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Authenticity in the Conservation of Historic Houses and PalaceMuseums
Raportti ICOMin DEMHIST/ARRE –konferenssista 7.-11.10.2014, Compiègne

ICOMin DEMHISTin (International Committee for Historic House Museums) konferenssi järjestettiin tällä
kertaa yhteistyössä ARREn (The Association of European Royal Residences) kanssa Compiègnessa,
Ranskassa. Konferenssin aiheena oli autenttisuus historiallisten kotimuseoiden ja palatsien konservoinnissa,
kuinka autenttisuuden käsite on muuttunut ajan kuluessa ja myös hyvien käytäntöjen jakaminen. Palatsit ja
linnat olivat siis luentojen aiheina ja retkikohteina.

07.10. Ensimmäisen päivän teemoina oli ”Reconstruction, Restitution or Restoration: It’s All in the
Archives”, ”Spirit of Place” ja ”Reconciling Authenticity and Museography”. Luennoitsijat pohtivat eri
kohteiden kautta, että millä perusteella ja mihin historialliseen aikakauteen joku tietty tila palautetaan, tai
jos tilasta on tuhoutunut esim. huonekalut, niin onko parempi pitää tila tyhjänä vai tuodaanko tilalle
vastaavia aikakauden huonekaluja? Tai jos esim. tapetista häviää värit, niin tehdäänkö uusi tapetti tilalle vai
jätetäänkö vanha paikoilleen ja konservoidaan? Compiègne -palatsin johtaja Emmanuel Starcky tähdensi
puheessaan, että mitä tahansa tehdäänkin, niin täytyy huomioida, että myös jälkipolvet tulevat arvioimaan
toimintaamme, ja että kulttuuriperintömme kunnioittaminen ei ole ristiriidassa yleisön kiinnostuksen
kanssa.
Toinen sessio keskittyi ”Spirit of Place”, paikan henkeen eli genius loci-käsiteeseen. Italialaiset Sivlia
Cecchini ja Lanfanco Secco Suardo kertoivat historiallisten talomuseoiden tilanteesta Italiassa, kuinka ne
kohtaavat uusia haasteita erilaisten vaatimusten, johtamisen ja kommunikaation kautta. Heidän
ohjenuoranaan restauroinnin suhteen oli, että ”Do as little as possible”.
IIC:n johtaja Sarah Staniforth puhui genius loci:n ideasta koko historiallisen kotimuseon lähtökohtana; kaikki
toiminta tukee paikan ainutlaatuisen hengen vaalimista aina museokauppatuotteita myöten, esim.
Compiègnen palatsissa myytiin paikan tunnelman mukaisesti Marie Antoinette –teetä. Ilta päättyi

kuvanveistäjä Carrier-Belleusen (joka oli Rodinin opettaja) näyttelyn opastukseen sekä pormestarin
vastaanottoon Compiègnen kaupungintalolla.
08.10. Opastukset Compiègnen palatsissa sekä Louis-Philippen teatterissa ja auto/vaunumuseossa.
Iltapäivällä vierailut Pierrefondsin linnassa, Chantillyn linnassa sekä yksityisessä Le Fayel –linnassa.
Pierrefondsin linna oli arkkitehti Viollet-Le-Ducin uudelleen rakennuttama Napoleon III:n määräyksestä
vuonna 1857. Se on nykyään ainutlaatuinen yhdistelmä arkeologista restaurointia ja idealistista käsitystä
keskiajasta. Chantillyn linna puolestaan oli pahasti tuhoutunut vallankumouksen aikana. Linnan kaksi
tuhoutunutta kerrosta rakennttiin uudellen, mutta alkuperäistä pienempänä. Linnaan oli saatu takaisin vain
kaksi originaalia huonekalua, joista toinen oli Kustaa III:n lahjoittama kaappi. Le Favel oli puolestaan
yksityisessä omistuksessa ja melko autenttisessa kunnossa. Le Favel kärsi nuhjuisuudesta ja kylmistä
huoneista – ymmärrettävästi vanha kreivipariskunta asuu vakituisesti muualla.
09.10. Päivän teemana oli ”Challenges and Theories” ja erilaiset workshopit autenttisuus-teemoista. Ehkä
päivän antoisin luennoitsija oli Versaillesin johtaja Béatrix Saule, joka kertoi palatsin kuraattoreiden ja
konservaattoreiden kunnianhimoisesta suhtautumisesta Versaillesin alkuperäisiin olosuhteisiin aivan
pienimmissäkin detaljeissa. Saulen ajatus ” Versailles ei tarvitse vastakkain asettelua tai dialogia (esim.
nykytaiteen kanssa)”, sai raikuvat aplodit. Iltapäivällä DEMHISTin kokouksessa valittiin uusia jäseniä
hallitukseen, ja myös minut äänestettiin uudeksi hallituksen jäseneksi! Päivä päättyi Compiègnen palatsin
Gala-illalliseen.
10.10. Koko päivän retki Versaillesissa. Tutustuminen myös Grand Trianoniin. Päätös-cocktail-tilaisuus
Versaillesin palatsissa ja puutarhassa.

11.10. Tutustuminen Fontainebleaun linnaan ja Champs-sur-Marnen linnaan, siirtyminen illaksi Pariisiin.
Konferenssi oli kokonaisuudessaan erittäin antoisa ja onnistunut, luennoitsijat käsittelivät hyvin monesta
näkökulmasta autenttisuuden käsitystä, samoin vierailukohteet lähes täysin tuhotuneesta ja uudelleen
rekonstruoidusta Pierrefondsin linnasta aina lähes autenttisena säilyneeseen yksityiseen Le Fayeliin.
Kansallismuseon kohteisiin kuuluu kaksi linnaa, kartanoita ja kotimuseoita, joten konferenssista riittää
ammennettavaa. Lisäksi nyt alkava kansainvälinen toiminta DEMHISTin hallituksessa avaa varmasti uusia
näkökulmia ja yhteistyömahdollisuuksia!

