rzeźba społeczna, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2012, s. 76.

3 Otwarcie Samoobsługowego muzeum, http://muzeumwspolczesne.pl/mww/kalendarium/wydarzenie-specjalne/otwarcie-samoobslugowego-muzeum-
-rita-baum-numer-do-zabawy-koncert/ [dostęp: 23.04.2016].

4 Rozmowa z Magdaleną Skowrońską, kuratorką programu edukacyjnego Muzeum Współczesnego Wrocław, przeprowadzona 27 listopada 2015 r. przez 
Katarzynę Jagodzińską.

5 L. Karczewski, Sztuka czy zupa. Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej, „Muzealnictwo” 2015, nr 56, s. 163.
6 Ibidem, s. 164.  
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muzeum: słowo – obraz – przedmiot

atmosfera wyjątkowości, rodzaju elitarnego klubu, do któ-
rego nie każdy mógł należeć. W ramach Young Tate powo-
łano grupę, której celem było przygotowanie wystawy. Jej 
spotkania organizowano raz w tygodniu, popołudniami, 
przez 12 miesięcy. Do udziału w pracach zespołu zgłosiło się 
14 osób, które wystąpiły w roli młodych kuratorów. Celem 
wystawy było sprawienie, aby XX-wieczna kolekcja Galerii 
Tate była bardziej przystępna dla młodej widowni. Grupa 
dokonała wyboru tematu i tytułu wystawy – „Testing the 
Water: a Collection display selected by Young Tate”10 – na-
stępnie wyboru prac, stworzyła teksty i opisy do katalogu 
oraz podpisy na ściany w galerii, zaproponowała również 
sposób aranżacji. Muzeum podkreślało, że wystawę otwar-
tą w 1995 r. przygotowywano z zachowaniem tych samych 
wysokich standardów, którym sprostać musi każda inna re-
alizowana przez muzeum ekspozycja. 

Doświadczenie pracy nad wystawą w ramach Young Tate 
zostało powtórzone w 2011 r., kiedy w ramach europej-
skiego projektu Youth Art Interchange Phase II grupa zre-
alizowała wystawę „A Sense of Perspective”11. W tym sa-
mym roku Young Tate przekształciło się w Tate Collective. 
Spotkania realizowane są co tydzień. Bierze w nich udział 
10–17 osób. Członkowie grupy decydują, czym chcą się 
zająć w danym roku, a pracownicy muzeum pomaga-
ją im w realizacji planu. Przy okazji wystawy „Glam! The 
Performance of Style” (2013) zorganizowali wydarzenia mu-
zyczne (realizowane poza siedzibą muzeum). Grupa w ca-
łości opracowała program i zajęła się jego realizacją – od 

negocjacji z instytucją, na terenie której wydarzenie miało 
miejsce, poprzez kwestie finansowe, druk materiałów, przy-
gotowanie sali, po sprzedaż biletów.

Praca nad wystawą w Muzeum Narodowym w Warszawie 
miała podobny charakter – dzieci wybrały temat (łącznie 
sześć tematów: Las, Taniec Minotaura, Pokój strachów, Gra 
w bohatera, Skarbiec, Zmiany), dobrały prace na wystawę, 
stworzyły opisy, zastanawiały się nad sposobem aranżacji, 
nagrały audio przewodniki. Z tą różnicą, że polscy kuratorzy 
byli dużo młodsi, a grupa dużo większa. Bożena Pysiewicz, 
zastępczyni kierownika Działu Edukacji MNW i koordynator-
ka wydarzenia tłumaczyła, co projekt dał jego uczestnikom: 
Udział w projekcie umożliwił im poznanie instytucji muzeal-
nej, poznanie zbiorów, poznanie obiektów, a przede wszyst-
kim poznanie siebie i poznanie innych dzieci. Dzieci przez pół 
roku spotykają się z kuratorami i zdobywają wiedzę o sztu-
ce. Chcą tę wiedzę zdobyć. Zaprzyjaźniają się z wybranymi 
obiektami i uważają je niejako za swoje – oni je wybrali, oni 
je uwolnili z magazynów, oni je odnaleźli i się nimi zaopie-
kowali. To jest często bardzo osobista relacja z zabytkiem12.  

Koordynatorzy projektu podkreślają, że nie jest to wystawa 
dziecięca ani dla dzieci, lecz wystawa dla wszystkich, na któ-
rej swoją perspektywę zbiorów MNW zaproponowały dzieci. 
To perspektywa nieobarczona znajomością historii sztuki, ka-
nonów, estetyki, bazująca na świeżym spojrzeniu i interpreta-
cjach nieodnoszących się do wiedzy historyka sztuki.

Zgodnie z pierwotnym zamysłem Agnieszki Morawińskiej – 
dyrektor MNW, wystawa ta miałaby się stać swojego rodzaju 

Nazwa instytucji, tytuł 
projektu Data, miejsce Opis projektu

Muzeum Etnograficzne im. 
Seweryna Udzieli w Kra-
kowie: Wolne Muzeum na 
Wolnicy. Kolektyw Kazi-
mierz oraz Rakowicka 10

2013–2015, poza siedzibą 
muzeum: Kraków

Projekt Wolne Muzeum na Wolnicy został osadzony w historii i tożsamości dzielnicy Kazimierz, 
gdzie znajduje się siedziba muzeum. Realizowany był w 2013 r. we współpracy z Centrum 
Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL. Celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzie-
ży, które w ramach projektu poznawały swoje sąsiedztwo i podejmowały działania na rzecz 
zmiany. Zgodnie z założeniem działania zostały zaprojektowane w taki sposób, by związane 
z nimi decyzje były podejmowane przez samych uczestników i by to oni byli autorami i orga-
nizatorami poszczególnych przedsięwzięć. W ramach projektu odbyła się seria warsztatów 
i gier terenowych, zrealizowana też została reaktywacja jednego z podwórek na Kazimierzu: 
Pomysł powstał na bazie obserwacji naszego najbliższego otoczenia – mówi Anna Grajewska. 
Podwórko zostało wybrane w trakcie rozmów z dziećmi uczestniczącymi w programie. Duża 
część z dzieci mieszkała w tej kamienicy. Zależało nam również, aby to było podwórko w ka-
mienicy bez domofonu7.
Projekt miał swoją kontynuację w kolejnych latach – w 2013 r. rozpoczęła się realizacja pro-
jektu Rakowicka 10 realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finanso-
wanego z Funduszy EOG. W pierwszym roku realizowane były działania, których celem był 
remont sali w Centrum Izaaka 5. W ich efekcie powstała przestrzeń służąca wypoczynkowi 
i zabawie. Została ona zaprojektowana wspólnie z dziećmi biorącymi udział w przedsięwzię-
ciu. To one były pomysłodawcami i wykonawcami głównych elementów wyposażenia sali. 
Stworzyliśmy przestrzeń laboratoryjną, w której cyklicznie dobudowujemy kolejne elementy. 
Przejście od pomysłu, poprzez projekt, aż do wdrożenia konkretnych rozwiązań uczy trudnej 
sztuki negocjacji, rozwija kreatywności oraz wzmacnia poczucie siły sprawczej8.
W drugim etapie programu powstał Ogród zabaw przy ul. Piekarskiej. Punktem wyjścia do 
jego powstania były ankiety i wywiady przeprowadzone z mieszkańcami, w których pytano 
o ich potrzeby: największym problemem dzielnicy jest brak dobrze zagospodarowanych te-
renów zielonych, gdzie można odpocząć, spotkać się z sąsiadami i schować przed zgiełkiem. 
Brakuje też miejsc, w których mogłyby się spotykać i bawić dzieci w wieku szkolnym – jedyny 
plac zabaw w dzielnicy przyciąga głównie przedszkolaki i młodsze dzieci wraz z rodzicami – 
można przeczytać w informacji prasowej9.
Ogród został otwarty w listopadzie 2015 roku. Jego projekt został oparty na pomysłach dzieci, 
jakie zostały wypracowane podczas warsztatów. Budulcem stały się naturalne materiały, takie 
jak drewno, żwir, piasek, szyszki, wiklina oraz roślinność.

7  Rozmowa z Anną Grajewską, koordynatorką działu edukacji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, przeprowadzona 1 grudnia 2015 r. 
przez Katarzynę Jagodzińską.

8  Rakowicka 10, http://etnomuzeum.eu/viewItem,rakowicka_10.html [dostęp: 23.04.2016].
9  Informacja prasowa: Niezwyczajny OGRÓD ZABAW przy ul. Piekarskiej, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 29 października 2015 r. 
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projektem pilotażowym, który zostanie podjęty przez inne pol-
skie muzea. Ułatwić to ma dokumentacja poszczególnych eta-
pów pracy (materiały video i audio udostępniane na stronie 
internetowej muzeum, katalog opublikowany dopiero w trak-
cie wystawy13, co umożliwiło uwzględnienie materiałów z jej 
otwarcia, seminarium poświęcone tworzeniu wystawy). Jak 
stwierdziła Morawińska: dzieci w naszych instytucjach są tro-
chę pariasami – stanowią największą część muzealnej publicz-
ności, a jednocześnie muzea są instytucjami bardzo tradycyj-
nymi, które nie zostały pomyślane dla dzieci. Dzieci przychodzą 
do muzeum, gdzie obrazy wiszą za wysoko, gdzie nie można 
zajrzeć do gablotek, gdzie tworząc muzealną narrację nikt nie 
pomyślał o małym widzu. Dlatego pomyślałam sobie, aby tych 
małych widzów, którym nic nie wolno – bo każda wizyta w mu-
zeum zaczyna się samych zakazów, od informacji „Dzieci, tu 
jest muzeum, tu nie wolno biegać, nie wolno krzyczeć, nie wol-
no dotykać…” – zapytać, co by sami chcieli w muzeum oglądać 
i co by chcieli pokazać innym14.

Czy/gdzie są granice?
Wyniki ankiety świadczą o pozytywnym nastawieniu re-
spondentów do idei muzeum partycypacyjnego, jak również 

o dość dobrej orientacji jeśli chodzi o znaczenie tego po-
jęcia w praktyce muzealnej. To jednak wcale nie oznacza, 
że model ten jest często wcielany przez muzea w życie. 
Decydują się po niego sięgać jedynie wybrane placówki. 
Co istotne, robią to w postaci różnych formatów – wysta-
wy jako największe i najbardziej złożone projekty należą 
do rzadkości, dużo prościej działania partycypacyjne reali-
zować w ramach różnego rodzaju programów towarzyszą-
cych wystawom, najczęściej o charakterze jednorazowym.

MNW stworzyło na polskim gruncie model pracy z przy-
byszem z zewnątrz – nieprofesjonalistą w zakresie zbio-
rów muzealnych. Otworzyło się na nieszablonowe pomysły 
i przede wszystkim zaryzykowało wpuszczając dzieci do ma-
gazynów, pozwalając im na dokonanie wyborów (nierzadko 
zaskakujących), rejestrując ich szczere wypowiedzi, które 
finalnie stały się częścią ekspozycji. W muzeum wszystko 
wolno to promocyjne hasło zwracające uwagę na (nową?) 
filozofię muzeum. Oczywiście nie jest to – bo nie może być 
– przestrzeń pełnej wolności. Jak wskazali ankietowani, 
ograniczeniem dla wolności jest chociażby bezpieczeństwo 
zbiorów, co w kontekście pracy nad tą wystawą oznaczało 
ograniczenia w doborze prac (ze względów konserwator-
skich nie każdy wskazany przez dzieci w magazynie obiekt 

1. Wizyta w Gabinecie Monet i Medali, projekt W muzeum wszystko wolno 
MNW

1. Visit to the Cabinet of Coins and Medals, the Anything Goes Museum 
project, the National Museum in Warsaw

2. Wizyta w Magazynach Ceramiki, projekt W muzeum wszystko wolno 
MNW

2. Visit to the Warehouse of Ceramics, the Anything Goes Museum project, 
the National Museum in Warsaw

3. Wizyta w Magazynie Rzeźby w Królikarni, projekt W muzeum wszystko 
wolno MNW

3. Visit to the Warehouse of Sculpture in the Królikarnia, the Anything Goes 
Museum project, the National Museum in Warsaw

4. Wizyta w Magazynie Tkanin, projekt W muzeum wszystko wolno MNW

4. Visit to the Warehouse of Textiles, the Anything Goes Museum project, 
the National Museum in Warsaw
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mógł zostać pokazany), czy determinowało jej aranżację. 
Sposób pracy nad wystawą stanowił realizację określonego 
scenariusza, który oferował wolność wyboru i wypowiedzi, 
ale w określonych przez muzeum ramach.

Tutaj pojawiają się tytułowe granice partycypacji. Leszek 
Karczewski kierujący działem edukacji w Muzeum Sztuki 
w Łodzi słusznie stwierdził, że partycypacja powinna  pole-
gać na współdziałaniu wszystkich ze wszystkimi, a nie bazo-
wać tylko na uczestnikach działania, którzy zostają wpisani 
w ramę edukacyjnego scenariusza: Prawdziwa partycypa-
cja to działania rozumiane jako działanie przeprowadzone 
z jego uczestnikami, nie zaś dla nich lub o nich […]15.

Specyfika muzeum nie pozwala jednak na równość i wol-
ność stron wchodzących w interakcję: Reguła równości part-
nerów w partycypacyjnym procesie nie pozostawia miejsca 
dla specyfiki muzeum jako instytucji posiadającej kolekcję, 
jako że władza instytucji zostanie unieważniona. Zarazem […] 
muzeum jako instytucja zajmuje kluczową pozycję w siatce 
dystrybucji wiedzy, kompetencji, umiejętności, postaw i war-
tości nie pozostawiając miejsca na partycypację16.

Karczewski przedstawia muzeum jako przestrzeń wyklu-
czenia: Muzeum prawie w ogóle nie jest przestrzenią wol-
ności. Jest przestrzenią wykluczenia jak żadna inna: przez 

to, co pokazuje, a czego nie pokazuje; przez to jak pokazu-
je, a jak nie pokazuje; przez to dla kogo, a dla kogo nie itd. 
Wykluczają teksty, przepisy bezpieczeństwa, kwalifikowane 
opiekunki ekspozycji. Nie można także mówić, że prowadzi 
się demokratyczne procesy edukacyjne wówczas, gdy wie się 
wszystko, zna się scenariusz, wiadomo co potencjalnie może 
powstać (a przynajmniej, co na pewno nie powstanie). […] 
W obrębie ramy sytuacji edukacyjnej hierarchia muzeum – 
odbiorca musi przestać ważyć. Chodzi o zbudowanie takiego 
warsztatu, w którym odbiorca będzie mógł przejąć odpowie-
dzialność, albo wziąć za niego współodpowiedzialność17.

Z pewnością nie jest to łatwe, gdyż w takiej sytuacji nie 
można przewidzieć ani przebiegu akcji, ani jej końcowego 
efektu. O pełnej partycypacji w muzeum mówić nie można 
(o ile w ogóle na jakimkolwiek polu jest ona możliwa). Ale, 
czy aby osiągnąć cele edukacyjne i społeczne jest ona nie-
zbędna? Chyba nie.

Wydaje się, że z pozytywnym nastawieniem osób zarzą-
dzających muzeami do idei muzeum partycypacyjnego, czę-
sto nie idzie w parze myślenie o własnym muzeum jako par-
tycypacyjnym (mimo deklaracji wyrażonej w ankiecie). Jakby 
przeważało myślenie, że taki model lepiej sprawdzi się gdzie 
indziej, w muzeum o innym profilu. Pozostaje też pytanie, czy 

8. Nagrywanie wypowiedzi dzieci nt. przygotowań do wystawy „W muzeum 
wszystko wolno” MNW

8. Recording children’s statements concerning the "Anything Goes Muse-
um" exhibition, the National Museum in Warsaw

5. Konferencja prasowa z udziałem dziecięcych kuratorów, projekt W muze-
um wszystko wolno MNW

5. Press conference with participation of children-curators, the Anything 
Goes Museum project, the National Museum in Warsaw

6. Księga z projektami jednej z grup kuratorskich, projekt W muzeum wszyst-
ko wolno MNW

6. Book with projects by a group of curators, the Anything Goes Museum 
project, the National Museum in Warsaw

7. Wspólne zdjęcie dziecięcych kuratorów, projekt W muzeum wszystko wol-
no MNW

7. Photograph of children-curators, the Anything Goes Museum project, the 
National Museum project in Warsaw

(Fot. 1-3 – P. Grochowalski, 4 – M. Jakubowski, 5 – B. Bajerski – dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie; 6-8 – K. Jagodzińska) 
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realizacja pojedynczych, choćby niewielkich projektów par-
tycypacyjnych, uprawnia do zastosowania etykiety „muzeum 
partycypacyjne”? Moim zdaniem nie. Taka metoda działania 
powinna wypływać ze strategii instytucji. Programy zaprasza-
jące do współdziałania, współtworzenia i w pewnym stopniu 
do współodpowiedzialności winny stanowić realizację takiej 
strategii, a nie pełnić jedynie roli gotowego narzędzia, które 
sprawdzi się w komunikatach pijarowych.

Zaprezentowane w tekście wystawy i projekty społecz-
ne wyrastają z takich strategii, bądź też rodzą się z głębszej 
refleksji nad tożsamością muzeum. Mimo że inna jest ich 
skala i charakter – jedne na wiele miesięcy angażują na-
wet kilkanaście osób spośród zespołu muzealnego i zajmu-
ją przestrzeń wystawową, inne realizowane są poza murami 
instytucji, trwają krótko, kilka dni, a nawet kilka godzin – to 
jednak można zaryzykować generalizujące stwierdzenie, że 
mogą one prowadzić zarówno do zmiany społecznej, jak też 
zmiany w zakresie funkcjonowania samego muzeum – zarzą-
dzania, praktyki tworzenia wystaw, edukacji czy komunika-
cji. Umożliwienie nieprofesjonalistom podejmowania decyzji 
programowych, włączanie ich do procesu tworzenia muzeal-
nych strategii, traktowanie jak równorzędnego partnera, np. 
konsultanta, stanowi dla samego muzeum (podobnie jak dla 
„odwiedzającego”) lekcję, z której może wyciągać wnioski 
dla przyszłych działań programowych i organizacyjnych. I tak 
np. projekt MNW dla zwiedzających mógł stanowić ciekawy 
eksperyment pokazujący, w jaki sposób na zbiory muzealne 
patrzą osoby nie będące historykami sztuki, które dokonują 

ciekawych zestawień opartych nie na chronologii, warsztacie, 
czy wartościach, ale na podjętych przez artystów tematach, 
na zestawieniach kolorystycznych, na emocjach. Dla pracow-
ników muzeów – kadry zarządzającej, kustoszy, kuratorów, 
edukatorów – to eksperyment pokazujący, w jaki sposób 
grupa znajdująca się na co dzień na zewnątrz procesów za-
chodzących za zamkniętymi drzwiami muzeum, poznaje te 
procesy i zaczyna je kształtować po swojemu. I wreszcie dla 
młodych kuratorów to jedyne w swoim rodzaju doświadcze-
nie związane zarówno z poznawaniem muzealnej instytucji, 
jak również z nauką prowadzenia dyskusji, wypowiadania 
się, osiągania kompromisów, nauką pracy w grupie i naby-
waniem wielu innych kompetencji.

Granice partycypacji w muzeum wyznaczają nie tylko zbio-
ry, ale w pierwszym rzędzie tworzą je obawy samych muze-
ów (osób nimi zarządzających, zespołu muzealnego) przed 
zmianą filozofii działania, która zakłada większe otwarcie się 
na zwiedzającego i rzeczywisty dialog, a nie jedynie transmi-
sję informacji i wiedzy. Realizacja działań o charakterze par-
tycypacyjnym to przecież jedna ze strategii na przeprowa-
dzenie zmiany w zakresie funkcjonowania muzeów. Graham 
Black, autor książki Transforming Museums in the Twenty-
first Century stwierdził, że dzisiaj ludzie już nie zgadzają się 
na bycie pasywnymi odbiorcami wszystkiego, co oferują rzą-
dy, kampanie lub instytucje kulturalne jak muzea18. Zmiana 
jest więc konieczna. A partycypacja wprowadzana w muzeal-
nych programach na pewno jest tą formą strategii, po którą 
warto sięgać. Korzysta na niej i odbiorca i muzeum.

Streszczenie: Na przestrzeni minionych kilkunastu lat 
w muzeach na całym świecie obserwujemy dynamiczne 
zmiany w zakresie podejścia do muzealnej publiczności. 
W centrum zainteresowania coraz większej liczby muzeów 
staje widz, a spełnianie jego oczekiwań i potrzeb staje się 
priorytetem kadry zarządzającej. Słowo „widz” często prze-
staje też znaczyć tylko muzealnego gościa. Odwiedzający 
muzeum staje się bowiem uczestnikiem muzealnych aktyw-
ności, a nawet ich współtwórcą. W Wielkiej Brytanii pro-
jekty oparte na idei współtworzenia programu muzealne-
go przez publiczność realizowane są np. przez Galerię Tate, 
która od połowy lat 90. XX w. prowadzi program Young Tate 
(później Tate Collective) dla młodych odbiorców. W Stanach 
Zjednoczonych partycypację w muzeach propaguje Nina 
Simon, która w działalności partycypacyjnej znalazła 

ratunek dla Muzeum Sztuki i Historii w Santa Cruz. W Polsce 
po praktyki angażujące odbiorców z sukcesem sięga np. 
Muzeum Sztuki w Łodzi, a ostatnio na nieporównywalną 
dotąd skalę – Muzeum Narodowe w Warszawie w projek-
cie wystawy „W muzeum wszystko wolno”, której kuratora-
mi były dzieci. Wiadomo jednak, że w muzeum nie wszystko 
jest dozwolone, a każda praktyka partycypacyjna – nieza-
leżnie od elastyczności scenariusza – zawsze musi pozostać 
w jego ryzach. Celem artykułu jest identyfikacja znaczeń 
przypisywanych muzealnej partycypacji przez osoby kieru-
jące muzeami oraz refleksja nad granicami wolności osób 
uczestniczących w muzealnym programie. Metodologia 
obejmie analizę porównawczą wybranych praktyk partycy-
pacyjnych realizowanych przez muzea oraz ankietę przepro-
wadzoną wśród osób zarządzających muzeami.

Słowa kluczowe: partycypacja, muzeum partycypacyjne, zwiedzający, muzealna publiczność.

Przypisy
1  Rozesłana do dyrektorów 46 muzeów (10 państwowych, 8 współprowadzonych, 26 samorządowych i 2 utworzonych przez osoby prawne). W całości ankietę 

wypełniło 28 osób (na pierwsze pytanie „Czym dla Pana/i jest muzeum partycypacyjne?” odpowiedzi udzieliły 33 osoby) reprezentujących odpowiednio: 
8 muzeów państwowych, 3 współprowadzone i 17 samorządowych. Muzea te reprezentują różne typy zbiorów: artystyczne, historyczne, etnograficzne, 
wielodziałowe, rezydencje, techniki, etnograficzne. W 13 przypadkach odpowiedzi udzielił dyrektor, w 8 wicedyrektor, a w 7 inna oddelegowana w tym celu 
osoba. Ankieta była wypełniana w terminie 21 marca – 9 kwietnia 2016 r. poprzez platformę SurveyMonkey.

2  P. Poławski, Technologie partycypacji, w: A. Przybylska i A. Giza (red.), Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 30.

3  N. Simon, The Participatory Museum, Santa Cruz 2010, s. ii-iii.
4  N. Simon, The Participatory…, s. ii. 
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5  J. Byszewski, Muzeum jako rzeźba społeczna, w: J. Byszewski i M. Parczewska, Muzeum jako rzeźba społeczna, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski, Warszawa 2012, s. 11.

6  J. Hagmajer, Nie trzeba być utalentowanym, żeby być twórczym – wywiad z Januszem Byszewskim, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej http://www.
wpek.pl/wpek,3,1634.html?locale=pl_PL [dostęp: 16.04.2016].

7  P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011.
8  Wszystkie fotografie zamieszczone w tekście prezentują różne etapy pracy nad wystawą „W muzeum wszystko wolno” w Muzeum Narodowym w Warsza-

wie, 28.02.–08.05.2016. Jest to najszerzej jak dotąd zakrojony projekt o charakterze partycypacyjnym zrealizowany przez polskie muzeum.
9  Informacje na temat działalności Young Tate pochodzą z rozmowy z Lindsey Fryer, kierowniczką działu nauczania Tate Liverpool, przeprowadzonej 18 marca 

2013 r. przez autorkę w związku z przygotowaniem książki: W poszukiwaniu nowej roli muzeum, K. Jagodzińska i J. Strycharz (red.), w przygotowywaniu.
10  Wystawie towarzyszył katalog: Testing the water: a collection display selected by Young Tate, Tate Gallery Liverpool, London 1995.
11  Wystawie towarzyszył katalog: A Sense of Perspective, Tate 2011.
12  Rozmowa z Bożeną Pysiewicz, zastępcą kierownika Działu Edukacji MNW, przeprowadzona 16 stycznia 2016 r. przez Katarzynę Jagodzińską, w związku 

z przygotowaniem książki: W poszukiwaniu nowej … 
13  Wystawie towarzyszy książka: W Muzeum wszystko wolno, M. Bukowska (red.), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2016.
14  Wypowiedź Agnieszki Morawińskiej, dyrektor MNW, podczas seminarium Jak to się stało, że „W Muzeum wszystko wolno”? zorganizowanego 18.04.2016 

przez MNW.
15  L. Karczewski, Kłopot z partycypacją. Nowa muzeologia i agoniczna demokracja, w: Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?, M. Kosińska, K. Sikorska, 

A. Skórzyńska (red.), Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012, s. 103.
16  L. Karczewski, Edukator, instytucja, twórczość, w: Zawód: kurator, M. Kosińska, K. Sikorska, A. Czaban (red.), Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014, s. 572.
17  Rozmowa z Leszkiem Karczewskim, kierownikiem działu edukacji w MSŁ, przeprowadzona 27 września 2013 r. przez Katarzynę Jagodzińską w związku 

z przygotowaniem książki: W poszukiwaniu nowej …
18  G. Black, Transforming Museums in the Twenty-first Century, Routledge, London, New York 2012, s. 3.
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