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Олена Сом-Сердюкова, 

Вимоги сучасності до 
виставкового простору: 
норвезький досвід

Анотація. Музейний та виставковий простір, як 
цілісні категорії еволюції дизайну, є рухливими та 
залежними від потреб часу. Тож, предметом даного 
дослідження є сума вимог, які ставить час перед 
виставковим простором. Бо залучення людини 
у цей простір є найголовнішим критерієм його 
якості та життєдайності. Презентація історичного 
та культурного спадку, що є нагальною потребою 
цивілізованого світу, послідовно та ретельно 
відпрацьовується у Норвегії. Ця країна має досить 
цікавий досвід у цьому питанні.
Тож враховуючи рух України у спільний європей-
ський простір, це має бути слушним для вітчизня-
ного наукового та музейного кола. Метою дослі-
дження є аналіз напрацювань у сфері виставкового 
простору Норвегії. Цей простір, виходячи із осо-
бливостей історичних обставин, складається, пе-
реважно, з музеїв краєзнавчих, археологічних та 
промислових. Також робота художніх музеїв у 
організації виставкових просторів заслуговує на 
увагу та вивчення. Робота для глядача та робота з 
глядачем розуміється як найголовніша стратегічна 
роль музеїв. Тоді як тактикою державної політики 
у цьому напрямку є  активна робота з місцевими 
музеями і через них вже вихід у загальнодержав-
ний музейний простір. І це дає можливість озна-
йомлення норвежців у різних куточках країни з 
найцікавішими музейними проектами. Залучення 
креативної методики, новітніх технологій та по-
слідовна фахова робота з дизайном виставкового 
середовища, мають тут певну традицію та про-
пoнують високі критерії якості. Методологічна 
база дослідження спирається на аналітичний та 
системний підходи викладу матеріалу. Кроскуль-
турний метод дослідження дає змогу для прове-
дення певних порівняльних характеристик.

Наукова новизна запропонованого матеріалу 
обумовлена залученням масиву теоретичного та 
практичного досвіду Норвегії у питанні динаміки 
розвитку та варіативності виставкового простору. 
Цей матеріал вперше вводиться у науковий обіг в 
Україні. Результатом дослідження є комплексна 
картина сучасного виставкового простору Нор-
вегії, яка базується на низці конкретних прикладів. 
Досягнуті результати можуть стати плідним під-
ґрунтям для переосмислення роботи з виставко-
вим простором в Україні та наповнення його креа-
тивними ідеями, що здобудуть гідну реалізацію.

Ключові слова: виставковий простір, сучасні вимо-
ги, глядач, презентація, дизайн середовища, досвід 
Норвегії, новітні технології, креативність.

Постановка проблеми. Сучасність, як фі-
лософська категорія часу, змінює антро-

пологічну сутність. Так було завжди. Але 
«наша» сучасність вимагає від людини знач-
но більшої активності у зчитуванні потоків 
інформації та інтенсифікує співвідношення 
між «об’єктами», якими у даному контексті є 
музеї та виставкові площадки та «суб’єктами», 
тобто глядачами, без яких справа втрачає 
зміст. Напрацювання у сфері виставкового 
простору співвідносяться з реакцією гляда-
ча. В свою чергу, необхідне розуміння, що му-
зей формує глядача лише частково. На ньо-
го має вплив весь комплекс навколишнього 
середовища. І завдання сучасної політики 
музеїв саме і полягає у вмінні реагувати на 
зміни естетичних та тематичних уподобань, 
пропанувати оновлену систему засобів тех-
ніко-технологічного забезпечення, творити 
комфортне середовище для зчитування та 
засвоювання інформації і надавати етико-ес-
тетичне виховання. «Включеність» музеїв у 
ритм життя глядача-громадянина є одним 
з найголовніших завдань цих інституцій. І 
цей процес передбачає адаптаційні механіз-
ми творення виставкового середовища. 

Наразі, у цій сфері досвід України є не до-
сить потужний. Треба враховувати, що гене-
тично та ментально за плечима нашої історії 
стоїть жорсткий двобій політики та культу-
ри, де питання співвідношення держави та 
музею має чітку логіку підпорядкування. І 
це має ознаку психологічної проблеми, подо-
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лати яку необхідно.  Але на тому перехресті 
історії, на якому ми зараз знаходимось, від-
чувається з одного боку органічна потреба до 
змін у музейництві, а з другого, діє жорстке 
правило інерції, спровоковане безжалісним 
політичним хамством. Проте всі ми маємо 
усвідомлювати, хоч і в супереч обставин, що 
культура оперує часом у просторі сторічь, 
тому мішура сьогодення не є об’єктом її за-
цікавленості. І тому не вона мусить ходити 
до держави з протягнутою рукою. А держа-
ва, якщо претендує на цивілізовані засади, 
має опікуватися нею, розуміючи, що в тому 
є важливий важіль її нормального розвитку 
та позитивного іміджу у світі. 

Тож досвід Норвегії у справі організації 
виставкового простору має бути в нагоді. Бо 
тут працюють добре налагоджені механізми 
співпраці держави та музеїв, які при необ-
хідності взаємодіють з приватним сектором 
економіки. Проте, безперечно, головними 
гравцями є тільки держава та музеї, що ви-
ключає можливості всіляких смакових ко-
лізій. Розуміння виставкового простору як 
території просвіти, що є в Норвегії чіткою 
домінантою, вибудовує певний алгоритм ро-
боти. Це те, що наразі є дуже актуальним для 
музейництва України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Адаптування до вимог сучасності є актуаль-
ним завданням музейництва. Проте коли 
мова заходить про виставки, частіше увага 
приділяється темі чи персоні, тобто змісту, а 
не формальній стороні – організації вистав-
кового простору. В. Даниленко у монографії  
«Дизайн» [2] на тлі висвітлення загальної  
панорама розвитку дизайну, ставить питан-
ня організації виставкових приміщень. Тут 
можна простежити, як різі форми дизайну 
входять у взаємодію з музейними потреба-
ми. Аналізуючи значення дизайну у вистав-
ково-музейній сфері О. Бойчук у монографії 
«Простір дизайну» [1] широко торкається 
скандинавського досвіду та зосереджуєть-
ся на питанні освоювання його. У книзі І. 
Яковець «Художній музей ХХІ сторіччя» [10]
проведено комплексний аналіз музею, як 
цілісного явища культури. Виокремлено пи-
тання еволюційних трансформацій музейно-
го простору та мистецько-культурний аналіз 

проведено крізь призму дизайну. У спільній 
праці Я. Лоренца, Л. Сколника та К. Бергера  
«Дизайн виставок» [3] розглядаються питан-
ня практичної допомогу у організації різних 
форм та систем виставок, які наразі є акту-
альними у світі. Виставковий дизайн роз-
глядається як комплексне явище, до якого 
залучено значну кількість чинників і про-
аналізовано форми їх залежності та допов-
нення.  «Виставковий дизайн охоплює цілий 
ряд дисциплін, але усі виставки мають одну 
важливу загальну якість: вони розповідають 
певну історію. Мистецтво побудови історії 
займає центральне місце у роботі дизайнера 
виставок, він створює історію за допомогою 
чотирьох елементів: розповідь, розповідач, 
шлях та контекст» [3, c. 104]. Л. Норріс та Р. 
Тісдейл [5] розглядаючи питання креатив-
ного у музейній практиці, приділяють знач-
ну увагу методикам побудови виставкових 
експозицій, керуючись принципом креатив-
ного бачення та ставлення. Музей Мунка у 
періодичних виданнях «MUNCHMUSEET» 
[13] постійно висвітлює проблему організа-
ції виставкових площадок. І цьому питанню 
приділяється постійна увага у різноманітній 
періодиці Норвегії та широко висвітлюється 
у інтернет ресурсах музеїв та виставкових 
площадок.

Мета статті: показати на конкретних при-
кладах сучасні моделі різних виставкових 
систем, які мають місце у дизайнерській 
практиці Норвегії; проаналізувати основ-
ні напрямки роботи з виставковим просто-
ром; довести, що активна робота з глядачем 
у загальній просвітницькій програмі, при 
залученні адекватних сучасності засобів по-
дачі матеріалів, призводить до формування 
постійного діалогу глядача з виставковими 
проектами, тобто реалізує ідею інтелекту-
ального та естетичного виховання. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження.  

Норвегія, як країна півночі та периферій-
ної свідомості, в силу історичних обставин 
довгої залежності від Датської та Шведської 
корони, у музейній справі почала прокла-
дати перші кроки у середині ХІХ сторіччя. У 
1842 році було засновано Національну гале-
рею в Осло; Музей Бергена, як комунальна 



25

Вимоги сучасності до виставкового простору: норвезький досвід

інституція, почав діяти з 1878 року; у Трон-
хеймі відкрив двері Музей індустріального 
мистецтва у 1893 році. Паралельно розпо-
чався процес музеєфікації давніх дерев’яних 
церков. 

ХХ сторіччя тут було позначено «зрощу-
ванням» музейної та виставкової справи. 
Музеї загальнодержавного рівня та малі ло-
кальні, активно з’являлись на мапі країни. 
Фіксувалась пам'ять про культуру, історію, 
археологію, мистецтво, промисловість. Між 
двома світовими війнами була розроблена 
стратегія розвитку країни, яка передбачала 
рівні можливості для всіх громадян. І від-
повідно, у тактику реалізації цього плану 
вкладалось розуміння  необхідності розвит-
ку інтелектуального та естетичного потенці-
алу нації. Цей проект стартував з ІІ пол. ХХ 
сторіччя. Відкриття нафтових родовищ віді-
грало суто інструментальну  функцію у на-
повненні статті видатків на культуру. Тож, ця 
стратегія продовжує свою реалізацію і зараз, 
але діє не у звичному для нас форматі «робо-
ти з населенням», а як місія держави перед 
кожною громадою і громадянином.

Норвегія увійшла у ХХІ сторіччя, як краї-
на з розгалуженою та варіативною системою 
музеїв, які визивають подив з точки зору яко-
сті збереження старих будівель та віртуоз-
ності нової архітектури, вишуканої естетики 
експозиційних площ. Дизайн, як комплексна 
організаційна система та «мова» деталей, 
таких як меблі, освітлення, виставковий ін-
вентар є активним формотворним фактором 
музейництва. Та найважливішим моментом 
музейної практики  тут є бездоганно нала-
годжена система співпраці та взаємодії му-
зеїв. І в цьому відношенні простежується 
тенденція на об’єднання музеїв. Так в Осло 
наближається до завершення грандіозний 
проект оновлення музейної структури. На 
весну 2021 року заплановано відкриття На-
ціонального музею мистецтв, архітектури та 
дизайну, що передбачає переосмислення, пе-
реформатування, переоснащення та рекон-
струкцію низки музеїв і їх з’єднання заради  
втілення концептуальної, просвітницької, 
виховної ідеї. Модернізація, це актуальність 
музеїв Норвегії і це можна сприймати як сво-
єрідний відбиток у дзеркалі  суспільства по-

стмодернізму. 
Музейний та виставковий простір існує та 

має сенс лише коли є діалог з глядачем, коли 
зали наповнюються відвідувачами. Робота 
для глядача, робота з глядачем, це пріори-
тетний напрямок роботи норвезьких музе-
їв. Тому дизайнерські рішення виставкових 
площ, адекватні системі сприйняття сучас-
ною людиною, стають вирішальними у стра-
тегії розвитку музеїв. 

Джай Ройндс написав про «допитливих 
відвідувачів», внутрішньо мотивованих лю-
дей, «які приходять у музей не тому, що у них 
є конкретна тема, про яку вони хочуть дізна-
тися більше, а тому що вони зацікавлені от-
римати знання заради знань, вони шукають 
широкого, але поверхового навчання» [16, с. 
391].

Зрозуміло, щоб музей наповнювався від-
відувачами і зустрічі з пам’ятками культури 
були не виключенням, чи рідким епізодом, а 
константою життя, треба працювати на інте-
рес глядача, підтягуючи його від поверхових 
вражень до більш глибинних знань. Важли-
вим компонентом є розкриття емоцій відвід-
увачів, досягнути це й допомагають вміло 
вибудовані дизайнерські експозиції. Плідна 
співпраця музеїв та шкіл, коли обов’язко-
вою частиною освіти є освоювання матеріа-
лів місцевих музеїв, працює на формування 
звички відвідувати їх. Також виставкова ді-
яльність у музейній справі покликана ство-
рювати ситуацію, при якій було б цікаво ба-
гато разів заходити у той ж самий музей. «І 
коли мова заходить про сучасний музей, то 
це великою мірою стосується його сучасної 
моделі розвитку, а не сучасного матеріалу, за 
фактажем наповнення експозицій» [7, с.51]. В 
цьому контексті у Норвегії приділяється зна-
чна увага формі експонування, що підсилює 
змістовну частину. На жаль в Україні це ще є 
емпірично не пройденим полем. 

Зміна парадигми «засвоюванні» світу су-
часною людиною чітко намітилась з вхо-
дженням соціуму в комп’ютерну добу. Це 
спричинило переформатування мислення 
від більш абстрактного, книжкового, до домі-
нуючого зараз – візуального. У 1950-х роках 
А. Камю, намагаючись вивести знаменник 
сучасної йому людини, писав про людину 
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яка читає газету. Зараз ми маємо феномен 
людини, що гортає стрічну фото-новин  на 
власному гаджеті.  Візуалізація мислення 
у форматі масової свідомості, як не дивно, 
але працює при вмілому орієнтуванні екс-
позиційних площадок, на позитивне засво-
ювання матеріалу. І цим досвідом активно 
зараз користуються музеї. Радикальність 
змін сприйняття, як візуального зчитуван-
ня інформації, дає можливість музеям опра-
цьовувати креативні методи представлення 
власного начиння, як візуального матеріалу.  

Норвегія, як країна хайтеку, опрацювала 
вже тенденцію, коли виставки активно напов-
нювались моніторами. Проте входження у 
зміст  виставки через комп’ютерні програми, 
це те, від чого вже відмовляються. Комп’ю-
тери задіються лише як допоміжні засоби, 
роль яких виноситься на маргінес ефектів 
сприйняття. І це корисно знати та працюва-
ти з цим в Україні, щоб не витрачати гроші 
на комп’ютерне оснащення виставок, яке по 
факту вже є ідейно застарілим. Комп’ютери 
тут  використовуються для написання ли-
стів запрошення громади на чергову вистав-
ку. Монітори показують програму заходів в 
музеї і часи його роботи. А безпосередньо в 
експозиціях  комп’ютерні технології вико-
ристовуються вже як додаткові засоби віде-
о-фото рядів та гри освітлення, яке реагує 
на окремого відвідувача. Це підсилює персо-
нальне ставлення та формує враження «мій 
особистий музей». І музей стає чудовим міс-
цем для  стимулювання у просторі інформа-
ції та натхнення. 

Відомо, що Едвард Мунк найбільша мис-
тецтва величина Норвегії. Але для того, щоб 
примати його ім’я на «поверхні» інформа-
ційного поля та свідомості громадян, країна 
докладає величезних зусиль. На рівні освіти 
його ім’я згадують ще у дитячому садочку, 
знаходячи необхідні слова для того, щоб ди-
тина почула про такого складного художни-
ка, яким є Мунк. У 1944 році Е. Мунк запо-
вів 1100 картин, 15500 графічних аркушів та 
4700 малюнків Осло комуні. У 1963 році, до 
100-річного ювілею майстра, архітекторами 
Гунаром Фогнером та Ейнаром Міклебустом 
було зведено музей Мунка. 

Щоб «годувати» країну Мунком, створю-

вати панораму мистецьких ідей модерніз-
му, тримати його ім’я на міжнародній арені, 
музей проводить системну роботу, креатив-
ність якої зчитується вже на стадії закла-
дання програм розвитку. «Починаючи з мис-
тецтва, ви активізуєте досвід і це захоплює. 
Починаючи всю музейну роботу з думки про 
мистецтво, ви закладаєте безперервне спіль-
не дослідження, яке збагатить всі напрямки 
музейної роботи: науково-дослідну, освіт-
ньо-інформативну, дизайнерську та куратор-
ську» [5, c.69]. 

Музей Мунка, крім невеличної постійної 
експозиції, переважно працює з виставкови-
ми проектами. Крім тематичних персональ-
них виставок митця, регулярно проводяться 
виставки-діалоги: Мунк і представники сві-
тового модернізму та постмодернізму. Під 
кожний конкретний проект робиться комп-
лексне переосмислення виставкового про-
стору. Це дає змогу більш ширше читати 
його мистецький контекст та емпірично 
відчувати «вільне» пересування думок,  від-
вертих цитат та рефлексій, що і визначає 
сучасне культурне осмислення. Візуальна 
мова Мунка розширюється літературними 
та музичними зустрічами. Щорічне видання 
«MUNCHMUSEET», як календар діяльності 
музею, безкоштовно отримує кожен відвіду-
вач музею та проводиться розсилка по всім 
бібліотекам країни. Тут можна дізнатися 
також про всі виставки в світі, у яких при-
ймають участь роботи Мунка, про наукові та 
педагогічні дослідження, про ідею відвіда-
ти усі місця країни у яких бував  художник. 
Не дивлячись на сайт музею, де дублюється 
ця інформація, ні хто не відміняє друковану 
продукцію. 

Активна діяльність музею призвела до 
того, що він вже переріс свої власні стіни.  На 
публічних дебатах 2016 року було прийнято 
рішення про зведення Нового музею Мунка. 
Конкурс проекту виграло іспанське архітек-
турне бюро. Відкриття музею заплановане на 
осінь 2020 року, але вже зараз можна бачити 
цю споруду з нахиленою верхівкою, мабуть 
як «нахиленою» свідомістю Мунка, на набе-
режній Осло фіорду. Цим гігантським супер 
новітнім архітектурним винаходом країна 
збирається це більш активно просувати ім’я 
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свого генія, залучаючи сюди все більшу кіль-
кість туристів з усього світу. Можна з впев-
неністю казати, що й норвежці, які люблять 
подорожувати власною країною, не облишать 
себе можливостю відвідати цей музей. А для 
мешканців Осло і омеги музей продовжить 
бути постійно діючою міждисциплінарною 
культурною площадкою. Генії творять мис-
тецтво, але держава має працювати з їх мис-
тецтвом заради усвідомлення їх величі. 

Ще один цікавий проект по активізації 
ім’я Мунка було здійснено Національною 
галереєю до 150-ти річного ювілею. За жит-
тя майстра Національна галерея придбала 
«Автопортрет з цигаркою», написаний у 1895 
році. 12 грудня 2013 року ця робота вируши-
ла у виставкове турне по країні на цілий рік. 
Локаціями стали виставкові зали у 150 Бу-
динках культури. Відповідно, у всіх експози-
ційних приміщеннях було організовано ви-
ставкове обладнання, пофарбовані однаково 
стіни модуля експозиції, обладнана вітрина, 
створені кліматичні умови, освітлення та си-
стема безпеки. З оглядкою на Україну можна 
лише помріяти про таке. Бо наші розбиті ж 
нами Будинки культури зведені за радян-
ських часів не так вже й просто реанімувати 
до життя. 

Продовженням теми пересувних виставок 
став проект 2019 року до  150-ти річчя Густава 
Вігеланда «Страх з ліжка». Цей скульптор ві-
діграв незаперечну роль у запізненому нор-
везькому ренесансі, реалізованого засобами 
модернізму. Вігеланд змінив культурний 
ландшафт Осло, заповнивши скульптурою 
на тему Людства величезний парк Фрогнер. 
Цей проект реалізувався з ініціативи музею 
Вігеланда, який знаходиться у студії митця. 
Всім норвежцям знайомий монументальний 
розмах скульптур Вігеланда, проте показати 
людині ХХІ сторіччя «кухню» митця, те з чого 
народжувались задуми, як майстер у формі 
фіксував безжалісні до себе емоції модерніз-
му, коли світ пристрастей внутрішнього пе-
реживання захопив публічний простір.

Локаціями у даному проекті теж стали 
Будинки культури. Дизайнер виставки Кіне 
Ліхолм разом з дизайнером графіки Ане 
Андресен комплексно збудували єдиний 
виставковий простір для 21 роботи дрібної 

пластики Вігеланда, який у якості модуля 
подорожував країною. Дизайнерами було об-
рано колористичне рішення «протистояння» 
теплого помаранчевого та холодного блакит-
ного, що тематично пасувало ідеї боротьби 
тіла з духом. Система виставкового простору 
передбачала набір подіумів, підставок, спе-
ціальних «тематичних» елементів, килимів, 
освітлення, етикеток, кольорового рішення 
експозиції, місця для споглядання. Всі дета-
лі працювали на вимогу: досягти естетичної 
цілісності експозиції та створити комфорт-
ний простір для глядача. За рахунок оригі-
нальної презентації, твори отримали сучас-
не прочитання. Тема «страху та тривоги», 
якою відкривалось ХХ сторіччя, як відлун-
ня докочується до нас, провокує роздуми та 
асоціації. Відчути хвилі тієї доби, долучи-
тися до мови мистецтва Вігеланда, якою він 
прощупував «пульс життя» у бронзі та гіпсі 

– стало завданням проекту. В оживленні, в ак-
туалізації спадку, і є головна ідея виставки, 
виходячи зі слів її кураторів на організаторів.  

Музей сучасного мистецтва Аструп Фер-
нлей в Осло можна назвати сміливим, за 
гостротою виразної архітектури. Відомий 
італійський архітектор Ренцо П’яно у 2012 
році виконав це замовлення з дерева та ме-
талу, розгорнувши складний профіль даху 
до фіорду. Дві будівлі, розділені за принци-
пом: перманентна експозиція та виставкова 
зала, з’єднуються двома дерев’яними дугами 
контрфорсів.  Сама архітектурна «експози-
ція» є частиною змістового наповнення му-
зею і твори сучасного мистецтва підтриму-
ють діалог з об’ємом. Футуризм архітектури 
з концептуальними акцентами, вражає до-
вершеністю дизайнерських рішень і реалізує 
головний напрямок дії – майбутнє. Тож му-
зейним простір поступово стає  експеримен-
тальною площадкою новітньої архітектури, 
яка фіксує естетику часу і в тому є безсумнів-
на цінність цього досвіду. 

Синкретичність, як важливий напрямок 
діяльності музеїв, прочитується у об ’єд-
нальній формулі взаємодії музеїв. Прикла-
дом стали музеї  Ставангера, які об ’єднались 
у 2010 році та обрали назву складену з двох 
перших літер – MUST. Зрозуміло, що саме 
must-повинен зробити кожен, хто побачить 
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цей заклик – відвідати музей. А музеї у свою 
чергу змушені зробити все, щоб не розчару-
вати  відвідувача і зробити його постійним 
членом. Такий концепт. Під дахом MUST зі-
брані археологічний, морський, художній, 
краєзнавчий, нафтовий та рибний музеї, що 
підкреслює розвиток культурної історії мі-
ста. Стратегія зближення різних музейних 
установ має представляти культурний виня-
ток та культурне розмаїття у певній діалек-
тичній залежності. Також це дає можливість 
для міждисциплінарних та крос культурних 
проектів, спрощує формальності взаємодії та 
розширює для відвідувачів варіативність за-
пропонованих проектів. 

Художній музей Ставангера було відкрито 
у 1991 році. Архітектурним ядром є куполь-
ний зал кафе. Буквально прочитується: за-
ходьте на каву і якщо буде час і настрій, то 
подивиться експозицію. До того ж музей 
розташовано у парку біля озера. Це зона від-
починку на свіжому повітрі, але стежку до 
музею прокладено парком скульптур. Таке 
розташування відповідає сучасній тенденції 
музеїв «між дозвіллям та розвагою». «Пост-
модерна характеристика сучасної епохи веде 
до розмивання традиційних кордонів між 
культурою високою і культурою популярною 
(Hight and Low), між культурою та дозвіллям, 
між освітою і розвагою і навіть призвела до 
створення терміну edutainment, який означає 
перетин освітніх функцій (еducation) та за-
собів розваги (entertainment), з урахуванням 
того, що нині музей включає все більше ігро-
вих, інтерактивних та розважальних методів 
роботи» [8, c. 274]. Так воно і є, тут апелюють 
до ігрових методів роботи з аудиторією, але 
водночас, можна засвідчити, що особливо у  
вихідні, музей заповнений людьми від не-
мовлят до похилих пенсіонерів. 

Художній музей Ставангера співпрацює 
з загальнодержавною програмою «Наповни 
шкільний рюкзак культурою». Це стало по-
стійним місцем зустрічей професіональних 
митців, акторів, музикантів та письменни-
ків з школярами. Головна мета заходу – дати 
дітям «культурний капітал». У виставкових 
залах основної експозиції представлено ро-
боти Кіті Шелан, художниці рубіжу ХІХ та 
ХХ сторіччя, яка писала живописну елегію  

торф’яників Єрена та була одною з перших в 
Норвегії, хто вийшов на пленер.  Не так давно 
у експлікації її робіт з’явилось: «Кіті Шелан 
художньо звернулась до краси торф’яників 
Єрена, вона першою привернула до них увагу. 
Але зараз ми розуміємо, як важливо зберегти 
ці  торф’яники на яких тримається уся екоси-
стема району» [9].

Тема екології має дуже велике значення 
для країни, а у Ставангері – нафтовій столиці, 
це йде лейтмотивом. Музей Нафти було від-
крито у 1999 році. Архітектурне бюро Люнде 
та Льовсет створило будівлю, яка здатна вже 
на рівні екстер’єру розповісти історію про на-
фту. Композиція споруди складається з трьох 
частин: вестибюль оздоблено гнейсам вік 
якого сягає 3.5 мільярдів років – це уявлення 
про геологію; металево-скляний павільйон 

– це історія видобутку нафти в Норвегії; ме-
талеві бочки, які стоять на палях у воді – це 
практика видобутку нафти. 

Здається, що це вузькопрофільний музей, 
але він постійно наповнений відвідувачами. 
Візуальність, інтерактивність, чітка логіка 
дизайнерських рішень робить його справж-
ньою площадкою пізнання, предмет якого 
можна самостійно обрати: це економіка, тех-
ніка, технології, геологія, історія, хімія чи фі-
зика. Те, що представлено тут і як представ-
лено, наповнює людей гордістю за високий 
інтелект інженерної думки та гуманітарне 
переосмислення цінностей земних родовищ. 
Також політика музею: не приховувати від 
глядачів проблеми, ризики та трагедії, які 
розгортувались на нафтодобувному цоколі 
Північного моря. Це, навпаки, підвищує від-
повідальність та змінює погляд кожної ок-
ремої людини на факт нашої присутності на 
планеті Земля. Вийшовши з музею виникає 
бажання зробити щось конкретне: «прибра-
ти» та зберегти нашу планету. Що може бути 
актуальнішим за це?

Ще досить поширений тип музеїв Норве-
гії, це музеї фенікси, де практикується нове 
використання будівлі та йде консервація іс-
торії, як слідів пам’яті про ідентичність. Риб-
ний музей розповідає про історію Ставанге-
ра, коли головним бізнесом був лов риби та 
консервне виробництво. Під музей облаш-
тована  стара фабрика, де кожної неділі про-
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довжують смолити рибу і цей пряний запах 
стає важливим компонентом відтвореної ат-
мосфери. До того ж у музеї зібрана значна ко-
лекція етикеток, які були важливим компо-
нентом реклами продукції, а зараз є цікавим 
зразком з історії графічного дизайну. 

Надзвичайно важливим для розуміння 
музейної ситуації в Норвегії є Національний 
музей фотографії – Прейс музей, у маленько-
му містечку Хортен на півдні країни. Музей 
розташовано на колишній корабельній  верфі. 
Починався музей з приватної колекції фото-
графій Лейфа Прейса. У 1990-х роках держава 
викупила його збірку та у 2001році відкрила 
музей у реконструйованому приміщенні зі 
зміненим функціоналом. «Прейс музей роз-
криває мистецьку, культурну, історичну та 
технічну сторони фотографії. Через дослі-
дження, подальше накопичення колекції та 
її збереження, музей створює основу для дос-
віду, знань, розуміння та враження від фото-
графії, як артефакту історії, як соціального 
феномену та як естетичного та художнього 
виразу» [6].

Креативне мислення розвивають нор-
везькі музеї та виставкові проекти, творчі 
практики постійно мають тут місце. Музеї 
працюють на те, щоб дарувати креативну іс-
кру, провокувати вибух нових ідей, відчува-
ти себе у потоці культури. Тут створено всі 
умови, щоб музеї не виживали, а процвітали. 
І активно задіяний відвідувач, безперечно, є 
гарантією та стимулятором цього процвітан-
ня. Для України поки що все це виглядає не-
здійсненною мрією. Як би це не важко було 
робити, але ми маємо свідомо згуртуватися 
навколо культури і розуміючи її вартість, 
наполегливо йти до реалізації, через музей-
но-виставковий простір, якісно нового куль-
турного ландшафту нашої країни.
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A N N O TAT I O N
Olena Som-Serdiukova. Modern Requirements for 
Exhibition Space: a Norwegian Experience. Museum 
and exhibition spaces, as integral categories of design 
evolution, are mobile and time-dependent. Thus, the 
subject of this study is aggregated requirements set up 
by time to an exhibition space, since the involvement 
of a person in this space is the most important 
criterion for its quality and vitality. The presentation 
of the historical and cultural heritages, which is an 
urgent necessity of the civilization, is consistently and 
thoroughly practiced in Norway. This country has a 
quite interesting experience in this matter.
Therefore, given an advance of Ukraine towards the 
common European space, this should be essential 
for domestic scientific and museum communities. 
The purpose of the study is to reveal developments 
in the realm of Norwegian exhibition space. This 
space, based on the peculiarities of historical 

circumstances, consists mainly of museums of local 
lore, archeological and industrial. However, the work 
of art museums in the organization of exhibition 
spaces deserves attention and study. Work for the 
viewer and work with the viewer is understood as the 
key strategic role of museums. Whereas the policy 
of public policy in this direction is active work with 
local museums and through them it is already access 
to the national museum space. And this gives the 
opportunity to acquaint Norwegians in different parts 
of the country with the most interesting museum 
projects. The attraction of creative techniques, the 
latest technologies, as well as steadfast professional 
work with exhibition environment’s design have a 
certain tradition here and offer high quality criteria. 
The methodological basis of the research is grounded 
on analytical and systematic approaches of material 
presentation. The cross-cultural research method 
allows making certain comparative characteristics.
Scientific novelty of the submitted material is called 
forth by involving an array of Norwegian theoretical 
and practical experiences in reference to dynamics 
of development and variance of the exhibition space. 
This material is first scientifically introduced in Ukraine. 
The result of the study is a comprehensive description 
of Norway’s modern exhibition space, based on a 
number of specific examples. The outcomes achieved 
can be a fruitful basis for both reinterpreting the 
work with the exhibition space in Ukraine and filling 
it with creative ideas that will obtain their deserving 
realization.

Keywords: exhibition space, modern requirements, 
viewer, presentation, environment’s design, 
Norwegian experience, newest technologies, 
creativity.


