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Dotyczy: ,,konkursu na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum

Lubelskiego w Lublinie -- Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej"

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu

dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem l pkt 3

ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 62

Prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących wizualizacji. Określenie ich ilości nie jest jasne, np.: ,,(...)

co najmniej siedem(4) wizualizacji wnętrz Muzeum dla poziomów O, li 2 w tym: Strefa wejściowa

Ihall), taras widokowy. Pozostałe trzy(2) wizualizacje wnętrz do wyboru Uczestnika konkursu." Liczby

słowne i te w nawiasach nie dają jasności, co do wymaganego zakresu.
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr l

PYTANIE 63

Czy w punkcie 2.2 nie pojawił się błąd z oznaczeniu załącznika? Mowa w nim o zał. 10a, którego nie

ma na liście załączników. Czy chodzi o załącznik 8a, czyli Mapę zasadniczą terenu?
ODPOWIEDŹ:

W punkcie 2.2. Rozdział IV Regulaminu konkursu chodzi o Załącznik nr 8a do Regulaminu.

W związku z powyższym Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie:
UllDIH!!!!!!!y4111111

parteru (zakres wg Załącznika 8a do Regulaminu), wykonany na zał(uczonej mapie zasadniczej w skali

1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania"

PYTANIE 64

,,Część graficzna(plansze) powinna zawierać: 1) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum

wraz z uproszczonym rzutem parteru(zakres wg Załącznika 10a do Regulaminu), wykonany na

załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500."
ODPOWIEDŹ:

Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie:

.,l) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym rzutem
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parteru (zakres wg Zał(łcznika 8a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali

1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania"

PYTANIE65

Czy Organizator dysponuje większą liczbą przekrojów przez istniejący budynek Pałacu i czy może je
udostępnić Uczestnikom Konkursu?
ODPOWIEDŹ:

Organizator nie dysponuje większą liczbą przekrojów przez istniejący budynek Pałacu

PYTANIE 66

Niejasnym jest zapis: ,,ll Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym

rzutem parteru(zakres wg Załącznika 10a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie

zasadniczej w skali 1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy

zagospodarowania, w tym w szczególności:". Prosimy o uzupełnienie treści punktu pierwszego

wymagań dotyczących opracowania graficznego
ODPOWIEDŹ:

Organizator zmienia zapis Rozdziału IV pkt 2.2. 1) na brzmienie:

,,l) Projekt zagospodarowania terenu działki Muzeum wraz z uproszczonym rzutem

parteru(zakres wg Załącznika 8a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali
1:500. Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania"

PYTANIE67

Czy jest możliwość wskazania przez Organizatora do trzech najważniejszych obiektów, jakie pojawią
się w każdym z modułów?
ODPOWIEDŹ:

Na obecnym etapie nie jest to możliwe

PYTANIE68

W pkt. 2.1 regulaminu napisano ,,ekspozycji stałej, czasowej oraz zmiennej". Czy jest to omyłka i

chodzi o 2 rodzaje ekspozycji -- stała i czasową, czy Organizator przewiduje 3 formuły?
ODPOWIEDŹ:

Organizatorowi chodzi o dwa rodzaje ekspozycji: ekspozycja stała i ekspozycja czasowa jzmiennal

PYTANIE 69

Czy w obrębie ekspozycji stałej przewiduje się zmienność prezentowania eksponatów w związku z
niemożnością ekspozycji całości zawartości zbiorów?
ODPOWIEDŹ:

Jest to jedno dość podstawowych założeń wystawy stałej.
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PYTANIE70

Jakie funkcje pełni wystawa czasowa -jakie jest oczekiwanie wobec tej przestrzeni? Czy planuje się

ekspozycję wypożyczanych z innych muzeów eksponatów o wysokiej wartości, czy jest to bardziej
strefa ekspozycji multimedialnych, spotkań, imprez
ODPOWIEDŹ:

Ekspozycja czasowa musi dawać możliwość realizacji wszystkich wymienionych w pytaniu oraz w
Regulaminie konkursu funkcji.

PYTANIE 71

W załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w założeniach wstępnych do wystawy (str. 2) kładą Państwo

nacisk na autentyczność i posługiwanie się zabytkami w możliwie największym stopniu.

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób wyobrażają sobie Państwo spełnienie tego postulatu

przez uczestników konkursu w sytuacji, gdy nie przekazują Państwo praktycznie żadnych konkretnych

informacji o muzealiach, które muzeum posiada lub planuje pozyskać: ich rodzaju, ilości, wielkości,

ODPOWIEDŹ:

Zarys scenariusza jak sam tytuł wskazuje Dlę..igs!.scenariuszem wystawy. Zakładanym przez nas

efektem konkursu jest nakreślenie wizji wystawy, a nie szczegółowa aranżacja konkretnego zbioru.

Zarys scenariusza oraz prezentowane tam muzealia dają natomiast pewien pogląd na różnorodność

proponowanych na tym etapie tematów i zabytków. Podział na bloki, moduły i kapsuły ma charakter

techniczny i porządkujący wprowadzane treści. Pozorne nieścisłości wynikają z roboczego charakteru

prezentowanego ,,Zarysu scenariusza", stanowią jednak katalog zagadnień, które służą nam pomocą
w dalszej pracy nad scenariuszem

itp.?

PYTANIE 72

Prosimy o udostępnienie możliwie kompletnej listy obiektów muzealnych, które mają znaleźć się na
Wystawie, wraz z icR rotogratiami, gabarytami(wymiary, waga), a w miarę możliwości również

wytycznych konserwatorskich a także wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych kapsuł
według Zarysu Scenariusza(Załącznik 8d).

Rozumiemy, że muzeum dopiero powstaje i lista taka będzie uszczegóławiana i modyfikowana

na dalszych etapach pracy nad wystawą stałą, jednak nie jest możliwe rzetelne wykonanie

konkursowego projektu ekspozycji nie posiadając żadnych materiałów poza szkicowym zarysem
scenariusza.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE73

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w opisie bloku 1, w dziale "Najważniejsze materiały dla bloku"

pojawia się podpunkt odnoszący się do kapsuły 1.1.2.(Ad. 1.1.2).
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W tekście powyżej w ogóle takiej kapsuły nie ma - czy chodzi o kapsułę 1.2.1.?
ODPOWIEDŹ:

Materiał odnosi się do całego modułu l.l.

PYTANIE74

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku l(,,Początki"), w dziale "Najważniejsze materiały dla

bloku" zamieszczono szereg ilustracji(map, fotografii, numizmatów i innych muzealiów).

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być

pokazane na wystawie, zawierających nazwe obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze

wskazanie lokalizacji obiektu(w której kapsule i/ lub module).
ODPOWIEDŹ:

Na obecnym etapie prac powyższe zapytana są bezzasadne

PYTANIE75

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku ll(,,Epoka Jagiellonów"), w dziale ,,Wybrane zabytki dla

bloku" zamieszczono szereg ilustracji przedstawiających 7 rożnych muzealiów.

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być
pokazane na wystawie,

zawierających nazwe obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze wskazanie lokalizacji obiektu
lw której kapsule i/ lub module).
ODPOWIEM

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE76

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w opisie bloku łl(,,Epoka Jagiellonów"), oprócz powtarzających

się dla większości bloków pojęć("czas/ obszar", "podstawowe elementy narracji" oraz "schemat
ekspozycji") wprowadzono dodatkowo na końcu dział "środowisko naturalne"

W jaki sposób umieszone tam zagadnienia mają pojawić się na wystawie:

- Czy jako dodatkowe kapsuły?

Ijeśli tak, to prosimy o wskazanie konkretnych modułów w których należy je umieścić)

- Czy w obrębie wymienionych wcześniej w ,,schemacie ekspozycji" kapsuł?

(Jeśli tak, to w prosimy o wskazanie konkretnych kapsuł, w których należy je umieścić?)
Inaczej?
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IJeślitak,tojak igdzie?l

Prosimy o precyzyjne i jednoznaczne wytyczne
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE77

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w opisie bloku ll(,,Epoka Jagiellonów"), w dziale "środowisko

naturalne" podpunkty ,,koń" i ,,pies" są wyróżnione tłustym drukiem.

Czy tematy te mają być w jakiś szczególny sposób wyróżnione również na wystawie?
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE78

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w opisie bloku 11, w module 2.1(,,Epoka Jagiellonów")

postuluje się, by w kapsule 2.1.1 znalazł się model gotyckiej kaplicy Trójcy świętej w Lublinie

Odrestaurowana kaplica znajduje się Muzeum Lubelskim, które ma swoją siedzibę na lubelskim

zamku, w odległości ok. l km(15 min. spacerem przez lubelską starówkę) od przyszłej lokalizacji

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

W tym samym dokumencie, w założeniach wstępnych wystawy postulują Państwo posługiwanie się w

możliwie największym stopniu oryginalnymi zabytkami.

Jaki jest powód robienia modelu kaplicy, której oryginał można zobaczyć niepodal(a ponieważ
organizatorem Muzeum Ziem Wschodnich jest Muzeum Lubelskie, to być może korzystając także z

jednego wspólnego biletu do obu muzeów)?

Czy nie właściwsze byłoby wykonanie modeli innych obiektów, np. takich, których zwiedzenie jest

znacznie trudniejsze lub niemożliwe(np. nieistniejących lub znajdujących się poza obecnymi
granicami Polski)?
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE 79

Pytanie dotyczące załącznika 8d(Zarys Scenariusza).

Jak interpretować fakt, że dwa bloki 111 i IV występują razem, pod jedną nazwą "Rzeczpospolita

elekcyjna"a w dalszym opisie bloku(bloków?) lll-lV żaden podział(czasowy, terytorialny tematyczny,
itp.) na dwa bloki nie jest zaznaczony?

Czy znaczy to, że bloki te są de facto jednym blokiem?

Jeśli nie, to które moduły i/lub kapsuły mają należećdo 111 a które do IV bloku?

Czy przestrzeń przeznaczona na ten blok(bloki?) powinna być większa? Jeśli tak, to o ile większa?
ODPOWIEDŹ:



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAłł.

Podział na bloki i moduły jest podziałem technicznym. Wystawa musi odznaczał się w jak najwyższym

stopniu spójnością prezentowanych tematów i jednością ekspozycyjną.

PYTANIE80

Pytanie dotyczące załącznika 8d (Zarys Scenariusza).

W rozdziale dotyczącym bloku lll - IV("Rzeczpospolita elekcyjna") w dziale "schemat ekspozycji"

oprócz powtarzającego się dla większości bloków podziale na moduły i kapsuły pojawia się

dodatkowo punkt ,,narracja prowadzona za pośrednictwem ikonografii - grafika, malarstwo oraz
zabytków z epoki"

Czy zagadnienia wprowadzone w tym punkcie("chwała oręża", "postaci wodzów", "upadek oręża"

"dramatis personae" mają zostać wprowadzone na wystawę w obrębie tego bloku w postaci
dodatkowych kapsuł lub modułów?

Jeśli tak, to proszę o podział powyższych pojęć zgodnie z przyjętą we wstępnych założeniach wystawy
jstr. 3) na kapsuły i/ lub moduły.

Czy zagadnienia wprowadzone w tym punkcie mają być wprowadzone na wystawę w obrębie
wymienionych wcześniej kapsuł i/ lub modułów?

Jeśli tak, to proszę o wskazanie konkretnie, które pojęcia w których kapsułach i/ lub modułach mają
się znaleźć.

Czy zagadnienia wprowadzone w tym punkcie mają być wprowadzone na wystawę w inny sposób i
jaki?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 711

PYTANIE 81

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku lll - IV(,,Rzeczpospolita elekcyjna"), na końcu bloku,

bez żadnego nagłówka zamieszczono szereg ilustracji przedstawiających muzealia.

Czy:ma:jakieś:znaczeniefakt,b część:z:nici;}.:jest::podpisanarinna:zaś-ju+niea

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być

pokazane na wystawie, zawierających nazwę obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze
wskazanie lokalizacji obiektu(w której kapsule i/ lub module).
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE82

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza) pojawia się blok lll - IV("Rzeczpospolita elekcyjna") a następnie
blok IV (,,Społeczeństwo").
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Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego blok 111 jest połączony z blokiem IV i występują pod wspólną nazwą
(,,Rzeczpospolita elekcyjna") a następnie pojawia się znowu blok IV z innym tytułem
(,,Społeczeństwo").

Czy blok lll-lV należy traktować jako samodzielny blok a blok IV niezależnie?

Czy mają się one w jakiś sposób łączyć? Proszę o wyjaśnienie logiki tej struktury.
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE 83

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza) w opisie bloku IV(,,Społeczeństwo"), w dziale "podstawowe

elementy narracji" pojawia się punkt ,,ikonografia - grafiki, rysunki, malarstwo.

Dlaczego jednym podpunktów jest tu ,,rekonstrukcja ubioru szlacheckiego męskiego i kobiecego"?

Czy podpunkt ten nie powinien znaleźć się w punkcie ,,rzemiosło i początki przemysłu"?

Jeśli podpunkt ten jest umieszony prawidłowo, to prosimy o komentarz wyjaśniający.
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE 84

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza) w opisie bloku IV(,,Społeczeństwo") na str. 34 pojawia się dział
,,podstawowe elementy narracji"

Czy nie chodzi tu raczej o dział ,,schemat ekspozycji"?
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE85

W załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w bloku IV (,,Społeczeństwo") temat "rezydencje" pojawia się

dwukEatnie=::najpiervsLW kapsułe:::4:J;:2-+rn=ydeneje!!)-majdująeel się:w:modułe 4 1 j;wielkie rody")
a następnie jest temu tematowi poświęcony samodzielny moduł 4.4("rezydencje rodowe"),

gdzie znajdują się w dwu kapsułach: 4.4.1("rezydencje w ikonografii"l i 4.4.2("kapsuła czasu:
kresowy pałac z XVII w.").

Proszę o wyjaśnienie dlaczego temat ten pojawia się dwukrotnie oraz co, gdzie i dlaczego ma się
znaleźć.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE86

W załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w bloku IV (,,Społeczeństwo") temat ,,dwór polski" pojawia się

dwukrotnie: w kapsule 4.2.2(,,dwór polski") znajdującej się w module 4.2(,,szlachta")
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a następnie jest temu tematowi poświęcony samodzielny moduł 4.5(,,dwór polski"),

gdzie znajdują się w dwu kapsułach: 4.5.1("dwór polski w ikonografii") i 4.5.2("kapsuła czasu: dwór z
XVIII w.").

Proszę o wyjaśnienie dlaczego temat ten pojawia się dwukrotnie oraz co, gdzie idlaczego ma się
znaleźć.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE 87

W załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w bloku IV (,,Społeczeństwo") temat ,,gospodarstwa i

manufaktury magnackie" pojawia się dwukrotnie: najpierw jako kapsuła 4.1.3 w module 4.1(,,wielkie
rody"), a następnie w kapsule 4.4.3 w module 4.4.

Proszę o wjaśnienie, dlaczego temat (w praktycznie identycznej formie) powtórzony jest dwukrotnie
oraz co, gdzie i dlaczego ma się znaleźć.
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku IV(,,Społeczeństwo") na końcu bloku(na stronach 37 i

39) zamieszczono bez żadnego nagłówka szereg ilustracji przedstawiających muzealia.

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być
pokazane na wystawie, zawierających nazwę obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze

wskazanie lokalizacji obiektu(w której kapsule i/ lub module).
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

!YIĄNlEB9

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku IV(,,Społeczeństwo"), na końcu bloku(na stronie 38)

zamieszczono szereg ilustracji bez podpisów, opatrzonych wspólnym nagłówkiem ,,ikonografia".

Czy i które z prezentowanych tu materiałów ikonograficznych ma się znaleźć na wystawie,

w jakiej formie(oryginał, reprodukcja, itp.) i gdzie(prosimy o wskazanie konkretnych kapsuł i/ lub
modułów)

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być

pokazane na wystawie, zawierających nazwę obiektu, jego gabaryty (wymiary), wraz ze wskazanie
lokalizacji obiektu(w których kapsułach i/ lub modułach).



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAlł.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE90

Pytanie dotyczące blkou V - VI(,,Religie") z załącznika 8d(Zarys Scenariusza).

W dotychczasowych blokach l, ll, lll-lV, IV podział na moduły i kapsuły pojawiał się w dziale ,,schemat

ekspozycji", jednak w bloku V - VI podział ten figuruje z nagłówkiem ,,wyznania - świątynie - wiara

nacje/ Kultura, sztuka i nauka" natomiast w dziale ,,schemat ekspozycji" pojawiają się podpunkty bez
podziału na moduły i kapsuły.

Czy na wystawie należy umieścić moduły i kapsuły znajdujące się w dziale ,,wyznania - świątynie -
wiara - nacje/ Kultura, sztuka i nauka"?

Czym są podpunkty z działu ,,schemat ekspozycji"? Czy je też należy umieścić na wystawie? Jeżeli tak,
to w jakiej formie?

Czy traktować je jako dodatkowe kapsuły i/ lub moduły?
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

PYTANIE 91

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku V - VI(,,Religie"), na końcu bloku(na stronach 37 i 39),

bez żadnego nagłówka, zamieszczono szereg ilustracji przedstawiających muzealia
z których cześć jest dość ogólnikowo podpisana.

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być

pokazane na wystawie, zawierających nazwę obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze

wskazanie lokalizacji obiektu(w której kapsule i/ lub module).
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE92

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku Vll(,,Upadek - rozbiory - zabory") zamieszono szereg
ilustracji opatrzonych nagłówkami:

Umiłowanie i kryzys wolności - historia i mit. Rozbiory Polski w latach 1772 - 1795, okres wojen
napoleońskich

- Powstanie listopadowe na ziemiach zabranych, powstanie styczniowe

Dom jako ostoja kultury narodowej. ,,Twierdzą nam będzie każdy próg" Powstanie listopadowe na
ziemiach zabranych, powstanie styczniowe

- Dom jako ostoja kultury narodowej. ,,Twierdzą nam będzie każdy próg" - kultura, obyczaje
epistolografia



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAłł.

lkonograficzne i literackie wizerunki Kresów - Kresy literackie, malarskie, graficzne oraz w fotografii i

pocztówce, fascynacja Huculszczyzną. Kolekcje, instytucje i organizacje powstałe na Kresach.

Czy prezentowane tu obiekty, umieszone w dziale ,,schemat ekspozycji" należy traktować jako

,,najważniejsze materiały dla bloku"? lub ,,wybrane zabytki dla bloku"?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum posiada lub chce pozyskać?

Czy i które z prezentowanych na ilustracjach muzealiów muzeum chce pokazać na wystawie w
postaci oryginalnych obiektów?

Prosimy o dostarczenie informacji o zamieszonych tu oryginalnych obiektach, które mają być

pokazane na wystawie, zawierających nazwę obiektu, jego gabaryty (wymiary, wagę), wraz ze

wskazanie lokalizacji obiektu(w której kapsule i/ lub module)
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE 93

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku VIII(,,Wielka Wojna. LOS ZIEM WSCHODNICH")

podział na moduły i kapsuły umieszono zarówno w dziale ,,podstawowe elementy narracji" jak i
,,schemat ekspozycji"

Ponadto zasada numeracji tych materiałów odbiega od zasady przyjętej w całym dokumencie:

- są one ponumerowane niejako "od początku", niezależnie od obowiązującej w innych blokach
numeracji.

Dodatkowo moduły i kapsuły w dziale ,,podstawowe elementy narracji" mają swoją niezależną
numeracji a moduły i kapsuły w dziale ,,schemat ekspozycji" - swoją.

We wcześniejszych blokach (poza pewnymi wyjątkami) w dziale ,,podstawowe elementy narracji"

wprowadzano ogólne pojęcia dot. danego tematu, natomiast w dziale ,,schemat ekspozycji"

szczegółową strukturę ekspozycji, tymczasem w bloku VIII(,,Wielka Wojna. LOS ZIEM WSCHODNICH")
mamy dwie niezależne struktury.

Prosimy o wjaśnienie, czy jest to świadomy zabieg - jeśli tak, to czym uzasadniony?

:Prosimy o wyjośnienierktóre:kapsuły'i-moduMJą:zostać umieszone ru ókspózVc:Ji?'

Czy tylko kapsuły i moduły z działu ,,podstawowe elementy narracji"?
Czy tylko kapsuły i moduły z działu ,,schemat ekspozycji"?

Czy kapsuły i moduły z obu tych działów?

Jeśli tylko z jednego z działów (którego?) to czym są kapsuły i bloki z działu, który nie wchodzi na

wystawę - w jakiej formie tematy te mają być uwzględnione na ekspozycji?

Jeśli z obu działów, to prosimy o ich uporządkowanie(spójną numeracji).
ODPOWIEDŻ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE 94

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w bloku VIII(,,Wielka Wojna. LOS ZIEM WSCHODNICH").

na stronach 60 - 66 znajdują się ilustracje(częściowo opisane).



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu -- TURA ll.

Czy prezentowane tutaj obiekty mają się znaleźć na wystawie w postaci oryginałów?

minimum nazwy obiektów i ch gabaryty)isów oraz ich uszczegółowienie (podpisy powinny zawierać
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.

W załączniku 8d(Zarys Scenariusza), w Epilogu("Pamięć i trwanie")

pojawiają się punkty i podpunkty bez podziału na moduły i kapsuły.

Czy materiały tu zawarte powinny pojawić się na wystawie w innej, szczególnej formie?
Jeśli nie, to prosimy o podział zagadnień na moduły i kapsuły.
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

Czy zagadnienia ujęte w załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w dziale Edukacja mają być

zaprezentowane na ekspozycji w formie oddzielnej przestrzeni, czy w jakiejś innej formie wjakiej)?

W MZWDRZ powinna znaleźć się osobna przestrzeń do prowadzenia zajęć muzealnych. Ponadto

wystawa powinna dawać możliwość śledzenia równych wątków i zagadnień ujętych w osobne ścieżki
zwiedzania motywowane celami edukacyjnymi.
EYlĄB!!E97

W Załączniku 8d (Zarys Scenariusza) w założeniach wstępnych wystawy proponują Państwo

trójdzielną strukturę prezentacji treści(str. 3), jednak w dalszym opracowaniu ta zasada jest
wielokrotnie zakłócana czy wrecz łamana.

Prosimy o uporządkowanie Zarysu Scenariusza według jednej zasady lub Wjaśnienie, czym
Spowodowane są wprowadzone zmiany i niekonsekwencje
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

Prosimy o wyjaśnienie pojawiających się w Załączniku 8d (Zarys Scenariusza) pojęć,

takich jak "podstawowe elementy narracji" oraz "schemat ekspozycji"

W opisie większości bloków "podstawowe elementy narracji" mają charakter ogólnych haseł,

ore są później konkretyzowane w postaci modułów i kapsuł w działach "schemat ekspozycji",

jednak w niektórych blokach jest dokładnie odwrotnie a w innych ta zasada w ogóle nie Obowiązuje.
Prosimy o uporządkowanie Zarysu Scenariusza według jednej zasady lub wjaśnienie, czym
Spowodowane są wprowadzone zmiany i niekonsekwencje. '
ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71.



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAll.

PYTANIE 99

Pytanie dotyczące załącznika 8d (Zarys Scenariusza).

W końcowej części każdego z bloków znajduje się część zawierająca materiał ilustracyjny:
w bloku l - ,,Najważniejsze materiały dla bloku"

w bloku ll - ,,Wybrane zabytki dla bloku"

w bloku lll - IV - bez tytułu

w bloku IV - bez tytułu (poza jedną ze stron, która ma nagłówek ,,lkonografial
w bloku V - VI - bez tytułu

w bloku Vll - ,,Schemat ekspozycji"

w bloku VIII - bez tytułu

- w bloku XI - nagłówek ,, ,,Moduł 9.4. Polityka:(...)"

Dodatkowo w dokumencie pojawiają się gdzieniegdzie materiały ilustracyjne na marginesie ciągłego
tekstu. Cześć z tych materiałów jest podpisana, cześć nie

Prosimy o \wjaśnienie, czy są to tylko materiały poglądowe, czy mają znaleźć się na wystawie?

Jeśli tak, to prosimy o ich jednoznaczne podpisanie.

Jeśli powyższe materiały mają znaleźć się na wystawie, to czy mają być zaprezentowane w formie
oryginalnych obiektów?

Jeśli tak, to poprosimy podanie ich gabarytów
ODPOWIEDŹ:

Załącznik nr 8d do Regulaminu(Zarys scenariusza) jest materiałem pomocniczym dla Uczestników

konkursu i jak sama nazwa wskazuje jest ,,zarysem" a nie gotowym scenariuszem wystawy. Treści

zawarte w tym Załączniku należy traktowaćjako pewne ogólne wskazania kierunków a nie katalog

gotowych rozwiązań. Organizator przeprowadza konkurs w celu wybrania najlepszej idei Muzeum i

od Uczestników oczekuje się przedstawienie takich rozwiązań na poziomie ogólnym, koncepcyjnym a

nie gotowych i ,,zamkniętych" rozwiązań na poziomie projektów wykonawczych. Dalsze

uszczegółowienia:koncepcji-nastąpią-na etapie-sporządzania:Dokumentacji:projektowej'w:tym
wielobranżowej koncepcji pokonkursowej.

Stopień uszczegółowienia projektów koncepcyjnych bywa różny i zależy oczywiście od przekazanych

Uczestnikom materiałów wyjściowych jak i inwencji twórczej samych Uczestników. Organizator ma

świadomość iż Materiały do konkursu nie zawierają wszystkich informacji koniecznych do wykonania

np. dokumentacji wykonawczej ale zdaniem Organizatora i członów Sądu konkursowego materiały

przekazane do tej pory Uczestnikom (w tym mniejsze odpowiedzi na pytania) są wystarczające do

opracowania podstawowych założeń ideowych i koncepcyjnych ekspozycji czego oczekuje się od
Uczestnika konkursu

PYTANIE100

Prosimy o wskazanie kluczowych dla wystawy muzealiów wraz ze wskazaniem ich lokalizacji(w

których kapsułach i/lub modułach) a także ich nazw i gabarytów.



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAłł.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytane 71

PYTANIE IOI

Dlaczego w jury konkursu nie ma żadnego doświadczonego i praktykującego wystawiennika?

W skład jury, prócz sędziów ze strony organizatora (nie będących projektantamil wchodzi dwu

architektów oraz urbanista, którzy mają niewątpliwie kompetencje do oceny koncepcji
architektonicznej, jednak w portfolio żadnego z jurorów nie ma realizacji wystaw o podobnej do
planowanej skali i randze
ODPOWIEDŹ:

Zdaniem Organizatora konkursu wszyscy członkowie Sądu konkursowego włącznie z Sędziami ze

strony Organizatora posiadają wystraczające kwalifikacje do oceny prac konkursowych.

PYTANIE102

Czy któryś z jurorów konkursu będących projektantami wykonał w okresie 5 lat przed ogłoszeniem

konkursu co najmniej jeden zrealizowany projekt ekspozycji/ wystawy stałej lub czasowej o

powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 lub dwa zrealizowane projekty ekspozycji/ wystawy stałej lub
czasowej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 każdy?

Prosimy o wskazanie kto i jakie projekty wykonał.
ODPOWIEDŹ:

Pytanie nie dotyczy opracowania i składania prac konkursowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu

konkursu Rozdział l pkt 4.5. 4.5.Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w

Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o
wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące kursowych na e-mail

podany w pkt. 1.3. Rozdział ] Regu]aminu do dnia: 04.1]..2019r. do godz. 15.00.

PYTANIE103

W opracowanych na potrzeby-Muzeum.Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej-przez Stelmach-i'

Partnerzy wytycznych do wykonania koncepcji architektoniczno - użytkowej dla Muzeum (Załącznik

8c do Regulaminu Konkursu) jednoznacznie wskazuje się wariant l jako zalecany.

Dlaczego organizator konkursu w Regulaminie Konkursu wskazuje wariant 3B,

który jest wariantem najdroższym, najbardziej czasochłonnym, najtrudniejszym technicznie.

najbardziej ryzykownym konserwatorsko i uniemożliwiającym etapowanie inwestycji?
ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obowiązującym dla Uczestników konkursu do wykonania

koncepcji architektoniczno-scenograficznych Muzeum jest wariant llIB opisany w Załączniku nr 8c do

Regulaminu(Ogólne wytyczne programowo-funkcjonalne do wykona nia koncepcji architektoniczna

użytkowej dla Muzeum - opracowanie: Stelmach i Partnerzy), natomiast zaproponowane rozwiązania

projektowe, przestrzenne, techniczne i funkcjonalne muszą umożliwić w przyszłości rozbudowę



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAtł.

Muzeum zgodnie z wariantem lz tego Załącznika(dodatkowe powierzchnie na poziomie -l poza
obrysem Pałacu).

Zdaniem Organizatora takie etapowanie Inwestycji, pomimo iż jest bardziej złożone w etapie l

jpodpiwniczenie tylko pod Pałacem) daje znacznie większe możliwości realizacji etapu ll(dodatkowe
powierzchnie na poziomie -l poza obrysem Pałacu).

PYTANIE104

W związku ze znaczną ilością wątpliwości i pytań, do załącznika 8d (Zarys Scenariusza),

będącego jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do wykonania projektu konkursowego

wczęści dot. ekspozycji), a także z powodu braku jakiejkolwiek listy muzealiów, postulujemy

przedłużenia terminu oddania prac konkursowych o czas niezbędny do przygotowania tych
materiałów.
ODPOWIEDŹ:

Decyzją Organizatora nie ma możliwości zmiany terminu składania prac konkursowych

PYTANIE 105

Otoczenie budynku Muzeum pozostaje zgodnie z istniejącym stanem i istniejącymi strefami

parkingowymi. Czy Zamawiający dopuszcza korektę poziomów terenu i nową szatę roślinne?
ODPOWIEDŹ:

Nie

PYTANIE 106

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby komunikacja pionowa pomiędzy kondygnacjami ekspozycji była

umieszczona w wiecach? Czy Zamawiający przewiduje biletowanie wejścia na wieże?
ODPOWIEDŹ:

Lokalizacja komunikacji pionowej powinna xarynikać z wytycznych konserwatorskich (Załącznik nr 8k

do Regulaminu). Wejścia na wieże powinny być dostępne dla odwiedzających Muzeum i
posiadającychjuż bilety.

PYTANIE 107

Czy Zamawiający dopuszcza likwidację jednej lub obydwu bocznych klatek schodowych?
ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi(Załącznik nr 8k do Regulaminu).

PYTANIE 108

Czy Zamawiający dopuszcza połączenie dwóch pokojów socjalnych w jeden?
ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

PYTANIE109



Konkurs na koncepcję architektoniczno-scenograficznq oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu TURAll.

Czy kosztem fragmentu sklepienia w uzasadnionych funkcjonalnością wystawy oraz

równouprawnieniem osób z niepełnosprawnościami przypadkach Zamawiający dopuszcza, żeby
windę umieścić centralnym korpusie budynku?
ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi(Załącznik nr 8k do Regulaminu).

PYTANIEllO

Czy Zamawiający dopuszcza likwidację części kominów?
ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi(Załącznik nr 8k do Regulaminu}
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