PROIECTE CULTURALE PROPUSE DE MUZEUL "ASTRA" SIBIU
ÎN CAMPANIA "EUROPA- UN PATRIMONIU COMUN"
Dr. Corneliu Bucur
Lucia Cuşnir
Valer Deleanu
Programele pe care le prezentăm sunt răspunsul Muzeului "ASTRA" la campania lansată de
Consiliul Europei sub genericul "EUROPA - UN PATRIMONIU COMUN", la colocviul din 12-13
septembrie I 999, desfăşurat la Sibiu.
Preocuparea pentru patrimoniul european a fost concepută ca o sinteză a conceptelor lansate prin
convenţiile privind conservarea mediului natural (Berna, I 979), a patrimoniului arhitectural (Granada,
I 985), a patrimoniului arheologic (La Valetta, I 992) şi a declaraţiei finale a Summitului Uniunii
Europene (Viena, 1993) prin care, la valorile principale ale europenilor (democraţie, drepturile omului,
preeminenţa dreptului) se adaugă şi patrimoniul cultural comun, conceput ca un întreg al dimensiunilor
natură-umanitate: prin spontaneitatea valorilor şi raţionalizarea patrimoniului cultural. În această
viziune, patrimoniul european e alcătuit din bunurile materiale mobile şi imobile, valorile intelectuale
etice şi spirituale şi componenta biologică a creaţiei patrimoniale.
Colocviul sibian a avut scopul sensibilizării publicului asupra identităţii europene culturale comune
prin cunoaşterea şi compararea specificităţii identităţilor culturale naţionale. Parlamentul român a aderat
la convenţiile europene mai sus menţionate, astfel încât, la Sibiu s-a impus elaborarea de politici ale
patrimoniului statelor europene, inclusiv a statului român, obiectivul pragmatic fiind elaborarea de
programe de cooperare, asistenţă tehnică, de formare profesională în domeniul acestui patrimoniu
cultural, conceput unitar pe plan continental, printr-un program comun de proiecte transnaţionale.
Prin preocupările sale de concepere şi realizare practică a planului tematic într-un cadru ecologic în
care mediul umane strâns legat de mediul natural, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale "Astra'', se
integrează - prin conservarea şi valorificarea, de mai bine de trei decenii a unui patrimoniu de interes
european - actualelor concepte, activitatea sa fiind convergentă şi preemptorie actualei campanii a
Uniunii Europene. Programele propuse colaborării se referă la:
Repertoriul european al valorilor de civilizaţie tehnică preindustrială conservate în Muzeul în aer
liber
Repertoriul monumentelor de arhitectură vernaculară conservate în muzeele în aer liber
"Tezaure umane vii" în spaţiul cultural european (conform viziunii recomandărilor UNESCO,
Paris, 1989)
Aceste programe sunt deschise pentru colaborare tuturor

instituţiilor

291

www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

culturale din

spaţiul

european.

MONUMENTELE DE TEHNICĂ POPUIARĂ PREZERVATE
ÎN MUZEUL ÎN AER LIBER DIN DUMBRAVA SIBIULUI
Muzeul "ASTRA" se distinge prin caracterul tematic unic în reţeaua muzeală: ilustrarea
populare tradiţionale româneşti , cu accent pe creaţia tehnică preindustrială.
Sistemul instrumental manual, de o bogată varietate tipologicăă, acoperă practic întreg sectorul
ocupaţional tradiţional din România, demonstrând un nivel înalt de specializare în meşteşuguri şi
industrii populare.
civilizaţiei

Categoria monumentelor de tehnică populară
prin marea varietate tematică a gospodăriilor
ateliere meşteşugăreşti şi a instalaţiilor de industrie populară şi
printr-o completitudine tipologică inegalată în alte muzee din
întreaga lume.
Astfel, există 88 monumente de industrie populară
dintre care: 26 teascuri, 22 mori de cereale care prezintă toate
tipurile de mori cunoscute în spaţiul Euro-Asiei, 9 pive, 1O
vâltori, 5 fierăstraie, 4 dârste, 8 uleiniţe, 2 poverne, un ciocan
hidraulic, un şteamp, culminând cu trei mari complexe de
industrie populară .
Muzeul este interesat de o colaborare cu specialişti din
toată lumea, din diverse domenii (etnografie,
istorie,
sociologie, antropologie etc.) şi propune un program de
creaţiei
tehnice
cercetare comparată în domeniul
preindustriale universale, program care îşi propune, pe lângă
studiul patrimoniului deja existent în diverse colecţii muzeale,
depistarea şi salvarea (în situ sau prin transfer în muzee) a
unor monumente similare din patrimoniul virtual ameninţate
cu degradarea sau dispariţia.
impresionează

Moara de la Curcani , jud. Co nstanţa

Moara cu 6 ciuturi de la
Gorj

Galeşoaia,

jud.

Muzeograf: Remus Iancu
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MUZEUL ÎN AER LIBER "ASTRA" -ARHIVĂ EUROPEANĂ ŞI
UNIVERSALĂDEARHITECTURĂ POPUIARĂ

VERNACULARĂ. DIN ROMÂNIA

Muzeul "ASTRA'', situat în Sibiu, cu o suprafaţă de 100 ha, este un muzeu etnografic,
specializat în cercetarea (depistarea), salvarea (transferul) şi reprezentarea într-un cadru natural - cât
mai similar celui original - a unor monumente de arhitectură vernaculară, reprezentative pentru
civilizaţia populară românească.

Valorile muzeului sunt de importanţă europeană şi universală, incluzând exemplare care prezintă
caracteristicile identităţii naţionale în perimetrul carpato-ponto-dunărean, prin elemente care sunt
comune sintezei culturale universale, în forme identificatoare ale caracteristicilor naţionale româneşti şi
ale etniilor cu care românii au convieţuit de-a lungul istoriei.
Monumentele de arhitectură se constituie într-o arhivă ce conţine peste 186 de unităţi muzeale
transferate şi 30 de monumente prevăzute în proiectul de dezvoltare.

~

Sectorul pastoral din Muzeul
în aer liber

Structura muzeului conţine 6 sectoare de prezentare a
monumentelor legate de meşteşuguri, gospodării şi monumente
publice, ilustrând o istorie a casei şi a aşezărilor de diferite modele:
- colibe locuite temporar (refugii şi adăposturi umane) cu
anexe pentru animale,
- construcţii şi gospodării pastorale şi agro-pastorale,
- case şi gospodării meşteşugăreşti specializate sau ateliere
în dividuale
- corn plexe arhitectonice specifice pentru diverse zone şi
tradiţii,

- monumente publice şi sociale,
- prin modul de structurare expoziţională se reconst1tu1e
muzeistic unele tipuri de aşezări arhaice din perspectiva dinamicii
tradiţiei privind arhitectura şi organizarea în teriorului, prin
monumente ce reprezintă o etapă temporară a civilizaţiei, a locuirii
în secolele XVIII -XIX, pe plan tehnico-constructiv şi estetic.

Gospodarie pentru prelucrarea
cinepii, Sasausi, jud. Sibiu

.· ·

Sectorul de arhitectura vernaculara
Bisericuta de lemn din Bezded,
jud. Sala}
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Detaliu arhitectonic

Muzeul doreşte şi este în teresat de o colaborare cu specialişti din domenii de cercetare
adiacente sau complementare (etnografie, arhitectură, sociologie, ecologie, istorie, geografie) şt cu
instituţii de profil (institute de cercetare, muzee, firme, organizaţii non-profit) propunând un

PROGRAM DE CERCETARE
a valorilor arhitecturii populare vernaculare, pe direcţii comparative europene şi universale,
pornind de la:
- fondul monumental al muzeului-expresie a interferenţelor zonale şi europene,
- disponibilitatea personalului de cercetare către colaborarea internaţională,
- o structură pentru programul de cercetare care conţine
• istoria (geneza) construcţiilor,
• poziţia zonal-geografică a construcţiilor,
• tipologie tehnico-constructivă,
• relaţia arhitectură-mediu,
• structura construcţiilor şi gospodăriilor,
• formele şi tipurile aşezărilor,
• tehnici constructive şi materiale tradiţionale,
• organizarea interioarelor,
• valoarea estetică a arhitecturii tradiţionale,
• moduri de conservare a monumentelor de arhitectură populară,
•terminologia arhitecturii populare.
Modalităţi de colaborare:
- schimburi de informaţii,
- selectarea temelor programului,
- vizite de documentare,
- expoziţii,
- accentuarea valorilor comparate ale arhitecturii populare vernaculare,
- finanţarea de proiecte comune pe structura prezentată.
Cercetator: Valer Deleanu
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PROIECTUL RUDĂRIA
Numele proiectului: Conservarea în situ a complexului de mori hidraulice cu roţi orizontale Rudăria .
Localitate : Eftimie Murgu, judeţul Caraş-Severin.
Structura complexului: 22 de mori cu câte o instalaţie, mori ce sunt proprietatea grupurilor familiale
locale.
Dispunere: pe Valea Rudăriei ; 9 în afara satului şi 13 în sat.
Scopul proiectului: conservarea în situ a complexului, menţinerea funcţiei sale.
S ITUAŢI A ACTU ALĂ A COMPLEXULUI:
Complexul are o valoare etnologică şi antropologică deosebită, o
valoare istorică şi arhitecturală de prim ordin, fiecare moară din cadrul său
fiind un monument de arhitectură, de civilizaţie populară.
Localitatea Rudăria (azi localitatea Eftimie Murgu) este situată în
centrul depresiunii Almajului, la contactul dintre şesul depresionar şi rama
de munţi cu altitudine joasă ce în conjoară depresiunea.
Morile sunt situate pe o singură apă (Valea Rudăriei) cu valoare
hidroenergetică permanentă dar cu variaţii mari ale nivelului primăvara şi
toamna, variaţii cu caracter distructiv uneori .
Construcţiile de adăpostire ale morilor sunt din lemn, acoperite cu şiţă,
iar instalaţiile au acelaşi principiu tehnic, constructiv şi funcţional.
Deşi au supravieţuit în număr mare, morile nu au fost scutite de
modificări:

• înlocuirea majorităţii roţilor din lemn cu roţi metalice, dar tot
orizontale-doar două mori au păstrat roţile din lemn;
• înlocuirea j gheaburilor din lemn, de aducţiune a apei, cu jgheaburi
metalice (cu două excepţii );
• o moară are acoperişul de şiţă înlocuit cu unul cu ţiglă;
• utilizarea de ciment în loc de piatră pentru consolidarea unor
structuri de rezistenţă .

MĂSURI NECESARE:

Proiectul Rudăria în ciude o serie de activităţi în vederea conservării complexului ş1 a
sale:
• cercetare-documentare;
• reparaţii ale construcţiilor de adăpostire ( pereţi , acoperişuri ), ale sistemelor de aducţiune a apei şi
ale in stalaţiilor de măcinare ;
•tratam ente şi restaurare;
• valorificare turi stică .
v a lorificării

Muzeograf: Remus Iancu
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TEZAURE UMANE VII -ACADEMJA ARTELOR TRADITIONALE
DINROMANIA
A

)

Academia Artelor Tradiţionale din România, inaugurată la Sibiu în 14 august 1993, este
forumul naţional al celor mai valoroşi creatori populari din ţara noastră, aleşi de cei mai buni specialişti
din domeniul etnologiei, reuniţi deopotrivă într-un dialog concret, analitic, viu, deschis, democratic şi
permanent cu privire la trecutul (tradiţia) prezentul şi viitorul creaţiei artistice de toate genurile.
Obiective:
- înregistrarea critico-obiectivă a celor mai importante mutaţii produse în ultimele decenii în
domeniul creaţiei de artă populară tradiţională din întreaga ţară, la nivelul concepţiei creatorilor
populari despre statutul şi menirea lor socială, despre valoarea tradiţiei şi practicarea mesteşugului
artistic, despre producţia artizanală ca epifenomen al creaţiei autentice a artei populare;
- evaluarea cadrului " mecanismului" procedeelor - spontane sau dirijate - de transmitere între
generaţii a secretelor meşteşugului artistic ca şi a posibilitatii reaprinderii focului sacru al creaţiei de
frumos în centrele cu vechi tradiţii meşteşugăreşti şi chiar de formare a unor centre noi prin organizarea
unor adevarate " şcoli de arte populare tradiţionale".
Calitatea de membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România se dobândeşte la
recomandarea a cel putin trei membri ai Prezidiului Academiei Artelor Tradiţionale din România,
prin votul majoritar al acestui organism de coordonare a activităţii Academiei şi fireşte, fără nici o
discriminare de selecţie pe criterii de vârstă, sex, religie, profesiune şi naţionalitate, cu acordul
persoanei în cauză.
Calitatea de membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România se atestă prin Diploma
de membru acordată cu ocazia primirii sale în Academia Artelor Tradiţionale din România.
Menirea Academiei Artelor Tradiţionale din România este de a analiza problemele actuale
legate de păstrarea şi revitalizarea meşteşugurilor, de conservarea şi transmiterea tradiţiilor şi de a
atrage atenţia asupra nepreţuitelor valori ale acestui tezaur, combatând orice manifestare creatoare de
nonvaloare ce afectează astăzi din ce în ce mai agresiv cultura şi arta satelor noastre.

Maria Spiridon din Avrig,
jud. Sibiu

Solista

vocală

Veseuş,

Veta Biriş din
jud Alba

Pălărierul

Octavian Dădarla t din
Sălişte, jud Sibiu

Structura şi numărul de membri:
32 ediţii - 135 membri;
I membru de onoare, Archimede Seguso (Murano, Italia)
- arte plastice (creatori populari) - I 09 membri
arte mecanice (meşteri constructori) - I O membri
arte ludice (coregrafi) - 9 membri
arte muzicale (rapsozi populari) - 7 membri.
arte literare (poeţi si naratori populari)
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ARTE PLASTICE
genuri de creaţie

nr. membri

24
22

ţesut

olărit

13

prelucrarea lemnului
prelucrarea osului
prelucrarea metalelor
prelucrarea chihlimbarului
incrustaţii cositor
constructor de biserici
sculptura religioasă (catapetesme, altare)
icoane pe sticlă

I
1
I
I
I
I
4
7

pictură naivă

încondeierea

ouălor

4
5
6
2
9
2
2
3

confecţionat măşti
confecţionare
curelărit,

de instrumente muzicale
piese de harnaşament

cojocărit

confecţionat pălării
croşetat tradiţional

împletituri fibre vegetale
ARTE MUZICALE
vocali şi instrumentali

interpreţi

7

ARTE LUDICE
coregrafi

9

ARTE MECANICE
fierar, piuar, joganar, ceasornicar, mecanic,
reparator de orgi

10

Având în vedere programul UNESCO (recomandarea din I 989 reactualizată prin recomandarea
UNESCO de la Veneţia din februarie 1999 şi prin rezoluţia de la Washinghton din august 1999) se
impune cooperarea concretă între ţările membre UNESCO prin asociaţiile culturale şi instituţiile
implicate în conservarea "Tezaurelor umane vii":
- propagarea reciprocă a culturii populare prin: expoziţii ale meşterilor, ateliere de lucru,
participarea la târguri internaţionale;
- participarea celor mai buni interpreţi vocali şi ansambluri folclorice la festivaluri de muzică
populară;

-

schimb de publicaţii;
promovarea unor proiecte bilaterale şi multilaterale de pregătire şi documentare a specialiştilor;
promovarea la scară internaţională şi la adevărata valoare comercială a produselor de artă

populară românească.

-

schimb de

experienţă

pentru

protecţia socială

a creatorilor populari.

Muzeografi:Marcu Aurelia
Creţu Mirela
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Olimpiada copiilor : "Meşteşuguri artistice

tradiţionale"

În cadrul programului de revitalizare şi recuperare - pentru cultura şi economie - a tradiţiilor
artistice populare, un loc deosebit - prin val e nţele sale sociale privind relansarea prin şcoală a
meşteşugurilor artistice tradiţionale - îl ocupă Olimpiada "Meşteşuguri artistice tradiţionale".
Dacă până acum Muzeul " ASTRA" (prin secţia Muzeul în aer liber) a organizat începând cu 1992
"Târgul copiilor meşteşugari din Romania'', din necesitatea prelungirii şi completării "Târgului
Creatorilor Populari din Romania" - iniţiat încă din 1983 - prin demersurile iniţiate pe lângă conducerea
Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţia noastră a obţinut aprobarea pentru includerea acestei
manifestări în rândul olimpiadelor naţionale şcolare, acţiunea fiind cuprinsă în Programul activităţilor
extraşcolare, vizând prin excelenţa şcolile din mediul rural.
creaţiei

Organizatori: Ministerul

Educaţiei Naţional e, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Ministerul

Culturii prin Muzeul ASTRA

Scopul:

şi Agenţia Naţională

a Taberelor

şi

Turismului.

conştientizarea populaţiei şco lare asupra valorilor perene ale civilizaţiei, culturii şi artei

populare româneşti , în scopul dezvoltării talentului şi aptitudinilor tinerilor, urmărind
perpetuarea şi în viitor a practicării genurilor artei populare în spiritul valorilor tradiţionale.
Locul desfăşurării: fazele jud eţene în localităţile de origine a competitorilor, iar faza finală în Muzeul
în aer liber din Dumbrava Sibiului.
Perioada: vacanţa de vară a elevilor (luna iunie).
Participanţi: copii între 6-16 ani , practicanţi efectivi, deosebit de talentaţi în domeniul meşteşugurilor
artistice traditionale, îmbrăcaţi în costumul popular specific zonei de unde provin .

Genuri de creaţie: ţesut, brodat, olărit, pictură pe sticlă şi lemn, încondeierea ouălor, prelucrarea
lemnului, osului, metalelor, împletituri din fibre vegetale, confecţionarea măştilor, a
instrumentelor muzicale, a obiectelor de vestimentaţie şi de podoabă.
Lucrările prezentate pentru concurs trebuie să respecte tradiţia locală, lăsând loc şi manifestării
talentului şi forţei de creaţie proprii.
Pentru promovarea şi popularizarea pe plan naţional şi internaţional a celor mai talentaţi mici
meşteşugari se vor depune eforturi pentru organizarea unor târguri sau a unor expoziţii colective sau
personale.

Muzeograf: Maria
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Darabanţ

SISTEMUL CULTURAL INTERETNIC DIN TRANSILVANIA
INTRACARPATICĂ ŞI BANAT-MEDIATOR AL REIAŢIILOR
CULTURALE EUROPENE.
SCOP:
Descoperirea
cultural european.

şi cunoaşterea identităţilor

etnoculturale a

fiecărei

etnii -

premisă

a dialogului

OBIECTIVE:
I. Salvarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului mobil şi imobil aparţinând culturii şi
etniilor conlocuitoare din Transilvania şi Banat.
2. Cercetarea interdisciplinară (istorie, etnologie, antropologie, .sociologie, filologie) a istoriei
convieţuirii interetnice a civilizaţiilor şi culturilor populare rurale din Transilvania şi Banat.
3. Utilizarea patrimoniului diferitelor etnii, ca suport al dialogului interetnic sub aspect
cultural.
4. Transformarea patrimoniului cultural indiferent de natura sa în material didactic, în
instrument pedagogic.
civilizaţiei

CONTEXT:
I. Patrimoniul cultural al minorităţilor şi al majorităţii reprezintă un element fundamental
pentru o mai bună cunoaştere şi înţelegere reciprocă. Muzeul îi formează pe cei cu care intră în contact
în spiritul sensibilităţii la diferenţe şi la percepţia diferenţelor. În acest sens, muzeul se transformă în
instrument - mediator al relaţiilor culturale interetnice şi europene.
2. Muzeul se prezintă ca spaţiu de cunoaştere şi comunicare, chiar cu funcţii în definirea
identităţii personale şi culturale - jucând un dublu rol:
a) catalizator cultural în comunităţile în care fiinţează;
b) instituţie generatoare de relaţii, de legături şi punţi de dialog.
3. Triunghiul muzeu - şcoală - societate civilă, alcătuieşte un complex unitar ce acţionează
înspre formare comunitară şi civică - permiţând individului să depăşască identităţile culturale
particulare şi să intre într-o formulă cultural-europeană.
4. Muzeul oferă deschiderea spre universal, prin depăşirea viziunilor culturale segmentare,
printr-un demers interdisciplinar; Cunoaşterea identităţilor, prin ceea ce le este specific şi comun, prin
ce le aseamănă şi le diferenţiază ca profile etno-culturale distincte, tinzând să apropie persoane şi
culturi, exprimând unitatea valorilor cultural europene.

ACTIVITĂŢI:
1. Elaborarea unor programe şcolare şi extraşcolare destinate cunoaşterii reciproce promovarea valorilor etnoculturale în plan educativ. Dezvoltarea de proiecte didactice desfăşurate în şi
prin muzeu (funcţia educativă).
2. Prezentarea muzeului ca laborator şi instrument de cercetare a dimensiunii interetnice a
satului din Transilvania şi Banat (funcţia ştiinţifică)
3. Definirea (afirmarea) muzeului ca spaţiu cultural axat pe dimensiunea interetnică,
considerată sub aspect social, cultural, istoric şi religios (funcţia comunitară)
4. Evaluarea muzeului - ca spaţiu al dialogului comunitar in diversitatea sa etnică şi culturală.

Muzeograf: Marius Zambori
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MUZEUL CULTURII ŞI CIVILIZATIEI RROMILOR
~
DIN ROMANIA
- SPECIFICITATE 'ŞI DIVERSITATE
CULTURALĂ EUROPEANĂ
În contextul democratizării societăţii româneşti din ultimii ani s-a produs o intensificare a
procesului de emancipare economico-socială şi politică a rromilor, completat de o efervescenţă
culturală menită să atragă atenţia asupra acestei comunităţi. În acest sens se desprinde ca o prioritate a
strategiilor de dezvoltare a comunităţii rromilor din România reconstituirea unui profil etnic capabil să
articuleze şi să promoveze modele identitare coerente şi viabile fundamentate pe ideea unităţii în
diversitate.
Coordonatele acestui program de perspectivă urmăresc:
- Identificarea patrimoniului cultural specific tuturor grupurilor şi neamurilor de rromi şi crearea
unei bănci de date prin cercetare de arhive şi de teren;
- Valorificarea patrimoniului cultural al rromilor prin publicaţii, expoziţii temporare, colecţii
muzeale şi manifestări cultural artistice;
- Organizarea pe baza patrimoniului mobil ce se va colecţiona a unui muzeu permanent al rromilor.
Proiectul înfiinţări la Sibiu a primului muzeu ca instituţie etno-definitorie în plan cultural pentru
această minoritate conlocuitoare destinat prezentării valorilor materiale şi spirituale (prin intermediul
mijloacelor audio-vizuale) caracteristice în plan tradiţional acestei comunităţi etnice din România va
însemna instituţionalizarea politicii culturale a statului român pentru revelarea identităţii etno-culturale
a etniei rromilor din ţara noastră. Organizarea Zilelor Culturii Rromilor în septembrie 1998 (cuprinzând
un seminar intitulat Strategii pentru secolul XXI, un Târg al rromilor meşteşugari aducând în prim plan
meşteşugurile tradiţionale practicate de rromi din ţara noastră, o gală de filme documentare, un Festival
artistic prezentând dansuri şi cântece autentice ale diferitelor ramuri de rromi , o expoziţie Noi "omi ce
a valorificat colecţia extrem de valoroasă de fotografie documentară de secol XIX şi început de XX,
aflată în patrimoniul Muzeului "ASTRA") a constituit prin succesul său deosebit premisa necesară
pentru îndeplinirea obiectivului propus, acela de a crea la Sibiu în perspectiva derulării cu rigurozitate a
manifestărilor diverse în programul anual al Festivalului, Muzeul Culturii şi Civilizaţiei Rromilor din
România.

Fotografii din arhiva muzeulw; din

colecţia

''ASTRA"

Muzeograf: Bogdan Andreescu
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CĂLĂTORI EUROPENI ÎN SPAŢIULEXTRAEUROPFAN
ŞI FONDAREA MUZEELOR DE ETNOGRAFIE UNIVERSALĂ

Muzeul de Etnografie

Universală

"Franz Binder"

Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder'', inaugurat în 1993, reprezintă o reuşită în
patrimoniului extraeuropean existent, în primul rând, la Sibiu, dar şi în România.
Constituit ca secţie a Complexului muzeal "Astra" din Sibiu, el este singurul muzeu cu acest profil din
ţară. Iniţiativa expunerii muzeale comportă două sectoare: expoziţia permanentă - " Din cultura şi arta
popoarelor lumii" şi sectorul, cu o activitate extrem de susţinută, realizată deseori prin colaborări cu alte
muzee sau instituţii , al expoziţiilor tematice temporare- "Din creaţia artizanală a popoarelor lumii".
direcţia v alorificării

Colecţii

Din punct de vedere cronologic, colecţiile Muzeului "Franz Binder" se
împart în colecţii etnografice "vechi", alcătuite din piese donate în cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-iea, şi colecţii " noi", intrate în patrimoniul
muzeului după anul 1990. Prin componenţă şi dimensiune, colecţiile cele mai
vechi ale Muzeului " Franz Binder" sunt dintre cele mai valoroase. Ele provin
din toate continentele şi au fost colectate, în cea mai mare parte, pe teren, de
membri ai comunităţii locale, apoi donate, în cea de-a doua jumătate a
secolului trecut, Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu.

Călători şi călătorii

Cunoscute, multă vreme, sub denumirea de "colecţia exotică'', piesele componente ale
acesteia sunt o splendidă reflectare concretă, neefemeră, asupra călătoriei ca formă de
cunoştere şi asupra naşterii etnologiei ca ştiinţă . Este perioada cînd c ă lătorii i-au precedat pe
etnolog i, ş i , de multe ori, pentru unii dintre ei, o curiozitate vie a venit să înlocuiască formaţia
academică, cu rezultate, totuşi , nu rareori, uimitoare. Enumerăm doar câţiva dintre călătorii care au
contribuit la fondarea, apoi la îmbogăţirea colecţiilor, precum şi unele din călătoriile pe care ei le-au
făcut:

- Franz Binder, fondatorul colecţiilor. Comerciant. O şedere de
aproape l O ani în Africa, la Cairo, apoi la Khartum (1852-1861 ). Călătorie în
regiunea Nilului Alb (1860-1861 );
- Franz Binder (1820-1875). Comerciant, apoi, în 1857, vice-consul al
Imperiului Austro-Ungar la Khartum . Călătorie în regiunea Nilului Alb
( 1860-1861 ). În 1862 donează colecţia de obiecte africane, provenite în
principal de la triburile nilotice. Calitatea colectării şi istoricitatea lui Franz
Binder dau importanţă acestei colecţii în spaţiul european al colecţiilor de
acest fel , ca formă exemplară de etnografie a secolului al XIX-iea:
- "Este, fără îndoială, cea mai veche colecţie închisă din
regiunea superioară a Nilului pe care o cunoaştem azi".
(W.Hirschberg, Yolkerkunde Museum, Viena).
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- Andreas Breckner. Medic. Călătorie în China, Japonia, Siam, Java, Ceylon, India (1871-1873);
Carl F. Jickeli. Naturalist. Expediţie în Abisinia (1870-1871 );
Arthur von Sachsenheim. Medic de vapor. Donaţii în 1896 şi 1897. Obiecte provenite din
Asia (China, Hong Kong, India, Ceylon), Africa (Africa orientală, Insulele Capului Verde), America
(Brazilia), dar şi din Turcia sau Norvegia (de la populaţia laponă);
- Gustav A. Schoppelt. Geolog. Călătorii de lucru în Australia (1896), Urali (1898), Siberia,
Guiana Olandeză ( 1902). Donează o colecţie cu piese botanice, zoologice şi etnografice. Piesele
etnografice provin din Australia;
- Hermann von Hannenheim. Consul în Egipt la începutul secolului al XX-iea. Donează o
mumie egipteană.
- parte din colecţiile noi provin, de asemenea, de la călători; spre exemplu:
- Cătălin Rang, lector, oaspete în Congo (fost Zair), şi soţia sa, Violeta, în anii '70, etc.
Aceste colecţii sunt valorificate în primul rând în cadrul expoziţiei permanente, dar şi în numeroase
expoziţii temporare. Exemplu: Andreas Breckner - călător În Extremul Orient. Colaborare cu
strănepotu I călătoru I u i.
Mai ales în acestea din urmă accentul este pus, dincolo de obiect şi de conotaţiile lui culturale, pe
dimensiunea comunitară a manifestării, respectiv pe:
- cunoaşterea donatorilor ca personaje istorice, raporturile lor cu locurile de baştină;
- evidenţierea viziunii donatorilor cu privire la obiectele colecţionate şi la spaţiile de provenienţă a
acestora;
- recuperarea diferitelor paliere de cunoaştere a obiectelor şi a circulaţiei acestora, într-un discurs
cu dublă direcţionare, în care muzeul şi publicul devin, pe rând, emiţător şi, respectiv, receptor.
Prin procesul de valorificare se confirmă însuşirea fundamentală a patrimoniului amintit, aceea de a fi
un rezultat al creativităţii şi al schimbului, atât la nivel concret, cât şi ideatic.

Propuneri de colaborare
-

colecţii cu obiecte contemporane de factură tradiţională pentru
(asemenea schimburi au fost realizate, până în prezent, cu Japonia).

schimburi de

colecţiilor

îmbogăţirea

Muzeograf Maria Bozan
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