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Dacă până la începutul anilor 1970 muzeografia 
punea în centrul activității muzeale obiectul, ulterior, 
odată cu apariția noii abordări muzeologice, acest cen-
tru începe să se deplaseze tot mai mult spre vizitator, 
perceput în evantaiul larg al nevoilor, așteptărilor și 
dorințelor sale culturale. Și aceasta deoarece evoluția 
și diversificarea pieței culturale, apariția noilor tehno-
logii, a unor noi oferte de petrecere a timpului liber, 
a produselor culturale foarte atractive, a noilor agenți 
culturali care, în varietatea lor, constituie o reală con-
curență pentru instituția muzeală, au determinat-o pe 
aceasta din urmă să-și reconfigureze politicile și pro-
gramele culturale, strategia și instrumentele. Evoluția 
individului în plan intelectual și cultural l-a determi-
nat să-și ridice standardele de viață, preferința pentru 
calitate surmontând-o pe cea pentru cantitate.

Omul modern, în programarea timpului său liber, 
își îndreaptă tot mai mult atenția spre activități care 
îmbină învățarea, relaxarea, plăcerea, socializarea, 
divertismentul și dezvoltarea altor abilități decât cele 
utilizate în cadrul profesiei. În acest context, muzeul 
este o variantă atractivă de petrecere a timpului liber, 
atât ca persoană solitară, cât și în cuplu, cu prietenii 
sau familia, dar cu condiția ca oferta sa culturală să 
vină în întâmpinarea cerințelor vizitatorului tot mai 
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sofisticat al zilelor noastre. De aceea, el este tot mai 
cercetat și așezat de către instituția muzeală în centrul 
unui proiect de comunicare culturală.

Spațiul muzeal a devenit, în contextul noii reconfi-
gurări a instituției muzeale, o veritabilă media în care 
vizitatorul face cunoștință cu obiecte singulare sau 
obiecte părți ale unui proiect expozițional, spațiu în 
care se creionează relații de ordin personal între obiect 
și subiect, în care se nasc afecte și atitudini, se constru-
iesc sensuri, se cimentează și se difuzează cunoștințe. 
Principala modalitate de expunere și de popularizare 
a colecțiilor muzeale rămâne în continuare expoziția. 
Dacă până acum câteva decenii în maniera de a or-
ganiza expozițiile prima criteriul științific, ele înfăți-
șându-se vizitatorilor  fie ca o prezentare a doctrinelor 
savante, fie ca un mod de popularizare a rezultatelor 
cercetării, în ultimii ani organizarea expoziţiilor cu-
noaște o mutaţie importantă, anume interesul pentru 
efectele lor asupra publicului vizitator, fapt care va 
avea consecinţe atât asupra expoziţiilor, cât și asupra 
muzeografiei lor [1, p. 6]. 

Spaţiul expoziţional se transformă astfel într-un 
spaţiu nu numai al furnizării cunoștinţelor, ci mai ales 
al seducerii, interesării, trezirii curiozităţii și emoţiilor 
vizitatorului. În procesul de reînnoire a concepţiei ex-
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poziţionale, muzeul trebuie să găsească instrumentele 
cele mai potrivite prin care să susţină și să ajute vizita-
torii să-și însușească noul discurs expoziţional. 

În toate aceste demersuri, noua activitate muzeală 
acordă o importanţă deosebită vocației sale educati-
ve desfășurate totuși într-o manieră informală, în care 
interpretările vizitatorilor se pot, sau nu, suprapune 
peste concepțiile proiectanților expozițiilor. Însă, ori-
cum am privi lucrurile, fie din punctul de vedere al 
vizitatorilor, fie al specialiștilor de muzeu, educația se 
află în centrul unui sistem în jurul căreia gravitează 
celelalte funcții muzeale. Căci din momentul în care 
invită vizitatorii și le oferă acces la colecţiile sale, mu-
zeul întreprinde cu aceştia un exerciţiu de comunica-
re educativă. În demersul dat o importanță deosebită 
reprezintă „punctul de cotitură comunicațional” care 
aduce cu sine o complexificare a practicii de educaţie 
muzeală, în special din cauza fragmentării conceptu-
lui de public (la singular), în publicuri (la plural), dar 
și a apariţiei noţiunilor de non-publicuri și de publicuri 
potenţiale (aici putem include și populaţiile de obicei 
excluse de instituţiile culturale, cum ar fi persoane-
le defavorizate, analfabeţii, persoanele în vârstă care  
și-au pierdut autonomia, rezidenţii de marile centre 
etc.), fapt care duce la adaptarea dispozitivelor muzea-
le și la multiplicarea instrumentelor educative menite 
să satisfacă clientela tot mai eterogenă venită la mu-
zeu să înveţe [2, p. 3]. Referitor la public, Dominique 
Wolton vorbește adesea de patru categorii, şi anume: 
elitele, masele populare, clasa de mijloc și comunitățile 
particulare [3, p. 198] care le includ pe cele din cate-
goriile de mai sus.

O problemă importantă, ce poate și trebuie să in-
fluenţeze proiectul de comunicare culturală adoptat 
de fiecare instituţie muzeală, constituie factorii care 
influenţează motivaţia de a veni la muzeu, raţiuni-
le invocate și influenţa pe care o poate avea motiva-
ţia asupra vizitei. Dar să nu uităm că vizita la muzeu 
este o activitate voluntară, de loisir, de tip intermitent, 
fără program prestabilit și fără sistem de sancţiune 
și de recompensă susceptibil de a-i conferi o ener-
gie motivaţională [4, p. 10]. Într-un studiu din 2008,  
H. Gottesdiesner, J.C. Vilatte și P. Vrignard au publicat 
cercetările efectuate în legătură cu influenţa reprezen-
tărilor sociale asupra frecventării muzeelor, conclu-
zionând următoarele: o bună parte a vizitatorilor au 
o imagine bună a muzeelor; caracteristicile pe care 
subiecţii şi le autoatribuie sunt cele mai predictive ale 
vizitei (de exemplu atent, calm, cultivat, curios, imagi-
nativ, pasionat etc.), acestea variind în funcţie de tipul 
de muzeu vizitat; domeniul de studiu sau de activita-
te al vizitatorului are un impact mare asupra vizita-
torilor; impactul negativ al imaginii vizitatorului de 

muzeu asupra frecventării acestei instituţii culturale, 
ceea ce duce la concluzia că dacă vizitatorul și-ar con-
strui o imagine mai puţin idealistă a vizitei, el ar putea 
crește frecventarea muzeului și democratizarea aces-
tuia, de unde necesitatea adaptării imaginii muzeului 
la vizitator [5, pp. 2-3]. Din studiul respectiv rezultă 
că principalii factori care motivează vizita la muzeu 
sunt imaginea vizitei de muzeu, imaginea muzeului 
și imaginea vizitei ca divertisment. Alţi cercetători, 
cum ar fi John H. Falk și Lynn D. Dierking, privesc 
experienţa de muzeu ca o interacţiune între contextul 
personal (vizitator), privit ca un ansamblu de criterii 
bine definite (vârsta, nivelul studiilor, veniturile, rasa, 
experienţa muzeelor, interesul pentru subiectul expo-
ziţiei, responsabilităţile sociale, preferinţele în materie 
de loisir), contextul social (alţi vizitatori) și contextul 
fizic (muzeul), motivaţia vizitatorilor fiind extrem de 
largă în viziunea lor și a altor cercetători (I. Packer și  
R. Ballantyne, A. Mottaz-Baran, M. Protoyerides etc.), 
și aici ne referim la dorinţa de a învăţa sau a desco-
peri, a se amuza, a se relaxa, a petrece timpul liber cu 
familia sau prietenii, nevoia de împlinire personală, 
interesul pentru tema tratată în expoziţie, dorinţa de 
a se cultiva, plăcerea și emoţia estetică, cercetarea de 
depozit ș.a. [5, pp. 3-5]. 

Astăzi, muzeul este privit tot mai mult ca media, 
ceea ce determină mulți cercetători să studieze ceea ce 
se petrece în spațiul medierii, adică spațiul muzeal în 
general sau cel expozițional în special, între lumea arti-
ficială creată de muzeografi, pe de o parte, și vizitatori, 
pe de altă parte. Acest mediu artificial constituie un 
cadru potențial de cunoștințe în care se pot trăi expe-
riențe nelimitate privitoare la însușirea de noi infor-
maţii referitoare la obiectele expuse. În acest context, 
expoziția, prin punerea în scenă a obiectelor, propune 
vizitatorului o paletă largă de posibilități discursive, 
un spațiu în care vizitatorii participă la construcția 
sensului și a diverselor moduri în care acesta are loc. 
Roger Silverstone le consideră ca spații discursive, pe 
care le împarte în spaţii ale retoricii, ale jocului și ale 
performanţei, teoria sa fiind influenţată de concepţia 
lui Paul Ricoeur asupra noţiunii de mimesis aplicată 
însă doar la poveștile scrise – povești istorice sau lite-
rare –, interpretarea altor tipuri de suporţi semiotici 
(povești orale, picturi, panouri și eventualele lor relaţii 
cu textul scris) necesitând a ţine cont de parametrii pe 
care Ricoeur nu pune accent (context, corporalitate), 
în măsura în care ei privesc mai puţin în mod direct 
câmpul său de analiză [6, p. 55].

Mimesis-ul este o noţiune care trimite la proce-
sul activ de a imita sau de a reprezenta acţiunea [6, 
p. 53] și care, după P. Ricoeur, implică trei momente: 
experienţa, recepţia, naraţiunea. R. Silverstone, apli-
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când această teorie asupra muzeului, consideră că aici 
mimesis-ul are nevoie de un obiect, dispus și expus 
într-un spaţiu fizic și corporal, însoţit cel mai adesea 
de panouri de texte care interpretează și ghidează vizi-
tatorul în căutarea unui sens, naraţiunea ocupând un 
loc central, muzeul fiind, prin excelenţă, instituţia care 
povestește, care este povestită și care depinde de naraţi-
uni legitimante [7, p. 175]. Autorul afirmă că mimesis-
ul necesită în mod egal o reprezentare, o cunoaştere şi 
o recunoaştere, legată intrinsec de obiectul care, de-
parte de a fi tăcut, spune ceva de altceva, de ceva din 
urma lui, de adevăr și de autenticitate, fiind pus în sce-
nă în timp și spaţiu, vizita începând și sfârșindu-se cu 
el, timp în care vizitatorul are posibilitatea de a vedea 
obiectul, de a-l identifica, proces în care și obiectul se 
identifică pe sine, de a-l înlocui în spaţiul personal, în 
experienţa vizitei, în amintirea sa, în biografia și viaţa 
sa cotidiană [7, p. 175]. De asemenea, în aceste spații 
discursive, între lector (vizitator) și textul expoziției 
se construiesc și se revendică diverse relații, astfel că 
fiecare tip de spațiu discursiv – al retoricii, jocului și 
performanței – evocă un tip de comunicare distinct, 
vizitatorii traversând aceste spații ca și cum ar urma 
cadrul unei povești în întâlnirea lor cu obiectele ex-
puse, care le determină răspunsuri cognitive, afective 
sau bazate pe experiență, ceea ce duce la concluzia că 
muzeul este o instituție retorică care necesită atenția 
noastră și reclamă participarea noastră, căutând să in-
formeze și să convingă în același timp [7, pp. 182-183].

Când ne referim la retorica muzeului, avem în 
vedere ordinea și dispunerea obiectelor în expoziție, 
pe de o parte, comentariile directe lizibile asupra eti-
chetelor, imaginilor și instalațiilor, pe de altă parte [7,  
p. 183].

Dar să nu uităm că muzeul este și un spațiu ludic. 
În redimensionarea și reinventarea activităților sale 
cu scopul de a oferi noi experiențe vizitatorilor și a-i 
atrage la muzeu, mulți manageri au creat fie spații des-
tinate special jocului, fie expoziții în care învățarea și 
informarea se fac prin intermediul jocului. Vizitatoru-
lui, fie adult, fie copil, i se dă posibilitatea de a explora 
atât lumea exterioară, dar mai ales pe cea interioară, 
atunci când se joacă. Li se propun anumite simulări și 
jocuri, cum ar fi numeroase experimente fizice, meca-
nice etc., prin intermediul cărora ei descoperă diverse 
semnificații. Jocul, ca activitate separată de realitate și 
mai puțin tributară regulilor prestabilite, se desfășoară 
însă într-un spațiu sigur și oarecum limitat, ceea ce 
duce la existența unui risc scăzut. Cel mai adesea, ase-
menea spații ludice se regăsesc în muzeele de științe 
sau în cele consacrate tehnologiei.

Am putea spune că spaţiile discursive sunt identi-
ficate ca spaţii în care are loc comunicarea sub diverse 

moduri și în care vizitatorii participă la construcţia 
sensului, a semnificaţiilor care sunt în același timp 
confirmate și construite, experienţa individului și in-
formaţiile precedente vizitei contribuind la depunerea 
sau nu a experienţei vizitei la fondul memoriei sale ca 
un sediment [7, p. 182]. Cu aceste spaţii vizitatorii sta-
bilesc relaţii care contribuie la elaborarea demersului 
lor interpretativ [8, p. 34]. 

Ultimul tip de spațiu discursiv, cel al performanței, 
se referă la performanța receptorului, mai puțin de-
pendentă de indicațiile textuale particulare, ca munca 
de contextualizare a indivizilor care traversează fizic 
diferitele spații semantice pe care i le oferă muzeul [6, 
p. 55]. Deși se distinge de retorică și joc, acestea fiind 
spații ale cunoașterii și ale simbolicului, performanța 
le include, constituindu-se ca un spațiu al experienței. 
Într-un spațiu discursiv performativ, vizitatorii sunt 
invitați să-și dezvolte propria comprehensiune și să-și 
investească propria subiectivitate în procesul atribuirii 
de sens, să-și folosească propria experiență în interac-
țiunea lor cu obiectele, vizita determinând un evantai 
larg de răspunsuri cognitive și emoționale. 

Concluzionând, R. Silverstone susţine că spațiile 
discursive „sunt în același timp și fizice, și simbolice: 
acestea sunt spaţii mutuale ocupate de obiecte și de vi-
zitatori, de texte și de instalaţii. Munca unei vizite con-
stă în a confrunta unele cu altele. Semnificaţiile sunt 
astfel create și rememorate sau nu. Expoziţia lansează 
o invitaţie la a vizita și a juca. În răspunsurile emo-
tive și cognitive ale vizitatorilor, au apărut seriile de 
reprezentări solide sau fragile. Ele se concentrează pe 
știinţă, pe ele însele, pe expoziţie, pe vizită. Mimesis-ul 
muzeal cere acest tip de muncă. A-i înţelege dinamica 
necesită și acordarea unei atenţii particulare jocurilor 
combinate și complexe ale conservatorilor, strategiilor 
lor bazate pe instituţiile lor, supuse politicii, mersului 
expoziţiei, precum și procesului de implicare a vizita-
torilor. Un muzeu sau o expoziţie într-un muzeu este 
rezultatul unei puneri în scenă a tuturor acestor ele-
mente” [7, p. 187].

În demersurile cognitive sau afective, întreprinse 
de vizitator, nu trebuie uitat obiectul, cel care declan-
șează întreaga efervescenţă internă. Atunci când ne 
referim la obiect, trebuie să avem în vedere faptul că 
multe muzee, în locul obiectelor autentice, folosesc re-
plici. În cazul utilizării unor tehnologii interactive se 
creează un nou spaţiu electronic în care vizitatorul are 
șansa să se lanseze în jocuri mimetice, în care își cre-
ează și simulează propriile situaţii cognitive plecând 
de la imaginile electronice singulare sau colective ale 
obiectelor dintr-o expoziţie. De aceea, putem afirma 
că obiectul își dobândește autoritatea prin expunere, 
el vorbește despre locul pe care îl ocupă în interiorul 
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poveștilor propuse prin expoziţie și care formează nu-
cleul semantic al expoziţiei, el expune dar și maschea-
ză un caleidoscop de numeroase semnificaţii care însă 
nu sunt nelimitate [7, p. 181].

Extrem de important în întâlnirea cu obiectul și 
atribuirea de semnificaţii este procesul de interpre-
tare în cadrul căruia se creează o relaţie deosebită a 
vizitatorului cu exponatul de muzeu. Proiectarea unei 
expoziţii implică atât o componentă știinţifică, cât şi 
una care ţine strict de expografie. Interpretarea cre-
atorilor expoziţiei poate sau nu să coincidă cu inter-
pretarea vizitatorilor, acest fapt depinzând într-o mare 
măsură de „pedagogia” expoziţiei, a modului în care 
aceasta este prezentată și a modului în care, prin di-
versele instrumente utilizate, vizitatorul este „condus” 
spre interpretările proiectanţilor expoziţiei. Atingerea 
acestor scopuri se poate face doar printr-o cercetare 
temeinică a diferitelor categorii de public, proiectarea 
expoziţiilor fiind de fapt o adaptare a ei la așteptările și 
interesele publicurilor, cărora nu numai că li se explică 
conţinuturile expoziţiilor, ci se are în vedere transmi-
terea și însușirea lor de către vizitatori în condiţiile în 
care se face apel la registrul socio-afectiv al acestora, 
în care aceştia sunt implicaţi în discursul expoziţional, 
în modul în care se joacă cu sensibilitatea lor, totodată 
urmărindu-se crearea plăcerii și a emoţiei, în modul 
în care se provoacă sau se favorizează anumite tipuri 
de lectură autonomă a expoziţiei [9, p. 5]. Toate aceste 
instrumente sau mijloace create anume pentru a-l aju-
ta pe vizitator în parcursul său expoziţional, fizic sau 
afectiv, D. Jacobi și Anik Meunier le numesc „ajutoare 
ale vizitei” sau „ajutoare ale interpretării”. Ele au rolul 
de a facilita procesul de însușire a discursului expozi-
ţiei. Printre acestea putem enumera: primirea vizitato-
rilor, ghidarea, orientarea, informarea, oferirea de mij-
loace pentru a se descurca singuri în spaţiile muzeale, 
semnalizarea, planurile, broșurile sau alte materiale 
din aceeași categorie, etichetele, textele introductive, 
foile volante, audio-ghidurile, bornele interactive etc. 

Freeman Tilden (1957) a fost primul care a popu-
larizat și a cercetat interpretarea. După el, interpreta-
rea este „o activitate educaţională care are ca scop să 
dezvăluie  semnificaţii și relaţii prin folosirea obiecte-
lor originale, prin experienţa de primă mână și prin 
medii ilustrative, mai degrabă decât pur și simplu pen-
tru a comunica informaţii concrete”, aceasta fiind con-
diţionată de șase principii: 1. Orice interpretare trebu-
ie să ţină cont de ceva ce se referă la personalitatea sau 
experiența vizitatorului; 2. Informațiile, ca atare, nu 
sunt interpretare. Interpretarea este revelația bazată pe 
informații; 3. Interpretarea este o artă, care combină 
mai multe arte dacă materialele prezentate sunt științi-
fice, istorice sau de arhitectură. Orice artă este într-un 

anumit grad docilă; 4. Scopul principal al interpretării 
nu este de instruire, ci de provocare; 5. Interpretarea 
ar trebui să urmărească să prezinte un întreg, mai de-
grabă decât o parte, și trebuie să se adreseze omului ca 
întreg, mai degrabă decât uneia dintre caracteristicile 
sale; 6. Interpretarea adresată copiilor (să zicem, până 
la vârsta de doisprezece ani) nu ar trebui să fie o dilu-
are a prezentării pentru adulți, ci ar trebui să urmeze 
o abordare fundamental diferită, care va necesita un 
program separat [10, pp. 8-9].

Indiferent dacă vizita este făcută de un singur in-
divid sau de mai mulţi, muzeul pune la dispoziţia aces-
tora un ghid, animator sau mediator, ca „ajutoare ale 
vizitei”. Indivizii pot uza sau nu de acestea. În viziunea 
lui D. Jacobi și a lui O. Coppey, capacitatea de a utiliza 
în mod flexibil expoziția este marca unei aculturaţii 
finalizate, nu atât în ceea ce privește conţinuturile mu-
zeelor (deoarece acestea sunt bogate și multiple), cât 
modul de utilizare a acestora de un vizitator autonom, 
liber în alegerile sale și capabil să le integreze într-un 
sistem coerent de valori, poate de aceea această abili-
tate superioară și integrată reprezintă probabil scopul 
cel mai elaborat al educaţiei muzeale [4, p. 18]. 

Așadar, putem conchide că muzeul sau expoziţia 
pune la dispoziţia vizitatorului o serie de „ajutoare ale 
vizitei” sau „ajutoare ale interpretării” care, împreu-
nă cu experienţa și cunoștinţele anterioare, îi creează 
toate facilităţile pentru a relaţiona cu spaţiile discur-
sive existente și pentru a desfășura diverse activităţi 
psihomotorii. Simpla plimbare în spaţiul muzeal re-
prezintă un act motor, care întotdeauna este însoţit de 
unul cognitiv și afectiv, în care dorinţa de a se cultiva 
se împletește armonios cu plăcerea și emoţia estetică, 
precum și cu nevoia de împlinire personală. În parcur-
sul său fizic, vizitatorul întâlnește diverse obiecte, ma-
teriale scrise sau electronice, care îl ajută în procesul 
de descoperire activă, de interacţionare, de învăţare, 
înţelegere, interpretare, atribuire de semnificaţii, acu-
mulare de cunoștinţe. Este important de subliniat că 
toate aceste procese cognitive au loc pe fondul unui 
context personal al vizitatorului care îi determină toa-
te alegerile în materie de vizită și interese și de care 
muzeul trebuie să ţină cont într-o mare măsură atunci 
când pune în scenă o expoziţie.

Experienţa personală căpătată în spaţiile discursi-
ve ale expoziţiei este completă cu relaţionarea de tip 
social, de întâlnirea cu celălalt, de schimburile dintre 
aceștia, altfel spus, de contextul social al vizitei. Core-
late, toate acestea duc la o finalitate a vizitei transpusă 
de cele mai multe ori în trăiri pozitive, care conduc 
la repetarea experienţei cu alte ocazii, în care muzeul 
este ales ca spaţiul cel mai potrivit pentru petrecerea 
timpului liber.
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