יעל ויזל
אוצרת המוזאו לתרבות הפלשתי אשדוד
דו"ח השתתפות בכינוס  ICRשנער בפינלנד2017 ,1.9 – .28.8 ,
פינלנד חוגגת השנה  100שני לעצמאותה .הנושא  TOGETHERנבחר כנושא המרכזי בחגיגות.
השתתפתי בכינוס השנתי של –  # ICRהועדה הבינלאומית של מוזאוני אזוריי של איקו"
שהתקיי בפינלנד תחת הכותרת  #TOGETHERמוזאוני אזוריי במציאות החדשה.
הכנס התקיי בשלוש ערי :הלסינקי ,המינלינה וטמפרה ונמש  5ימי .בכל יו ניתנו מספר
הרצאות שכל אחת הוגבלה ל 15#דקות ובהמש היו נערכו ביקורי במוזאוני ובאתרי
היסטוריי של פינלנד שבחלק ג קשורי למוזאוני ,ש ניתנה לנו הזדמנות לפגוש חלק
מהצוותי המקצועיי ,לשמוע אות ולשאול שאלות.
הרישו לכנס נער בלובי מוזיאו העיר של הלסינקי .המקו מעוצב כמיטב המסורת הפינית
בכורסאות ומושבי נוחי כשפסלי ע( צבעוניי ,גדולי ממדי מוצבי בחלל .המקו מאוד
אטרקטיבי ומזמי מבקרי להתרווח במקו ומהווה מקו מפגש ואפילו עבודה על מחשב
לבודדי.
בהלסינקי נער אירוע הפתיחה אותו פתחה סגנית ראש העיר בסקירה על הלסינקי כמודל לעיר
שהתרבות בה תופסת מקו מרכזי.
המזכ"ל של איגוד מוזיאוני פינלנד מר  Kimmo Levaהדגיש את חשיבות המוזיאוני כספקי
שירות .לדבריו ,אנו נמצאי בתהלי של שינויי מהירי בעול ולכ עלינו לחשוב אחרת ולשנות
את הדר אותה אנו עושי כיו כדי לצעוד ע השינויי הללו ולהיות עדכניי .יש לשנות את
הגדרת המוזיאו ולהגדירו כמקו שמשרת קהל על ידי שימור ,לימוד והוראה .עלינו להבי
שמוזיאו הינו משרת ציבור ועלינו לשאול שאלות כגו  :מי ה הלקוחות שלנו ומה צפיותיה?
ברור ג שללקוחות יש דרישות וצרכי משתני .זה מכתיב לנו פיתוח של שירותי מגווני .כדי
לפתור חלק מהשאלות הללו מציע הדובר ליצור שילוב ושיתו* בי מוזיאוני באמצעות תקשורת
בינאישית ותקשורת ברשת.
עוד מספר תובנות אות העלה המזכ"ל:
#

מוזיאוני חשובי לבריאות – משמשי כמקו מפגש אנושי ומפחיתי רגשי בדידות.

#

מוזיאוני ה מקור חשוב ללמידה ובעתיד יכללו ג כיתות לימוד.

#

מוזיאוני חשובי לכלכלת המדינה .תיירי ומבקרי כמקור הכנסות.

#

צרכ המוזיאו משל עבור ה"מצר" ועבור השירות שהוא מקבל .לכ יש לבדוק מה
הצרכ מצפה ממ ומה הוא מוכ לשל בתמורה?

#

חשוב מאוד להכיר את המתחרי שלנו כדי להיות שוני ומושכי יותר.

הרצאה תחת הכותרת" :טופוגרפיות של פחד ,תקווה ואכזבה" הוגשה על ידי מרצהאורחת
שהוזמנה לכנס :הגב'

 Jette Sandhalמנורבגיה .המרצה הציגה שאלות על יכולת של

המוזיאוני לעמוד מעבר למחלוקות ,הבדלי ודיכוטומיות של המצב הגאופוליטי בעול כיו,
וליצור פלטפורמות משתפות למרות אי#הסכמות ולמרות קונפליקטי חברתיי ופוליטיי .כמו
כ כיצד נבטיח שמרכז עשייתנו ייסוב סביב אכזבות ותקוות בחיי יו יו של האנשי סביבנו
ושנוכל למצוא תקציבי בכיווני אלה.
ברוב ההרצאות בכנס ,הוצגו מצגות בה נחשפנו למוזיאוני ולאתרי היסטוריי של הנציגי
אשר בחלק ג שיתפו אותנו בשאלות את ה מתמודדי :מה תפקיד המוזיאו במאה ה?21#
עבור מי אנו עובדי בתקופה זו של שינויי מהירי? מה גור לאנשי לבקר במוזיאו ? מה
המקו עושה למבקר? מה גור לו להתאהב במקו? מה המוזיאו יכול לתרו במאה הבאה?
בהרבה

מהמוזיאוני

בה

בקרתי

במסגרת הכנס ולאחר מכ ג באופ
פרטי" ,קרצו" לעדשת המצלמה של
המבקרי תצוגות מיוחדות ,למשל פינת
תלבושות שהמבקר יכול להתלבש בה
ולהצטל על רקע רלבנטי לנושאי
המוזיאו  .ג השימוש בתאי סגורי
ומגירות שעל המבקר לפתוח ולגלות
בתוכ מוצגי חזר על עצמו במספר
מוזיאוני .הרשי במיוחד מוזיאו
"לני " שבו אפשר היה "להרכיב" את לני
על אופנועו ואפילו תאי האחסו לחפצי
המבקרי ואהילי המנורות בחנות
המוזיאו הציגו מידע רלבנטי לצופה.

לנין ואני

כא ברצוני לציי מספר הרצאות שהרשימו אותי במיוחד:
 Jaana Katajaמפינלנד העלתה את הנושא של שימור אוספי במוזיאוני אזוריי קטני שאי
לה לא אמצעי פיזיי ,טכניי ולא כוח אד מקצועי לטפל בצורה מקצועית באוספי שלה.
היא הציעה תכנית של שיתו* פעולה בי מוזיאוני אזוריי אשר על ידי שיתו* פעולה ביניה
יוכלו להעסיק ביתר קלות כוח אד מקצועי שיסייע בשימור ,סידור וקטלוג האוספי אשר כיו
מצב מתדרדר והול .המחסני לא מסודרי ומאוקלמי כראוי וכתוצאה מכ מוצגי
היסטוריי עלולי להיעל ע הזמ .
הרצאה מעניינת נוספת ניתנה על ידי  Arnold Tothמהונגריה תחת הכותרת " Once there was
 :"a stadiumסיפורו של אצטדיו מקומי יש משנת  1945שהוחלט להרסו ולבנות אצטדיו
מודרני במקומו .אנשי המוזיאו גייסו מתנדבי ואוהדי כדורגל אשר ראיינו הקליטו ותיעדו את
הזיכרונות של תושבי המקו מהאצטדיו  ,אספו תצלומי ישני ואפילו חלקי ארכיטקטוניי
של האצטדיו וכ הפכה הקהילה המקומית מעורבת בתיעוד ואיסו* חומרי לתערוכה מוזיאלית
שתיפתח ב.2018#

סיפורו של אצטדיון בהונגריה

עניינה אותי מאוד הרצאתה של הנציגה המרשימה ממצרי  Wesam Mohamedאשר ייצגה
את רשות העתיקות המצרית ותפקידה לשת* פעולה ע כל המוזיאוני תחת מחלקת המוזיאוני
בארצה .כמו כ היא האוצרת של המוזיאו המצרי בקהיר .כותרת ההרצאה שלה הייתה:
Revolution and the Sense of National Identity: The 25thof January 2011 revolution in
 .Egypt and its impact on museums".בעקבות המהפכה הנ"ל שהתחוללה במצרי ,ירד מאוד
מספר התיירי שביקרו במצרי ובמוזיאוני שנותרו שוממי .אנשי המקצוע במוזיאוני הבינו
לפתע עד כמה התושבי המקומיי היו מרוחקי ומנותקי מהמוזיאוני .חינו ,לימוד
ומעורבות קהילתית לא עמדו מעול על הפרק .כתוצאה מכ הוחלט לפתח תכניות קהילתיות
חדשות ,פעילויות חינוכיות וסדנאות עבור האוכלוסייה המקומית כדי למשו אות למוזיאוני
וכדי לחזק בה את הגאווה הלאומית שלה להיסטוריה ולמורשת רבת השני .למרות
התקציבי הדלי חודשו מספר מוזיאוני במגמה להפו אות לרלוונטיי יותר לאוכלוסייה
המקומית.

המהפכה  -נציגת המוזאונים ממצרים

בביקורנו במוזיאוני ובאתרי ההיסטוריי השוני בלט שיתו* הפעולה של מתנדבי
בפרויקטי כגו "אמ( אתר" ,ושיתו* של צוותי מקצועיי של המוזיאוני המקומיי ע
מתנדבי באתרי היסטוריי שבסביבת .שטנו למבצר הימי המרשי  Suomenlinnaאשר
הוק במאה ה ,18#על מקב( איי מול יבשת הלסינקי ,כאשר פינלנד הייתה תחת שלטו ממלכת
שבדיה ובמאה ה 19#נכבש על ידי השלטו הרוסי .במהל ימי הכנס ביקרנו בבית הולדתו של
המלחי הפיני הנודע יא סיבליוס ש קיבל את פנינו שחק #נג שבנוס* לסיפור תולדות חייו של
המלחי ניג מיצירות סיבליוס.

שחק #נג בבית יא סיבליוס

ביקרנו במוזיאו הפתוח ב ,Reippi#אכלנו אוכל מסורתי בחווה ונפגשנו ע ארכיאולוג חופר
וקבוצת חופרי באתר חפירות ארכיאולוגי פעיל בו נחש* כפר מתקופת הברזל הפינית.

חופרי באתר חפירות ארכיאולוגי

לסיכו :מומל( מאוד להשתת* בכנסי מעי אלה בה ניתנת האפשרות ללמוד מהנעשה
במוזיאוני אחרי בעול ,לפגוש ולהכיר עמיתי למקצוע ולהחלי* מידע .ועל כ התודה
והברכה לאיקו" ישראל על ההזדמנות שניתנה לי.
יעל ויזל
אוקטובר 2017

