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МУЗЕЈ И СТРУКТУРА – ОД ЛИНЕАРЕН ДО ЦЕНТРАЛЕН ПРОСТОР

УДК: 069.5         
                                 Прегледен труд 

Review paper 
 

 
МУЗЕЈ И СТРУКТУРА – ОД ЛИНЕАРЕН ДО  

ЦЕНТРАЛЕН ПРОСТОР  
Ана Велинова1, Ева Ѓорѓиевска2 
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Апстракт 
Музејскиот простор во својата структура ги опфаќа моделите на просторна организација и 
методите на изложување на музејски колекции. Колекционирањето како клучна активност, 
формирањето на колекции и нивната просторна организација се во процес на постојана 
трансформација. Активностите поврзани со колекционирањето и уредувањето на колекции 
започнуваат со Музејот во Александрија, а преку ренесансните модели е претставена промената 
во карактерот на изложување на колекциите, од приватен во јавен. Изложувањето на колекциите 
за јавност е проследено и со промена во структурата на изложбениот простор. Еден пример кој 
јасно го одразува тоа е палатата, а подоцна музејот Лувр. Во примерот на Лувр, формирањето на 
музејски колекциии и трансформацијата започнуваат со адаптација на музејска програма во 
дефинираната линеарна структура на палатата, до редефинирањето на програмската и 
просторната структура на музејот Лувр. 
Клучни зборови: колекционирање, музеј, музејски простор 
 
Abstract 
The museum space in its structure covers the models of spatial organization and the methods of 
exhibiting the museum collections. The collecting as a key activity, the formation of collections and 
their spatial organization are in the process of constant transformation. The activities related to the 
collection and to the arrangement of collections begin with the Alexandria Museum, while through the 
Renaissance models is represented the change of the character of the exhibiting collections, from private 
to public. The exhibiting of the collection in public is followed by a change in the structure of the 
exhibiting space. An example that clearly reflects this is the Palace, and later the Museum of Louvre. In 
the Louvre example, the formation of the museum collections and the transformations begin with the 
adaptation of a museum program in the defined linear structure of the Palace, to the redefining of the 
program and the spatial structure of the Louvre Museum.  
Key words: collection, museum, museum space 
 
 
Музеј - појава, значење и етимологија 
 
  Појавата на музејот е поврзана со Музејот во Александрија, основан кон крајот 
на IV или почетокот на III в. пр.н.е, според различни извори. Потеклото на музејот и 
неговото значење ги дефинира етимолошкото значење на терминот музеј1, според кое 
тој претставува место посветено на деветте музи - заштитнички на „епската и лирската 

                                            
1 (Кл. грч. Μουσεῖον; лат. Musaeum) 
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поезија, историјата, музиката, трагедијата, пантомимата, комедијата, танцот и 
астрономијата“ (Тресидер, 2001, стр. 163). Во едно истражување за основањето на 
Музејот во Александрија (Berti & Costa, 2009), авторите се повикуваат на записите на 
Strabo и Callimachus. Strabo дава опис на Музејот како „дел од комплексот на палатата, 
тој содржи peripatos и exedra, и oikos во која се наоѓа заедничка маса од philologoi - 
членови на Музејот” (стр. 7). Callimachus ги објаснува колекциите на Музејот и начинот 
на којшто тие се уредени во класи, поткласи, по азбучен ред, со биографски и 
библиографски податоци за авторите (стр. 12). Колекционирањето се појавува како 
една од активностите на музејот, а колекциите кои имаат своја структура и организација 
се вклучени во процесот на учење.2 

Улогата која ја има Musaeum е претставена во една студија: „Како посредник 
помеѓу приватниот и јавниот простор, помеѓу идејата за учењето како контемплативна 
активност, хуманистичката идеја за колекционирањето како стратегија, и 
општествените барања за престиж и промоција остварени преку колекционирањето, 
Musaeum претставувал епистемолошка структура која опфаќала различни идеи, 
претстави и институции од клучно значење за доцната ренесансна култура“ (Findlen, 
1989, стр. 59). Препознавањето на елементите кои ја претставуваат структурата на 
Musaeum, како колекционирањето кое е дел од неговата програма и структурата на 
колекциите како стратегија во процесот на учење, се јавуваат како клучни активности 
и во различните просторни структури карактеристични за колекционирањето во XVI и 
XVII век во западноевропските земји. Findlen (1989) ја разгледува идејата за 
колекционирање во периодот на ренесансата во Европа преку социолингвистичка 
анализа на различните категории и структури карактеристични за колекционирањето 
во западноевропските земји во XVI и XVII век. Повикувајќи се на истражување на 
Eugenio Battisti3 во кое ренесансните градини4 се дефинирани како концептуален 
систем, таа ја проширува оваа дефиниција на музејот како „концептуален систем преку 
кој колекционерите го интерпретираат и истражуваат светот кој го наследиле“ и 
претставува „категорија која вклучува и воедно обединува голем број (...) навидум 
различни активности, [како] централен организирачки принцип на културната 
активност до доцниот XVI век“ (стр. 61). Активностите поврзани со колекционирањето 
се претставени и во именувањето на просториите на колекционерите. Kunstkammer се 
однесува на просториите во кои се колекционираат дела со естетска вредност. 
Wunderkammer се однесува на кабинетите во кои се чуваат пронајдоци и предмети со 
научно значење. Како дел од приватните колекции, според едно истражување (Johnson, 
Schwartz, & Serrano, 2010) тие од посетителите бараат „повторно креирање на врските 
помеѓу предметите со цел да се пронајде значењето на колекцијата, (...) бидејќи 
просторот помеѓу предметите е оној кој ја одредува колекцијата“ (стр. 2). Ова ги 
навестува организацијата и уредувањето на колекциите, значајни за подоцнежното 
формирање на музејскиот простор. 

Преку различните просторни структури карактеристични за 
колекционирањето во периодот на ренесансата се следи и промената во неговиот 
карактер. Студиото карактеристично за XVI век, како приватен простор на 
колекционерите, во XVII век ќе биде заменето со галерија како изложбен простор „низ 
кој е овозможено движење“ (Findlen, 1989, стр. 71). Но она што е значајно е 
„одвојувањето на термините кои ја дефинираат колекцијата просторно и оние кои 
укажуваат на нејзината филозофска конфигурација“ (стр. 70).  

                                            
2 Овие активности се карактеристични и за Библиотеката во Александрија. 
3 Eugenio Battisti, “L’Anti-Rinascimento“. 
4 Според претходно наведените записи во истражувањето на Paula Findlen, градината е претставена како 
автентично место посветено на деветте музи. 



 89

Музејски колекции 
Приватните простории на колекционерите ја претставуваат идејата за простор 

во кој е овозможена размена на знаења од различни области. Промената во карактерот 
на изложување на колекциите ја навестуваат прикажаните просторни структури 
карактеристични за колекционирањето во европските земји. Изложувањето на 
колекциите го менува својот карактер во музејскиот простор достапен за јавноста. 
Според едно истражување (Duncan & Wallach, 2004) за настанувањето на музејот на 
уметност: „Новата институција - јавниот музеј на уметност - ќе наследи некои од 
основните церемонијални функции на кралската колекција од која настанува. Но под 
влијание на новите историски сили, овие церемонијални функции ќе бидат 
преобликувани и редефинирани и на крајот јавниот музеј на уметност ќе развие свои 
специфични форми и свој карактеристичен изглед“ (стр. 49). Промената во карактерот 
на изложувањето укажува на методите на изложување на музејските колекции и 
нивната програмска и просторна организација која ги прави истите достапни за 
јавноста. 

 
 

 Формирање и просторна организација   
Жорж Батај во своите записи се повикува на Големата енциклопедија, според 

која „првиот музеј во модерна смисла на зборот (односно, првата јавна колекција) е 
основана во Франција...“ (Bataille, 1997, стр. 21).5 За формирањето на јавните колекции 
и јавните музеи, во истражувањето на Duncan и Wallach (2004) е наведно: „Јавниот 
музеј на уметност еволуира во XVIII век од друг вид на колекција на која наликува на 
многу начини - кралската уметничка галерија. Во овој период кралските колекции низ 
цела Европа се претворени во јавни колекции. Во Франција, Револуцијата ќе го 
прогласи Лувр за музеј, но дури и пред Револуцијата, плановите за новиот музеј биле 
во тек. И во неколку други земји кралските колекции се претворени во јавни музеи од 
страна на членовите на кралското семејство“ (стр. 49). Примерот на палатата Лувр во 
Париз ја отсликува оваа промена во карактерот на изложување, од приватен во јавен, 
промените во програмирањето и во дадената структура.  

Историјата на Лувр започнува во 1190 година, со изградба на тврдина покрај 
реката Сена на западниот дел на Париз, покрај ѕидините изградени околу градот во XII 
век. Во XIV век Лувр станува кралска резиденција, а ѕидините се проширени на десната 
страна на Сена. Во XVI век Лувр започнува да се трансформира во ренесансна палата, 
а од 1546 година палатата е трансформирана со изградба на ренесансните западно и 
јужно крило, на местото на претходните средновековни. Во 1564 година започнува да 
се гради палатата Тилери, со идеја за изградба на коридор што ќе ги поврзе палатите 
Лувр и Тилери. Малата Галерија започнува да се гради во 1566 година, а двете палати 
ќе бидат поврзани со Големата Галерија изградена во периодот од 1595 до 1610 година. 
Во 1625 година започнува доградбата на западното крило и оформувањето на централен 
двор со изградба на уште еден павилјон кој ги поврзува двете крила. Оформувањето на 
дворот е завршено со доградба на јужното крило во периодот од 1661 до 1663 година. 
Доградбата на палатата Тилери продолжува и во првата половина на XIX век, кога се 
поврзува со Лувр и се оформуваат два централни двора на палатата. Во 1871 година 
палатата Тилери е запалена, а во 1883 целосно срушена. Од 1882 година започнува 
реконструкцијата со која ќе биде оформена денешната структура на Лувр (History of the 
Louvre, 2013). Сите овие трансформации на палатата ја структурираат како линеарен 

                                            
5 Во овие записи е посочено дека првата јавна колекција на Музејот во Оксфорд датира од крајот на XVII 
век (Bataille, 1997, стр. 21). 
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простор, во кој поединечните простории се надоврзуваат една на друга и формираат 
енфилада. Различните крила на палатата се организирани околу централниот простор, 
како вертикален изграден наспроти хоризонтален отворен простор. Оваа организација 
ќе биде променета со одлука од 1983 година за реорганизација на Лувр според проектот 
на Јо Минг Пеи, со поставување на Пирамидата која претставува влезен и централен 
дел на музејот и на отворениот простор.  

 
Музејски простор 
Уредувањето на нови содржини кои ја трансформираат палатата Лувр 

започнува во 1692 година, со идејата за галерија на антички скулптури во Салата на 
Каријатидите. Меѓу новите содржини на палатата Лувр од 1692 година е и Кралската 
академија за сликарство и скулптура на Франција која ја организира првата изложба 
во 1699 година во Големата галерија. Почнувајќи од 1791 година се оформуваат 
колекциите на Лувр и во 1793 година во палатата е отворен Централен музеј на 
уметност достапен за јавноста. Колекциите и галериите на палатата Лувр од 1981 
година стануваат дел од проектот за Големиот Лувр, за уредување на палатата како 
музеј (History of the Louvre, 2013). Со промената во карактерот на изложување 
започнува процесот на формирање на музејот Лувр. 

Денешната структура на Лувр датира од 1882 година. Музејот претставува 
адаптација на палатата Лувр во која организацијата на изложбениот простор е во 
дефинираната структура. Концептот на организација на изложбениот простор ја следи 
структурата на палатата во која движењето е со линеарен тек, низ енфилада, односно 
движењето се одвива низ просториите кои се надоврзуваат една на друга. Ваквата 
организација на просторот ја диктира линијата на движење низ трите крила во кои се 
уредени колекциите. Во оваа структура колекциите се организирани според нивното 
потекло и уредени низ временска рамка. 
 
  Од 1983 година палатата Лувр е реорганизирана со поставување на 
Пирамидата во централниот двор. Идејата за обнова на Лувр од 1981 година 
предвидува план за реорганизација на музејот со формирање на нов влез. Од 
Пирамидата поставена во централниот двор се пристапува во влезниот хол во 
подземното ниво од каде што движењето продолжува кон секое од трите крила во кои 
се изложени колекциите. Со формирање на влезен хол се менува организацијата на 
музејот - постоењето на централен простор овозможува влез, директен пристап и 
поврзување на трите крила во кои се организирани колекциите. Пирамидата е поставена 
како централен простор наспроти линеарната структура на палатата, што ја редефинира 
нејзината структура.  

Пирамидата во централниот двор, проектирана од Јо Минг Пеи, овозможува 
континуирана линија на движење низ отворениот простор, централниот хол и 
музејскиот простор, според Пеи „[Пирамидата] е она што некогашната палата ја прави 
обединет музеј“ (Jodidio, 2009, стр. 10). Поставувањето на Пирамидата ја редефинира 
врската помеѓу структурата на палатата и отворениот простор. Нејзината поставеност 
во централниот двор претставува почетна и крајна точка во движењето низ музејот и ги 
поврзува надворешниот и внатрешниот простор. Наспроти постоечката структура на 
Лувр, таа е изведена како стаклена структура. Пирамидата како архитектура која 
асоцира на одреден историски и територијален контекст, во дворот на палатата Лувр 
добива ново, конотативно значење (Eco, 1980). Од нејзиното отворање во 1989 година, 
музејот Лувр е препознатлив по Пирамидата и обратно, „контекстот и историјата на 
Лувр, историјата на Франција, се оние кои го прават присуството на Пирамидата 
значајно“ (Jodidio, 2009, стр. 9).  
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Заклучок 
Во прикажаните програмски и просторни структури се анализирани 

активностите поврзани со колекционирањето и изложувањето на колекциите. Областа 
на истражување е дефинирана со Музејот во Александрија, а прикажаните ренесансни 
модели ја означуваат трансформацијата на активностите поврзани со 
колекционирањето и процесот на формирање на јавни колекции. Промената во 
карактерот на изложување, од приватен во јавен, е прикажана преку примерот на 
уредување и организација на колекциите на Лувр достапни за јавноста и преку 
промените во просторната структура на изложбениот простор. Преку 
трансформацијата на палатата Лувр во музеј, музејската програма е адаптирана на 
дефинираната структура и организацијата ја следи главната аксијална комуникација во 
просторот. Нагласено е линеарното движење низ просторот на трите крила на палатата. 
Со поставување на Пирамидата како влезен хол во централниот дел се редефинира 
структурата во централна, нагласувајќи го оформувањето, пристапот и поврзувањето 
на трите крила како единствен музеј. Постоењето на централната структура на 
Пирамидата овозможува поврзување на просторот од внатрешниот двор на палатата 
до влезниот хол кон музејскиот простор, редефинирајќи го целиот просторот како 
централен, интегриран и континуиран.  
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