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Дискурсът на художествената памет 

Музеят – омъртвител или съживител на изкуството 

 

Дебатът около смисъла и функцията на музейната институция силно се 

разгаря още през втората половина на XIX век с бурното развитие на 

модернистичните течения в изкуството, с нови творчески себеусещания и 

търсения, с негодуванието и скъсването с традиционни похвати и 

експозиционни модели. 

Един от най-изявените мислители по този въпрос е Шарл Бодлер, който в 

„Салон 1846” дълго разсъждава върху паметта, върху „мнемотехниката”. 

„Паметта е великият критерий в изкуството; изкуството е мнемотехниката 

на красотата.” 

Бодлер твърди, че истински значимо е онова произведение, което 

провокира, събужда спомена за предишни важни художествени образи, 

носители на традицията. 

Относно пространството на музея, то според Бодлер това е мястото, където 

традиция и модерност (в този контекст равностойност на съвремие) се 

срещат, това е мястото, където се „случва” художествената традиция. Или 

както в „Архиви на модерното изкуство” Хал Фостър, разсъждавайки 

върху идеите на Бодлер, пише: „В схемата на Бодлер живописта е изкуство 

на паметта, а музеят е нейната архитектура”. 

В есето си „Валери Пруст Музей”, писано повече от столетие по-късно 

(1953 г.), Теодор Адорно разглежда музея през погледа на други двама 

изтъкнати учени – Пол Валери и Марсел Пруст, чиито твърдения, сами по 

себе си идейно обосновани, взаимно се изключват. 

Тезата на Валери гласи, че музеят е мястото, където изкуството от 

миналото бива полагано да умира... Прави се фонетичната асоциация 

между понятията „музей” и „мавзолей”, но също така и чисто смисловата 

връзка – музеят се мисли като една „гробница” на художествената творба. 



Музеят е пространството, където творбата се „опредметява” – след 

зараждането си и магичното си съществуване в ателието на твореца, в 

музея творбата загубва живото и вълнуващото в себе си, замира и се 

превръща единствено и само в предмет, изложен на показ. 

Адорно вижда това твърдение като изречено от гледната точка на твореца, 

на артиста, даващ живот на творбата в сакралната атмосфера на ателието. 

Противополжната теза, тази на Пруст, разглежда музейното пространство 

и изкуството, изложено в него, от позицията на зрителя - музеят като 

възможната връзка между творец, творба и зрител.  

Пруст изгражда разбирането си за взаимовръзката между музей и творба 

около идеята за „следживота на творбата”. 

Музеят и ателието са изтъкнати като противоположни по дух 

пространства, а именно музеят се мисли като едно „фантасмагорично 

съвършенство на ателието, духовно място, където материалната 

разхвърляност на художественото производство е прочистена...”, по 

думите на Адорно. Това е един преход от хаоса, от профанното, към 

чистата подредба и сакралната аура. В музея творбата „заживява”, „живее” 

пълноценно, там мнемонично се съживява „красивото”, светлият образ 

заживява и в паметта, и във въображаемия музей на зрителя. 

И тук идва основният сблъсък между тезите на Валери и Пруст: Музеят за 

Валери е мястото на „актуалното опредметяване” на творбата, докато при 

Пруст това е мястото на „фантастичното съживяване, дори на духовната 

идеализация”, цитирайки Адорно. 

През 1995 година немският изкуствовед Ханс Белтинг пише статията 

„Епилози на изкуството или на история на изкуството”, където музейното 

пространство отново е на фокус, в контекста на коментираното настояще. 

Разсъждава се върху това как се сформира историята на изкуството и кое 

всъщност изкуство „влиза” в историята. 

Критична е препратката към музея, тъй като там „се събира и излага само 

такова изкуство, което вече е влязло в историята.” 

Интересно е наблюдението, че творбите от далечното минало, изложени в 

музея, са създадени без всякаква мисъл за „влизане в историята” чрез 

попадането в музейна среда. Но откакто музеят заема водеща роля в 



общественото признаване на творбата, то творците „живеят със съзнанието 

за музея и с поглед към идеята за история на изкуството”, по думите на 

Белтинг. 

Тук възниква въпросът кой определя кое ще се превърне в история на 

изкуството, като се описва един неимоверен сблъсък между историците на 

изкуството, галеристите и, разбира се, самите творци. 

Белтинг с нескрит критицизъм казва: „Изкуството възниква винаги с 

върховното предназначение да съхрани тьржествеността на музея и едва 

тогава да намери признание като изкуство”. 

От гледна точка на нашето време, можем да твърдим, че творци, творба и 

музейна институция все по-активно работят и вървят ръка за ръка. 

Наблюдаваме тенденция на едно засилено развитие на музеи и галерии от 

нов тип, такива, които организират пространствата си, имайки предвид 

съвременните артистични движения и артистични търсения и чисто 

пространствени изисквания. 

Основната потребност от тази взаимовръзка между музей, творец и творба 

е присъща на концептуалните артисти, които се нуждаят от 

специализирано пространство за представяне на творчеството си и, най-

вече, на творческата си идея. 

Защото вече „идеята е това, което се купува”... обръщайки се към 

творческата концепция на Джоузеф Косут... 
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