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Wstęp
Muzea mają już wielowiekową historię. Niegdyś kojarzące się z dostojnymi 
wnętrzami wypełnionymi starymi przedmiotami, współcześnie zyskują na 
znaczeniu jako miejsca doświadczania przeszłości i uczenia się. Dostęp-
ność bogatej oferty kulturalnej powoduje, że muzea muszą stale zabie-
gać o zwiedzających. W obliczu zmian technologicznych i ewoluujących 
potrzeb społecznych, muzea, jak wszystkie instytucje, muszą się stale 
zmieniać i odnawiać. Owszem, w czasach zglobalizowanej płynności i nie-
oznaczoności, pozostają strażnikami wspólnotowej tożsamości i pamięci, 
zaporami przeciwko ignorancji i zbiorowej dezorientacji, jednakże, jako 
instytucje użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze, powinny być 
zarządzane w sposób ekonomicznie efektywny i kreatywny.

Sposób funkcjonowania muzeów powinien uwzględniać zmiany techno-
logiczne i przemiany społeczne. Przemiany demograficzne w wielu pań-
stwach Europy oznaczają starzenie się społeczeństwa, a równocześnie 
zwiększony napływ osób z cywilizacji nie-europejskich. Wszędzie obser-
wowany jest regres małych miast, a wielkie ośrodki miejskie jeszcze 

Muzeum, podobnie jak biblioteka, legitymizuje swoje dziedzictwo, 
pozwala mu na wyróżnianie się w sposób trwały.
Un musée, comme une bibliothèque, légitime son patrimoine, 
lui permettant d’être distingué de manière pérenne.

— Bertrand Mazeirat, Musée d’art et d’histoire de Genève

Przedsiębiorcze muzeum1.  
Francuskie inspiracje

1    W opracowaniu tym piszemy głównie o Muzeach Francji. Muzea Francji to muzea zatwierdzone 
przez państwo i korzystające głównie z jego pomocy, zgodnie z przepisami ustawy z 4 stycznia 2002 r. 
W przywołanej ustawie termin „muzeum Francji” definiuje się jako „wszelka stała kolekcja dóbr, któ-
rych zachowanie i prezentacja odpowiada interesowi publicznemu i jest zorganizowana w celu zapew-
nienia wiedzy, edukacji i publicznej rozrywki. Misją muzeów cieszących się statusem Muzeum Francji 
jest zachowanie, odnawianie, badanie i wzbogacanie swoich zbiorów, udostępnianie ich społeczeń-
stwu, opracowywanie i prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających mających na celu 
zapewnienie równego dostępu do kultury, przyczynianie się do rozwoju wiedzy i badań. Akredyto-
wane muzeum musi być prowadzone przez personel naukowy z terytorialnego lub krajowego sektora 
kultury (konserwator lub attaché ds. konserwacji). Musi posiadać dział edukacyjny i mieć swoją własną 
sieć współpracujących podmiotów lub działać w sieci z innymi muzeami, prowadzić inwentaryzację 
swoich zbiorów oraz realizować projekty naukowe i kulturalne. Nazwa Muzeum Francji przyznawana 
jest na wniosek osoby prawnej lub właścicieli zbiorów, decyzją Ministra Kultury, po wydaniu opinii 
przez Wysoką Radę Muzeów Francji. Logo właściwe dla oznaczonych muzeów zostało stworzone 
przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji (zob. Aneks A).
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bardziej się rozrastają i przekształcają swoje niegdyś przemysłowe kwartały 
w centra rozrywki i kultury. W obszarze kultury pojawiają się prywatni 
inwestorzy i zarządzający (we Francji fundacje przedsiębiorstw lub arty-
stów), którzy działają bez ograniczeń związanych z prawnym statusem 
państwowej instytucji kultury. Nowe technologie umożliwiają digitaliza-
cję treści i dematerializację kopii obiektów muzealnych, pozwalając posze-
rzyć zakres relacji pomiędzy instytucją kultury a zwiedzającym. Fizyczna 
obecność zwiedzającego poprzedzona bywa wizytą wirtualną, a po niej 
możliwość pogłębionego doświadczania dzieł sztuki poprzez korzystanie 
z materiałów zdigitalizowanych.

Kondycja ekonomiczna i pozycja każdej z instytucji kultury zależy od ogól-
niejszych trendów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Na liczbę 
potencjalnych zwiedzających wpływ ma sytuacja demograficzna (czy 
liczba ludności rośnie czy maleje, jak zmienia się struktura wieku ludności 
itp.), poziom edukacji (czy rośnie liczba osób, które są potencjalnymi zwie-
dzającymi — osoby o wyższym wykształceniu, wyższych dochodach, spra-
wujący funkcje kierownicze itp.); percepcja i zainteresowanie (często wystę-
puje efekt nowości — w przypadku otwarcia muzeum) lub efekt ponownego 
otwarcia (w przypadku rozbudowy i znaczącej modernizacji); wpływ mają 
działania w zakresie promocji i komunikacji, w tym obecność obiektu na 
listach obiektów dziedzictwa (w tym światowego dziedzictwa kultury une-
sco1), czynnikiem przyciągającym są czasowe wystawy, które sprawiają, 
że zwiedzający ponownie wybierze się do danego miejsca; znaczenie ma 
skuteczność wiązania zwiedzającego z obiektem — za osobę lojalną wobec 
obiektu kultury uważa się osobę, która rocznie odwiedza dany obiekt co 
najmniej 3-4 razy, ważna jest wysokość ceny biletów wstępu, a na ilość 
zwiedzających wpływ ma również pogoda oraz ilość turystów zagranicznych.

1     Zdaniem ekspertów „wejście” na listę Światowego Dziedzictwa Kultury zwiększa liczbę od-
wiedzających dany obiekt lub miejsce o 30%. Znaczna część turystów z Chin, Japonii i usa kieru-
je się tą listą, jako podstawowym kryterium planowania swoich podróży. Kryteria przyjęcia, stoso-
wane przez unesco, ulegają zaostrzeniu — w czasie sesji 2018 roku odłożono na sesję w 2020 roku 
wniosek Nîmes, które eksponowało obiekty z czasów rzymskich (areny mające ponad 2000 lat). 
Przygotowując poprawki Nîmes ma skorzystać z rad icomos — organu naukowego doradztwa 
unesco. Kilka lat wcześniej unesco zagroziło skreśleniem z listy Mont Saint-Michel, gdyż pojawił się 
projekt umieszczenia wiatraków na pobliskich wodach. Ostatecznie z projektu tego zrezygnowa-
no i Mont Saint-Michel pozostało na liście — zob., Le label patrimoine mondial fait toujours recette,  
w „Le Figaro” z 13 lipca 2018.

rok liczba muzeów liczba zwiedzających (w mln)

2003 985 41,47

2004 955 45,25

2005 947 44,9

2006 966 49,58

2007 983 52,03

2008 996 55,13

2009 992 55,9

2010 990 56,66

2011 962 58,35

2012 962 60,7

2013 901 62,2

Tabela 1
Liczba odwiedzających muzea we Francji (lata 2003-2013)

Źródło: 
www.lagazettedescommunes.com/429049/les-musees-de-france-le-label-a-du-succes-oui-mais/

W opracowaniu tym przyglądamy się wybranym aspektom funkcjonowa-
nia muzeów we Francji2 — korzystając z informacji publicznych przedsta-
wiamy sposoby ich działania, dynamikę i różnorodność inicjatyw, które 
czynią ten kraj muzealną potęgą, a większość francuskich muzeów sytuują 
w kategorii muzeów przedsiębiorczych3. Mamy nadzieję, że ten zbiór przy-
kładów okaże się dla czytelników inspirujący.

2      W tekście pojawiają się także odniesienia do działalności muzeów spoza Francji — jest to 
jednak drobna część całości.

3     W tym opracowaniu będziemy w stanie jedynie zarysować kontur obszaru zagadnień, które po-
zwalają dostrzec zarówno podobieństwo, jak i odmienność przedsiębiorstw i instytucji kultury, i w re-
zultacie zrozumieć użyteczność (oraz ograniczenia) stosowania określenia „przedsiębiorcza instytucja 
kultury” (przedsiębiorcze muzeum).
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Czy przedsiębiorstwa oraz instytucje kultury funkcjonują w dwóch cał-
kowicie odmiennych światach? Wydawać by się mogło, że tak. Przedsię-
biorstwa bowiem działają w warunkach krótkookresowej (rynkowej) pre-
sji i finansowej weryfikacji ich użyteczności, podczas gdy instytucje kul-
tury zorientowane są na tworzenie długookresowych efektów, nie w pełni, 
a może nawet nie przede wszystkim, zorientowanych na i wyrażalnych 
w kategoriach finansowych. Jeśli jednak uważniej przyjrzymy się funkcjo-
nowaniu współczesnych instytucji kultury, w tym muzeów, to przeciw-
stawienie to słabnie i łatwiej wtedy dostrzec te wymiary i czynniki, które 
sprawiają, że rozumiemy podobieństwa i przenaszalność komunikacyjnych 
i zarządczych technik (nie tylko z przedsiębiorstw do instytucji kultury, ale 
i w przeciwnym kierunku).

Funkcjonowanie instytucji kultury ma ekonomiczne uwarunkowania i rosną- 
ce gospodarcze znaczenie, ale nie jest do nich redukowalne. Warto zauwa-
żyć, że współczesne przedsiębiorstwa także się „kulturyzują”: posiadają, 
wykorzystują i chronią wartość swoich symbolicznych zasobów, w tym 
marki i postrzeganej jakości.

Przedsiębiorstwo jest tworzone po to, aby przynosić inwestorowi (właści-
cielowi / przedsiębiorcy) korzyść ekonomiczną (zysk). Gdy przedsiębior-
stwo przynosi straty, znika racja jego istnienia, gdyż strata oznacza, że mar-
notrawione są zasoby gospodarcze i kapitał właścicieli. Rentowność finan-
sowa oznacza korzyść (a przynajmniej uniknięcie strat) dla właściciela. Kon-
trola pracy zarządzających w przedsiębiorstwie jest ułatwiona dzięki temu, 
że wyniki jego funkcjonowania są wyrażane w kategoriach wymiernych 

Muzea w gospodarce 
rynkowej: ekonomiczny 
kontekst funkcjonowania 
muzeów

i analizowane nie tylko przez właścicieli, ale także przez analityków finan-
sowych i niekiedy agencje ratingowe.

Instytucja kultury jest tworzona, aby zapewnić (poszerzyć) ofertę kultu-
ralną, dostarczyć wiedzy, stworzyć bodźce dla edukacji i twórczości, pod-
nieść poziom i zwiększyć różnorodność form rozrywki. Ma tworzyć war-
tości kulturowe dla wspólnoty i jest zazwyczaj całkowicie, lub w wysokim 
stopniu, finansowana ze środków publicznych.

W przypadku każdej organizacji publicznej, także w przypadku instytu-
cji kultury, zysk powinien być rozumiany jako „kategoria kontrolna”, jako 
zachęta do tworzenia nadwyżki dochodów nad kosztami po to, aby nad-
wyżka ta była inwestowana w rozwój instytucji, a nie, jak w przypadku 
zysku przedsiębiorstw, wypłacana jako dywidenda właścicielom.

Nieobecność motywu zysku nie oznacza, że instytucja kultury jest uwol-
niona od wymogu ekonomicznej efektywności. Zasada efektywno-
ści zaleca dążenie do uzyskania jak największego efektu z danych zaso-
bów lub osiągnięcie założonego, pożądanego efektu przy minimalizacji 
nakładów. W praktyce oznacza to, że instytucja kultury (lub jej nadzorca) 
identyfikują szersze (wykraczające poza mierniki finansowe) typy efek-
tów i ich pożądaną wielkość tak, aby kontrolować jakość funkcjonowa-
nia instytucji. Pozostawia to wiele miejsca dla wyborów dokonywanych 
przez zarządzających. Jeśli przykładowo zaplanowano zwiększenie przy-
chodów własnych, to może być ono osiągane w rożnoraki sposób: od 
dążenia do zwiększenia liczby płacących zwiedzających przez podniesie-
nie ceny biletów4 (wraz z upewnieniem się, że dany wzrost ceny nie spo-
woduje silniejszego odpływu zwiedzających — określa się to innymi słowy 
jako uwzględnianie „cenowej elastyczności popytu”) do odpłatnego wypo-
życzania muzealiów czy prób zwiększenia ilości i wielkości darowizn od 
sponsorów5.

4 Kwestia płatności (czy i w jakiej wysokości) za wstęp do instytucji kultury (w tym muzeów) 
powinna być interpretowana w kontekście zmian społecznych i zmian stopnia zamożności ludności. 
Przykładowo, Bordeaux zniosło opłaty za wstęp do muzeów miejskich w 2005 roku. Darmowość 
przyczyniła się do wzrostu liczby odwiedzających o 41% pomiędzy 2005 a 2013, ale od 1 sierpnia 
2014 roku, mer Bordeaux ponownie wprowadził odpłatność (4 euro         — bilet wstępu dla zwiedzających 
kolekcje stałe), argumentując, że bezpłatność nie jest już synonimem demokratyzacji kultury — zob. 
Bordeaux: les musées sont de nouveaux payants, „Le Figaro”, 1 sierpnia 2014;    

5     Przykładowo, Musée du quai Branly Jacques Chirac otrzymało od Marca Ladreita de Lachar-
riere, przedsiębiorcy, kolekcjonera i mecenasa 36 dzieł sztuki afrykańskiej i oceanicznej — największa 
darowizna, co do zakresu i jakości, sztuki tego obszaru świata od 1945 roku — zob. Dons exception-
nelsau Quai Branly w „Le Figaro”,15 lutego 2018.
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Wiele muzeów, chociaż może nie używa tego terminu, stosuje wewnętrzne 
krzyżowe subsydiowanie działalności. Oznacza to, że muzea prowadzą pewne 
bardzo dochodowe przedsięwzięcia, aby móc dofinansować inne, o któ-
rych z góry można powiedzieć, że przyniosą straty. I tak, nawet wystawy 
mogą być tworzone tak, aby część poświęcona jednemu, bardziej zna-
nemu twórcy przyciągała odwiedzających do zwiedzenia części eksponują-
cej prace mniej dotąd znanego artysty. Przykładowo w 2017 Luwr zesta-
wił prace Jana Vermeera [1632-1675] z pracami Valentina de Boulogne  
[1591-1632]. Zdecydowana większość zwiedzających przyciągana była przez 
dzieła Vermeera, jednakże fakt, że przestrzeń ekspozycyjna została równo 
podzielona pomiędzy obu artystów, sprawił, że także prace de Boulogne 
zobaczyło łącznie 325,000 osób (przeciętnie dziennie 3600 osób — wystawa 
trwała 90 dni, od 22 lutego do 22 maja 2017 roku).

Dziennie Łącznie Wystawa Miejsce Miasto Okres

11268 600439 Unkei: the Great Master 
of Buddhist Sculpture Tokyo National Museum Tokyo 26.09-26.11

8926 1205063 Icons of Modern Art: 
the Shuchkin Collection Fondation Louis Vuitton Paryż 22.10.16-05.03.17

8505 657350 Alphonse Mucha National Art. Center Tokyo Tokyo 08.03-05.06

7509 833490 *Painters’ Painters Saatchi Gallery Londyn 30.11.16-22.03.17

6714 518893 Yayoi Kusama: 
My Eternal Soul National Art. Center Tokyo Tokyo 22.02-22.05

6687 516834 *Mondrian and De Stijl Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro 12.10.16-09.01.17

6388 597702 Ken Jacobs: 
the Gu-ests Guggenheim Bilbao 27.07-12.11

6229 710995 Bill Viola: 
a Retrospec-tive Guggenheim Bilbao 30.06-09.11

6161 534221 Georg Baselitz: 
the Heroes Guggenheim Bilbao 17.07-22.10

6082 462262 Van Gogh and 
the Seasons National Gallery of Victoria Melbourne 28.04-12.07

5813 379527 Bruegel’s the Tower 
of Babel

Tokyo 
Metropolitan Art Museum Tokyo 18.04-02.07

5788 620945 David Hockney Centre 
Pompidou Paryż 21.06-23.10

5568 597390 Rene Magritte: 
the Treachery of Imagies

Centre 
Pompidou Paryż 21.09.16-23.01.17

5500 660052 Robert Rauschenberg: Among 
Friends Musuem of Modern Art Nowy York 21.05-17.09

5415 693125 *Isamu Noguchi: 
Archaic, Modern

Smithonian American Art 
(SAAM) Waszyngton 11.11.16-19.03.17

5198 245795 Chanyu: 
the Essence of Japan Tokyo National Museum Tokyo 11.04-04.06

5154 681127 Signac, Redon, 
Tou-louse-Lautrec Reina Sofia Madryt 04.04-04.09

5145 569673 Signac, Redon, 
Toulouse-Lautrec Guggenheim Bilbao 12.05-17.09

5090 453740 Mystical Landscape, from 
Monet to Kandin-sky

Musee 
d’Orsay Paryż 13.03-25.06

4729 628924 *Sugar Spin: You, Me, 
Art and Everything

Queensland 
Gallery (goma)

Brisbane 03.12.16-17.04.17

Tabela 2
20 najbardziej odwiedzanych wystaw w świecie w 2017 roku muzea 
we Francji (lata 2003-2013)

Źródło: The Art. Newspaper, 26 marca 2018.
Nota: Znak * informuje, że wejście na wystawę i wstęp do muzeum miało charakter wolny.
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W Luwrze wystawy malarskie są uzupełnianie przez towarzyszące im inne 
wydarzenia. Przykładowo wystawie malarstwa Eugene’a Delarcroix towarzy-
szył cykl koncertów zatytułowany Delacroix et la musique (Delacroix głosił, 
że muzyka jest najpotężniejszą ze sztuk). W cyklu koncertów dominowała 
muzyka Chopina (malarz przyjaźnił się z kompozytorem), lecz słynny portret 
Chopina pędzla Delacroix nie był w czasie wystawy pokazywany6. 

Konstruowanie wystaw wymaga zatem świadomości różnorodności moty-
wów potencjalnych odwiedzających. Można przyjąć, że muzea mają trzy typy 
publiczności. Pierwszym z nich są turyści przyciągani przez głośne dzieła 
i znanych autorów — stanowią oni nawet 70% zwiedzających. Muzea dosto-
sowują się do nich, odpowiednio opisując prace oraz aranżując przestrzeń. 
Czasami prowadzi to do zaskakujących, komercyjnych, rozwiązań, jak przy-
kładowo, usytuowanie butiku z pamiątkami w Luwrze pośród sal poświęco-
nych xix wiecznej sztuce francuskiej7. Drugim typem są miłośnicy sztuki —
jest ich co najwyżej 15-20% zwiedzających. Trzecim typem, najmniej licznym, 
są badacze i kolekcjonerzy8.

W demokratycznym społeczeństwie muzea przyciągają masowego zwiedza-
jącego. Dotarcie do szerszego kręgu odbiorców wymaga jednak, aby muzea 
nie onieśmielały osób, którym brak jest wiedzy i uprzedniego doświadczenia 
w obcowaniu z dziełami sztuki. Nie powinny jednak popadać w pop-artową 
skrajność, znosząc wszelkie wymogi przygotowania do odbioru sztuki. Wła-
ściwą strategią wydaje się być przyjęcie orientacji pedagogicznego inkre-
mentalizmu, zachęcanie do pierwszej wizyty, wzbudzanie zainteresowania 
i zainicjowanie personalizującej więzi z odbiorcą. Muzea, stojące wobec dyle-
matu: elityzm czy schlebianie nieprzygotowanym odbiorcom, powinny szu-
kać wyjścia w pomysłowym pobudzaniu motywacji do kształtowania gustu.

6   Au Louvre, la palette musicale de Delacroix, w Le Monde, 6 kwietnia 2018 roku.  

7   Muzea francuskie prowadzą sprzedaż pamiątek poprzez butik internetowy dostępny pod adresem:  
 https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/.

8    Les Voyages de Mona Lisa, „Le Monde”, 10 marca 2018 roku. 

Odwiedzający wystawy są wrażliwi na ceny biletów – muszą one rosnąć 
i rzeczywiście rosną, gdy państwo (lub inni mecenasi) wycofuje się z dofi-
nansowania przedsięwzięć muzealnych. Przykładowo, cena biletu na 
wystawę Picasso 1932 w Tate Modern w marcu 2018 roku wynosiła 22 
funty, podczas gdy dwa lata wcześniej cena biletu na wystawienniczy 
przebój — wystawę prac Henri Matisse’a wynosiła 16,30 funta — w ciągu 
tych dwóch lat cena biletu wzrosła zatem o około 1/3. Wzrost cen biletów 
oraz obawa o bezpieczeństwo w miejscach publicznych spowodowały 
w 2017 roku spadek liczby odwiedzających brytyjskie muzea9.

9   High costs and terror fears keep Britons from museums, w „The Guardian”, 25 marca 2018 roku.
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Inwestowanie w rozwój instytucji kultury (muzeum) powinno być podporząd-
kowane wieloletniemu planowi rozwoju instytucji kulturalnej. Przygotowa-
nie takiego planu wymaga czasu. Dyrektor British Museum Hartwig Fischer 
potrzebował roku czasu, aby przygotować i ogłosić 10-letni program głę-
bokiej reorganizacji kolekcji muzeum i wzmocnienia niektórych wyeksplo-
atowanych lub zaniedbanych tematyk. Hartwig Fischer został pierwszym 
od 1866 roku, nieurodzonym w Wielkiej Brytanii cudzoziemcem, któremu 
powierzono kierowanie tym najbardziej prestiżowym brytyjskim muzeum. 
Przed objęciem tej funkcji w 2016 roku przez cztery lata kierował Dresden 
State Museum. Obejmując kierownictwo British Museum Fischer mówił 
o muzeum jako instytucji, która „opowiada historie” o przeszłości, „wyja-
śnia powiązania między kulturami”, pokazuje „wspólność ludzkości” (shared 
humanity) i jest „strażnikiem wieczności”. Zanim Fischer został nomino-
wany, komentatorzy pisali o British Museum, jako o „ostatnim, wielkim, nie-
zmodernizowanym muzeum w Europie” z przestarzałym systemem klima-
tyzacji i problemami z magazynami. Dla realizacji swoich planów H. Fischer 
będzie potrzebował znacznych środków: w okresie 2012-16 wielkość dota-
cji publicznych dla British Museum zmalała w ujęciu realnym o 30%. Cho-
ciaż w przeszłości H. Fischer dowiódł, że posiada zdolność do pozyskiwa-
nia środków, to w Niemczech było mu łatwiej, gdyż korzystał z hojnych 
dotacji budżetowych oraz ze znacznych wpływów ze sprzedaży biletów. 
W Wielkiej Brytanii dotacje państwowe są skromniejsze, a British Museum 
nie pobiera opłat wejściowych10.
 
We Francji rozważa się wprowadzenie odpłatności za zwiedzanie zabyt-
ków, które są równocześnie miejscami kultu. Pomimo oporu części biskupów 

10        Hartwig Fischer, a polyglot heads up the British Museum, Financial Times, 7 lipca 2017 roku.  

Inwestycje i moderni-
zacja muzeów są 
kapitałochłonne  
i długookresowe

pojawiają się silne argumenty za taką zmianą, gdyż w ostatnich dekadach 
zmieniła się proporcja pomiędzy zwiedzającymi a wiernymi. Od 1905 roku 

— roku przyjęcia ustawy o laickości, gros wydatków związanych utrzyma-
niem świątyń pokrywane było ze składek milionów wiernych i prak-
tykujących. Współcześnie, katedrę Notre Dame w Paryżu odwiedza 
rocznie około 14 milionów osób11, ale tylko niewielka część spośród nich 
to wierni. Nałożenie opłaty (opłata taka dotyczy obecnie dostępu do 
skarbca i wejścia na wieżę) przyniosłoby dodatkowe środki na utrzyma-
nie i renowację kościoła — nie utrudniając praktykującym korzystania ze 
świątyni.

Muzea, a szczególnie ich infrastruktura materialna, wymagają co jakiś 
czas inwestycji odnawiających. Nie zawsze jest to zwykły, utrzymujący 
stan obiektu, remont, może to być również przedsięwzięcie rozbudo-
wujące i dzięki temu zwiększające atrakcyjność muzeum. Przykładowo 
otwarte w 1881 roku w wiktoriańskim pałacu w Londynie Muzeum 
Historii Naturalnej (Natural History Museum) przebudowało kosztem 12 
milionów funtów swój hall (środki zostały uzyskane dzięki darowiznom 
fundacji i osób prywatnych). Na czas trwającej pół roku przebudowy 
hall został zamknięty, spowodowało to nieznaczne obniżenie ilości 
odwiedzających muzeum (sięga ona rocznie 4,6 miliona osób — dane za 
2016 roku). W centrum hallu wyeksponowano zrekonstruowany szkie-
let wieloryba o 25 metrowej długości, a modernizacja stała się okazją 
do wprowadzenia nowych technologii cyfrowych, w tym interaktyw-
nych tablic i monitorów. Dyrektor Muzeum Sir Michael Dixon podkreśla, 
że misją jego muzeum jest uświadomienie zwiedzającym jak bliski jest 
związek człowieka ze środowiskiem naturalnym. „Wykorzystując nasze 
zasoby naukowe chcemy zmusić ludzi do refleksji na temat przyszłości 
świata przyrody w okresie, gdy zderza się on z niespotykanymi wcze-
śniej zagrożeniami”12.

11   W skali ogólnofrancuskiej, utrzymanie dziedzictwa kulturowego jest współfinansowane przez 
89 milionów turystów zagranicznych, którzy co roku odwiedzają Francję.  

12   The Natural History Museum’s new hall of wonders, „Financial Times”, 30 czerwca 2017 roku.
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Jeszcze większym, i trwającym dłużej, projektem inwestycyjnym była moder-
nizacja i rozbudowa muzeum sztuk pięknych (Musée d’arts de Nantes) w Nan-
tes. Projekt realizowano 6 lat, a jego łączny koszt wyniósł 88,50 miliona euro. 
Rozbudowane muzeum dysponuje obecnie 17 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni wystawienniczej i eksponuje obiekty muzealne pochodzące z 
okresu od xiii do xxi wieku (w tym tak znane arcydzieła malarstwa jak Georgesa 
de La Tour — Le Songe de Joseph, 1641, Jean-Auguste-Dominique’a Ingresa — 
Portrait de Madame de Senonnes, 1814, Gustave’a Courbeta — Les Cribleuses 
de blé, 1854 czy Paula Delaroche’a — La Jeune Martyre z 1855 roku). Moder-
nizacja muzeum w Nantes jest częścią długookresowego projektu zwięk-
szenia atrakcyjności miasta dla turystów i samych mieszkańców — prze-
strzeń muzeum jest uważana za przestrzeń publiczną, a odnowiona kawiar-
nia i muzealny sklep mają uczynić z muzeum miejsce, w którym kultywowany 
jest francuski styl życia13.

13   La douce métamorphose du Musée d’arts de Nantes, w „Le Figaro”, 30 czerwca 2017 roku.  

Foto 1
Centrum Pompidou /  
Kenzo Tribouillard / AFP

Podobnie jak w przypadku Nantes, rozbudowa Muzeum Hyacinthe’a  
Rigauda14 w Perpignan, trwająca od jesieni 2013 roku do czerwca 2017 
roku, była przedsięwzięciem złożonym i skoordynowanym: miejskim, 
regionalnym i narodowym. W wyniku realizacji projektu autorstwa, spe-
cjalizującego się w architekturze dziedzictwa, Stephana Barbotina-Lar-
rieu, powierzchnia wystawiennicza muzeum znacznie się zwiększyła. 
Hasłem przewodnim zrealizowanych prac był „rozwój zakotwiczony 
w przeszłości”. Rozbudowa założonego w 1979 roku muzeum koszto-
wała 8,85 miliona euro. W celu przyciągnięcia zwiedzających Muzeum 
w Perpignan wypożyczyło na pięć lat kilka prac z Muzeum d’Orsay 
i dodatkowo, na okres trzech lat, z Centrum Pompidou. Oczekuje się, że 
muzeum będzie odwiedzać rocznie co najmniej 50 tysięcy osób15.

Gdy muzeum, z powodu prac remontowych jest zamykane, jego ponowne 
otwarcie wymaga przyciągnięcia uwagi zwiedzających, daje także szanse 
na odświeżenie jego wizerunku. Tak zachowała się dyrekcja, usytuowanego 
w ix dzielnicy Paryża, Muzeum Życia Romantycznego (Le musée de la vie 
romantique — www.museevieromantique.paris.fr), która po ośmiu miesią-
cach prac poprawiających dostępność obiektu i modernizujących niektóre 
jego wnętrza, zaprosiła zwiedzających do powrotu proponując im wystawę 
Pani powietrze (Madame Air) poświęconą postaci George Sand16. 

14   Hyacinthe Rigaud to, urodzony w Perpignan w 1659 roku, francuski malarz specjalizujący się 
w portretach. Zmarł w 1743 roku w Paryżu.    

15     Wejście do muzeum jest bezpłatne dla dzieci poniżej 18 roku życia, cena normalnego biletu 
wynosi 10 euro, a biletu zniżkowego 8 euro. Muzeum jest otwarte codziennie od 10:30 do 19:00, 
a w czwartki i piątki godziny otwarcia są przedłużone do 21:00. Muzeum przygotowało kolekcjonerski 
album-katalog dzieł Hyacinthe Rigaud, opatrzony wstępem członków Akademii Francuskiej — cena 
albumu 320 euro. Oprócz specjalnych wydawnictw Muzeum publikuje prace przy okazji wystaw: przy-
kładowo wystawie Picasso w Perpignan towarzyszyło wydanie w czterech językach katalogu o 175 
stronach i cenie 25 euro [Le Musee Hyacinthe Rigaud, un phare pour Perpignan, Le Figaro, 24-25 
czerwca 2017 roku].    

16   Le jardin secret de George Sand, w „Le Figaro”, 3 lipca 2018 roku. George Sand poświęcone 
jest małe muzeum w jej posiadłości w Nohant-Vic (www.maison-george-sand.fr). 
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Centrum Pompidou (cp) wdraża program pokazywania swoich prac na zewnątrz 
(poszerzania zasięgu oddziaływania). Jego Dyrektor Serge Lasvignes poinformo-
wał, że w 2017 roku cp zorganizowało 75 wydarzeń, w tym 50 wystaw w 40 
miastach. Niektóre wystawy zostały odwiedzone przez znaczne ilości widzów: 
przykładowo wystawa prac Matisse’a w Lyonie odwiedzona została przez 162 
tysiące widzów, Kandinsky’ego w Grenoble przez 115 tysięcy, wystawa Nowy 
Realizm w Tuluzie przez 66 tysięcy zwiedzających. 

Centrum Pompidou (cp) realizuje wieloletnią strategię docierania ze swoimi 
zbiorami do nowych regionów Francji i poza nią. Zarządzający muzeum 
uważają, że sztuka współczesna jest doceniana przez odbiorców, gdy jej udo-
stępnienie poprzedzone jest poprzedzona jest pracą edukacyjną. cp organizuje 
warsztaty artystyczne w centrach handlowych, na przedmieściach miast czy 
nawet więzieniach. Wzmacnia swoją pracą edukacyjną poprzez zastosowanie 
narzędzi internetowych, a także prowadząc, w siedzibie, warsztaty z pograni-
cza sztuki kulinarnej, muzyki itp. Zajęcia warsztatowe w cp są płatne, materiały 
w internecie (filmy, etc.) są w bezpłatnym dostępie.

W wymiarze międzynarodowym, oprócz umowy z Malagą (ważna do 2020 
roku, lecz możliwa od odnowienia — zob. poniżej), cp zawarło umowę z firmą 
deweloperską West Bund w Shanghaju i przewiduje otwarcie w 2019 roku Le 
Centre Pompidou Shanghaï West Bund. cp podjęło również współpracę z wła-
dzami Regionu Stołecznego Brukseli. Władze Regionu zakupiły w stolicy Bel-
gii dawne warsztaty Citroëna, które, od połowy 2018 roku, stają się miejscem 
wystaw artystycznych projektowanych i częściowo wyposażonych przez cp17.

17 Les grands chantiers du Centre Pompidou, w „Les Échos”, 12 września 2017 roku.  

Muzea „wychodzą” 
z ofertą muzealną 
poza swoje siedziby Muzea zazwyczaj posiadają kolekcje stałe oraz organizują wystawy czasowe. 

Z powodu ograniczonej przestrzeni niektóre z nich nie są w stanie ekspo-
nować wszystkich posiadanych przez siebie muzealiów. Przykładowo, pary-
skie muzeum Guimet (Muzeum Państwowe Sztuki Azjatyckiej) posiada 45 
tysięcy eksponatów: przeciętnie pokazuje 2 tysiące, a 5 tysięcy wypożycza 
innym muzeom. Muzeum zostało założone w 1989 roku, dzięki darowiźnie 
azjatyckich dzieł sztuki uczynionej przez Emila Guimeta (1836-1918) — fran-
cuskiego przemysłowca, który zgromadził te obiekty w czasie podróży do 
Azji w 1876 roku. Kolekcja muzeum znacznie się wzbogaciła w ciągu lat funk-
cjonowania, dzięki licznym darowiznom i zakupom. Przestrzeń ekspozycyjna 
jest jednak wciąż niewystarczająca pomimo tego, że rząd Francji przeka-
zał Muzeum Guimet w użytkowanie pomieszczenia dawnego Hôtel Heidel-
bach, gdzie muzeum organizuje dodatkowe ekspozycje. W zbudowanym na 
terenie obiektu drewnianym pawilonie, zaprojektowanym przez profesora 
Nakamura Masao, organizowane są również ceremonie spożywania herbaty, 
które wnoszą dodatkowy, „smakowy” wymiar wizyty w muzeum18.

Muzeum Boijmans Van Beuningen, w Rotterdamie posiada 145 tysięcy 
muzealiów, ale udostępnia zaledwie 8% (11600 prac) z nich. W 2011 roku 
zdecydowano o rozbudowie, która ma pozwolić na eksponowanie 75 
tysięcy dzieł z zachowaniem reguł bezpieczeństwa i dobrej konserwacji. Jej 
zakończenie jest przewidziane na 2019 rok. Nowy obiekt o powierzchni 18 
tysięcy metrów kwadratowych i wysokości 14 metrów został zaprojekto-
wany przez studio mvrdv i kosztować będzie 53,2 miliony euro, z czego 20 
milionów to darowizna fundacji Stichting de Verre Bergen. Reszta pocho-
dzi ze środków publicznych. Oczekuje się, że nowa powierzchnia wysta-
wiennicza zwiększy liczbę zwiedzających muzeum z obecnych 300 tysięcy 
do 390 tysięcy19.

W wielu krajach istnieje nierówny dostęp do muzeów posiadających war-
tościowe i atrakcyjne kolekcje. Jednych ze sposobów zwiększenia dostępu 
do takich muzeów jest organizowanie czasowych wystaw w często uczęsz-
czanych miejscach. Holenderskie National Museum of World Culture20  

18   Les grands chantiers du Centre Pompidou, w „Les Échos”, 12 września 2017 roku.  
19   Guimer plonge dans sa malle aux tresors, w „Le Monde”, 18 Aout 2017.  

20   Le musée Boijmans van Beuningen va dévoiler ses riches réserves, w „Le Monde”, 1 lutego 2018.
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zdecydowało się pokazać część muzealiów w czasowych mini-muzeach orga-
nizowanych na stacjach kolejowych wybranych miast tego kraju. Muzeum to 
posiada 375 tysięcy eksponatów, z których większość jest przechowywania 
w magazynach, a publiczność nie ma do nich dostępu. Pierwsze z mini-mu-
zeów otwarte zostało w Leiden, w czasie ceremonii z udziałem holenderskich 
celebrytów mających przyciągnąć uwagę do wydarzenia. Kolekcje mini-mu-
zeów można oglądać za darmo i są one dostępne przez siedem dni w tygo-
dniu od 6 rano do północy21.

Świadome nierówności dostępu do dzieł kultury są niektóre rządy. 
W czerwcu 2018 roku francuskie Ministerstwo Kultury rozpoczęło reali-
zację programu udostępniania dzieł kultury na francuskiej prowincji. Mini-
sterstwo stworzyło listę 477 obrazów i innych muzealiów, które mogą być 
wypożyczane przez małe, usytuowane na prowincji, instytucje muzealne na 
okres od 6 miesięcy do roku, a których koszty ubezpieczenia i transportu 
będą pokrywane ze środków programu. Przykładowo, w ramach tego pro-
gramu, Muzeum w Agen wypożycza z Luwru pracę Goyi zatytułowaną „La 
Dame a l’eventail”. Inne małe muzea zamierzają także korzystać z możliwo-
ści podniesienia własnej rangi i przyciągnięcia uwagi zwiedzających goszcząc 
prace znanych twórców22.

21   Muzeum to składa się ze zlokalizowanych w różnych miejscach trzech instytucji: Tropenmuseum, 
Africa Museum i Museum of Ethnology. Połączenie to nastąpiło w 2014 roku.  
22   http://www.attractionsmanagement.com/detail.cfm?pagetype=detail&subject=news&code-
ID=332934 (dostęp: 15 lipca 2017 roku).  

Edukacja staje się ważnym polem aktywności instytucji kultury. Digitali-
zacja dzieł sztuki stwarza dla niej nowe możliwości23. Pozwala na produk-
cję doskonałych duplikatów i ochronę oryginałów, które mogą być cza-
sowo wycofywane z ekspozycji, umożliwia udostępnianie prac w wer-
sji 3d innym instytucjom (przykładowo wirtualna wersja przechowywa-
nego w Luwrze Kodeksu Hammurabiego będzie pokazywana w muzeum 
w Bagdadzie) i pozwala na produkcję pamiątek, w tym słodyczy o kształ-
cie danego dzieła sztuki (na przykład czekoladki o kształcie popiersia 
Napoleona)24.

Muzea wchodzą w erę rzeczywistości wirtualnej. Przykładowo, Muzeum 
Przyrody w Paryżu (Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris) uru-
chomiło 23 grudnia 2017 roku w swoich pomieszczeniach gabinet rzeczy-
wistości wirtualnej. Po dokonaniu rezerwacji na jedno z pięciu stanowisk, 
i zapłaceniu dodatkowych 5 euro, zwiedzający może odbyć podróż do 

„centrum ewolucji” i zanurzyć się w złożoność „drzewa życia”. Trwający 
15 minut pokaz pozwala na zapoznanie się ze zwierzętami ze wszystkich 
epok, przedstawionymi trójwymiarowo i w naturalnej wielkości. Celem 
jest sprawienie, aby oglądający nauczył się czegoś, a nawet doznał swego 
rodzaju „olśnienia”. Stworzenie takiego gabinetu pozwala muzeum nie 
tylko poprawić skuteczność i jakość edukacji, ale także przyciągnąć wię-
cej widzów dzięki zaproponowaniu poszerzonej oferty.

23  Michel-Ange a l’heure du clonage, w „Le Figaro”, 5 lipca 2018. W dniach 7-9 lipca 2018 roku w pa-
ryskim Grand Palais w ramach wydarzenia Art#Connexion stowarzyszenie RMN, we współpracy 
z Google Arts & Culture pokazało innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowania technologii 
cyfrowych w działalności muzeów, w tym projekt muzeum cyfrowego Micro-Folie (https://lavillette.
com/micro-folie/).    

24  Digitalizacja /cyfryzacja/ jest przedsięwzięciem kosztownym. We Francji usługi takie wykonu-
je min. agencja fotograficzna Stowarzyszenia Muzeów Narodowych (la Réunion des museés natio-
naux – RMN). Posiada ona w specjalistyczny aparat Artec, który kosztuje około 20 tys. euro. Dzięki 
takiemu sprzętowi we Francji wykonano już digitalizację 800 dzieł sztuki, przy czym w przypadku 
każdego digitalizowanego obiektu, wymagane jest wykonanie od 600 do 1000 zdjęć wysokiej roz-
dzielczości, a później następuje trwająca około 6 dni faza postprodukcji z wykorzystaniem opro-
gramowania komputerowego. W rezultacie skończonej pracy uzyskuje się na ekranie w 3D idealną 
reprodukcję dzieła sztuki.    

Muzea i ich oferta 
edukacyjna
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We Francji istnieje już kilka firm, które tworzą dla instytucji kultury  
„produkty” z wykorzystaniem technologii „wirtualnej rzeczywistości” (przy-
kładowo Novelab lub Art. Graphique & Patrimoine), a w Paryżu cyklicznie 
odbywa się wystawa z udziałem takich firm nazwana Virtuality. Finansowa-
nie takich przedsięwzięć jest możliwe dzięki zainteresowaniu niektórych 
firm informatycznych. Firma htc w ramach programu Vive Arts przeznacza 
kilka milionów dolarów na wsparcie min. muzeów w realizacji projektów sto-
sujących technologie informatyczne (wsparła min. Royal Academy of Arts 
w Londynie, Newseum w Waszyngtonie czy Ermitaż w Sankt-Petersburgu). 
Podobnie działa firma Google w ramach programu Google Arts and Culture25.

Potencjał edukacyjny internetu został również dostrzeżony przez tajlandz-
kie Ministerstwo Kultury, które przygotowało i wdraża projekt inteligent-
nych, wirtualnych muzeów. Projekt ten pozwoli 10-11 milionom odbior-
ców rocznie poznać kolekcję 41 uczestniczących w nim muzeów. Projekt 
ten zakłada digitalizację, dzięki włączeniu tajskich uczelni i firm, ponad 
1000 kolekcji wystawianych w muzeach. Sto arcydzieł ma zostać pokaza-
nych w technologii 360 stopni. Do przeniesionych do internetu dzieł sztuki 
dostęp będą mieli także użytkownicy tabletów i smartfonów26.

Współczesne szkoły poszukują nowych modeli edukacji w celu uzupełnie-
nia tradycyjnych metod kształcenia zdominowanych przez zajęcia z nauczy-
cielem w szkolnej klasie. W Grand Rapids, w stanie Michigan, powstał dwu-
letni program edukacji dla 12-13 letnich uczniów w muzeach miejskich, 
dzięki któremu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
w zabytkowych miejscach i w otoczeniu obiektów, których funkcjonowa-
nie tradycyjnie analizowaliby w sterylnych ścianach klas szkolnych. Oprócz 
wykorzystania nowych instrumentów nauczania, połączenie pracy muzeal-
nych ekspertów i wykorzystanie pomieszczeń muzealnych przynosi miastu 
także istotne oszczędności. Program z czasem ma stać się pełnym progra-
mem gimnazjalnym27. 

25   Les musées s’ouvrent a la réalité virtuelle, w „Le Monde”, 13 lutego 2018 roku.  

26   Virtual museums’ aim to attract 11 million visitors, w „Nation”, October 02nd, 2017 www.nationmul-
timedia.com/detail/national/30328259 Dostęp 6 października 2017 roku.  

27   Zob. Grand Rapids Establishes Middle School in Museum — http://www.educationdive.com/news/
grand-rapids-establishes-middle-school-in-museum/444652/ — dostęp : 22 czerwca 2017 roku.  

Niekiedy edukacja to nie tylko edukacja przez sztukę, ale edukacja dla 
muzeum. Najsławniejszy francuski park tematyczny (Le Puy du Fou — puy-
dufou.com) założył i od kilku lat prowadzi własną szkołę, w której 120 
uczniów, podzielonych na 8 klas, oprócz treści obowiązkowego programu, 
uczy się przedmiotów artystycznych, w tym teatru i tańca. Szkoła jest 
instytucją prywatną i płatną: rodzice płacą 200 euro wpisowego oraz 90 
euro opłaty miesięcznej. Opłaty te stanowią nie więcej niż 20% kosz-
tów łącznych, ale Le Puy du Fou jest w stanie je finansować z innych źró-
deł. Wobec dużego zainteresowania nauką w szkole (w 2017 roku szkoła 
odrzuciła 210 zgłoszeń) Le Puy du Fou rozpoczęło budowę internatu dla 
uczniów zamiejscowych28. 

Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu (Musée des beaux-arts de Mon-
tréal) otworzyło w 2016 roku Pawilon na rzecz pokoju, w którym pozwala 
ludziom harmonizować napięcia życia, zapraszając do obserwowania 
wpływu rytmu życia miejskiego na stan zdrowia osób, które mogą moni-
torować pracę swojego serca w różnych sytuacjach życia codziennego. 
Innym przykładem jest Muzeum d’Orsay w Paryżu, które od 2016 roku 
proponuje warsztaty fotograficzne dla młodzieży ze środowisk społecz-
nie zmarginalizowanych.

Zarządzający muzeami rozumieją, że ich instytucje powinny włożyć wiele 
energii w tworzenie i utrzymanie więzi z odbiorcą. Traktowanie zarzą-
dzanej przez siebie instytucji kultury, jako obiektu, który jest odwiedzany 
wyłącznie przez wycieczki szkolne i nie zachęca do późniejszych powrotów, 
grozi jej marginalizacją tak ekonomiczną, jak i publiczną czy wizerunkową. 
 

28   Au Puy du Fou, cette école primaire qui forme les futurs artistes, w „Le Figaro”, 3 września 2017 roku.
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Znaczenie muzeów 
w rozwoju lokalnym

Jednym z celów otwartego 4 grudnia 2012 roku oddziału muzeum Luwr-Lens 
było pobudzenie rozwoju lokalnego i lokalnej turystyki kulturowej oraz 
demokratyzacja dostępu do kultury. Region Lens potrzebował gospodar-
czego impulsu, gdyż negatywnie odczuwał skutki zamykania kopalń oraz 
delokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Muzeum, którego budowa kosz-
towała 300 milionów euro, w ciągu pierwszych pięciu lat swojego funkcjono-
wania zorganizowało 11 wystaw międzynarodowych (w 2018 roku Luwr-Lens 
gościło wystawę polskiego xix-wiecznego malarstwa organizowaną na pod-
stawie międzyrządowego porozumienia), 13 sympozjów oraz 224 spekta-
kle. W 2016 roku muzeum Luwr-Lens odwiedziło 450 tysięcy osób — coraz 
bliżej jest osiągnięcia celu pół miliona zwiedzających rocznie. Robotnicy 

Foto 2
Luwr-Lens 
Guillaume Petranto / 
Le Figaro

stanowią 18% odwiedzających muzeum — 6% więcej niż przeciętna dla 
muzeów francuskich, a 58% zwiedzających to osoby, które rzadko obcują 
ze sztuką (w innych muzeach Francji takie osoby stanowią przeciętnie 
43,3% zwiedzających). 

Zwiedzający Luwr-Lens to w 83,7% Francuzi, natomiast w paryskim Luwrze 
dominują obcokrajowcy (75% zwiedzających). 67 tysięcy zwiedzających to 
uczniowie (w połowie z Lens i regionu Pas-de-Calais), a kolejne 60 tysięcy 
to mieszkańcy miasta Lens. 85% zwiedzających opuszczając muzeum mówi, 
że było nim zachwycone.

Turyści z innych regionów Francji oraz z zagranicy wydają rocznie ok. 20 
milionów euro w Lens i okolicy, przy okazji przyjazdu do muzeum. W przy-
padku cudzoziemców przeciętny wydatek sięga 122 euro i wzrasta do 209 
euro, gdy osoba zatrzymuje się na noc.
Pomiędzy 2012 a 2015 rokiem w Lens otwarto 76 restauracji tworząc 400 
miejsc pracy oraz 6 nowych hoteli, których pojawienie się zwiększyło bazę 
noclegową o 175 pokojów.

Tabela 3
Skąd przyjeżdżają odwiedzający Luwr-Lens?

Miejsce zamieszkania 
odwiedzających Luwr Lens Udział wśród ogółu

Region Hauts-de-France (w tym miasto Lens) 64,8%

Cudzoziemcy 16,3%

Paryż i Ile-de-France 9,3%

Inne (pozostałe) regiony Francji 9,6%
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Nauczyciele lokalnych szkół zabierają dzieci do muzeum, stopniowo pobu-
dzając zainteresowanie sztuką. Klasy przychodzą wielokrotnie (wstęp do 
muzeum jest bezpłatny), a dzieci w pewnym momencie otrzymują zadanie 
przyprowadzenia do muzeum swoich rodziców i dziadków. Dla wielu z nich 
jest to pierwsza wizyta w muzeum, a ponieważ wystawa w muzeum zmie-
niana jest co roku, zainteresowane osoby wracają do muzeum ponownie29.

Warto zauważyć również, że także w Polsce większość instytucji kultury ma 
przede wszystkim lokalne znaczenie. Zarządzający powinien zatem umieć 
wpisać instytucję w strategię rozwoju lokalnego (w tym miasta), zidentyfiko-
wać miejsce swojej instytucji na mapie lokalnych instytucji kultury i poszu-
kiwać komplementarności oraz wzmocnień. Niekiedy duże, zatrudniające 
pomiędzy 200 a 300 pracowników instytucje kultury są jednymi z najwięk-
szych organizmów gospodarczych w danym mieście (powiecie). Stwarza to 
danej instytucji kultury szanse stania się punktem odniesienia dla innych 
instytucji i przedsiębiorstw, ale równocześnie nakłada odpowiedzialność 
za dokonywane wybory. Ważne jest, aby zarządzający szukał i projektował 
działania, które są skoordynowane z działaniami innych podmiotów aktyw-
nych gospodarczych na danym terytorium. Nakłada to na zarządzającego 
dodatkowe obowiązki, które nie przekładają się wprawdzie na krótkookre-
sowe wynik funkcjonowania danej instytucji kultury, w dłuższym okresie 
stają się jednak ważne dla jej rozwoju. 

Instytucja kultury (muzeum) nie jest w stanie odnieść sukcesu ekonomicznego 
samotnie: nawet w przypadku Bilbao muzeum Guggenheim nie było przed-
sięwzięciem izolowanym i jedynym, decydującym dla gospodarczego odro-
dzenia miasta po upadku stoczni i hut. Koszty budowy muzeum Guggenheim 
wyniosły 132 miliony euro, z tego 84 miliony to były koszty obiektu i zago-
spodarowania terenu, 36 milionów euro — zakup kolekcji początkowej, a 12 
milionów euro — opłata Fundacji Guggenheim za wypożyczenie kolekcji w 
celu rozpoczęcia rozpoczęcia pracy muzeum w 1997 roku. Nie było to jedyne 
przedsięwzięcie w Bilbao: równocześnie odnowiono Muzeum Sztuk Pięk-
nych oraz muzea w kilku pobliskich miastach Kraju Basków (min. Vitoria, San 

29   Le Louvre-Lens, des effets bénéfiques pour le tourisme, w „Le Figaro”, 18-19 listopada 2017 roku.  

Sebastian), odnowiono tereny portowe, zmodernizowano lotnisko i zbu-
dowano centrum konferencyjne (Pałac Kongresów). Bilbao nie zawdzięcza 
więc swojego gospodarczego odrodzenia jedynie muzeum Guggenheima, 
lecz dobrze zaplanowanej i zrealizowanej z wystarczającym rozmachem, 
strategii.

Sukces Bilbao próbuje powtórzyć Malaga — rodzinne miasto Picassa (ist-
nieje w nim Muzeum Picassa eksponujące prace artysty podarowane przez 
członków rodziny: Christine Ruiz i Bernarda Ruiz-Picasso). Muzeum Picassa 
organizuje także wystawy wspólnie zewnętrznymi partnerami, w 2017 roku 
jednych z nich było Tate Modern. Malaga — położona na wybrzeżu Costa 
del Sol, tworzy ponadto muzea jako filie znanych muzeów zagranicznych. 
W ten sposób otwarta w 2015 roku, wpisana w strategiczny plan rozwoju 
turystyki, filia Centrum Pompidou (200 tysięcy odwiedzających rocznie), filia 
Musée russe de Saint-Pétersbourg (100 tysięcy odwiedzających rocznie), 
oddział Musée Thyssen z Madrytu, a ponadto centrum sztuki współczesnej.

Malaga — miasto, które nie ma tylu skarbów architektury co Sevilla czy Gre-
nada, stara się wyróżnić dzięki sztuce i przyciągnąć turystów zaintereso-
wanych czymś więcej niż frytkami i sangrią. Idea rozwoju zorientowanego 
na sztukę promowana była przez wieloletniego burmistrza miasta Franci-
sco de la Torre. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Malaga stała się trzecim, 
co do wielkości, ośrodkiem turystyki kulturowej w Hiszpanii: po Barcelonie 
i Madrycie. Na utrzymanie muzeów oraz organizację atrakcyjnych wystaw 
miasto wydaje rocznie 13 milionów euro. Korzyści ekonomiczne, szaco-
wane szeroko: od wizerunkowych po artystyczne, wynosić mają około 500 
milionów euro — nie są to jednak realne wpływy budżetowe, lecz „wartości 
teoretyczne”.

Ponadto, w mieście pojawiły się galerie sztuki, które oferują prace zamoż-
nym kolekcjonerom. Zamieszkują oni, głównie latem, luksusowy kurort 
Marbella, gdzie, jak się szacuje, znajduje się aż 10,000 willi o wartości prze-
kraczającej 1 milion euro30.

30    A Malaga, la renaissance par les musées, w „Le Monde”, 23 sierpnia 2017 roku.  
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Z kolei, francuskie miasto Nîmes otworzyło 2 czerwca 2018 roku nowe 
muzeum poświęcone czasom rzymskim (Le Musée de la romanité). Obiekt 
o powierzchni 9200 metrów kwadratowych pomieści około 5000 starożyt-
nych muzealiów.

Projekt budynku autorstwa Elizabeth de Portzamparc odpowiada współ-
czesnym trendom w budownictwie muzealnym, a realizacja przedsięwzię-
cia kosztowała 60 milionów euro, z czego 35,4 miliona euro wniosło mia-
sto. Muzeum mieścić będzie restaurację i kawiarnię prowadzoną przez zna-
nego mistrza kuchni Francka Putelata, a na dachu stworzono taras wido-
kowy pokryty drewnem i roślinnością. Wygląd muzeum nie zachwyca jednak 

Foto 3
Fasada budynku 
Muzeum w Nimes  
Stéphane Ramillon / 
Service Communication

wszystkich mieszkańców — wiele osób mówi o zanieczyszczeniu prze-
strzeni publicznej. Twórcy muzeum traktują krytykę jednak jako etap ada-
ptacji do każdej zmiany i każdej nowości.

Równocześnie z oddaniem do użytkowania nowego muzeum Nîmes 
zabiega o uzyskanie statusu miasta będącego na liście światowego dzie-
dzictwa kultury. W kalkulacjach władz miast sam fakt znalezienia się na 
tej liście powinien zwiększyć liczbę odwiedzających o 30%. Nîmes oraz 
dwa inne miasta francuskie: Arles i Oranges ścigają się o miano najważniej-
szego miasta pomnika cywilizacji rzymskiej. W rywalizację tę włącza się 
także Narbonne, które planuje zainaugurować w 2020 roku nowe muzeum 
zaprojektowane przez Normana Fostera31. 

Muzea mogą być instrumentami rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Londyńskie 
muzeum historii ogrodów (Garden Museum) powstało w 1977 roku w zdesa-
kralizowanym średniowiecznym i wiktoriańskim kościele St Mary-at-Lam-
beth oraz na terenie starego, przylegającego cmentarza, na którym 
pochowani zostali dwaj sławni ogrodnicy: John Tradescant the Old (żył 
w latach circa 1570-1638) oraz John Tradescant the Young (1608-1662) 
botanik i podróżnik, który został ogrodnikiem Karola I. Wokół kościoła już 
od dawna istniał ogród. Połączenie obiektów i wykorzystanie otaczają-
cej je przestrzeni umożliwiło stworzenie muzeum. Od początku 2016 roku 
muzeum poddane zostało trwającej ponad rok modernizacji, w wyniku 
której odnowiono wnętrze kościoła, z wykorzystaniem materiałów drew-
nianych specjalnie zamówionych za granicą — w wyspecjalizowanej firmie 
szwajcarskiej. Muzeum eksponuje wiele obiektów i prac otrzymanych od 
licznych darczyńców (wśród nich obraz Harolda Gilmana (1876-1919) Por-
tret Czarnego Ogrodnika Portrait of a Negro Gardener). W Wielkiej Bryta-
nii — kraju, którego mieszkańcy znani są z zamiłowania do ogrodów, patro-
nem muzeum musiał być ktoś z rodziny królewskiej — w roku 2017 był nim 
książę Karol32.

31   A Nîmes, une musée dans l’arène, w „Le Figaro”, 7 czerwca 2018 roku.  

32   La réouverture du Garden Museum flatte une passion britannique, „Le Monde” 21 sierpnia 2017 .
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Władze miasteczka Poissy zdecydowały o odnowieniu, zbudowanego w 1896 
roku przez belgijskiego architekta Josepha Danly, domu z żelaza (został on 
w 1976 roku wpisany na listę pomników historycznych).

Foto 4
Wnętrze 
kościoła-muzeum 
historii ogrodów / 
Lucien Jedwab / Le Monde

Po zakończeniu w 2019 roku prac rekonstrukcyjnych, które mają kosztować 
2 miliony euro, Żelazny Dom stanie się siedzibą muzeum historii Poissy oraz 
centrum sztuki architektonicznej33.

Z kolei pałac w Fontainebleau mieści muzeum Napoleona I. Muzeum to przy-
ciąga wielu zwiedzających, których liczba zwiększyła się z 350 tysięcy w 2009 
roku do 500 tysięcy w 2017 roku, a jego wieloletni dyrektor Jean-Francois 
Hebert przewiduje osiągnięcie 1 miliona zwiedzających w 2026 roku.

33   La maison de fer reconstruite à Poissy, w „Les Échos”, 13 września 2017r.  

Foto 5
Odnowiony Żelazny dom / 
Les Echos
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W ostatnich latach muzeum, utworzone w 1979 roku na I piętrze Pałacu, 
wydało 10 milionów euro na powiększenie kolekcji „napoleonalianów” oraz 
na poprawę jakości instalacji przeciwpożarowych. Ponieważ muzeum dys-
ponuje skromnym (200 tysięcy euro rocznie) funduszem na zakup pamiątek 
i eksponatów, zależy od hojności dobroczyńców i dokonywanych przez nich 

darowizn (we Francji darczyńca może odpisać 90% wartości swojego daru 
od podatku). Przedstawiciele muzeum konsekwentnie przekonują właścicieli 
kolekcji, że „Lepiej być aktorem wielkiej historii Francji niż trzymać skarby 
u siebie w witrynie”34.

Idea, wokół której powstało muzeum, jeśli obiekt ma utrzymywać spo-
łeczne uznanie, może ulegać modyfikacji i zmianie. Przykładem jest sukces 
muzeum-ogrodu w Giverny w Normandii założonego w dawnym domu Clau-
de’a Moneta. Dom wraz z dwoma hektarami terenu został w 1966 roku poda-
rowany przez syna artysty Michela Moneta fundacji, która podjęła się nie 
tylko upamiętnienia miejsca życia i pracy artysty, ale także rozwoju ogrodu 

34   Un empereur en or pour un chateau w „Le Figaro”, 22 lutego 2018 roku.  

Foto 6
Odrodzenie 
Fontainebleau /
Jérome Schwab / Le Figaro

tak, aby ilustrował on styl i tematykę malarstwa Moneta. W domu eks-
ponowane są jedynie reprodukcje (wykonane na zamówienie kopie prac 
artysty), ogród, w którym co roku wysadzanych jest 25 tysięcy cebulek 
oraz 80-90 tysięcy rocznych i dwuletnich roślin, mieni się kolorami celowo 
dobranych kwiatów, a dominujące motywy kolorystyczne zmieniają się 
wraz z porą roku (o stan ogrodowej roślinności dba zespół 16 ogrodników 
wykształconych przez byłego głównego ogrodnika Wersalu Geralda Van 
der Kempa).
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Dom z ogrodem, otwarty dla publiczności od końca marca do końca paź-
dziernika, przyciągnął w 2017 roku prawie 638 tysięcy zwiedzających sta-
jąc się drugim, po Mont Saint-Michel najczęściej zwiedzanym obiektem Nor-
mandii. Ponad połowę zwiedzających (52% w 2017 roku) stanowią cudzo-
ziemcy, wśród których 20% stanowią Amerykanie. Obiekt proponuje 
zwiedzającym specjalne wydarzenia: w czasie nocy muzeów co roku 
w maju spacer po ogrodzie pośród śpiewu ptaków, warsztaty malarstwa 
ogrodowego (goszczące rocznie około 50 artystów) czy odczyty poświę-
cone dziełu Claude’a Moneta.

Foto 7
Muzeum Giverny /  
Fondation Claude Monet

Przychody fundacji prowadzącej dom-muzeum w 40% pochodzą ze sprze-
daży biletów, ale równorzędne im stały się przychody ze sprzedaży pamią-
tek w muzealnym sklepiku. Oferta sklepiku jest bogata i zróżnicowana: od 
kartek pocztowych w cenie 0.6 euro po porcelanowe wazy firmy Daum 
w cenie 3650 euro. Gdzieś między tymi krańcami mieszczą się produkty 
okolicznych gospodarstw: sklepik sprzedaje rocznie 10 ton miodu zebra-
nego w ogrodowej pasiece w pojemniczkach 125 gramowych, cydr i piwo 
od producentów z Giverny. Dodatkowo sklepik, w ciągu ostatnich dziesię-
ciu lat sprzedał pół miliona książek, w tym najpopularniejszą z nich — prze-
wodnik po ogrodzie. Sklepik sprzedaje również nasiona kwiatów, perfumy, 
kremy do rąk, a nawet słomkowe kapelusze (ich sprzedaż wstrzymano, 
gdy szukano nowego dostawcy). Zarządzający domem-muzeum zabiegają 
o wykorzystanie każdej możliwości uzyskania dochodów, które pozwoli-
łyby im kontynuację inwestowania w rozwój obiektu — świadomi są, że 
Giverny przeżywa dobry okres, należy zatem gromadzić środki na ewen-
tualne lata chude35.

W małym mieście Nogent-sur-Seine 26 marca 2017 roku zostało otwarte 
muzeum rzeźbiarki Camille Claudel — artystki związanej w młodości 
z Augustem Rodinem. Camille Claudel mieszkała w Nogent-sur-Seine zale-
dwie 4 z 79 lat swojego życia. Władze miasta uważają jednak, że konstytu-
tywnym dla jej rzeźbiarstwa było to, że zaczęła rzeźbić w Nogent-sur-Se-
ine w wieku 12 lat. Miasteczko zbudowało dla muzeum nowy budynek 
w pobliżu wielokrotnie przebudowanego domu, w którym artystka spę-
dziła młode lata. Twórcą projektu było studio Adelfo Scaranello, a głów-
nym projektantem — Martin Quelen. Pomysł zbudowania muzeum poja-
wił się w 2003 roku, gdy miasto gościło wystawę prac Claudel. W ciągu jej 
trwania do 6o-tysięcznego miasteczka przyjechało 40 tysięcy zwiedzają-
cych36. Oprócz prac Claudel muzeum posiada ponad 400 prac innych rzeź-
biarzy, w tym Paula Dubois, Alfreda Bouchera, Félixa Charpentiera, Henri 
Chapu, Agathona Léonarda, Alexandre’a Falguière’a, Julesa Franceschiego, 
Julesa Daloui i Auguste’a Rodina37.

35  Le jardin de Giverny: une perle de culture, w „Le Figaro”, 23 marca 2018 roku.   
36  Museum rescues sculptor Camille Claudel from decades of obscurity, w „The Guardian” 25 marca 
2017 roku. Strona muzeum: zeitzmocaa.museum.   

37   Strona muzeum: www.museecamilleclaudel.fr/.  



3534

Muzea bywają włączane w plany modernizacji gospodarczej kraju. Władca 
Arabii Saudyjskiej Mohammed Ben Salman zdecydował, że jego kraj postawi 
na wzbogacenie oferty kulturowej. W kraju tym do 2030 powstać ma 241 
muzeów, publicznych i prywatnych, liczba obiektów archeologicznych otwar-
tych dla zwiedzających ma wzrosnąć z 75 do 150, a liczba kin osiągnąć poziom 
1900 sal. Intencją władcy jest zatrzymanie części wydatków osób, które szu-
kają oferty kulturalnej za granicą, w kraju, a także wykorzystanie instytucji 

kultury do pobudzenia kreatywności i innowacyjności ludności, a będzie to 
potrzebne, gdy Arabia Saudyjska wyczerpie swoje złoża ropy naftowej38. 

38   L’Arabie saoudite mise sur l’art et la culture (Arabia Saudyjska stawia na sztukę i kulturę), w „Le 
Monde”, 23 lutego 2018 roku.  
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Nowe inicjatywy muzealne pojawiają się w Afryce. 22 września 2017 roku 
w Cape Town (rpa) otwarte zostało muzeum sztuki współczesnej (Zeitz 
Museum of Contemporary Art Africa (mocaa), które jeszcze przed uru-
chomieniem określano mianem Tate Modern Afryki. Muzeum kosztowało 
38 milionów dolarów uzyskanych z prywatnych środków, posiada 80 gale-
rii i eksponuje kolekcję niemieckiego przedsiębiorcy Jochena Zeitza wraz 
z innymi, czasowymi, ekspozycjami. Na najwyższych piętrach dziewię-
ciokondygnacyjnego budynku mieszczą się restauracje, kawiarnie, sklepy 
oraz luksusowy, 28 pokojowy hotel. Muzeum, które powstawało dziewięć 
lat dowodzi rosnącego zainteresowania sztuką afrykańską.

W rpa — kraju, który nie radzi sobie z rosnącymi ekonomicznymi nierówno-
ściami zakładanie muzeum bywa krytykowane jako zbędny luksus. Dyrek-
tor Zeitz Muzeum jest innego zdania. Według niego „muzea sztuki współ-
czesnej stały się publicznymi miejscami spotkań, gdzie spotykamy się z ide-
ami, które mogą nas uczyć (…) gdzie dyskutujemy o tabu oraz o sprawach, 
które nas różnią bez zabijania się nawzajem”39.

Muzea publiczne mogą ucierpieć z powodu niejednoznaczności celów poli-
tycznych, które towarzyszą ich powstawaniu. Prawie 30 lat po zakończe-
niu wojny domowej w Bejrucie, podjęto decyzję o przeznaczeniu znisz-
czonego walkami, zbudowanego w latach 1920-tych, pałacu rodziny Baka-
rat, na muzeum pamięci. Budynek został tylko częściowo odbudowany, 
gdyż ma być zarówno muzeum pamięci, jak i centrum kulturowym oraz 
obserwatorium miejskim poświęconym upamiętnieniu codziennego życia 
mieszkańców tego miasta w ostatnich stu latach. Znacjonalizowany obiekt 
odnawiano od 2003 roku kosztem 18 milionów dolarów, jednakże jeszcze 
w 2017 roku funkcjonował jedynie w sposób tymczasowy: bez rady, dyrek-
tora, stałej kolekcji, stałego personelu i bez strategii muzealnej40.

39   Contemporary, controversial and coming soon: Cape Town’s vast new art museum, w „The 
Guardian”, 12 września 2017 roku.  

40   A museum of memory in Beirut gets off to a troubled start, w „The Economist”, 10 sierpnia 
2017 roku. 
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Współcześnie muzeami stają się dawne manufaktury i obiekty przemysłowe. 
Muzea takie powstają w wielu państwach, ale we Francji ich liczba wydaje 
się rosnąć spektakularnie szybko41.

Przykładowo, w Sèvres funkcjonuje muzeum porcelany posiadające 55 tysięcy 
zabytków pochodzących z okresu od początków produkcji porcelany w Mezo-
potamii po wiek xx. W xiii dzielnicy Paryża, w miejscu, gdzie w 1443 roku 
Jehan Gobelin, otworzył swój warsztat tkacki (xv w.), działa muzeum gobeli-
nów i dywanów.

W Miluzie istnieje muzeum pociągów (La Cité du train), które w 2017 roku 
odwiedziło 90 tysięcy zwiedzających. W Lewarde, w dawnej kopalni, w której 
w okresie międzywojennym wydobywano tysiąc ton węgla dziennie, otwarto 
muzeum, wpisane w 2012 roku na listę światowego dziedzictwa kultury unesco.

W Paryżu, w budynku dawnej mennicy Francji, w której od czasów Oświece-
nia bito monety, w listopadzie 2017 roku otwarte zostało, po przeprowadze-
niu prac rekonstrukcyjnych, muzeum pieniądza « Monnaie de Paris 11 Conti ». 
Po sześciu latach prac i nakładem 75 milionów euro, znajdujący się w pobliżu 
Luwru osiemnastowieczny gmach muzeum (odnową budynku zajmował się 
Hervé Baptiste, architekt kierujący pracami renowacji zabytków historycz-
nych) opowiada o 1 150 latach Wielkiej Mennicy (Grand Monnayage) założo-
nej w 864 roku przez Karola II, zwanego Łysym. Muzeum posiada 170 tysięcy 
eksponatów, z tego 35 tysięcy monet, a ich sposób prezentacji ma przede 
wszystkim walor edukacyjny, uwypuklający zmiany technik bicia monety 
oraz stronę artystyczną i rzemieślniczą produkcji dawnych monet42. 

41  Zob. Les plus beaux lieux du Patrimoine industriel, „Guide Vert Michelin”, wyd. 2017, s. 367.   

42  La Monnaie de Paris métamorphosée, w „Le Monde”, 13 listopada 2017 roku.   

Gdy fabryka 
staje się muzeum: 
Muzea w epoce 
post-przemysłowej 

Foto 9
 
Muzeum Gobelinów  
w Paryżu /
Wikimedia commons /
Guilhem Vellut

We Francji do odwiedzania swoich fabryk zachęcają nie tylko wygasłe obiekty 
zamienione w zabytki przemysłowe, lecz także wciąż aktywne przedsiębior-
stwa. Producent nugatów Arnaud Soubeyran pokazuje swój sposób produk-
cji i przyciąga ekspozycją wnętrza pszczelego ula (Auvergne-Rhône-Alpes), 

producent noży, firma Durand (Occitanie), wprowadza w tajniki uzyskiwania 
produktów najwyższej jakości, huta szkła w Biot (Alpes-Maritimies) zachęca 
turystów do odwiedzin, a na koniec wizyt oferuje swoje wyroby.

Łącznie we Francji obserwację przedsiębiorstwa i jego procesu produkcyj-
nego umożliwia 2500 firm, oferując programy dla zwiedzających. W two-
rzeniu atrakcyjnego programu pomaga, utworzona w 2012 roku, fundacja 
Entreprise&Decouverte (www.entrepriseetdecouverte.fr), która pracuje 
z 400 przedsiębiorstwami, a ponadto na swoim portalu ocenia wszystkie 
oferowane programy.
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Foto 10
Fabryka nugatów 
Delmarty / 
Alpaca / Andia.fr

Zapraszające w swoje progi przedsiębiorstwa podtrzymują zaufanie do swo-
ich produktów, uzyskują reklamę, ale także przychody, dzięki możliwości 
zakupu produktów na końcu programu zwiedzania43.
 

W niektórych przypadkach stworzenie muzeum przedsiębiorstwa nie jest 
dodatkiem do działalności biznesowej, ale prawdopodobnie samoistnym przed-
sięwzięciem biznesowym. Przykładowo, działająca od 1808 roku firma rodzinna 
Brun de Vian Tiran (www.brundeviantiran.com/fr/musee-brun-de-vian-tiran) 
prowadzona przez siódme i ósme pokolenie, otworzyła, kosztem 4 milionów 
euro, przyzakładowe muzeum historii produkcji szlachetnych tkanin i liczy, że 
przyciągnie rocznie 30 tysięcy zwiedzających, którzy, płacąc 7,5 euro za bilet, 
przyniosą firmie dodatkowe dochody, a jeśli, kończąc zwiedzanie muzeum, 
zakupią dodatkowe kapy i nakrycia, to przychody dodatkowo wzrosną ,ratując 
istnienie ostatniej we Francji takiej fabryki i miejsca pracy 45 osób44.

43   Les visites d’entreprise, une filiere qui cartonne l’été, w „Le Figaro”, 14-15 lipca 2018 roku.  

44   Une PME bicentenaire ouvre son musée, w „Le Figaro”, 20 sierpnia 2018 roku.  

Czasami wskazuje się, że przedsiębiorstwo ma swobodę w dostosowy-
waniu się do popytu, (może elastycznie zmieniać ofertę dóbr i usług), 
podczas gdy oferta instytucji kultury jest silnie warunkowana jej spe-
cyfiką (charakterem posiadanej kolekcji czy obiektu). Przedsiębiorstwo 
może zmienić profil produkcji, chociaż nie jest to proces prosty (przy-
kładowo, kiedyś firma Falck oznaczała we Włoszech hutnictwo, obec-
nie raczej usługi ratownictwa medycznego, firmie Philip Morris nie jest 
jednak łatwo odejść od produkcji papierosów). Muzeum technik rolni-
czych może jedynie przestać istnieć, swojej specjalizacji (oferty) zmienić 
nie może. 

Jeśli jednak do „produktów” instytucji kultury zaliczymy badania, wystawy, 
spektakle, instalacje, koncerty, publikacje, animacje itp., to dostrzeżemy, 
że instytucje kultury mają możliwość kształtowania (zmiany) oferty 
lub przynajmniej uczynienia jej bardziej zauważalną (docenioną przez 
publiczność).

Przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu konkurencyjnym, istnieje zazwy-
czaj wielu producentów i dostawców podobnych produktów i usług. Insty-
tucje kultury (muzea) uważane są, częściowo słusznie, za jedyne i nie-
powtarzalne — w rezultacie zaś za niemające konkurentów. Stwierdzenie 
to jest jedynie częściowo prawdziwe. Instytucje kultury (muzea), nawet 
jeśli są niepowtarzalne i istotnie się różnią swoją ofertą, konkurują mię-
dzy sobą zarówno o środki publiczne, jak i o uwagę i pieniądze odwiedza-
jących. W pierwszej płaszczyźnie instytucje kultury podkreślają swoje 
znaczenie w jakimś aspekcie życia publicznego i na tle innych instytu-
cji kultury, a w rezultacie zyskują aprobatę decydentów publicznych 

Ewolucja profilu 
tematycznego 
instytucji kultury
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oraz zwiększone środki dla swojego funkcjonowania (algorytmizacja dota-
cji publicznych dla instytucji kultury nie jest nigdy pełna, co oznacza, że 
zabiegi o środki dla danej instytucji kultury mają znaczenie dla ostatecz-
nej ich alokacji). Instytucje kultury (muzea) rywalizują także o uwagę (czas) 
i środki finansowe zwiedzających. Każdy obywatel (każda rodzina) dyspo-
nuje określonym budżetem (i czasem) na aktywności czasu wolnego. Wybór 
danej oferty (zwiedzenie tego, a nie innego muzeum) zależy od postrzega-
nej atrakcyjności. Wiedza o tym, kto i z jakich motywów, odwiedza muzeum 
(korzysta z oferty danej instytucji kultury) jest ważna i przydatna, gdyż 
pozwala na zwiększenie skuteczności oddziaływania na potencjalnego zwie-
dzającego. Techniki badań marketingowych oraz strategie marketingowe 
stają się ważne dla funkcjonowania współczesnych instytucji kultury. Insty-
tucje kultury (indywidualnie oraz jako cała zbiorowość) kształtują (także 
sublimują) gusta obywateli i pobudzają aspiracje do pozytywnego wyróż-
nienia się poprzez częste korzystanie z danej oferty kulturalnej. Zarządza-
jący muzeami nie mogą zakładać, że odwiedzanie muzeum jest preferowa-
nym sposobem spędzania czasu wolnego przez obywateli. Powinni jednak 
pamiętać, że gust (i smak) obywateli jest kształtowany przez otoczenie spo-
łeczne (normy społeczne) i doświadczenia własne jednostek. Oznacza to, że 
gust ten ewoluuje i może się zmienić na korzyść muzeów. Warto zatem ana-
lizować czynniki, które przyspieszają taką pozytywną zmianę. Przykładowo 
warto analizować czy doświadczenia wycieczek szkolnych są wystarczająco 
silne i pozytywne, aby zachęcić uczniów do odwiedzania muzeum w przy-
szłości. Być może silniejszy wpływ mają wspólne — rodziców i dzieci, odwie-
dziny muzeum. Przykładowo w niektórych krajach dzieci (do 18 roku życia, 
a niekiedy nawet do 26) mają zapewniony bezpłatny wstęp do publicznego 
muzeum, a rodzice nie. Obniża to przeciętny koszt wejścia do muzeum dla 
rodziny i zachęca do takiej formy wspólnego spędzania czasu.

Każda z instytucji kultury zabiega o bycie lepiej postrzeganą (bardziej atrak-
cyjną) niż pozostałe. Trwa więc otwarty (lub mniej widoczny) wyścig w celu 
utrzymania pozycji danej instytucji w szerszej zbiorowości instytucji kultury. 

O odbiorcach dóbr i usług mówi się, że są konsumentami. Konsumują oni 
dobra, które mają charakter prywatny (odbiorca płaci i zachowuje dobro 
dla siebie, na ogół nie dzieli się nim z innymi). W przypadku instytucji kul-
tury używane są inne określenia: zwiedzający, odwiedzający, widzowie, słu-
chacze, czytelnicy czy publiczność. Określenia te mają znaczenie, a ich uży-
cie powinno być celowe, aby podkreślić specyfikę danej instytucji. Dobra 
kultury mają przeważnie charakter dóbr publicznych: mogą być szeroko 
upowszechniane. 

Rozróżnienie dobra prywatne/dobra publiczne pozwala uwypuklić trudności, 
jakie napotykają instytucje kultury w finansowaniu dostarczania takich dóbr. 
W wielu państwach, także w Polsce, w szerokim odbiorze publiczny charak-
ter danego dobra stanowi wskazanie dla jego bezpłatnego udostępniania: 
pełna płatność za dobra prywatne jest rozumiana i akceptowana; płatność 
(częściowa) za dobra publiczne jest kwestionowana. Produkcja i udostępnia-
nie dóbr publicznych jest jednak kosztowne. Instytucje kultury napotykają, 
w porównaniu z rentownymi przedsiębiorstwami, więcej przeszkód w uzy-
skaniu środków finansowych dla swoich przedsięwzięć.

Gdy przedsiębiorstwa inwestują, z własnych lub pożyczanych środków, 
z inwestycjami wiąże się oczekiwanie, że zwiększą one przychody i/lub ren-
towność przedsięwzięcia. Instytucje kultury także inwestują, lecz ich finan-
sowanie jest silniej ograniczone statusem organizacyjnym i własnościowym. 
Zakup nowych eksponatów jest inwestycją mającą wpływ na atrakcyjność 
instytucji, modernizacja dróg i ścieżek dojazdowych jest także inwestycją 
potencjalnie pozwalającą na zwiększenie liczby odwiedzających osób nie-
pełnosprawnych. Źródła finansowania silnie się różnią: instytucje kultury 
nie mogą wyemitować nowych akcji i pozyskać środków od nowych współ-
właścicieli, a kredyty bankowe są obwarowane wymogami dotyczącymi ich 
zabezpieczenia, co zawsze wymaga analizy prawnej, czy decyzja taka jest 
dozwolona. Tak w przypadku przedsiębiorstw, jak i instytucji kultury inwe-
stycje mogą być chybione (nie przynosząc poprawy funkcjonowania czy ren-
towności) lub zbyt kosztowne — zawsze więc są ryzykowne. W przypadku 
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przedsiębiorstw decyzje podejmuje menedżer, a ostateczne skutki ryzyka 
ponosi właściciel, w przypadku instytucji kultury decyzje podejmuje zarządca, 
a skutki ponosi społeczność (podatnik).

Struktura zarządcza przedsiębiorstw różni się w zależności od wielko-
ści i formy własności. Małe firmy będące własnością jednej lub kilku osób 
cechują się jednością własności i zarządzania: decyzje zarządcze podejmuje 
właściciel i on ponosi skutki (dobre i złe) swoich decyzji. Duże przedsiębior-
stwa prywatne (akcyjne i notowane na giełdzie) mają rozbudowaną strukturę 
organizacyjną (zgodnie z ogólnymi zasadami współczesnego ładu korpora-
cyjnego), w której pracujący pod nadzorem zarząd podejmuje decyzje, a kon-
sekwencje ponoszą rozproszeni właściciele (akcjonariusze). Decyzje te mogą 
być podyktowane osobistym interesem zarządzających, co, nawet w przy-
padku przedsiębiorstw prywatnych, może zostać niezauważone (i nieuka-
rane) przez właścicieli.

Współcześnie obserwowane jest przesunięcie oczekiwań w stosunku do zarzą-
dzającego instytucją kultury w kierunku typu zarządzającego-przedsiębiorcy 

Dylematy zarządzania 
instytucjami kultury

odpowiadającego przed zbiorowym pryncypałem. Osobę taką cechować 
powinna zdolność do ciągłego generowania nowych inicjatyw/projektów, 
umiejętność negocjowania i komunikowania oraz przekonywania partne-
rów do uruchamiania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Zarządza-
jący w instytucji tego typu powinien być przywódcą/przedsiębiorcą, gdyż 
otrzymuje zazwyczaj ogólne zadania i znaczne uprawnienia, których spo-
sób wykorzystania ma wpływ na wyniki działania, lecz nie jest łatwy do 
obserwowania i kontrolowania z zewnątrz. Zarządzający cały czas znaj-
duje się w polu publicznych oddziaływań i powinien być w stanie realizo-
wać strategię rozwoju swojej instytucji w turbulentnym (zmieniającym się, 
nie w pełni przewidywalnym i niekontrolowalnym) otoczeniu.

Zarządzający powinien mieć zdolność do analizy otoczenia i identyfikacji 
szans dla swojej instytucji w świetle jej misji, do komunikowania strate-
gii otoczeniu i pracownikom oraz podejmowania dobrze skalkulowanego 
ryzyka. Jedną z jego głównych funkcji staje się dobór właściwych osób do 
zadań i funkcji, delegowanie i szerzej zarządzanie zmianą. 

W Polsce nie ma rynku pracy dla zarządzających instytucjami kultury 
(muzeami): zarządzający nie migrują między instytucjami, co roku pojawia 
się niewiele ofert tego typu pracy. Oznacza to, że wybór zarządzającego 
wiąże się z dużym ryzykiem, gdy nowy zarządzający pochodzi z admini-
stracji czy ze świata nauki (może nie mieć przedsiębiorczej orientacji) lub 
gdy został ukształtowany przez swojego poprzednika (może nie być w sta-
nie dostrzec potrzeby zmiany).

Rola zarządzającego instytucją kultury ulegała i ulega stopniowej zmianie. 
W przeszłości często sprawował ją uczony lub artysta (uznany w danej 
dziedzinie specjalista). Niosło to ze sobą skutki w postaci min. uprzywi-
lejowania, w danej instytucji kultury, działalności naukowej (opracowania 
naukowe dotyczące zbiorów) czy artystycznej, którą uzupełniano zazwy-
czaj o edukację. Będący uczonym czy artystą zarządca był uzupełniany 
o administratora, który nadzorował rutynowe działania instytucji kultury.



4544

Współcześnie zarządzający nie musi być wybitnym specjalistą w kulturowej 
domenie swojej instytucji, lecz raczej osobą o dobrej orientacji w danym 
obszarze, do której dodaje swoją pasję oraz zdolność do motywowania 
współpracowników. Dobrze jednak jeśli rozumie i potrafi wykorzystać 
potencjał nowych technologii dla promocji i udostępniania zasobów muze-
alnych. Cyfryzacja stwarza bowiem duże możliwości kształtowania oferty 
instytucji kulturalnej w sposób zróżnicowany i dostosowany do różnych 
grup potencjalnych odbiorców (w tym także do potencjalnych zagranicz-
nych odbiorców). Poprzez obecność w internecie i mediach społeczno-
ściowych dana instytucja kultury „zwraca na siebie uwagę”, „przypomina 
o sobie”, zwiększa prawdopodobieństwo tego, że jej oferta, spośród wielu 
innych, zostanie dostrzeżona i wybrana.

Współczesne instytucje kultury, pod względem struktury zarządczej, przy-
pominają duże przedsiębiorstwa (w pewnym sensie nimi również są!), 
w których zarządzający podejmuje decyzje pod nadzorem przedstawicieli 
założyciela (organu prowadzącego). Często istnieje bieżący nadzór i kon-
trola ze strony zatwierdzającego plany i wydatki organu nadzorującego (siła 
nadzoru zależy w dużej mierze od wpływu na budżet jednostki). Najwięk-
szym problemem jest jednak rozbieżność bodźców pomiędzy zarządzają-
cym (chce on większej swobody i prawa do ryzyka), a instytucją nadzoru-
jącą (nie chce ona popełnić błędu, przecież każde mniej rutynowe działa-
nie wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu). Ze względu na brak prostych 
i jednoznacznych kryteriów oceny zarządzającego instytucją kultury, musi 
on więc cieszyć się zaufaniem instytucji nadzorującej, a to zaufanie silnie 
zależy od historii relacji (od przeszłych osiągnięć). Taka prawidłowość spra-
wia, że pojawia się tendencja do przedłużania kontraktów zarządzających 
aż do momentu, w którym okazuje się (wskutek rosnącej inercji instytu-
cji), że zarządzający już wcześniej powinien zostać zmieniony lub uzupeł-
niony o osoby, które odświeżą sposoby działania instytucji. Instytucje kul-
tury wydają się więc silniej niż przedsiębiorstwa zależne od osobowości 
zarządzających, a czas pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach kultury 
jest znacznie dłuższy niż czas kierowania przedsiębiorstwem (w przypadku 

instytucji kultury okres ten wynosi 10 do 20 lat, w przypadku przedsię-
biorstw — od 5 do 10 lat).

Zarządzający muzeami są wybierani w konkursach. W 2013 roku, Jean-Luc 
Martinez, został wybrany, spośród trzech kandydatów, na stanowisko 
dyrektora Luwru. W 2018 roku został potwierdzony na drugą, ale krótszą, 
trzyletnią kadencję. Martinez jest specjalistą w zakresie starożytnej Grecji, 
ale także energicznym menedżerem, który doprowadził do otwarcia w grud-
niu 2017 roku Luwru Abu Dhabi, osobiście nadzorując projekt (latając do 
Abu Dhabi co dwa miesiące przez cztery lata). W paryskim Luwrze dopro-
wadził do otwarcia galerii dedykowanej rodzinom (300 tysięcy odwiedza-
jących rocznie) i do poprawienia warunków pracy naukowców (przybywa 
tam rocznie 200 tyś. badaczy). Utrzymanie dobrych warunków zwiedza-
nia (w 2017 roku Luwr odwiedziło 8,1 miliona zwiedzających; przed Moną 
Lisą codziennie zatrzymuje się 15-20 tysięcy zwiedzających, w 1998 roku 
obraz umieszczono w specjalnym anty-zamachowym kufrze za 25 milio-
nów franków) wymaga ciągłego doskonalenia systemów obsługi, w tym 
systemów rezerwacji internetowej (zawodził on przy „oblężeniu” muzeum 
w czasie wystawy prac Vermeera (od lutego do maja 2017 roku). W czasie 
nowej kadencji dyrektor Martinez będzie się starał, aby prace konserwa-
cyjne i modernizacyjne były organizowane w sposób umożliwiający stały 
dostęp zwiedzających do co najmniej 90% sal, przynajmniej w weekendy 
(należy pamiętać, że Luwr posiada powierzchnię 360 tysięcy metrów kwa-
dratowych oraz że dotychczas muzeum zamykane było dla zwiedzających 
we wtorki).

Zarząd Luwru dąży do poprawy warunków przechowywania nieekspo-
nowanych muzealiów: w 2019 roku otwarta zostanie nowa przestrzeń do 
magazynowania w Lievin (okolice Lens) zbudowana nakładem 30 milionów 
euro. Za wyjątkiem Mony Lisy (została wypożyczona dwukrotnie: w 1963 
roku do Nowego Yorku i w 1974 roku do Tokio) wiele z muzealiów jest 
wypożyczanych: rocznie Luwr wypożycza innym instytucjom około 2000 
muzealiów45. 

45  Jean-Luc Martinez en passe d’être renommé au Louvre, w „Le Figaro”, 2 marca 2018 roku. Nie-
kiedy wypożycza je pod wyraźną presją polityczną – w 2017 roku na prośbę prezydenta E. Macrona, 
w ramach dyplomacji muzealnej Luwr wypożyczył 50 swoich skarbów Iranowi, a pokazywane są one 
w Teheranie [Les Voyages de Mona Lisa, „Le Monde”, 10 marca 2018 roku].   
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Zatwierdzając Jeana-Luca Martineza na stanowisku dyrektora (Président-Direc-
teur) postawiono mu kilka kierunkowych celów (tzw. „Mapa drogowa” ogło-
szona przez ministra kultury): minister kultury oczekuje od dyrektora dzia-
łań kontynuujących umiędzynarodowienie instytucji (w tym poprzez kon-
tynuację projektu Luwr Abu Dhabi w ramach umowy z Zjednoczonymi Emi-
ratami Arabskimi), kształcenia pracowników Luwru i wyposażenia muzeum 
w narzędzia technologii cyfrowych, aby lepiej odpowiedzieć na oczekiwania 
międzynarodowej publiczności, utwierdzenia pozycji Luwru jak pierwszego 
wśród muzeów świata poprzez rozwój wystaw międzynarodowych i part-
nerstwa naukowe w świecie, w tym w szczególności w Azji, wzmocnienia 
wymiany naukowej, wprowadzenia innowacji w celu wzrostu liczby zwiedza-
jących grup szkolnych (umożliwiłoby to wzmocnienie więzi międzypokole-
niowej), wprowadzenia zróżnicowania i indywidualizacji ścieżek muzealnych, 
włączenia się we współpracę z innymi muzeami Francji w celu lepszego 
wykorzystania zasobów oraz większej koordynacji wydarzeń muzealnych46. 

Kluczowe znaczenie jakości kadr zarządzających dobrze ilustruje przykład 
pałacu w Chambord. Zbudowany przez Króla Franciszka I pałac w Cham-
bord (najbardziej znany spośród zamków i pałaców nad Loarą) należy do 
skarbu państwa i jest zarządzany przez desygnowanych przez prezydentów 
Francji menedżerów. Zamek w Chambord odwiedza rocznie milion zwiedza-
jących, ale, zdaniem kierującego instytucją od 2010 roku, byłego dyplomaty 
Jeana d’Haussonville’a, zbyt wielu spośród gości tylko przemyka przez obiekt 
(lub nawet zatrzymuje się na chwilę wyłącznie, aby zrobić pamiątkowe zdję-
cie). Zabytek potrzebował hotelu, który pozwoliłby zainteresowanym zatrzy-
mać się na noc lub nawet na dłużej. Usytuowanie w pobliżu (w obrębie posia-
dłości i w odległości 150 metrów od pałacu) jednego ze skarbów dziedzic-
twa Francji nowoczesnego, ale harmonijnie wkomponowanego obiektu hote-
lowego, wymagało uzyskania wielu pozwoleń i przełamania estetycznych oraz 
architektonicznych uprzedzeń. Dzięki determinacji dyrektora w marcu 2018 
roku otwarty został czterogwiazdkowy hotel, projekt sławnego architekta 
Jeana-Michela Wilmotte’a, który oferuje 55 pokojów gościnnych dla turystów  

46   Jean-Luc Martinez reconduit a la tête du Louvre jusqu’en 2021, w „Le Monde”, 6 kwietnia 2018 roku. 
 

gotowych zapłacić za noc od 150 do 400 euro. Hotel posiada dwie restau-
racje, kawiarnię, salę bilardową oraz pomieszczenia rekreacyjne. Wraz 
z dochodem z hotelu Chambord wzbogaci się o dochody z win, gdyż kilka 
lat temu obsadzono winoroślą 14 hektarów przylegających do zamku ziem 

i w 2019 roku na rynek trafi 70000 butelek opatrzonych nazwą Domaine de 
Chambord (Posiadłość w Chambord). Dzięki poszerzeniu zakresu działalno-
ści (wcześniej wokół zamku odnowiony został ogród) zamek w Chambord 
będzie w stanie pokrywać 95% kosztów funkcjonowania z własnych przy-
chodów. Zarządzający obiektem dbają, aby troska o zachowanie dziedzic-
twa harmonizowała z ciągłym wysiłkiem odnawiania funkcji zamku i oży-
wiania działalności tak, aby obiekt cieszył się uznaniem zwiedzających47. 

47  Chambord fait sa mue, w „Le Figaro”, 25 lutego 2018 roku.   

Foto 11
 
Zamek w Chambord: 
zarządzanie odrodzonym 
dziedzictwem /
Guillaume Souvant / AFP
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Muzea w erze 
gospodarki 
współdzielenia

Przedsiębiorstwa, a także instytucje kultury nie tylko ze sobą rywalizują, ale 
także współpracują. W przypadku przedsiębiorstw współpraca przebiega 
w łańcuchach dostawców, w tym dostawców komponentów, półproduktów 
i odbiorców, ale także w obszarze opracowywania nowych rozwiązań, pro-
wadzenia wspólnych biur sprzedaży na rynkach zagranicznych czy na zasa-
dzie franczyzy. Przedsiębiorstwa stale szukają partnerów, współpraca z któ-
rymi pozwoli na optymalizację wyników, na lepsze pozycjonowanie się na 
rynku. Przedsiębiorstwa korzystają z otwartości gospodarczej i umiędzyna-
radawiają swoją działalność.

Poz. Nazwa muzeum Liczba odwiedzających w mln.

1. Luwr 8,1

2. National Museum of China 8,062

3. Metropolitan Museum of Art. 6,692

4. Muzea Watykańskie 6,427

5. British Museum 5,906

6. Tate Modern 5,656

7. National Gallery of Art, Waszyngton 5,232

8. National Gallery, Londyn 5,229

9. National Palace Museum 4,436

10. State Hermitage Museum 4,200

Tabela 4
Lista dziesięciu najczęściej odwiedzanych w 2017 roku muzeów w świecie

Muzea także mogą zyskać na wzajemnej współpracy. Dzieła sztuki mogą 
być kupowane wspólnie przez muzea, a czasem rządy różnych państw 
w celu wspólnego wykorzystywania. Francja i Holandia zdecydowały 
o wspólnym zakupie, za 160 milionów euro, dwóch prac Rembrandta z 1634 
roku: Portretu Maertena Soolmansa oraz portretu Oopjen Coppit, żony Mae-
rtena Soolmansa. Prace te będą wystawiane łącznie, lecz naprzemiennie 
przez Muzeum w Luwrze oraz Rijsk Museum w Amsterdamie. Żadne z tych 
muzeów w pojedynkę nie posiadało wystarczających środków na zakup 
tych, sprzedawanych łącznie po rodzinę Rothschildów, dzieł. Rządy Francji 
i Holandii uznały, że będzie to świetna okazja dla zademonstrowania goto-
wości współpracy w obszarze kultury, a zarządzający muzeami skwapliwie 
skorzystali z ofert .

Pole dla współpracy instytucji kultury jest inaczej ustrukturyzowane, ale 
równie rozległe jak w przypadku przedsiębiorstw. Tak jak przedsiębior-
stwa z tej samej branży sytuują się blisko siebie tworząc dystrykty prze-
mysłowe i poszukują form wzajemnie korzystnej współpracy, tak też insty-
tucje kultury w wielu miastach (przykładowo w Wiedniu) funkcjonują 
w fizycznej bliskości tworząc dystrykty kulturalne. Bliskość w przestrzeni 
sprawia, że zwiedzający nie traci czasu na przemieszczanie się, a zyskuje 
możliwość odwiedzenia kolejnej instytucji kultury. Współpraca instytu-
cji kultury może, a nawet powinna wykraczać poza korzyści z przestrzen-
nej bliskości. Instytucje kultury funkcjonują w krajowych i międzynarodo-
wych sieciach48, współorganizują przedsięwzięcia, wymieniają się wysta-
wami czy muzealiami. Współpraca poszerza możliwości każdego ze współ-
pracujących oraz atrakcyjność i użyteczność współpracujących instytu-
cji. Współczesne instytucje kultury podejmują ekspansję międzynarodową 
(muzeum Luwr w Abu Dhabi) i tworzą międzynarodową sieci przypomi-
nające model franczyzowy (muzea Fundacji Gugghenheima w Bilbao, Abu 
Dhabi, Nowym Yorku).

48   Pojedyncze muzeum może nie chcieć lub nie być w stanie zorganizować produkcję pamiątek 
i reprodukcji swoich muzealiów. Muzea francuskie prowadzą wspólne działania w celu wytwarza-
nia kopii swoich muzealiów w ramach Sieci muzeów narodowych (Réunion des Musées Nationaux 

— http://rmn.fr/). Sieć ta posiada warsztat produkcji artystycznej, z którego wychodzą kopie muzealiów 
(zarówno doskonałe repliki, jak i swobodne modyfikacje dzieł) i pamiątki sprzedawane w sklepach 
muzealnych. Przychody ze sprzedaży kopii w sieci narodowych muzeów Francji wyniosły w 2016 roku 
około 5 milionów euro i stanowiły ok. 2% łącznych, przeciętnych przychodów instytucji muzealnych.
Innym przedsięwzięciem wspólnym muzeów, regionów i państwa we Francji jest Centre Interrégional 
de Conservatio et Restauration du Patrimoine — (http://cicrp.info/), które prowadzi działania (świadczy 
usługi) na rzecz konserwacji i odnowy dziedzictwa oraz jest również ośrodkiem badawczym.
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Mobilizacja społecznego 
wsparcia dla muzeum

W dyspozycji przedsiębiorstwa znajduje się kapitał finansowy jego właści-
cieli, ale także obiekty materialne, patenty czy marki produktów. Instytucja 
kultury (muzeum) dysponuje obiektem (budynkiem) wniesionym przez zało-
życiela (władze publiczne), muzealiami (kolekcjami), ale także wizerunkiem 
(publiczną rozpoznawalnością i postrzeganą atrakcyjnością).

Działalność przedsiębiorstwa zależy wyłącznie od jakości pracy płatnych 
pracowników. Techniki zarządzania pomagają w optymalizacji i wykorzy-
staniu kompetencji i czasu pracy zatrudnionych. Instytucja kultury zatrud-
nia pracowników o odpowiednich dla jej charakteru kompetencjach i także 
powinna optymalnie dobrze wykorzystać ich czas pracy. Jednakże instytu-
cje kultury korzystają także ze wsparcia wolontariuszy, miłośników sztuki 
i innych osób, które w danej instytucji dostrzegają wartość nie dającą się 
sprowadzić do kategorii pieniężnych. Osoby te oddają swój czas, energię 
i kompetencje do dyspozycji instytucji kultury49. Zarządzający nią powinien 
umieć znaleźć komplementarność pomiędzy pracą pracowników a wkładem 

„miłośników” tak, aby ci ostatni wnosili do instytucji kultury coś dodatko-
wego, a nie stawali się pretekstem do demobilizacji pracowników. Pomocne 
w tym może być wykorzystania narzędzi cyfrowych — ułatwiają one zarzą-
dzanie finansowe i optymalne wykorzystanie czasu pracy zespołu pracowni-
ków oraz umożliwiają lepsze skoordynowanie pracy zespołowej.

49   Wolontariusze: tworzenie i wykorzystywanie wsparcia. Przykładowo Muzeum Historii Natural-
nej w Denver (stan Kolorado) przyjmuje rocznie około 1,5 miliona odwiedzających zatrudniając zale-
dwie 200 pracowników. Korzysta jednak z sieci 3500 wolontariuszy, których zaangażowanie czasowe 
stanowi odpowiednik 130 zatrudnionych. Wolontariusze ci są selekcjonowani (rozmowy wyjaśniają 
motywację i przygotowanie wolontariuszy, a ich praca jest nadzorowana przez bardziej doświadczo-
nych i lepiej przygotowanych innych wolontariuszy.

Przedsiębiorstwa pozostają pod silnym wpływem popytu i konkurencji 
rynkowej. Gdy przedsiębiorstwo traci klientów, znika jego racja istnienia. 
Instytucja kultury nie jest również całkowicie wolna od wpływu popytu 
(publicznego zainteresowania nią) na stan swoich finansów. Jeśli dostęp do 
niej jest ograniczony, jeśli mieszkańcy czy turyści nie wykazują nią zainte-
resowania (nie są z niej dumni, nie odwiedzają jej), maleje również uzasad-
nienie dla jej publicznego finansowania. Na ogół negatywny wpływ takich 
procesów na wielkość publicznego finansowania nie uwidacznia się nagle, 
instytucja kultury korzysta ze swoistego „mechanizmu inercji publicznego 
finansowania”. Raz powołana do istnienia, rzadko bywa likwidowana. Jed-
nakże słabnące finansowanie wypłukuje ją z zasobów i utrudnia wyko-
rzystanie nowych możliwości. W rezultacie nieoczekiwanie może popaść 
w spiralę prowadzącą do utraty znaczenia i marginalizacji.

Współczesne instytucje kultury funkcjonują na swoistym rynku (różnym 
od rynku finansowego czy rynków towarowych, lecz zachowującym pod-
stawowe cechy rynku: konfrontację podaży i popytu, konkurencję ofert 
itp.). Warunki te można traktować jako szansę na upowszechnienie treści 
kultury (przy zagrożeniu, że dążenie do atrakcyjności form udostępniania 
tych treści może treści te zniekształcać i spłycać).

Sukces i trwałość muzeum powinny być oceniane w dłuższej perspektywie. 
Muzeum może odnotować krótkotrwały sukces, którego jednak nie jest 
w stanie podtrzymać. Zagrożenia te ilustruje przykład muzeum w liczącym 
1400 mieszkańców miasteczku Vic-sur-Selle w regionie Mozela we Fran-
cji. W Vic-sur-Selle przyszedł na świat w 1593 roku malarz Georges de La 
Tour. Gdy w 1993 roku — rocznicy urodzin, odkryto nieznany wcześniej 
obraz La Toura zatytułowany Św. Jan Chrzciciel na pustyni, rada regionalna 
Mozeli zdecydowała o budowie muzeum poświęconego temu malarzowi 

Trwałość instytucji 
muzealnej
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w Vic-sur-Selle. Muzeum zostało zaprojektowane przez Vincenta Brossy’ego, 
który wcześniej wsławił się stworzeniem muzeum Arthura Rimbauda 
w Charleville-Mézières. Władze regionu zakupiły obraz Św. Jan Chrzciciel na 
pustyni, pozyskując 3 miliony franków z subskrypcji publicznej i dorzucając 
pozostałe 8 milionów franków (rok 1994) ze środków publicznych. Obraz La 
Toura nie był jedynym eksponatem. Szczęśliwie dla powstającego muzeum 
w 1998 roku francuscy kolekcjonerzy xvii — wiecznego malarstwa, bracia 
Thuillier, zdecydowali o przekazaniu swojej liczącej 82 płótna kolekcji, w tym 
prac braci Le Nain i Giuseppe Stellego.

Muzeum zostało uroczyście otwarte w 2003 roku. W 2004 roku kolek-
cja została uzupełniona o drugie dzieło La Toura — Tête de Femme (Głowa 
kobiety) nabyte za 217 tys. euro. Jednakże zagubione gdzieś pomiędzy Nancy 
a Metz miasteczko nie jest w stanie zapewnić finansowania obiektu, 
nawet ze wsparciem władz regionalnych (region jest zdezindustrializo-
wany i przechodzi przez głęboki kryzys gospodarczy). Muzeum odnio-
sło sukces frekwencyjny w 2009 roku, przyciągając 50 tysięcy zwiedza-
jących, dzięki wystawie prac Émile’a Gallégo — mistrza malarstwa na 
szkle, twórcy szkoły malarstwa na szkle w Nancy, na którą masowo przy-
jeżdżali japońscy turyści. Pomimo proponowania atrakcyjnych wystaw 
(w 2017 roku taką przyciągającą zwiedzających wystawą była ekspozycja  
prac Constantina Brancusiego — rzeźbiarza działającego w końcu xix 
i w pierwszej połowie xx wieku), istnienie muzeum jest zagrożone. Muzeum 
nie posiada wystarczających zasobów finansowych i ludzkich, nie zatrudnia 
nikogo, kto zajmowałby się konserwacją prac i jest zamykane na 2 miesiące 
w roku. Gdy w 2016 roku na stronach poświęconego sztuce portalu La Tri-
bune de l’Art pojawiły się pogłoski o likwidacji muzeum, natychmiast zare-
agowało Stowarzyszenie Braci Thuillier — darczyńców muzeum, które zagro-
ziło anulowaniem donacji, gdyż „została podarowana muzeum, a jeśli mia-
łoby zostać zamknięte, to darowizna zostanie unieważniona”50.

50   Saint Jean Veille sur Vic-Sur-Seille, w „Le Figaro”, 18 sierpnia 2017 roku.  

Publiczna instytucja może stracić dynamizm, rzadko zanika. Prywatne 
muzeum nie ma gwarancji ciągłego istnienia. Założone w 1994 roku 
w Paryżu muzeum lalek zostało zamknięte po 23 latach funkcjonowania. 
To prywatne muzeum zostało ufundowane przez rodzinę Odin — kolekcjo-
nerów lalek w III dzielnicy Paryża, w pobliżu Centrum Pompidou. Muzeum 
nigdy nie otrzymywało publicznej subwencji, a właściciele finansowali 
koszty jego prowadzenia z wpływów biletowych. W ostatnich latach liczba 
odwiedzających muzeum zmalała, a dalsze prowadzenie muzeum wyma-
gało modernizacji pomieszczeń. Pomimo tego, że było to jedyne tego typu 
muzeum w Paryżu, władze miasta nie zdecydowały się na jego finansowa-
nie. Muzeum przestało istnieć, a rodzina Odin zatrzymała swoją kolekcję 
ponad 500 lalek pochodzących z okresu 1800-195951. 

51   Le musée de la poupée à Paris ferme ses portes, w „Le Figaro”, 17 sierpnia 2017 roku.
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Dyplomacja muzealna

Instytucje kulturalne mają znaczenie znacznie wykraczające poza wymiar 
ekonomiczny, potwierdzają rangę oraz atrakcyjność kulturalną danego kraju 
i stanowią wsparcie dla jego pozycji międzynarodowej i siły wpływu. Harmo-
nizowanie kultury i dyplomacji widoczne jest w działaniach Francji. W 1963 
roku André Malraux, bliski współpracownik Generała de Gaulle’a, pośredni-
czył w wypożyczeniu, na prośbę Prezydenta Kennedy’ego, Mony Lisy Sta-
nom Zjednoczonym. W 2010 roku Nicolas Sarkozy zwrócił Korei Południo-
wej 297 manuskryptów królewskich z xix wieku, Prezydent Jacques Chi-
rac zapoczątkował prace nad stworzeniem oddziału Luwru w Abu Dhabi, 
a François Hollande zabiegał o ochronę dziedzictwa na obszarach objętych 
działaniami wojennymi zarówno w unesco, jak i w czasie spotkań g7. Pra-
widłowości te rozumie i stara się wykorzystywać Prezydent Francji Ema-
nuel Macron. 18 stycznia 2018 roku Prezydent Francji ogłosił, że zamierza 
wypożyczyć Wielkiej Brytanii tkaninę z Bayeux — ręcznie haftowane płótno 
o długości 68 metrów przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdo-
bywcę, bitwę pod Hastings w 1066 i życie codzienne mieszkańców ówcze-
snej Normandii. Ma to być symboliczny gest sygnalizujący, że Francja, mimo 
występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będzie utrzymywać z nią 
trwałe relacje bilateralne.

Obecny Prezydent Francji uważa, że nie poprzez gospodarkę lub kwestie 
bezpieczeństwa tworzone jest poczucie więzi ze wspólnotą, lecz poprzez 
kulturę. Wymiar kultury jest przezeń postrzegany jako kluczowy w procesie 
konstrukcji Europy. Kultura tworzy dla Prezydenta Macrona kontekst poli-
tycznego oddziaływania. Prezydent Francji przyjmuje głowy państw i inne 
ważne osobistości w celowo dobranych miejscach. Prezydenta Rosji Wladi-
mira Putina przyjął w Wersalu w czasie trwania tam wystawy poświęconej 

Piotrowi Wielkiemu, podkreślając długą tradycję relacji pomiędzy Francją 
a Rosją, saudyjskiego księcia i następcę tronu Mohammeda Ben Salmana 
gościł pokazując mu wystawę prac Eugène’a Delacroix w Luwrze. Wła-
dze Francji organizują spotkania w historycznych obiektach. msz Francji 

jest właścicielem pałacu w La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), gdzie gościło 
szczyt poświęcony Libii, a Emmanuel Macron podjął decyzję o odnowieniu 
pałacu de Villers-Cotterêts (Aisne), zbudowanego w xvi wieku na polece-
nie Franciszka I, a miejsce to stanie się centrum promocji idei frankofonii52.

52   Emmanuel Macron et le « soft power » de l’art, w „Le Monde”, 11 kwietnia 2018 roku. Wybór 
miejsca ma duże znaczenie symboliczne. To właśnie w Villers-Cotterêts Franciszek I podpisał serię 
rozporządzeń, w tym jedno dotyczące nakazu sporządzania wszelkich aktów prawnych w języku fran-
cuskim (sierpień 1539 roku). To rozporządzenie pozostaje niezmienione do dziś.
 

Foto 12
 
Luwr Abu Dhabi /
Giuseppe Cacace / AFP 
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Fundacje 
i przedsiębiorstwa 
jako inwestorzy 
w instytucje kultury

Pomimo znacznego opodatkowania (we Francji wydatki publiczne stano-
wią ok. 55% pkb) finansowanie ochrony dziedzictwa w przeważającej mie-
rze z budżetu państwa nie rozwiązuje problemu braku środków, „muzealnej 
krótkiej kołdry”. Francuzi chcieliby naśladować Wielką Brytanię i funkcjo-
nujący tam National Trust, który dzięki 3 milionom członków wpłacających 
rocznie od 80 do 100 euro, pozyskuje rocznie ok. 400 milionów euro i jest 
w stanie współfinansować i zarządzać 300 obiektami.

Ochronę francuskiego dziedzictwa kulturowego finansuje również amerykań-
skie towarzystwo miłośników kultury francuskiej — French Heritage Society 
(fhs). W 2016 roku fhs przekazało ponad 1 milion dolarów na odnowę min. 
Kaplicy Jezuitów w Saint-Omer, opactwa w Longues czy biblioteki w Com-
piègne. fhs uzyskuje wpłaty od osób, które odniosły sukces i dzielą się nim 
z innymi. Gromadzeniu środków towarzyszą przyjazdy do Francji członków 
towarzystwa, służące pogłębianiu znajomości francuskiej kultury i wzmac-
nianiu więzi z tym krajem53.

W celu zwiększenia środków dostępnych dla finansowania ochrony zagro-
żonego dziedzictwa francuska Fundacja dziedzictwa (la Fondation du patri-
moine) organizuje loterię i zdrapkę, w których  rocznie uzyskuje 20 milionów  
euro (pierwsze losowanie w wrześniu 2018 roku). Uczestniczący w lote-
rii wiedzą, że środki trafią do 20 obiektów, które dobrze uzasadniły swoje 
potrzeby i są przygotowane do skutecznego przeprowadzenia projektów 
renowacji. Obiekty biorące udział w loterii Fundacji zostały wytypowane 
spośród 2000 zgłoszeń w oparciu o kryteria takie jak: stan obiektu, jego 
lokalizacja, typ własności oraz wykonalność prac. Zabytki zakwalifikowane 
przez Fundację do finansowania poprzez loterię znajdują się w jej materia-
łach reklamowych, zyskując w ten sposób na rozpoznawalności54. 

53  Le Grand Tour de France des mécènes américains, w „Le Figaro” 9 października 2017 roku.  

54  Loto : beaucoup d’appelés et peu d’elus, w „Le Figaro”, 5 marca 2018 roku   

Przedsiębiorstwa francuskie ofiarujące środki na rzecz instytucji kultury 
korzystają z 60% ulgi podatkowej — regulacje ograniczają jednak wielkość 
darowizny do 0.5% obrotów przed opodatkowaniem. Oznacza to, że firma 
o obrotach 1 miliona euro może przekazać na ten cel maksymalnie jedynie 
5000 euro. Jest to zatem silne ograniczenie55.

Nowe przedsięwzięcia (muzea, instytucje kultury) są niekiedy finansowane 
przez przedsiębiorców i założone przez nich fundacje. Przedsiębiorcy  

sukcesu są mecenasami i kolekcjonerami, a oprócz tego, że są zamożni, 
bywają również zainteresowani wspieraniem sztuki i kultury. We Fran-
cji tendencję tę zapoczątkowali: Bernard Arnault, właściciel grupy lvhm 

55   Stéphane Bern: „J’ai le rôle du poil à gratter”, w „Le Monde”, 8 marca 2018 roku.

Foto 13
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i założyciel Fundacji Vuitton, która sfinansowała prace Franka Gehry 
i, od października 2014 roku, prowadzi muzeum sztuki nowoczesnej, które, 
od otwarcia do początku 2018 roku, zostało odwiedzone przez ponad 3,5 
miliona osób oraz Michel-Édouard Leclerc, obiektem zbudowanym w Bre-
tanii w Landerneau i otwartym w 2012 roku. W ślad za nim poszła Grupa 
Lafayette, która od marca 2018 roku prowadzi w sercu Paryża obiekt Lafay-
ette Anticipation. Na początku 2019 roku, dawny budynek Giełdy Paryskiej, 
przystosowany przez japońskiego architekta Tadao Ando do potrzeb eks-
ponowania sztuk, stał się centrum Fundacji François Pinault. W Arles na 
południu Francji szwajcarski mecenas Maja Hoffmann finansuje powstanie 
obiektu będącego architektonicznym hołdem dla dzieła Cézanne’a „Monta-
gne Sainte-Victoire”. W 2020 roku Lauren Dumas, właściciel grupy Emerige, 
ukończy na wyspie Seguin w Paryżu centrum twórczości artystycznej56.

Muzea dotyczące danej dziedziny rzemiosła lub wytwórczości powołują i pro-
wadzą także prywatne osoby — pasjonaci. W Bretanii (północno-zachodnia 
Francja) w miejscowości Treffléan, małżeństwo Marie-Louise i Armel Caro 
stworzyło w 1990 roku muzeum zamków i pałaców zbudowanych z zapałek 
(Musée des châteaux en allumettes). Do swojej śmierci w 2010 roku Armel 
Caro zbudował makiety 20 zamków z zapałek — każda o powierzchni ok. 
4 metrów kwadratowych i składająca się ze 125 tysięcy zapałek. Muzeum 
czynne jest w okresie letnim   — od 1 maja do 15 października. Rocznie odwie-
dza je 2 tysiące zwiedzających57.

W miasteczku Fougères, w Bretanii, Alain Le Floch, kolekcjoner i zegar-
mistrz, otworzył w 1999 roku, muzeum poświęcone historii zegarów. Na 
150 metrach kwadratowych Le Floch eksponuje ponad 300 zegarów, w tym 
wiele rzadkich eksponatów takich jak chociażby pierwszy zegarek z bran-
soletą firmy Louis Cartier wyprodukowany dla pioniera lotnictwa Santo-
sa-Dumont. Muzeum jest odwiedzane rocznie przez 8 tysięcy osób. Wstęp 
dla dorosłych jest płatny i wynosi 5 euro58.

56   La nouvelle génération des fondations, w „Le Figaro’ 19 lutego 2018 roku.  

57   En Bretagne, le musée de châteaux en allumettes existe vraiment, w „Le Monde”, 22 sierpnia 2017 roku. 

58   Un musée dans l’air du temps, w „Le Monde”, 7 sierpnia 2017 roku.  

Zakończenie

Wzrost zamożności ludności wielu państw wyrażający się wzrostem jej siły 
nabywczej oraz wzrost ilości czasu wolnego sprawiają, że rośnie zaintere-
sowanie ofertą kulturalną: od muzycznej do muzealnej. W takich warun-
kach instytucje kultury zyskują szansę stania się protagonistami rozwoju 
gospodarczego i ważnym czynnikiem podnoszenia jakości życia i dobro-
stanu ludności. Wykorzystanie tej szansy zależy w znacznym stopniu od 
sposobu zarządzania instytucjami kultury.

Kluczowe znaczenie w tym procesie ma zarządzający instytucją kultury, 
który oddziałuje na pracowników i otoczenie poprzez swoje kompetencje, 
zdolności przywódcze i siłę komunikowania. W celu wykorzystania szans 
jakie niesie ze sobą obecna faza rozwoju gospodarczego, nowoczesna 
instytucja kultury (muzeum) powinna być przesiąknięta postawami przed-
siębiorczymi adaptując i wykorzystując w swoim funkcjonowaniu najlep-
sze wzory ze świata przedsiębiorstw.

Dziedzictwo kulturowe i dobra kultury zostały włączane do opartego na 
zasadach rynkowych procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to 
tendencja z jednej strony pozytywna, gdyż otwierająca nowe możliwości 
eksponowania treści kulturowych i wzbogacania życia ludności, z drugiej 
ograniczająca, gdyż nakładająca na zarządzających instytucjami kultury 
konieczność mediacji i równoważenie misji ochrony wartości kulturowych 
z presją na tworzenie takiej formy oferty kulturowej, która zaspokaja ocze-
kiwania współczesnych społeczeństw.

Instytucje kultury, chcąc wykorzystać pojawiające się możliwości, powinny 
interpretować swoją misję w sposób innowacyjny, traktując przedsiębiorcze 
nastawienie jako narzędzie działania. Współczesne muzea powinny podej-
mować innowacyjne przedsięwzięcia muzealne i edukacyjne, powinny być 
platformami innowacji rozwijając i wdrażając twórcze pomysły i wspierając 
twórców kultury. Zebrane w tym opracowaniu głównie francuskie przy-
kłady wskazują, że w wielu przypadkach tak właśnie się dzieje
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Znak „Muzeum Francji” (Musée de France)
4 stycznia 2002 roku wprowadzony został ustawą znak „Muzeum Francji’ 
w celu ochrony i podkreślenia wartości eksponowanych w danym obiekcie 
muzealiów i samego obiektu. Jego przyznanie zależy od: 
• Posiadania przez muzeum: Stałej kolekcji uznawanej za posiadające war-

tość publiczną (Ust. art. U. 410-1.).
• Zaangażowania muzeum w realizację misji polegającej na konserwa-

cji, odnowieniu, badaniu, wzbogaceniu kolekcji; uczynieniu jej dostępnej 
publiczności, podejmowaniu działań edukacyjnych; przyczynianiu się do 
postępu badań i udostępnianiu ich wyników. (Ust. art.. 441-2.).”

• Większość muzeów posiadających prawo do znaku „Muzeum Francji” 
jest nadzorowana przez władze lokalne, część przez instytucje rzą-
dowe, a reszta przez osoby prawne (fundacje i stowarzyszenia) działa-
jące w celu nie zorientowanym na zysk.

• Znak nie jest przyznawany w sposób nieodwoływalny, muzeum może 
stracić prawo do używania go, jeśli nie respektuje warunków. Posia-
danie znaku uprawnia instytucję do ubiegania się o pomoc państwa: 
naukową, techniczną i finansową.

Do końca 2016 roku znak „Muzeum Francji” przy-
znano 1218 instytucjom; 82% spośród nich należy 
do władz lokalnych, 5% do instytucji rządowych 
(61 muzeów należy do państwa, a 38 jest bezpo-
średnio zarządzanych przez Ministerstwo Kultury. 
Znak przydzielany jest decyzją ministra kultury, po 
uzyskaniu opinii Wysokiej Rady do Spraw Muzeów 
Francji (Haut conseil des musées de France).

Foto 14
Fragment Katedry Notre–Dame. 
Widok od strony Placu Jana Pawła II /  
źródło: msz
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Technologie finansowe dla muzeów: mecenat partycypacyjny
Technologie informatyczne oraz płatności internetowe stwarzają możliwość 
wykorzystania tzw. mecenatu partycypacyjnego. Jego ideą jest zachęcenie 
wielu osób do wpłaty nawet drobnych sum w celu zebrania pożądanej dla 
realizacji jakiegoś celu kwoty. Istniejące międzynarodowe platformy „zbiórki 
pieniędzy” takie jak przykładowo www.comeon.com pozwalają na zapre-
zentowanie projektu, zachęcenie wielu drobnych darczyńców do przekaza-
nia pieniędzy i zebrania potrzebnej kwoty (koszty transakcyjne takiej zbiórki 
są niskie, co oznacza, że nawet małe wpłaty trafiają prawie w całości (95-
97%) na konto instytucji realizującej projekt. Dzięki mecenatowi partycypa-
cyjnemu muzeum tworzy więź ze zbiorowością donatorów, odwołuje się do 
potrzeby nadania sensu posiadanym pieniądzom.

Odwołanie się do mecenatu partycypacyjnego ma duże szanse powodze-
nia, jeśli instytucja poszukująca środków jest znana, wiarygodna, a sam pro-
jekt zyska publiczną aprobatę. Publiczność jako zbiorowy mecenas jest bar-
dziej hojna we wspieraniu szeroko znanych instytucji, mniej zaś mało zna-
nych (istnieją od tego wyjątki — przykładowo projekt uczynienia z domu 
Georgesa Bizeta w Bougival zebrał za pośrednictwem, wyspecjalizowanego 
w gromadzeniu środków na przedsięwzięcia kulturalne serwisu www.darta-
gnans.fr (serwis ten pobiera opłatę w wysokości 8% zebranych środków) 140 
tyś. euro i stało się tak zanim Departament Yvelines przeznaczył 1 milion 
euro na wykupienie obiektu i jego renowację1.

Za pośrednictwem tego samego portalu zgromadzono środki na odkupie-
nie za sumę 0.5miliona euro zrujnowanego xiii wiecznego zamku pałacu w 
Mothe-Chandeniers. 25 tysięcy osób, które wzięło udział w zbiórce, stało 
się zbiorowym właścicielem zamku (w formie uproszczonej spółki akcyj-
nej) wpłacając łącznie 1,67 miliona euro. Ocenia się, że samo zabezpieczenie 
zamku przed dalszym zniszczeniem kosztować będzie ok. 5 milionów euro, a 
przywrócenie do stanu oryginalnego wymagać będzie sumy 70-100 milionów  
 
 
 
 

1     La nouvelle vie de la maison de Georges Bizet, w „Le Monde”, 2 marca 2018 roku.

euro. 25 tysięcy współwłaścicieli będzie jeszcze proszone o wpłatę co naj-
mniej 20 euro, aby szybko zostały rozpoczęte prace umożliwiające udo-
stępnienie elementów obiektu zwiedzającym. Przedsięwzięciem kieruje 
Julien Marquis, założyciel stowarzyszenia Adopte un chateau (Zaadoptuj 
pałac). Chce on stworzyć odpowiedni dla takiego przedsięwzięcia „model 
biznesowy”, który „pozwoli dziedzictwu zmierzyć się z realnym światem, 
którym jest turystyka, gospodarka, czy pieniądz w planie ogólnym”. Sam, 
z wykształcenia mediewista, uważa, że zarządzający obiektami dziedzic-
twa muszą rozumieć i używać pojęć analizy ekonomicznej, w tym takich 
jak „badanie rynku”, „zdolność inwestycyjna” czy „podniesienie kapitału”2.

Mecenat partycypacyjny (publiczna zbiórka pieniędzy poprzez platformy 
internetowe) jest wykorzystywany przez muzea francuskie. Luwr sięgnął 
po tę metodę z sukcesem zbierając środki na zakup muzealiów. W 2010 
roku 7200 donatorów podarowało łącznie 1,2 miliona euro na zakup płótna 
Trzy Gracje (1531) Łukasza Cranacha. Otwarte w 2006 roku Muzeum Cywi-
lizacji Nieeuropejskich (Le Musée du quai Branly-Jacques Chirac) finan-
suje w ten sposób odnowienie tzw. muru roślinnego, który zdobi ściany 
muzeum od strony Sekwany. We Francji sumy przekazane w ten sposób 
korzystają z zachęt podatkowych przewidzianych w Ustawie z 1 sierpnia 
2003 roku (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux asso-
ciations et aux fondations).

Muzeum sztuk pięknych w Orleanie wykorzystało inny portal finansowania 
partycypacyjnego — www.commeon.com, aby uzyskać 50 tys. euro na zakup 
90 rysunków Jeana-Marie Delaparche’a 1843), które pojawiły się w sprze-
daży antykwarycznej. Łączny koszt zakupu to 100 tysięcy euro, a połowę tej 
kwoty wniosło Ministerstwo Kultury3.
 
Sam projekt publicznej zbiórki pieniędzy służy wzrostowi rozpoznawalno-
ści instytucji kultury i budowaniu więzi pomiędzy darczyńcami a instytucją. 
Niekiedy instytucje kultury zapraszają potem darczyńców pokazując im w 
czasie odwiedzin dobre owoce ich dobroczynności4.

2    Château participatif, w „Le Monde”, 23 kwietnia 2018 roku. 

3     Ne pas lâcher Delaparche, w „Le Figaro”, 20 listopada 2017 roku.

4     Faites le mur végétal du Musée du quai Branly, „Le Figaro”, 9 czerwca 2017.
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Publiczna zbiórka pieniędzy może mieć miejsce za granicą. Muzeum Berna-
dotte w Pau zebrało 180 tyś. euro (ok. 80% łącznych kosztów) na remont 
muzeum poświęconego postaci Jeana-Baptiste’a Bernadotte’a w Szwecji. 
Bernadotte, urodzony w tym mieście w 1763 roku, był oficerem armii w cza-
sach Rewolucji Francuskiej, a później Marszałkiem w armii Napoleona. W 
1810 roku został wybrany księciem dziedzicznym Szwecji, a w 1818 roku stał 
się królem tego kraju. Zmarł w 1844 roku zapoczątkowawszy obecnie rzą-
dzącą Szwecją dynastię, a król Karol xvi Gustaw jest jego dziedzicem w siód-
mym pokoleniu. Muzeum zostało założone w 1951 roku w budynku z lat 1730-
tych znanym jako dom Balagué (miał w nim mieszkać Bernadotte — syn miej-
scowego prokuratora, a wnuk krawca). Muzeum eksponuje obrazy, rzeźby i 
meble z okresu życia Bernadotte’a. Jego modernizacja zaczęła się jesienią 

Foto 14
 
Les Adieux de Louis XVI a sa 
famille — Jean-Marie Dela-
perche / Musée des Beaux-
-Arts d’Orléans/

2015 roku, tak aby uczynić muzeum dostępnym dla niepełnosprawnych, 
wyposażyć w nowoczesne technologie i uczynić zwiedzanie przyjemniej-
szym dla gości. Remont i modernizację muzeum wspiera Stowarzyszenie 
Przyjaciół Muzeum, a, po zakończeniu prac oczekiwanym na początku 2018 
roku, otworzy go Karol xvi Gustaw5.

Fundusz ochrony dziedzictwa materialnego
Państwo francuskie przeznacza rocznie ok. 360 milionów euro na ochronę 
dziedzictwa materialnego. Środki te wydawane są zgodnie z wieloletnią 
strategią z rosnącą preferencją dla mniejszych obiektów na francuskiej 
prowincji.

Lista obiektów dziedzictwa materialnego zawiera 45 tysięcy pozycji. Tylko 
3% spośród nich stanowi własność państwową. 30% jest uznawane za znaj-
dujące się w złym stanie, a 5% w stanie zagrożenia. Ocenia się, że 40% pry-
watnych właścicieli obiektów dziedzictwa nie posiada środków niezbęd-
nych dla ich utrzymania.

W najbliższym okresie fundusz zwiększy zaangażowanie w odrestauro-
wanie 600-800 miasteczek o liczbie ludności pomiędzy 4 a 50 tysiącami 
mieszkańców, które uznawane są wymierające. W 2018 roku rząd Francji 
przeznaczy 9 milionów euro na renowację centrów 17 miasteczek, w tym 
Gien, Romorantin, La Chatre czy Sedan.
[Źródło: L’Etat promet 362 millions pour le patrimoine, w Le Monde 18 listopada 2017]

5     Le Musée Bernadotte tresse des couronnes à son propriétaire, „Le Figaro”, 6 września 2017 roku.
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