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W 1995 roku przedstawiciele instytucji kultury za- komunik at
rządzających kilkoma najbardziej znanymi pałacami
i zamkami królewskimi w Europie zebrali się, aby
utworzyć sieć europejskich rezydencji królewskich, ARRE, czyli
zarejestrowaną później (od 2001) jako Association w sieci muzeów
des Résidences Royales Européennes, w skrócie europejskich
ARRE. Stowarzyszenie (z siedzibą w Wersalu) szybko stało się platformą współpracy umożliwiającą
reprezentantom tych instytucji zarówno wymianę
doświadczeń w dziedzinie konserwacji i zarządzania Elżbieta Grygiel
bezcennymi zasobami dziedzictwa powierzonymi ich
opiece, jak i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze europejskiej
wśród milionów gości, którzy odwiedzają te rezydencje każdego roku.
Obecnie Stowarzyszenie ARRE tworzą 24 instytucje kultury reprezentujące ponad 80 królewskich pałaców i zamków z 15 krajów:
Austrii (Schloss Schönbrunn), Belgii (Palais de Charles Quint), Danii, Hiszpanii (Patrimonio Nacional), Holandii (Het Loo Paleis),
Francji (Versailles, Chambord, Compiegne), Monako, Niemiec
(Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg),
Polski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Łazienki Królewskie), Portu
galii (Mafra i Parques de Sintra – Monte da Lua), Rosji (Peterhof
i Kreml), Szwecji, Wielkiej Brytanii (Historic Royal Palaces –
Hampton Court, Tower of London, Kensington Palace, Kew Gardens i Hillsborough Castle), Węgier (Gödöllő) i Włoch (Venaria Reale, Racconigi, Turyn, Caserta i Neapol). Do Stowarzyszenia mogą
należeć pałace i zamki otoczone ogrodami i parkami; warunkiem
jest ich otwartość, dostępność dla publiczności i prowadzenie programów edukacyjnych.
Wielka liczba specjalistów oraz multidyscyplinarne zespoły pracowników rezydencji królewskich w różnych krajach każdego dnia
stawiają czoła podobnym wyzwaniom w obszarze konserwacji,
ochrony zbiorów i bezpieczeństwa, którego zapewnienie staje się
krytycznie ważne. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wymiana
doświadczeń i sposobów rozwiązywania konkretnych problemów,
upowszechnianie efektów badań naukowych, wspólna realizacja
projektów kulturalnych i edukacyjnych, budowanie partnerstwa
i wzajemna promocja. Członkowie Stowarzyszenia stawiają sobie za cel promowanie wartości dziedzictwa zarówno w relacjach
z administracją publiczną i politykami, którzy kreują programy
wspólnotowe Unii Europejskiej, jak też z organizacjami i ośrodkami opiniotwórczymi, a także publicznością – szerokim gronem odbiorców. Wielki nacisk kładziony jest na podnoszenie świadomości
społeczeństwa i wiedzy o roli wspólnego europejskiego dziedzictwa,
które spaja różnorodne tradycje i lokalne odrębności, prowadząc do
porozumienia ponad podziałami. Muzeum Pałacu w Wilanowie zoA R R E, CZ Y LI W SIECI MUZEÓW EUROPEJSK ICH
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stało zaproszone do współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich
Rezydencji Królewskich w początku 2006 roku i stało się jego pełnoprawnym członkiem od czerwca tego roku.
Sekretariat Stowarzyszenia znajduje się w Wersalu, a prezydent L’Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles – obecnie Catherine Pegard – jest ex-officio prezydentem
Stowarzyszenia, podczas gdy dyrektor muzeów Wersalu i Trianon
jest jego sekretarzem generalnym. Od grudnia 2016 roku funkcję tę
pełni Laurent Salomé. Decyzje związane z działalnością programową, finansami i wyborem członków Zarządu podejmuje się podczas
walnego zgromadzenia, które odbywa się corocznie w kolejnych rezydencjach członkowskich. W prace Zarządu zaangażowani są także
dwaj wiceprezydenci: prof. Hartmut Dorgerloh, dyrektor Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, i Axel Harms
z Danish Royal Collections. Ponadto w Zarządzie pracują dr António
Nunes Pereira, dyrektor Palácio Nacional da Pena, dr Tamás Ujváry,
dyrektor Gödöllői Királyi Kastély, i Elżbieta Grygiel z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (od 2008 r., w trzeciej już kadencji).
„Technical meetings” – warsztaty organizowane przez i dla specjalistów
z ARRE cztery razy w roku, w różnych rezydencjach dysponujących
największym potencjałem w konkretnym obszarze problemowym –
są platformą wymiany informacji i doświadczeń między specjalistami z różnych krajów (w obszarze badań naukowych, konserwacji,
dokumentacji, programów edukacyjnych, komunikacji społecznej,
bezpieczeństwa i innych). Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktywnie uczestniczy w pracach ARRE i deleguje swoich pracowników do udziału w warsztatach, odpowiednio do ich specjalizacji
zawodowych. Członkostwo w ARRE umożliwia także występowanie
o dotacje ze środków unijnych na realizację programów badawczych,
organizację konferencji naukowych, staży i szeroko pojętej wymiany
kulturalnej (w ramach programu Culture 2007, Leonardo da Vinci
i innych).
Wybór tematów warsztatów zależy od członków Stowarzyszenia, od
potrzeb instytucji i zatrudnionych w nich osób działających w określonym środowisku. Dlatego te krótkie spotkania (półtora do dwóch
dni) organizowane w różnych krajach są zwykle czasem bardzo intensywnej wymiany doświadczeń, zadawania pytań i szukania rozwiązań dla konkretnych problemów. Oto niektóre warsztaty i projekty
– „technical meetings” – realizowane w ramach ARRE z udziałem
polskich specjalistów – pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie:
• „Learning activities”: 21–22 września 2017 roku w Muzeum Łazienki Królewskie odbyło się spotkanie poświęcone edukacji muzealnej i wzmacnianiu potencjału edukacyjnego rezydencji królewskich;
• „ARRE Corporate image”: 16–17 lutego 2017 roku w Het Loo
Paleis omawiano zagadnienia komunikacji społecznej w rezydenEL Ż BIE T A GR YGIEL
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cjach królewskich i potrzebę wzmocnienia promocji działań ARRE,
zaś 15 lutego 2017 roku odbyło się tam spotkanie dotyczące organizacji wspólnego projektu Stowarzyszenia, nazwanego „A Place
at the Royal Table”, zaplanowanego do realizacji w ramach „European Cultural Heritage Year 2018 – Sharing Heritage”;
„Site security” w Tower of London, 5–6 grudnia 2016 roku, spotkanie poświęcone zagrożeniom terrorystycznym i bezpieczeństwu zamków i pałaców oraz publiczności;
„Organizing and hosting events in royal residences” – dyskusja na
temat możliwości i wyzwań związanych z wydarzeniami publicznymi w rezydencjach królewskich, Château Chambord, 15–16
listopada 2016 roku;
„Sharing communities. Projects and practices for a shared strategy in social and digital communication and others digital uses”,
czyli o strategiach komunikacji i digitalizacji, Venaria Reale,
30–31 maja 2016 roku;
„Let there be light! Lighting and its Impact on Historic Interiors”,
czyli o oświetleniu historycznym i bezpiecznych źródłach światła
stosowanych współcześnie we wnętrzach o wyjątkowej wartości
i znaczeniu, Poczdam, 5–6 lutego 2015 roku;
„Research and royal residences”, Centre de recherche du château
de Versailles, 20–21 listopada 2014 roku;
„Refurnishing Palaces and Castles”, Château Chambord, 16–19
listopada 2014 roku;
„Using GIS (Geographic Information System) to improve maintenance of a historic residence” w Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie, 20–21 lutego 2014 roku.

Stowarzyszenie zorganizowało także w dniach 7–11 października
2014 roku międzynarodową konferencję „Authenticity in the Conservation of Historic Houses and Palace-Museums” w Compiegne,
we współpracy z ICOM–DEMHIST, a na koniec roku 2017 zaplanowana jest kolejna duża konferencja zatytułowana „Preventive
Conservation in Historic Houses and Palace-Museums: Assessment
Methodologies and Applications”, która odbędzie się w Wersalu, na
zakończenie trzyletniego projektu badawczego EPICO (European
Protocol in Preventive Conservation) realizowanego przez Centre de
recherche du château de Versailles, Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali „La Venaria Reale” i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz ARRE.
Członkowie Stowarzyszenia realizują także projekty o mniejszym zasięgu, bilateralne, których dobrym przykładem są dwa seminaria zainicjowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które
odbyły się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu z udziałem ekspertów
francuskich: „Wilanów–Wersal. Wymiana doświadczeń między rezydencjami królewskimi”, 13 kwietnia 2012 roku, i „Stosunki polskoA R R E, CZ Y LI W SIECI MUZEÓW EUROPEJSK ICH
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-francuskie na przełomie XVII i XVIII w. w soczewce pałacu wilanowskiego”, 18 czerwca 2013 roku. Kolejne seminarium, w którego
organizację zaangażowane były dwie rezydencje, odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu z udziałem ekspertów austriackich:
„Schönbrunn i Wilanów. Konserwacja zabytkowych tekstyliów ściennych i konserwacja zapobiegawcza w historycznych rezydencjach
królewskich”, 11 marca 2013 roku.
W ramach Stowarzyszenia ARRE odbywa się też wymiana specjalistów,
z której korzystają zwłaszcza młodzi pracownicy muzeum; projekt
„Sharing Skills in Europe” finansowany ze środków Programu Leonardo da Vinci umożliwił 16 reprezentantom Muzeum Pałacu w Wilanowie odbycie czterotygodniowych staży w Wersalu, Hampton Court,
Mafrze, Poczdamie i Schloss Schönbrunn (2010–2013). W ramach
tego samego programu sześciu specjalistów z muzeów Francji i Austrii
odbyło staż w Muzeum Pałacu w Wilanowie (w zakresie konserwacji
prewencyjnej i opieki nad zabytkami architektury). O stażach wilanowskich pracowników można przeczytać na blogu „Leonardo w Wilanowie”: https://leonardowwilanowie.wordpress.com/. Wcześniej program wizyt studyjnych realizowany był w ramach „ARRE Study Days”
– tygodniowego, bardzo intensywnego szkolenia dla członków ARRE
w Poczdamie (2011). Z kolei projekt „Odkryjmy dziedzictwo europejskie w królewskich rezydencjach” (Discovering European Heritage in
Royal Residences – DEHRR) zrealizowany w latach 2009–2011 był
poświęcony edukacji muzealnej, tworzeniu programów klas dziedzictwa, ukazaniu podobieństw i różnic występujących między najbardziej
prestiżowymi europejskimi rezydencjami królewskimi.
Liczne warsztaty i projekty wymiany pozwalają utrzymać dobre relacje między pracownikami królewskich rezydencji rozsianych w całej
Europie i ułatwiają przepływ informacji oraz dobrych praktyk. Przedstawiciele muzeów zrzeszonych w ARRE spotykają się każdego roku
w różnych pałacach na walnym zgromadzeniu, którego decyzje wyznaczają kierunki rozwoju Stowarzyszenia i konkretne projekty do
realizacji w kolejnych latach. Ostatnie spotkanie odbyło się w Hillsborough Castle w Irlandii Północnej w maju 2017 roku, a wcześniejsze
między innymi w Venaria Reale (maj 2016), Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie (maj 2015), w Mafrze (maj 2014). Podczas
walnych zebrań przyjmuje się także nowych członków – stałych i stowarzyszonych.
Naczynia połączone – ten model najlepiej oddaje formy współpracy
licznych muzeów w ramach Stowarzyszenia, które od połowy 2017
roku działa pod nazwą Network of European Royal Residences. Różnimy się pięknie i stale wyrównujemy poziom wiedzy, wymieniamy się
doświadczeniami. Ta wymiana jest konieczna i potrzebna, przynosi
bowiem korzyść zarówno publiczności odwiedzającej najcenniejsze
europejskie zamki, pałace i ogrody, jak i nam, pracownikom instytucji
kultury, którym powierzono pieczę nad wartościami dziedzictwa.
EL Ż BIE T A GR YGIEL

SUMMARY
ARRE, or: in the network of European museums
Every day, a great number of individual specialists and the multidisciplinary teams of employees of royal residences throughout Europe
face similar challenges relating to the conservation and protection
of historical collections, as well as security, which is now becoming
a crucially important issue. The statutory aims of the Association
of European Royal Residences (ARRE) are to share the know-how
and exchange methods of solving particular problems, to popularize
research results, to organize joint cultural and educational projects,
to develop partnership links and to ensure mutual promotion. Members of the Association aim to promote heritage values in the contacts
with public administration, with politicians who create the European Union joint programs, and with the opinion-making organizations and circles, as well as the widest possible circles of the public.
Great emphasis is put on raising the awareness of, and increasing the
knowledge about, the shared European heritage which unites diverse
traditions and local particularities.
Keywords: ARRE, museum, royal residences, heritage, international cooperation
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