ICOM/Dem.hist.komitean kokous 7.-11.10.2014 Compiègne / Versailles, Ranska
Dem.hist.komitean kokous pidettiin yhdessä the Association of Royal Residences (ARRE) kanssa
Compiègnessa ja Versaillesissa Ranskassa. Teemana oli Authenticity in the Conservation of
Historic Houses and Palace-museums.
Konferenssiin osallistui 150 museoammattilaista ympäri maailmaa.
Päivien esitelmät jakautuivat seuraavien otsikoiden alle: Reconstruction, Restitution or Restoration:
It’s All in the Archives, Spirit of Place, Reconciling Authenticity and Museography ja Challenges
and Theories.
Aiheista keskusteltiin myös neljässä työpajassa, joista kahteen oli mahdollisuus osallistua. Valitsin
työpajat Original, Equivalent or Copy ja The Public Perception of Authenticity. Ensimmäinen
työpaja oli pelkkä luento, mutta jälkimmäisessä keskusteltiin tiivisti aiheen ympärillä.
Esitelmien lomassa tutustuimme kokouspaikkaamme Compiègnen palatsiin ja sen restaurointiin ja
näyttelyihin. Toisen päivän tutustumiskohteina olivat Pierrefondin linna, joka oli kunnostettu
keskiaikaiseksi ritarilinnaksi, Chantillyn linna ja päivän päätteeksi Chateau du Fayel, jossa saimme
tutustua miten nykyaikainen asuminen oli sovitettu vanhan arkkitehtuurin ja miljöiden keskelle.
Konferenssin neljäntenä päivänä siirryimme Versailles’iin, jossa vietimme koko päivän.
Mielenkiintoista oli päästä tutustumaan kunnostuksen kohteina oleviin tiloihin, jotka eivät olleet
vielä yleisölle avoimia. Tietenkin tutustuimme viime vuosien aikana tehtyihin mittaviin restaurointija kunnostustöihin. Saleihin sijoitettujen konservoitujen esineiden ja restauroitujen rakenteiden
suojausmenetelmät herättivät paljon keskustelua. Suomalaisin silmin katsottuna suojaukset
näyttivät hallitsevan liikaa upeissa interiööreissä. Suojauksen tarve on varmasti aiheellista
valtavien turistimassojen liikkuessa saleissa, mutta ehkä sen voisi tehdä ehkä vähän
hienovaraisemmin.
Kongressin päättäjäiset pidettiin Versailles’ssa jos ei nyt aivan Peilisalissa niin viereisessä salissa
auringon laskiessa upean puiston taakse.
Lauantaina 11.10. meillä oli vielä mahdollisuus tutustua Fontainebleaun linnaan ja siellä tehtyihin
restaurointeihin ja konservointeihin. Mielenkiintoinen kohde oli keisarillinen teatteri, jonka koko
näyttämötekniikka oli alkuperäinen ja edelleen käyttökuntoinen.
Champs-sur-Marnen linna oli viimeinen tutustumiskohteemme, jossa pääsimme näkemään myös
palvelijoiden tiloja. Miten palvelijat pystyivät sujuvasti ja näkymättömästi oman portaikon kautta
hoitamaan tehtävänsä isäntäväkeä häiritsemättä.
Konferenssin yhteydessä pidettiin Dem.hist. komitean vuotuinen kokous, jossa valittiin uudet
hallituksen jäsenet. Puheenjohtajana jatkaa John Barnes Iso Britanniasta ja sihteeri /
rahastonhoitajana Elsa Rodriques Portugalista. Hallitukseen valittiin myös suomalaisjäsen,
Minerva Keltanen Helsingistä.
Palatsien ja linnojen runsauden lisäksi konferenssin antia olivat keskustelut ja kollegoiden
tapaaminen.
Apurahasta kiittäen
Rauni Laukkanen

