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Тактилна изложба
Сме ерево о рс има

П

оводом свечане прославе Дана Mузеја у Смедереву и обележавања
60 година рада, приређена је и 15. априла 2010. године отворена
тактилна изложба под називом Сме ерево о рс има. На изложби је
представљено двадесетак музејских предмета, углавном копија из различитих збирки Музеја у Смедереву. Оно што ову изложбу издваја од
уобичајених је сама поставка експоната која кореспондира са свим категоријама публике, првенствено са особама са оштећењима вида, особама са осталим врстама инвалидитета те децом и младима. Њен аутор, виши кустос Татјана Гачпар, са изврсним тимом својих сарадника,
вешто је и неосетно учинила да цео колектив Музеја својим делом посла допринесе реализацији изложбе и целокупног пројекта који помера границе класичних изложбених поставки те представља нови вид
комуникацијског деловања Музеја у Смедереву. Изложбу прати каталог
Сме ерево о рс има, у потпуности прилагођен особама са оштећењима вида, штампан у високом контрасту и увећаним фонтом слова,
који, уз уводне текстове, на питак и разумљив начин упознаје посетиоца
и читаоца са узбурканом прошлошћу Смедерева и околине. Вредност
текстова, чији су аутори кустоси збирки из којих потичу представљени
предмети, није само у њиховој научности него и у прилагођености различитој и слојевитој публици, првенствено особама са инвалидитетом, деци и младима. Изложбени каталог штампан и Брајевом азбуком
омогућио је слепим особама да се упознају са концепцијом изложбе и
представљеним експонатима.
Изложени предмети, сведоци културне и природне историје Смедерева и околине, потичу из различитих збирки Музеја у Смедереву: палеонтолошке, археолошке, историјске, уметничке и етнолошке збирке.
Иако различити по својој намени, периоду, стилу и материјалу од којих су направљени, предмети дају заокружену причу и пуноћу садржаја
задатој теми. Из археолошке збирке потичу праисторијске камене се-
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кире, скулптура римског божанства Јануса и римска надгробна плоча.
Средњовековни период осветљен је представљањем првог средњовековног ватреног оружја, турским посуђем и Розетом из Смедеревске
тврђаве, док нас материјал из етнолошке збирке – преслице, коловрат,
посуде за вино и ракију, постепено уводи у ново доба. Централно место
на овој изложби заузима врсно урађена макета Смедеревске тврђаве из
15. века, чија аутентичност, препознатљивост и значај за културну баштину не само Смедерева већ и целе Србије оправдава њено истицање у
овој изложбеној поставци. Идеја водиља у избору експоната из збирки
Музеја у Смедереву била је презентација прошлости Смедерева и околине, која га је учинила градом који ни у једном периоду није био занемарен у кључним моментима историје ових простора, али и приказ
свакодневице кроз излагање употребних предмета, уметничких дела и
реликвија које сведоче о духовном поимању живота.
Поставка изложбе Сме ерево о рс има, осим музеолошком одабиру предмета, подређена је и посебним критеријумима који су омогућили
обезбеђивање услова за доступност особама са инвалидитетом. Томе је
претходило стварање одговарајућих услова за пријем и учешће публике,
што је подразумевало обезбеђење јасног кретања кроз изложбену поставку и друге корисничке просторије у Музеју, лако доступна одморишта,
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могућност набавке изложбеног каталога и других музејских публикација,
несметано коришћење тоалета и посебно израђених рампи које су по
димензијама и нагибу прилагођене особама у колицима и особама са
отежаним кретањем. Одабрани експонати, махом физички неосетљиви,
постављени су дуж зидова сале за излагање са довољно простора, који је
омогућавао прилаз тродимензионалном објекту са свих страна. Изложени предмети објашњени су легендама писаним на два писма. Додиром
је био доступан текст на Брајевој азбуци, док је слабовидим особама био
намењен текст писан размерно великим ћириличним словима, којима су
се обрадовала и деца млађе доби, они који тек почињу са срицањем слова.
Сваки предмет праћен је фотографијом већих димензија. Одговарајући
смер кретања, висина постамената, могућност спознаје предмета додиром, адекватно осветљење и начин постављања легенди допринели су
превазилажењу физичких, али и далеко битнијих, комуникацијских баријера између посетилаца и музејских садржаја. Овим решењима особама са инвалидитетом олакшано је пре свега спознавање баштине и
преко ње активно укључивање у друштвени живот, док је свима осталима, не мање важно, предочeно докле досежу способности и могућности
особа са инвалидитетом и њихов начин доживљавања света и комуницирања са њим. Тако је идеја Музеја у Смедереву да јавности покаже
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инклузијску суштину, односно интеракцију (не)видљивих светова, у потпуности остварена. Концепт изложбе кореспондира и са захтевима рада
с најмлађима, који су могли да, у непосредном сусрету с експонатима,
„шетајући“ маштају о праисторијским стаништима, римским остацима
града или средњовековним зидинама Тврђаве, те да се, кроз причу и
игру, стварност и бајку, упознају са историјском прошлошћу смедеревског краја. Томе су додатно допринели и посебно планирани едукативни
програми, који су, у ширем смислу, омогућили дугорочније и трајније
повезивање Музеја у Смедереву са васпитно-образовним установама локалне заједнице и установама које се старају о деци и одраслим особама
са инвалидитетом. Едукативним садржајима је стечена нова публика,
која ће и у будућности умети да цени пројекте Музеја у Смедереву креиране на начин који подразумева доступност садржаја у пуном смислу
те речи. У исто време, изложба и додатни едукативни програми нису
искључили учешће другој публици, па је самим тим и утицај реализованих активности много шири, а могућност испуњавања примарних
циљева пројекта утолико извеснија.
Приликом приказа једне изложбе ретко се пише о садржајима и успесима пратећих едукативних програма. У неким музејима они се подразумевају, у многима их нема. Специфичност креирања едукативних про-
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грама на изложби Сме ерево о рс има огледала се у разноликости
циљне публике, коју су чиниле особе са инвалидитетом, пре свега слепе и
слабовиде особе, деца и посетиоци манифестације Ноћ Музеја, те је нужно било прилагодити активности њиховим потребама. Најзапаженији
едукативни програми били су Чаро не ку ије и Посе илац–кус ос,
промовисани на манифестацији Ноћ Музеја, одржаној 15. маја, у оквиру обележавања Међународног дана музеја. Оригинални, креативни и
интерактивни, едукативни програми допринели су демистификацији
Музеја, који уместо немуштих изложених предмета публици нуди оживљене садржаје и питко испричане приче. Уједно, програми су креирани
са циљем да подстакну емпатију, разумевање и прихватање разлика међу
људима, чиме је извршена вишеструка едукација разноврсне публике.
Након затварања тактилне изложбе, у Музеју у Смедереву организована
је, у трајању од две недеље, изложба До ир, на којој су представљени радови деце и младих инспирисани не само прошлошћу града него и идејом
тактилне изложбе, чиме је позитивно заокружен цео процес стварања
пројекта од његове почетне идеје до успешно остварене реализације.
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У припреми изложбе Сме ерево о рс има идеја водиља била је да
се јавности укаже да недостатак неког од људских чула није непремостива
препрека у комуникацији, нашој међусобној, као ни у комуникацији са
изложеним делима, у доживљавању изложених дела и прича које она
причају. То је изложба на којој су се уз додир сусрели људи и музејски
експонати као сведоци прошлих времена, али и изложба која је требало да нас ослободи предрасуда које можда у нама свима постоје. Као
такви, изложба и пројекат Сме ерево о рс има успешно су најавили
нову будућност Музеја у Смедереву, који зна да препозна и оствaри потребе свим својим посетиоцима, овом приликом пре свега публици са
оштећењем вида, али и свим осталим суграђанима којима се Музеј представља и обраћа.
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