Pre fată
•

COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL „ASTRA" SIBIU
•
(la împlinirea unui centenar de la fondarea
„Muzeului Asociaţi unii", în anul 1905)
Structurat pe patru unităţi muzeale, cu profiluri distincte şi pe patru departamente
paramuzeale, cu o contribuţie esenţială la modernizarea activităţii muzeale, Complexul Naţional
Muzeal „ASTRA" a devenit, după 1990, una dintre cele mai moderne instituţii muzeale (la
parametrii europeni) din România, iar prin unicitatea profilului tematic al colecţiilor sale, una
de importanţă naţională. (Anexa 1).
A. Muzee:
1. Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" este cel mai cuprinzător muzeu de
profil, din România, de reprezentare naţională, unic prin mărimea, densitatea şi completitudinea
tipologică a monumentelor de arhitectură şi tehnică populară, unic prin specializarea sa tematică,
vizând ilustrarea civilizaţiei tehnice preindustriale din România şi deosebit de valoros în plan
documentar-ştiinţific. Ocupă o suprafaţă de 102 ha în parcul natural Dumbrava Sibiului (la 4 km. în
afara Sibiului);
- autor al proiectului (de interes european), privind repertorierea monumentelor de
arhitectură vernaculară şi de tehnică preindustrială din toate muzeele în aer liber din Europa,
şi o catalogare a acestora printr-o evidenţă informatizată, la scară naţională, având ca scop
realizarea unei sinteze europene privind evoluţia istorică şi diferenţierea stilistică şi tipologică a
monumentelor civilizaţiei populare din toate ţările Europei;
- autor al proiectului de interes european privind repertorierea valorilor arheologice,
istorice, etnografice, folclorice şi memorialistice privind evoluţia istoriei civilizaţiei populare,
timp de două milenii (valori ale interferenţei mediilor: sat, feudă-clericală sau laică, oraş) din
regiunea sud-transilvană, care cuprinde judeţele: Sibiu, Alba, Hunedoara, în care au fiinţat centrele
de putere politică, militară, economică, culturală şi religioasă, ale Statului dac (sec. I î.Hr.- I d.Hr.),
Provinciei romane Dacia (sec. 11-111 d.Hr.), ale Voievodatului Transilvaniei (sec. XII-XVII),
Principatului Transilvan (sec. XVII-XIX) şi cea a Unirii României cu Transilvania (din 1920,
Alba Iulia). Pe baza acestui proiect, am lansat provocarea iniţierii unui studiu comparativ, pe epoci
istorice, în unele regiuni similare din ţările occidental-europene (Anglia, Spania, Franţa, Germania,
Austria şi Ungaria), urmând, apoi, să identificăm evoluţii comune şi diferite ale valorilor civilizaţiei
europene, în intervalul celor două milenii. Etapa ulterioară ar viza ţările balcanice: Bulgaria, SerbiaMuntenegru, Macedonia, Grecia, Albania, pentru ca în final, să se realizeze o sinteză globală, la
nivel continental;
- coautor al proiectului propus de Fundaţia „Gaia Heritage" (Franţa) privind organizarea
primului eco-muzeu din România (de fapt patru eco-muzee, în patru comune din jud. Sibiu);
- editarea, prin propriul departament specializat, Editura „ASTRA MUSEUM", unor publicaţii
ştiinţifice academice, precum Tratatul privind istoria civilizaţiei populare din România. Cu
privire specială asupra civilizaţiei tehnice (640 p.), şi Tratatul privind etnomuzeologia sibiană
(560 p.), dar şi al unor monografii de concepţie interdisciplinară Civilizaţia Mărginimii Sibiului.
Istorie - Patrimoniu - Reprezentare muzeală (279 p.), toate sub semnătura autorială a subsemnatului;
- semnatar al Protocolului cu Universitatea "Lucian Blaga', prin care se asigură funcţiile
de: „Laborator", Atelier de practică universitară, conducerea doctoratului în ştiinţe etnologice şi
istorice şi perfecţionare în domeniile etnologice, antropologice, restaurare şi conservare;
2. Muzeul Civilizaţiei Transilvane „ASTRA" - succesorul legitim, patrimonial şi
programatic, al Muzeului „ASTREI" (fondat în 1905 şi desfiinţat abuziv în 1950);
- conceput ca singurul muzeu interdisciplinar şi multietnic destinat ilustrării evolutiei
procesual-istorice şi culturale a modului de viaţă, a statutului etnocultural şi a artelor populare din
Ardeal, în condiţiile unei convieţuiri multietnice, de peste opt secole, a etniilor conlocuitoare aici;
li
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al conceptului modern şi al programului de impact internaţional
UNESCO din 1989 şi 1999, de la Paris şi Veneţia şi Convenţia UNESCO din
17 octombrie 2003), "Tezaure umane vii", dedicat salvării şi valorificării nonmuzeale (dinamice,
demonstrative, spectaculare) a tradiţiilor populare (Anexa 2);
- autor al proiectului propus de UNESCO şi Guvernul României, privind fondarea, la Sibiu,
în Muzeul în aer liber, a „Centrului Internaţional pentru promovarea Identităţii culturale prin
Tradiţii", având ca scop cultivarea, prin dialog internaţional, între tineri din toate continentele, a
specificului şi identităţii etno-documentare (spectacole folclorice, expoziţii, proiecţii filme
antropologice, etc.);
- autor al proiectului (pentru "Capitala cultural europeană", Hermannstadt - Sibiu, Cetate
fortificată inexpugnabilă În Evul Mediu (sistemele de fortificaţii ale cetăţii medievale);
- autor al proiectului realizării unor centre culturale În sate şi comune, pentru activarea
şi perpetuarea tradiţiilor culturii etno-folclorice, comunal-rurale şi pentru educarea generaţiilor
tinere în spiritul propriei identităţi culturale (centrele culturale săteşti de la Noul Român, Cincu şi
Cârţişoara); îndrumă metodologic şi evaluează performanţele muzeelor etnografice comunale;
- autor al proiectului de restructurare şi modernizare Muzeului din Mediaş şi al celui de
ctitorie a Muzeului multicultural român şi landler din Orlat reşedinţa de odinioară al Regimentului I
de grăniceri din sec. al XVIII-iea.
3. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus" (din semestrul li va
funcţiona în "Casa Artelor" din Piaţa Mică, nr. 20/21, în curs de restaurare), este singurul muzeu
cu un asemenea profil din România, care gestionează cel mai valoros patrimoniu de artă
populară săsească, din ţară;
- autor al unor cataloage de colecţii (precum cel al cahlelor), de real interes european;
- autor al proiectului revitalizării centrului comercial istoric din Piaţa Mică, prin
reconstituirea târgurilor medievale (cu mobilier comercial de epocă) şi stimularea reciclării unor
meşteşuguri medievale şi organizarea în Turnul Sfatului a unei expoziţii sinteză privind evoluţia
civilizaţiei sibiene din secolul al XII-iea şi până în secolul XX;
- autor al proiectului identificării valorilor privind progresu/ civilizaţiei tehnice
medievale şi moderne în Europa şi etapele implementării lor în spaţiul sud-transilvănean, prin
contribuţia celor mai documentaţi cercetători ai acestor teme din toată Europa.
4. Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" reprezintă singurul muzeu care
prezintă, prin colecţii originale datând din sec. XIX şi XX, cultura unor popoare extraeuropene
(din Africa, Asia, America, Oceania);
- coautor, cu muzeul de acelaşi profil din Terino (Italia), la realizarea unor CD-uri ce cuprind
suma valorilor din muzeele europene privitoare la civilizaţia populară africană (ex. - cea din
Sudan);
- colaborator al ambasadelor acreditate în România în realizarea de expoziţii privind
civilizaţia şi arta tradiţională a popoarelor lumii;
- autor al proiectului fondării Galeriilor de Artă Populară pentru vânzarea artizanatului din
ţările Africii, Orientului, Oceaniei, etc.
-

autor

(Recomandările

B. Departamente paramuzeale
1. Centrul de Informare şi Documentare În Etnologie „Cornel lrimie" (Piaţa Mică
nr. 12), centru pilot pe plan naţional care asigură:
- digitizarea completă a colecţiilor cu valori de patrimoniu imobil (monumentele din
Muzeul în aer liber) şi mobil, precum şi a informaţiilor din arhivele documentare;
- realizarea unui sistem informaţional global, la nivelui Întregului complex muzeal, cu
un server central, la care sunt „legate" toate unităţile muzeale ale Complexului (total 41
computere);
- realizarea (în colaborare cu Universitatea tehnică din Cluj) a paginii web a instituţiei
(www.muzeulastra.ro), în versiunile română şi engleză, permanent actualizat, de reputaţie
universală;

- coautor al infokioşk-urilor despre valorile Muzeului În aer liber (ale Programului
„Tezaure Umane Vii") şi cele ale patrimoniului de arhitectură medievală din Piaţa Mică (inclusiv
despre „Casa Artelor", în curs de restaurare);
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- coautor al CD-ului de prezentare interactivă, multimedia, în limbile română şi engleză, a
noastre (alături de Institutul de Tehnică de Calcul Bucureşti), distins cu o menţiune la o
competiţie europeană, la Paris, în anul 1998;
2. Departamentul Zonal de Conservare-Restaurare „ASTRA" este organizat pe două
profile distincte (pentru monumentele etnografice - în Muzeul în aer liber şi pentru colecţiile
de artă populară - în sediul din centrul istoric al Sibiului) şi pe 7 ateliere de profil (pe genurile de
colecţii: textile, piele-blană, ceramică - sticlă, metale, lemn policrom, lemn etnografic, pictură
tempera), având în componenţa sa 111 cadre specializate;
- cooptat în planurile de cercetare ale unor instituţii centrale pe probleme de
tehnologii, procedee şi substanţe utilizate în procesele de conservare-restaurare;
- coorganizator al cursurilor de formare şi perfecţionare a specialiştilor din
laboratoarele de restaurare-conservare din muzeele din România.
3. Studioul „Astra Film" (cu sediul în Piaţa Mică 11 şi un efectiv de 15 persoane) este
singurul studio de producţie, de arhivare şi de valorificare, în proces educativ şi academic
(universitar), a filmului documentar etnologic şi antropologic, din reţeaua muzeal-naţională (azi
deţine peste 2600 filme din toată lumea);
- coautor (alături de Fundaţia de Antropologie Vizuală) al organizării Festivalului
Internaţional al Filmului Antropologic, „AstraFilmFest", de reputaţie universală;
- autor al filmelor documentare despre toate manifestările culturale importante ale
muzeului, despre operaţiile de transfer şi reconstrucţie a monumentelor în muzeul în aer liber,
despre activităţile şi programele educative, recent, corealizator al filmului despre Capitala Culturală
Europeană din anul 2007;
4. Biroul de Marketing, Relaţii Publice, Pedagogie Muzeală, Turism şi Integrare
instituţiei

Europeană:

- asigură, prin specializarea personalului său (pe sistemul de relaţii publice, relaţii cu media,
cu structurile de turism, în domeniul pedagogiei muzeale şi în domeniul relaţiilor culturale
internaţionale) o permanentă ancorare în realitate şi eficientizare a programelor muzeului printr-o
permanentă acţiune de marketing cultural şi etno-turistic, pentru o mai bună promovare a imaginii
muzeului, o creştere a eficienţei mediatizării, contractării turistice, aplicării programelor educative şi
relaţii

dezvoltării relaţiilor internaţionale;

- stabilirea unor programe comune de colaborare cu muzee de profil din Europa şi
SUA (spre ex. cu Muzeul Naţional de Etnografie din Budapesta, integrat sistemului de relaţii
interguvernamentale, obiectiv convenit în şedinţa Guvernelor celor două ţări, din 20 noiembrie
2005 de la Bucureşti);
- cultivarea relaţiilor cu muzeele europene şi din SUA, cu care avem semnate
„parteneriate de Înfrăţire" şi întreprinderea unor demersuri pentru extinderea acestei reţele;
- elaborarea unui proiect comun cu „Cercul pentru Dialog Cultural, Sibiu - 2007', privind
iniţierea unui dialog permanent cu populaţia emigrantă din Sibiu, de-a lungul ultimului secol,
ocazionat de programul „Capitala cultural europeană" („Hermannstadt meine Heimaf');
- proiectarea „Galei folclorului europeari' (prin structurile IOV) pentru anul 2007, o
premieră europeană postbelică, care îşi propune să reunească formaţii folclorice din toate ţările
Europei;
- elaborarea de proiecte de colaborare internaţională pentru atragerea de fonduri din
partea unor organizaţii europene.
*

Prin cei 100.000 de vizitatori, anual, prin programele culturale şi serviciile turistice şi de
agrement, unice în plan muzeologic naţional (cazare, masă în locaţii tradiţionale, plimbări cu
trăsurile şi săniile trase de cai, cu lotcile pe lac, jocuri populare în pavilioane tradiţionale de joc
popular, slujbe religioase şi cununii la bisericile din muzeu, jocuri de popice tradiţionale, spectacole
folclorice, vizite nocturne, etc.), Muzeul „ASTRA", pe lângă statutul său de institutie de cercetare
academică şi centru cultural de importanţă naţională, s-a impus şi ca cel mai atractiv obiectiv
turistic al Sibiului.

prof. dr. Corneliu BUCUR
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