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23. ICOM:in yleiskokous ja ICR-konferenssi Rio de Janeirossa 10.-17.8.2013

Paikallisten museoiden ICR
Osallistuin ICOM:in yleiskokoukseen Rio de Janeirossa ja siellä ICR:n (International Committee for Regional Museums) kokoukseen. Kyseessä oli toinen osallistumiseni yleiskokoukseen ja kolmas ICR:n konferenssiin. Edellisen kerran olin mukana Shanghaissa 2010.
Matkustaminen kaukaiseen Brasiliaan oli vaivan arvoista. Henkilökohtaiset odotukset liittyivät paljolti
paitsi eteläamerikkalaiseen museomaailmaan tutustumiseen, ennen kaikkea oman komiteani ICR:n kollegojen jälleennäkemiseen ja verkoston ylläpitoon. Tässä mielessä matka oli erittäin onnistunut. ICR on
yksi vanhimpia kansainvälisiä komiteoita ja Riossa vietimmekin ICR:n 50-vuotisjuhlaa. ICR kerää yhteen
museoammattilaisia, jotka työskentelevät alueellisesti tai paikallisesti toiminta-alueensa määrittelevissä
museoissa. Komitean vahvuus on, että jäsenet ovat hyvin erilaisista, usein keski- tai pienikokoisissa paikallisissa museoissa työskenteleviä museoammattilaisia, mikä vertautuu hyvin kotimaiseen museokenttäämme.

Komiteoiden yhteistyöstä voimaa
ICOM:in toiminnan usein kritisoituja piirteitä on tietty rakenteellinen raskaus ja byrokraattisuus. Samoin
komiteoiden runsaus tuottaa tiettyä päänvaivaa: samoja, kiinnostavia teemoja käsitellään usein eri komiteoissa ja oman tai itselle sopivimman komitean valitseminen ei ole välttämättä ole kovin yksinkertaista. Joidenkin komiteoiden konferenssien osallistujamäärät ovat niin ikään jääneet melko pieniksi.
Yleiskokousten kaunis ajatus muiden komiteoiden toimintaan tutustumisesta ei myöskään tunnu toimivan, sillä harvan komitean ohjelma on avoimesti jaossa etukäteen.
Tällä kertaa ICR oli mukana 13.8. järjestetyssä kaikkiaan viiden komitean yhteisessä, kokoelmaaiheisessa sessiossa Focus on Collecting: Contemporary Collecting for Reinterpreting (Older) Collections.
Päivä oli mielestäni erittäin onnistunut. Museoille yhteiseen aihepiiriin saatiin virkistäviä näkökulmia ja
esitelmien taso pysyi kautta linjan hyvä tai vähintään kohtuullisena. Keskeiseksi teemaksi nousi osallisuus ja vuorovaikutuksen lisääminen myös kokoelmatyössä. Aihe on todella pinnalla museoissa ympäri
maailman. Itselleni antoisimpia olivat käytännön esimerkit ja kokemukset museoista, jotka tavalla tai
toisella olivat tehneet kokoelmiin liittyvää yhteistyötä yhteisöjen ja yleisöjen kanssa.

Paikallismuseoiden uudet toimintamallit
Pidin puheenvuoron 14.8. ICR:n omassa konferenssissa, jonka teema oli laveasti Reshaping Regional
Identities – making new memories, preserving the old. ICR:n konsepti, jossa lyhyitä esitelmiä on paljon
toimi sinänsä jälleen kerran hyvin, vaikka aikataulut pettivätkin tällä kertaa pahasti. Hyvä puoli on, että
lyhyessä ajassa saa runsaan katsauksen siihen, millaisten asioiden kanssa paikallismuseot tällä hetkellä
painivat. Varsinaiset keskustelut käydään seminaarisalin ulkopuolella. Esittelin puheenvuorossani (Focus
on Customer! Developing new management and operational models for museums) Museovirastossa vetämäni Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen pohjalta ajatuksia siitä, miksi museoiden tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota asiakkaisiinsa. Käsittelin aihepiiriä erityisesti paikallismuseoiden näkö-

kulmasta, joita usein moititaan samanlaisiksi ja toistensa kaltaisiksi. Asiakaslähtöisen kehittämisen pohjalta tapahtuva toiminnan ja palveluiden selkeämpi profiloituminen ovat paikallismuseoille sekä haaste
että suuri mahdollisuus.
Rio de Janeiro on monella tavalla vaikea kaupunki, jonka konferenssiosallistujat kokivat omakohtaisesti
mm. viettäessään laatuaikaa liikenneruuhkissa. Osittain tästä johtuen museovierailujen määrä jäi maltilliseksi, sillä aika ei yksinkertaisesti riittänyt kaupungilla seikkailemiseen. Mieleenpainuvimmat museokokemukset olivat ICR:n retkipäivän kohteet: Sitio Burle Marx taiteilijan kotimuseo, todellinen kokonaistaideteos, jota ympäröi tarunhohtoinen eksoottisten kasvien puutarha. Toinen kiintoisa kohde oli kansantaiteen museo Museu do Pontal, jossa opastukseen kuului olennaisena osana musiikki. Laulavat ja kitaraa soittavat oppaat ryydittivät kierrosta brasilialaisilla, museon esittelemien veistosten ja pienoismallien teemoihin liittyvillä lauluilla. 1990-luvulta alkaen toimineesta konseptista voisi joku suomalainenkin
museo ottaa oppia!

Laulava opas kansantaiteen museossa (Museu do Pontal)

