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La 18 mai 2008 Muzeul de
Etnografie Universală „Franz Binder" din
Sibiu a marcat pe răbojul timpului
cincisprezece ani de existenţă. Este ocazia
care a dat naştere rândurilor care urmează.
Ele nu constituie o trecere în revistă a
activităţii numitului muzeu pe durata unui
deceniu şi jumătate de activitate, nici un
discurs cu tonalităţi memorialistice, chiar
dacă momentul şi informaţiile pe care le
deţinem nu exclud genul. Nu este vorba
nici de un posibil raport statistic, care ar fi
desigur relevant, dacă nu ar fi mai uşor şi
mai rapid de reconstituit de pe adresa
www.franzbinder.sibiu.ro, acolo unde poate
fi consultat site-ul muzeului. Ne-am gândit,
mai degrabă, că o sumă de consideraţii pe
câteva din ideile structurale ale proiectului
de întemeiere, şi apoi de funcţionare, pot
alcătui „portretul intelectual" al acestei instituţii. Autoarea şi-a direcţionat discursul
recurgând, deseori, la textele pe care le-a
elaborat ea însăşi, de-a lungul timpului, în
raport cu Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder". E o modalitate validă de verificare obiectivă a evoluţiei şi înţelegerii
strategiilor programatice, eliberată de alunecările memoriei, modelate subiectiv de
prezent. Alegerea problematicilor abordate
nu a fost, desigur, aleatorie, dar ea nu este
nici pe departe exhaustivă, iar tratarea
informaţiei este tentată de a se lăsa sedusă
mai degrabă de centre de interes şi de
spirala temporală, decât de coerenţa de-
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Proiectul muzeului de etnografie

universală:

bazele

implementării

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor din anul 1993, având drept temă
sugerată de ICOM „Muzeul şi popoarele indigene", prin vernisarea expoziţiei
permanente, era inaugurată la Sibiu o nouă instituţie: Muzeul de Etnografie Universală.
Momentul a fost unul memorabil, consemnat în presă şi în principala publicaţie
naţională, de specialitate, a domeniului. Astfel, redactorii Revistei Muzeelor recenzau
manifestările zilei la Sibiu, notând: „ ... în după-amiaza zilei de 18 Mai s-a deschis la
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Casa Hermes, situată în Piaţa Mică, nr: 11, expoziţia de bază Din cultura şi arta
popoarelor lumii. Aceasta, împreună cu expoziţia Din artizanatul popoarelor lumii
(inaugurată în luna septembrie a anului 1992), constituie nucleul primului muzeu de
etnografie universală din ţara noastră" (Pavel, 1993: 77).
Muzeul în discuţie a fost deschis ca departament al Complexului Naţional
Muzeal „ASTRA", fiind în prezent una din cele patru unităţi muzeale constitutive ale
acestuia. După cincisprezece ani, statutul său de unicat în peisajul românesc al
domeniului nu s-a schimbat. El continuă să fie nu numai primul, ci şi singurul din
România cu acest profil, în timp ce durata de funcţionare permite o nuanţare - mereu
circumscrisă, de altfel, în publicaţiile de prezentare şi în literatura dezvoltată în jurul
acţiunii culturale desfăşurate aici: sectorul şi-a concentrat atenţia, aproape exclusiv, pe
reprezentarea prin mijloace specifice a culturilor extraeuropene.
Iniţiativa creării instituţiei aparţine dr. Corneliu Bucur, directorul general al
complexului etnomuzeal de la Sibiu cunoscut sub denumirea generică de Muzeul
„ASTRA".

Din cultura

şi

arta popoarelor lumii

Sub acest titlu , expoziţia permanentă a Muzeului de Etnografie Universală „Franz
Binder" din Sibiu prezintă o selecţie de 286 de obiecte etnografice de origine
extraeuropeană . La acestea se adaugă o bogată reprezentare bidimensională, constând în
lucrări de grafică şi fotografii. Cele mai multe piese etnografice fac parte din colecţiile
formate în secolul al XIX-iea (83%) . Obiectele de secol douăzeci au un rol precis, de cele
mai multe ori de evidenţiere a modului în care creaţia contemporană de factură artizanală
păst rează sau transformă formele şi funcţiile tradiţionale ale obiectelor.
Itinerarul expoziţional constă în parcurgerea a şase săli , definite de câte un titlu
care recurge la divizarea analit i că a gestului uman creator, mental sau concret, în tot atâtea
subdiviziun i. Acestea dezvoltă şi nuanţează repartizarea obiectelor în funcţie de clasificarea
util-frumos-ritual, apropiindu-se de capitolele discursului antropologic, în care sunt
evi denţ i ate diferite forme de identitate individuală , comunitară şi etnică: 1. Gestul în
expansiune. Deschiderea spre exterior, 2. Gestul cosmocrator. Integrarea spaţială ; 3. Gestul
dominator. Transformarea funcţională a materiei; 4. Gestul posesiv. Achiziţie şi agresivitate.
5. Gestul estetic. Valorizarea insolitului formelor, 6. Gestul încremenit. Atitudinea în faţa
morţii. Expoziţia urmăreşte un parcurs care punctează etape principale ale existenţei omului,
mijloc prin care crează o soluţie de continuitate pentru colecţii esenţial eterogene şi
lacunare. Demersul narativ asigură , totodată , caracterul modern ş i lipsit de rigiditate al
expoziţiei. Pliată pe structura patrimoniului , a cărui componenţă împiedică reprezentarea pe
arii culturale, această opţiune de prezentare este apreciată de public şi de specialişti. Încă
de la deschidere, Revista Muzeelor a menţionat , şi pentru această expoziţie , „ţinuta
muzeologică de înaltă clasă ", „modul de prezentare sobru care nu face concesii unor aşa
zise «viziuni artistice»", „ambianţa expoziţională deosebit de plăcută", „grija pentru detaliu".
Expoziţia permite o serie de itinerarii cu valenţe pedagogice, care au în vedere: a)
identitatea: ocupaţii , etnie, vârstă , sex, cu o foarte bună reprezentare mai ales pentru
grupurile culturale africane; b) prelucrarea materialelor: fier, lemn , piele, fibre vegetale; c)
reprezentarea comunitară: călători saşi pe alte continente; d) Egiptul antic: mumia cu
sarcofag de la Gamhud , datând de la sfârşitul Perioadei Ptolemaice (peste 2000 de ani
vechime).
Coordonator: Dr. Corneliu Bucur
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Marian Pleşa şi studenţi de la Academia de Arte din Cluj-Napoca
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Viziunea sa managerială a imprimat, totodată, direcţia evoluţiei funcţionării
acestei unităţi de un deceniu şi jumătate încoace, în baza considerentului că fondarea
acesteia este unul din răspunsurile semnificative ale etnomuzeologiei româneşti la
provocările perioadei istorice actuale. În această perspectivă, crearea unui sector
muzeal de reprezentare universală este unul din factorii obligatorii în paradigma
culturală nouă a începutului de mileniu trei, dominată de necesitatea cunoaşterii
identităţilor cultural-comunitare (Bucur, 2002a: 32-33). Astfel, prin mijloacele specifice
disciplinei şi categoriei de colecţii pe care le gestionează, Muzeul de Etnografie
Universală oferă soluţii la „cerinţa impusă de principiul alterităţii culturale şi al
cunoaşterii propriei identităţi prin compararea cu valorile altor culturi" (Bucur, 2002b:
228).
Noii unităţi muzeale i-a fost alăturat, de îndată, cognomenul de „Franz Binder",
amintindu-l astfel pe cel care, prin donaţia făcută în anul 1862, devenea fondatorul
colecţiilor de etnografie extraeuropeană de la Sibiu, într-o epocă în care etnologia încă
nu se constituise ca ştiinţă. Evident, în structura generală a complexului etnomuzeal
sibian, cu reţeaua sa de muzee şi structuri paramuzeale, departamentul de etnografie
universală se conturează ca un sector oarecum aparte, acest lucru datorându-se pe
de-o parte naturii patrimoniului gestionat, pe de altă parte orientării sale acţionale
specifice, de valorificare nu numai a pieselor pe care le administrează constant, ci şi a
colecţiilor care, având aceeaşi sorginte etnico-geografică, sunt disponibile în ţară, şi la
Sibiu, la un moment dat.
La cincisprezece ani de la deschiderea oficială, principiile care au configurat
organizarea muzeului de etnografie universală îşi păstrează actualitatea: amplasarea
sa conceptuală şi spaţială, ca parte integrantă într-un complex etnomuzeal cu profil de
reprezentare a civilizaţiei populare tradiţionale, face din această unitate muzeală un loc
privilegiat de reflecţie asupra problematicii Celuilalt, văzut ca reper necesar pentru
autocunoaştere în formula lui de „cel exterior şi îndepărtat". Deşi de mici dimensiuni sau poate, tocmai de aceea, corespunzând celor mai reprezentative şi eficiente formule
funcţionale ale postmodernităţii în care, ne place sau nu, trăim - Muzeul de Etnografie
Universală „Franz Binder" a reuşit, de-a lungul celor câţiva ani de existenţă, să arate că
se înscrie, totuşi, în paradigma istorică definitorie pentru originile şi funcţionarea acestui
tip de instituţie.
Pentru muzeul în discuţie - fie că îl privim ca „maşină a timpului" (Lumley, 1988),
caracterizare aplicabilă oricărui tip de muzeu indiferent de perioadă, fie că îi căutăm
mai speciala atribuţie de „patrie instituţională a antropologiei" (Stocking, 1985: 7), ca
atunci când e vorba de muzeele ce valorifică patrimoniul etnologic - pentru partea din
afirmaţia de mai sus referitoare la origini, regăsim date îndeosebi în premisele formării
colecţiilor pe care el le administrează în prezent şi în istoria cercetării ştiinţifice şi
valorificării expoziţionale a acestora, mai ales anterior înfiinţării sale. Pentru cea de-a
doua parte, cei cincisprezece ani de existenţă îi delimitează un tip de funcţionare
instituţională încadrat cerinţelor unei contemporaneităţi în care societatea se confruntă
cu problema articulării localului cu globalul, conjuncţie în care se plasează şi
patrimoniul etnologic, privit ca „instrument" pe care muzeul este chemat să-l „pună în
serviciul societăţii pentru memorie, educaţie şi dezvoltare" (Bellaigue, 2000: 4),
aducându-şi astfel contribuţia la construirea identităţii culturale a grupurilor şi indivizilor
umani.
Fondarea Muzeului de Etnografie Universală a reprezentat implementarea unui
proiect cu scop definit, obiective precise şi rezultate scontate bine conturate pe
segmente temporale, periodic reevaluate şi reconstruite. Un aspect extrem de
important şi mereu necesar de amintit rămâne, în acest context, analiza factorilor care
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au permis formularea triadei evidenţiate mai sus, cac1, aşa cum arată teoria
managerială - atât de implicată în toate nivelele prezentului pe care îl trăim - actul
înfiinţării este în primul rând consecinţa unei necesităţi, răspunsul la o lipsă identificată:
în cazul de faţă, un patrimoniu rămas prea mult timp în adormire. Aveam de-a face, la
sfârşitul deceniului opt al secolului trecut, cu existenţa unui adevărat tezaur de colecţii
etnografice de origine extraeuropeană, aduse din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii,
unele foarte vechi privite din perspectiva etnologic-antropologică, la vremea amintită de
mult nevalorificate. Într-adevăr, cu excepţia a două expoziţii - una dintre ele, este drept,
de mari dimensiuni, cu importante colaborări naţionale şi de mare impact la public,
organizată în 1979-1980 - acest patrimoniu nu mai fusese utilizat de vreo douăzeci de
ani, în ciuda interesului său intrinsec. Pentru că, deşi redus numeric, fondul etnografic
extraeuropean de la Sibiu - moştenire rămasă de la Societatea Ardeleană pentru
Ştiinţele Naturii din Sibiu (asociaţie ieşită din cursul istoriei în anul 1949) - posedă,
într-adevăr, calităţile unui material ale cărui aspecte culturale, istorice, documentare,
estetice şi tradiţionale au sporit pe măsura trecerii timpului. Mai mult decât atât,
curiozitatea lor „exotică", Diferitul lor structural şi amintirile, vagi pentru public, ale
expunerii acestor colecţii, pe vremuri vizitabile fără oprelişti, potenţau şi ele importanţa
prezentării pentru o audienţă largă într-o viziune contemporană.
Intrarea în atenţie a acestor elemente de context local a fost suplimentată şi de
contextul internaţional mai larg şi de principiile care dominau organizarea şi
funcţionarea unităţilor muzeale în perioadă, aşa cum au fost ele stabilite prin acordul
comunităţii de specialitate, periodic reiterat. Definiţia dată muzeului, dincolo de
obligativităţile de colecţionare, conservare şi cercetare a mărturiilor materiale despre
om şi mediul său înconjurător, insistă pe introducerea acestora într-un circuit de
comunicare: „mai ales le expune" - se notifică cu privire la colecţii - „pentru studiu,
educare şi delectare". Implementarea proiectului de fondare a muzeului de etnografie
universală de la Sibiu reprezenta, în acest fel, un prim pas în recitirea unui trecut ale
cărui efecte în prezent se ramificau la nivele multiple, incitante şi, mai ales, constructive
la nivel identitar şi comunitar, deoarece donatorii colecţiilor, în cea mai mare parte
călători saşi pe alte continente în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, aparţinuseră
comunităţii sud-transilvănene şi îşi întăriseră această poziţie, prin meritele oficial
recunoscute de aceasta.
Un patrimoniu unic

şi

original: premise de valorificare

Unicitatea şi, în bună măsură, originalitatea departamentului astfel apărut pare a
rezida în natura şi conţinutul patrimoniului valorificat. La data deschiderii oficiale a
muzeului, la fondul rămas de la Societatea Ardeleană pentru Ştiinţele Naturii (colecţiile
africane donate de Franz Binder şi Carl Fr. Jickeli, cele extrem orientale aduse de
Andreas Breckner, piesele lapone şi chinezeşti dăruite de Arthur von Sachsenheim,
obiectele australiene trimise de Karl Meliska sau mumia egipteană cu sarcofag donată
de Hermann von Hannenheim - pentru a le aminti doar pe cele mai importante) se
adăugase deja o tranşă consistentă din repartiţia guvernamentală către muzeu a unei
părţi din fostele „cadouri prezidenţiale", piese de artizanat de origine extraeuropeană
primite de conducătorul de până în 1990 al ţării şi o achiziţie, destul de consistentă şi
ea, de piese de provenienţă congoleză. Dacă adăugăm aici şi primul dintre schimburile
de colecţii de jucării tradiţionale cu Muzeul Japonez al Jucăriilor din Hyogo, avem deja
imaginea unei formule patrimoniale relativ dinamice, fondate, la fel ca la începuturi, pe
donaţii sau schimburi de tip donaţie.
Deschiderea muzeului însemna facilitarea, în primul rând pentru public, a unei
posibilităţi specifice de acces la un dialog al diferenţelor într-una dintre cele mai
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penetrante formule comparative, cea dintre culturi şi civilizaţii situate la extreme,
îndeosebi geografice, dar deopotrivă valoroase pentru bogăţia umanităţii. Dacă
acceptăm că cea mai directă modalitate de delimitare a propriului eu cultural este
compararea cu valorile altor culturi, şi că, după cum spunea Keyserling, „drumul cel mai
scurt către Sine est cel împrejurul lumii", fondarea Muzeului „Franz Binder" s-a impus
nu numai ca o necesitate de valorificare a unui patrimoniu de importanţă ştiinţifică şi
culturală notabilă, prea puţin cunoscut, de interes maxim chiar şi numai prin „exotismul"
său, ci mai ales din necesităţi de creare, în contextul european al prezentului, a unui
cadru specializat de sensibilizare faţă de diversitatea identitară, interculturalitate şi
egalitatea gândirii, lărgită la nivel mondial.
Pe de altă parte, ţinând seama de afirmaţiile - pertinente - ale specialiştilor
privitor la faptul că antropologia culturală românească nu s-a lansat, din diferite motive,
în studiul „altor culturi" (Geană, Gh., 1993: 44), se poate spune că la 18 mai 1993 se
însemna, dincolo de o premieră etnomuzeologică, şi o încercare de recuperare a unei
dimensiuni neglijate, dacă nu total absente, în câmpul etnologico-antropologic din
România. Aceasta, deorece componenţa patrimoniului, deţinut încă din momentul
deschiderii Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", se înscria, din perspectiva
istoriei disciplinei etnologice, în reperele clasice. O analiză a parametrilor iniţiali şi de
dezvoltare ulterioară a departamentului - care nu poate fi făcută decât prin raportare la
realizările şi moştenirile de patrimoniu, de cercetare şi de valorificare, mai ales
expozitivă, practicate de antecesori - confirmă afirmaţia. În spaţiul occidental,
antropologia culturală este strâns legată de acţiunea desfăşurată în muzeu. Cel puţin la
începuturile sale, acolo şi-a găsit ea locul de prezentare a diverselor elaborate
teoretice, iar relativul conservatorism şi rigiditate din expunerea muzeală (dictate de o
complexitate de factori) au păstrat implementările acestor modele - de la cabinetul de
curiozităţi la structurile cu pretenţii de obiectivitate ştiinţifică şi de dimensiuni planetare
- însemnând astfel, în formule concrete, traseul de dezvoltare al domeniului etnologicoantropologic. Fenomenul este decelabil şi la nivelul istoriei cercetării şi expunerii
colecţiilor de etnografie extraeuropeană de la Sibiu, mai exact a celor rămase de la
Societatea Ardeleană pentru Ştiinţele Naturii. Chiar şi cea mai sumară trecere în revistă
evidenţiază, pe parcursul unui veac de expunere, existenţa „cabinetului de curiozităţi",
continuat apoi de metanaraţiunea evoluţionistă, notificând în acest fel modelele de
cunoaştere ale timpului, însotite, evident, de câte un proiect muzeografic.
În anii care vor urma' deschiderii Muzeului „Franz Binder", analizarea acestor
formule expoziţionale, însoţită de raportarea la textele teoretice care le-au însoţit sau
care au fost produse în scop de cercetare a colecţiilor, vor constitui unul din elementele
importante de integrare în discursul savant contemporan. Are loc, în felul acesta, o
producţie textuală cu valoare ştiinţifică deosebită din perspectiva documentaţiei
secundare şi, totodată, refacerea unui drum invers în raport cu traseul istoric obişnuit al
antropologiei culturale. Dacă acesta din urmă a însemnat, în marile şcoli antropologice,
trecerea de la antropologia universală la etnologia spaţiului naţional, prin conjuncţia
conceptelor celei dintâi cu ştiinţa folclorului şi muzeologiei naţional-locale, în cazul
identificării palierelor reperabile în istoria valorificării colecţiilor extraeuropene de la
Sibiu putem vorbi de parcurgerea unui drum invers, care duce la recuperarea unui
spaţiu de etnologie generală regăsibil în acţiunea culturală muzeală anterioară, prin
crearea unei zone de comparaţie ce depăşeşte cu mult graniţele imediat zonale.
Prevalenţa

discursului expozitiv: o orientare

asumată

Aplecarea pe istoria expunerii este o necesitate care ţine nu numai de înclinaţia
epocii contemporane, de recitire mai mult sau mai puţin critică a acestui

caracteristică
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tip de discurs, ci şi de posibilităţile limitative oferite de cercetarea antropologic-culturală
a altor culturi în contextul concret al proiectului iniţial, pentru segmentul de timp pe care
l-am luat în discuţie. Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" şi-a propus în
programul iniţial câteva direcţii obligatorii pentru buna funcţionare imediată, care să-i
permită, deopotrivă, răspunsuri valide în raport cu obiectivul său general şi, mai ales,
dezvoltarea patrimonială în limite rezonabile. Materialele programatice enumeră câteva
dintre aceste orientări de strategie managerială: a) cercetarea şi prezentarea culturilor
extraeuropene prin colecţii originale din secolele al XIX-iea şi al XX-iea; b) colaborarea
cu ambasadele ţărilor (mai ales extraeuropene) acreditate în România, prin expoziţii cu
teme de civilizaţie şi artă tradiţională; c) iniţierea unui proiect de fondare a galeriilor de
artă populară extraeuropeană, pentru vânzarea de artizanat specific (Bucur, 2006: 12).

Expoziţii temporare organizate
de Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder"

Aproximativ 90 de expoziţii de dimensiuni mari sau medii.
Impresionează calitatea şi numărul mare al partenerilor implicaţi în organizare,
formă de acţiune culturală dezvoltată pe tot parcursul proiectului.
Parteneri la organizare:
ordonatori de credite (Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Sibiu,
Primăria Municipiului Sibiu); ambasade acreditate în România (Canada, China,
Columbia, Cuba, Ecuador, Mexic, Statele Unite ale Americii);
muzee (Muzeul Colecţiilor de Artă din Bucureşti, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
din Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti, Muzeul
Judeţean Alba Iulia, Muzeul Judeţean Oradea, Muzeul Judeţean Satu-Mare, Muzeul
Municipal Mediaş, Muzeul Orăşenesc Sebeş, Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti);
Delegaţia Comisiei Europene în România; Comisia Naţională a României pentru
UNESCO; ONG-uri (Cercul de Acţiune Culturală şi Europeană din Bordeaux etc.);
colecţionari particulari (G. Dugay, D. D. lormeanu, Micu&Galea etc.); fotografi etc.
În cele mai multe dintre cazuri colaborarea dintre partenerii enumeraţi a fost mai
mult decât una bilaterală.

O privire mai atentă scoate în lumină importanţa majoră acordată de acest
program expunerii mărturiilor materiale: o impuneau condiţiile concrete ale locului,
determinate în primul rând de existenţa patrimoniului local, o cerea contextul general al
epocii, saturat de acumulări de obiecte insuficient comunicate cultural, o stimula
deschiderea socială intrinsecă a acestui muzeu de orientare antropologică, care se
dorea a fi mai puţin „templu" şi mai mult „forum". Observam şi cu altă ocazie, de
altminteri (Bozan, 2002: 313), asumarea acestei orientări, arătând că muzeul de
etnografie universală de la Sibiu nu şi-a întemeiat apariţia, nici funcţionarea ulterioară,
pe o politică specială de achiziţii (în teren de exemplu). Aşa cum menţionam mai
devreme activitatea lui s-a concentrat pe punerea sub reflector a unui patrimoniu
existent, dar foarte puţin valorificat atât la modul concret al expunerii, cât şi din punctul
de vedere al documentării, dar mai ales al studierii ştiinţifice a pieselor care îl
compuneau. Spuneam şi atunci că nu rămâneau mai puţin fundamentale şi urgente, în
preocupările instituţiei, problemele legate de completarea informaţiilor şi de cercetarea
contextuală a colecţiilor, mai ales în perspectiva transformărilor culturale rapide, de
structură şi, practic, ireversibile, aduse cu sine de fenomenul globalizării. Menţionăm
94
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

acum, ca şi atunci, caracterul de pionierat - la nivel naţional - al muncii lucrătorilor din
sectorul de care vorbim, ceea ce determină, în absenţa unor posibilităţi de specializare
pe terenuri concrete în zona extraeuropeanului, angajarea eforturilor în acţiunea de
valorificare a patrimoniului existent şi oferirea unor răspunsuri cât mai consistente
dezideratului de expunere. Spuneam, cu acea ocazie, că prin deschiderea muzeului ceea ce însemna, atunci, ca şi acum, în primul rând realizarea de expoziţii, fapt
confirmat, de altfel, de funcţionarea lui ulterioară - „apare evident faptul că, cel puţin
una din ţintele care se doreau a fi atinse, a primit formă concretă, dobândind în acelaşi
timp aspectul continuităţii, căci e de la sine înţeles că în acest context istoric şi social
dominat de accentul pus pe funcţia de comunicare şi expunere a patrimoniului în cadrul
instituţional muzeal, colecţiile de etnografie universală existente în primul rând la Sibiu,
nu puteau rămâne în afara eforturilor aspirând la îndeplinirea acestei funcţii vitale"
(Bozan, 2002: 313).

Membrii colectivului
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder"

Maria Bozan (cercetător ştiinţific) (1990-2008) • Gabriela Mihălţian (muzeograf)
(1993-2008) •Augusta Dumitriu (muzeograf) (1993-2005) •Adina Vărgatu (cercetător
ştiinţific) (1990-1995)• Petru Ciprian Crişan (muzograf) (2000-2008) • Raluca Buşie
(muzeograf) (2005-2008) • Pau Daniela (conservator) (1990-2008) • Tiberiu Cristea
(muzeograf) (1996-1998) • Ioana Rasiga (muzeograf) (2003-2005) •Alexandra Gruian
(muzeograf) (2006-2007) •Alexandra Todoran (muzeograf) (2008) •
Simona Georgescu (muzeograf) (2005-2006)
Serviciul de supraveghere şi caserie, pe perioade limitate:
Doina Halcea • Babă Wilma • Colceriu Rodica • Piţu Nicolae • Vasilica Grigorescu
• Margareta Virag • Sigrid Giurca • Maria Negrean • Carmen Găinar • Silvia Diaconu
• Maria Rusu • Bianca Pribeagu • Valeria Popenţa • Bianca Giurcă • Adriana Chidu
• Doina Cinezan • Maria Bocian

Acţiunea culturală

în practica
Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder"

Jean Caune dedică o carte întreagă acţiunii culturale (Caune, 1999), pe care o
în contextul concurenţial al modurilor de intervenţie socială, drept „formă
expresivă şi metaforică a unei voinţe de schimbare" (Idem: 23). Este vorba, spune el,
de un ansamblu de instituţii şi de practici care, prin difuzarea patrimoniul artistic,
contribuie la producerea unei culturi contemporane, intermediind între fondul cultural şi
fenomenele de comunicare masivă a obiectelor artistice, în care parametrii estetici ai
receptării contează prea puţin (Idem: 17-25). Realitatea demonstrează că, prin
amploarea câmpului de activitate, muzeele se situează în primul eşalon al câmpului de
acţiune culturală. Pe de-o parte, ele lucrează cu patrimoniu, în cel mai larg sens al
cuvântului. Pe de altă parte, ele sunt o trăsătură dominantă a lumii în care trăim: în
această „extraordinară invenţie" care este muzeul, după cum o numeşte Janet
Marstine, „~ fost generată, regenerată şi susţinută modernitatea noastră" (Marstine,
2006: 1). ln ultimele decenii, muzeologia a înregistrat, de asemenea, o uluitoare
deschidere spre interdisciplinaritate şi spre funcţia de intervenţie culturală. De treizeci
de ani încoace, reflecţia muzeologică a evidenţiat modurile în care muzeul se ocupă de
obiecte şi de posibilele relaţii pe care acestea din urmă le întreţin într-un context
defineşte,
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specific (IFOCOM: 2000). Retorica noii muzeologii a inclus conceptul de „muzeu total",
iar orientarea spre o „muzeologie socială" a devenit tema unor vii discuţii, în care au
predominat evalu~rile acţiunii specifice dintr-o perspectivă globală, antropologică
(Bellaigue, 2000). ln ultimele două decenii au avut loc dezbateri semnificative, mai ales
în spaţiul anglo-saxon, cu privire la modul în care, mai în urmă apărute pe scena istoriei
disciplinei, muzeele de „cultură materială", spre deosebire de cele de artă, istorie şi
arheologie, au instrumentalizat analitic şi au valorificat în scopuri ştiinţifice, instructiveducationale şi de delectare, patrimoniul specific.
'în acest context, rolul muzeelor de cultură materială a devenit motorul a
numeroase utilizări sociale a patrimoniului cultural şi subiectul a tot atâtea discursuri de
evidenţiere a funcţiei, de acum asumate, de mediere între structuri comunitare sau
culturale diferite. Cele mai recente recapitulări ale problematicii apreciază, ca posibile şi
neexclusive, cu suprapuneri obligatorii de fapt, căci formele sunt improbabil de găsit
vreodată în stare pură, patru paradigme metaforice pentru „lăcaşurile muzelor":
muzeul-templu, muzeul condus de principiile pieţei, muzeul ca spaţiu de colonizare şi
„post-muzeul" (Marstine, 2006: 8-21 ). Acesta din urmă este considerat ca cel mai
promiţător prin strategiile care îi articulează paşii agendei de lucru, în care puterea de a
acţiona este împărţită de instituţie cu comunitatea pe care ea o serveşte (Idem: 19).
La modul cel mai general, în practica muzeală acţiunea culturală este
determinată de obiectul muzeal, văzut ca „document al unei anumite realităţi, bază
pentru identitate, martor al evenimentelor, rezultat al îndemânării [... ]", sinteză a tuturor
atribuţiilor care îl transformă dintr-un element ambiental în componentă de musealia, în
patrimoniu dominat de proprietăţi sociale, ,,fără îndoială element al bazei de informaţii
pentru cunoaşterea umană" (Maroevic, 2000: 5). Provenienţa obiectelor poate fi
diversă, dar odată intrate în muzeu - în baza unor criterii a căror explicitare nu intră aici
în discuţie - raţiunea existenţei lor este cea de a deveni fragmentele esenţiale pentru
cel mai spectaculos şi, de departe, cel mai important mijloc de comunicare al muzeului:
expoziţia. Această funcţie de comunicare, ce are loc în cadrul situaţiei de expoziţie,
este cea care, acceptând obiectele prin utilizare, le asigură muzealitatea şi le conferă
calitatea de semne (Schărer, 2000: 9). Într-adevăr, expoziţia este dominanţa şi
fascinaţia semioforilor. Mai mult decât obiectele individuale, expoziţia în totalitatea ei de
realizare artistică vizuală - şi acest interes vizual trebuie să existe chiar şi în cea mai,
teoretic, aridă formulă de expunere - probează conceptualizarea nominalizată de
Pomian, făcând legătura dintre o prezenţă selecţionată şi absenţa din spatele ei,
legătură adusă la situaţia de realitate, fictivă, prin intermediul obiectelor. Expoziţiile
muzeale vizualizează evenimente absente în spaţiu sau timp, creând amintita situaţie
de expoziţie compusă din patru instanţe: faptele, elementele de expoziţie, organizatorul
şi vizitatorul. La acest nivel ia naştere acţiunea culturală specific muzeală, căci
expoziţia este un mijloc de comunicare decalat în timp: în general, autorii expoziţiilor
sau ai obiectelor nu sunt prezenţi, iar vizitatorii au libertăţi necontrolabile, similare cu
cele din consumul de informaţie transmis de mass media (Schărer, 2000: 1O).
Fenomenul a fost evidenţiat, de altfel, în textul programatic care a fundamentat
organizarea expoziţiilor de la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", cu
precădere în cel referitor la montarea expoziţiei permanente, intitulată de iniţiatorul
proiectului, pertinent şi realist, Din cultura şi arta popoarelor lumii (Bozan, 1993b ).
Aspectele de structură ale acesteia, pornind de la starea eterogenă şi lacunară a
patrimoniului deţinut de instituţie, includ: delimitarea concisă şi precisă pe săli,
fundamental liberă de scheme interpretative rigide ale lumii şi istoriei sau de o prea
mare încărcătură didactică, dar luând-o în calcul pentru posibile - şi numeroase ulterioare itinerarii pedagogice ghidate; numărul extrem de redus de texte; punerea în
scenă prin vitrine şi panouri modulare, cu libertate de mişcare neîngrădită; şi, mai ales,
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preponderenţa

obiectelor

recontextualizate într-un echilibru just între formula
etnografică „exotizantă" şi cea „asimilatoare", respectiv între o viziune dominată de
diferenţe şi una fundamentată pe similarităţi (Karp, 1991: 375).
Aceste principii nu au fost părăsite nici în expoziţiile temporare care,
circumscrise, majoritar, sub genericul Din creaţia artizanală a popoarelor lumii, numără
aproape nouăzeci de manifestări de-a lungul a cincisprezece ani de activitate. Ele au
furnizat o bază expozitivă integratoare şi de natură unificatoare, mai ales la nivel vizual,
ceea ce a asigurat în mare măsură caracteristicile stilistice specifice ale expoziţiilor de
la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", fiind, mereu, însuşiri vizibile în
principalele grupe de organizare a expoziţiilor temporare: a) expuneri montate în baza
patrimoniului propriu al muzeului, care după înfiinţarea instituţiei s-a dublat numeric în
urma unor operaţii legate de dinamica patrimonială (repartiţie guvernamentală de
piese, schimburi de colecţii artizanale contemporane şi donaţii); b) expoziţii şi
manifestări realizate prin colaborarea cu ambasadele ţărilor, de obicei extraeuropene,
acreditate în România; c) colaborări cu colecţionarii privaţi deţinători de patrimoniu de
profil.
Expoziţiile organizate în colaborare cu ambasadele ţărilor acreditate în România,
de cele mai multe ori însoţite de activităţi adiacente, cum ar fi conferinţe, gale de filme
sau evenimente de tip happening, ce au adus în faţa publicului şi aspecte legate de
patrimoniul cultural imaterial, au reprezentat, probabil, una din cele mai vii şi
spectaculoase forme de acţiune culturală organizate în cadrul muzeului. Nu trebuie să
uităm că dezbaterile propuse în cadrul Muzeului „Franz Binder" prin intermediul
expoziţiilor temporare sunt legate în primul rând de punerea în circulaţie a unor valori
de patrimoniu material de origine extraeuropeană, din domeniul culturii şi civilizaţiei
tradiţionale. La acest palier, la Muzeul de Etnografie Universală din Sibiu se lucrează
cu două segmente: donaţiile din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi
fondurile intrate în inventare din 1990 încoace, în cea mai mare parte obiecte de
factură artizanală. Acestea din urmă pot, cel puţin pentru unele câmpuri etnicogeografice sau tematice, să intre în completarea pieselor de secol nouăsprezece.
Legături seriale de acest fel nu pot fi totuşi stabilite decât rareori, datorită naturii,
structural parcimonioase şi foarte eterogene a patrimoniului instituţiei. Colaborările cu
ambasadele acreditate în România, care oferă de cele mai multe ori expoziţii tematice
cu orientare generală din spaţiul civilizaţiei proprii, dar şi specializate pe categorii de
reprezentare bine circumscrise, participă la o mai bună constituire a imaginii
respectivelor culturi şi civilizaţii. Cea mai mare parte a acestor expoziţii se axează pe
patrimoniu contemporan. Astfel că, privite în ansamblu, pe baza fondurilor proprii şi a
celor mai importante colaborări, expoziţiile Muzeului „Franz Binder" decupează trecutul,
care acţionează în prezent prin forme identitare din societăţi anterioare şi care,
aparţinând epocii noastre, se constituie în elemente a ceea ce va fi istoria de mâine.
Prin interacţiunile pe care le presupun, expoziţiile sunt, încă din etapa de
organizare, spaţiu de acţiune culturală. Implicările de ordin patrimonial menţionate mai
devreme, continuate uneori de donaţii sau schimburi de colecţii etnografice
contemporane, sunt exemple de exersare a schimburilor de competenţe la nivele
multiple: de la expresia legăturii dintre obiecte şi producătorii lor, la relaţia dintre
organizator şi publicul căruia îi este adresat mesajul, de la promovarea elementelor de
patrimoniu cultural imaterial prin evenimente în care sunt implicaţi purtătorii de tradiţie,
la influenţa propriu-zisă a muzeului în producerea de obiecte şi/sau promovarea
acestora. Expoziţile crează în interiorul muzeului nucleul spaţio-temporal pentru
interacţiune. Colaborările cu ambasadele, cu alte instituţii abilitate sau cu pasionaţi ai
domeniului au dus la rezultate vizibile în domeniul acţiunii culturale: ceremonii de
donaţie, schimburi de colecţii şi ateliere practice au avut loc în cadrul festiv al deschide-
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Expoziţii temporare organizate
cu patrimoniu propriu şi/sau în colaborare cu alte
muzee deţinătoare de patrimoniu extraeuropean

Din creaţia artizanală a popoarelor Lumii (1992, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001) • Jucării japoneze (1993) • Din creaţia artizanală a
popoarelor Lumii. Expoziţie itinerată la Satu Mare (1997), Alba Iulia (1998),
Oradea (1999) • Arme africane (1996) • Figura băştinaşului În colecţiile Muzeului
„Franz Binder" (1997) • Jucării japoneze În colecţiile Muzeului „Franz Binder"
(1998) • Andreas Breckner - călător În Extremul Orient (1999) • Călător La
izvoarele Nilului. Franz Binder - 1824-1875 (2000) • Călător La izvoarele Nilului.
Franz Binder - 1824-1875. Itinerare la Sebeş (2000) • Universul uman reflectat În
colecţiile Muzeului „Franz Binder" (2001) • Partener la expoziţia Sudanul, Arabia
şi Africa neagră pe malul Nilului, Loosdorf, Austria (2002) • Arme În colecţiile
Muzeului „Franz Binder" (2003) • Artă şi cultură tradiţională chineză În colecţiile
Muzeului „Franz Binder" (2003) • 1993-2003. Zece ani de La inaugurarea Muzeului
de Etnografie Universală „Franz Binder" (2003) • Specimene mumificate. Mumii
umane şi faună mumificată În colecţiile Muzeului „Franz Binder" (2003); Fildeş În
colecţiile muzeului „Franz Binder"
(2004) • Creaţie artizanală din Indonezia
(2004) • Japonia În colecţiile Muzeului „Franz Binder" (2005) • Vestimentaţie
non-europeană În colecţiile Muzeului „Franz Binder"
(2006) • Franz Binder,
călător În Africa centrală (2006) • Muzeul de Etnografie Universală „Franz
Binder" La cincisprezece ani de La inaugurare (2008)

Expoziţii

în colaborare cu ambasade

şi

temporare organizate
alte misiuni diplomatice acreditate în România

Indonezia - repere culturale (1993) • Tablouri chinezeşti din scoică,
de copac (1993) • Broderie chinezească pe mătase (1994) •
Pictură chinezească pe plută (1994) • ltinerarii Latino-americane: Cuba (1994) •
Japonia, azi (1994) • Evantaiul chinezesc (1994) • Sculptură chinezească În corn
(1994) • Pieţele oraşelor din Europa (1995) • Textile chinezeşti (1995) • Finlanda
- ţara celor 1000 de Lacuri (1996) • Din creaţia artizanală a Chinei. Bronzuri şi
ceramică (1996) • Fotografi călători În Mexic (1997) • Hong Kong - Întoarcerea La
patria mamă (1997) • Artă populară mexicană (1997) • Africa. Artă şi cultură
(expoziţia a implicat o multitudine de parteneri: muzee, ambasade, colecţionari
particulari etc.) (1997-1998) •Africa. Artă şi cultură. Itinerare la Bucureşti (1998)
• Peisaje chinezeşti • (1998) Mărturii ale culturilor amerindiene din Mexic (1999)
• Plăcerile descoperirii. Creaţie artizanală din Ecuador (1999) • Creaţie
artizanală din Ecuador. Itinerare la Mediaş (2006) şi la Satu Mare (2008) • Copacul
amate În arta mexicană (2000) • Tapiserii chinezeşti contemporane (2000) •
Opera În stil Beijing (2001) • Arhitectură din China (2001) • Rodeo În vestul
american (2002) • Pictură tradiţională chineză (2002) • Artă tradiţională
columbiană (2002) • Arta bronzului În China antică (2004) • Redescoperirea Chinei
(2005) • Păpuşi etnografie indiene. O donaţie inedită (2005) • Asingit. Artă inuită
din Canada (2006) • Moştenire sacră. Edward S. Curtis şi indienii nord-americani
(2006) • Costume populare din Mexic (2007) • Magie - Mister - Mit - Simbol.
Ceramică peruană precolumbiană (2007) • Costume tradiţionale din Peru (2008) •
Batik. Textile tradiţionale din Indonezia (2008)
bumbac

şi scoarţă
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rii unor expoziţii sau, constituite în evenimente separate, au fost urmate de evenimente
de tip expozitiv; gale de filme au derulat bidimensional informaţii legate strict de
tematica expunerii sau de natură mai generală, istorico-socială sau nemijlocit tehnică;
trupe de teatru de profesionişti au performat în spaţiul muzeal; au fost organizate
concerte sau spectacole de dansuri tradiţionale susţinute de reprezentanţi ai culturilor
de origine, dar şi exerciţii ale celor interesaţi de exersarea unor elemente culturale din
zonele de interes; evenimente culturale complexe sau axate pe domenii de specializare
mai înguste au dus la cunoaşterea unor aspecte inedite, oferind nemijlocit contactul cu
specificul etnoidentitar al spatiului de reprezentare ales.
În general, aceste acţi uni legate de cele mai multe ori de deschiderea oficială a
expoziţiilor, au fost suplimentate de forme de raportare intensificată cu mediul social al
oraşului sau al regiunii. Dincolo de instrumentele uzuale, de tipul promovării acţiunilor
prin afişe sau presă şi emisiuni radio-TV personalizate pe activităţi, au fost introduse
zile ale porţilor deschise pentru toate categoriile de public, sau pentru segmente
decupate cu precădere în funcţie de importante zile internaţionale. Ziua Internaţională a
Muzeelor, Ziua Internaţională a Familiei, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice,
Ziua Europei, completate de acţiuni punctuale, au intrat de mulţi ani în programul
Muzeului „Franz Binder", ca responsabilitate direcţionată a acestuia în mai largul
context al demersurilor de acest fel din cadrul complexului etnomuzeal sibian. Noaptea
muzeelor, acţiunea demarată de ministerul francez de resort, sub patronajul Consiliului
Europei, bine cunoscută în prezent prin larga participare la nivel naţional din ultima
ediţie, este un eveniment la care Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" a fost
partener încă de la prima ediţie, în urmă cu patru ani, cu imens succes de public de
fiecare dată.
Una din cele mai importante, şi semnificative prin rezultatele sale, modalităţi de
intensificare a relaţiei cu publicul, de data aceasta de vârstă şcolară, este implicarea
activă în programul de pedagogie muzeală. Cu un public-ţintă bine stabilit şi
circumscris de preocupări de ordin didactic focalizate pe obiectivul reaproprierii
patrimoniului cultural de către tinerele generaţii, segmentul din programul de pedagogie
muzeală care revine Muzeului „Franz Binder" din mai largul program de profil al
întregului Complex Muzeal „ASTRA", prevede anual şase teme, desfăşurate în peste
cincizeci de întâlniri pe an, adresate elevilor de clasele a III-a şi a IV-a, mai recent şi de
clasa a VIII-a. Modalitate excelentă de valorificare a potenţialului educativ al muzeului,
programul nu se substituie şcolii, ci conlucrează cu aceasta. Pornind de la patrimoniul
expus permanent sau temporar, contemporan sau cel cu istorie în spate, temele
abordate trimit spre aspecte de viaţă cotidiană comparativă, în tonalităţi tradiţionale,
sau spre ineditul oferit de unele piese cvasi-unicat la nivel naţional. Prin intermediul
unui demers intelectual şi senzorial care permite contactul nemijlocit cu obiectul,
datorat unor activităţi care stimulează imaginaţia şi creativitatea, şcolarii dobândesc,
dincolo de informaţia conceptuală, educaţia privirii şi capacitatea de observare absolut
necesară pentru a deveni, în viitor, posibili „vizitatori ideali" de muzeu. Colaborarea cu
şcoala generală este dublată de relaţia cu segmente şcolare specializate, mai ales cu
studenţii de la facultăţile de etnologie sau istorie şi patrimoniu. Aspecte legate de
patrimoniu sau de organizarea expoziţională şi de funcţionarea muzeului au fost
subiecte de lucrări de diplomă, referate pentru seminarii şi capitole din lucrări de licenţă
sau de masterat. Cu privire la acest ultim segment al acţiunii culturale, se cuvine
menţionată contribuţia activă a colectivului de specialitate al Muzeului „Franz Binder",
care a acordat întotodeauna consultaţii ample şi documentate în sălile de expoziţie şi
de studiu, depăşind, de departe, nivelul informaţional oferit de obişnuitele ghidaje,
aferente vizitării. Lasă de dorit, însă, reîntoarcerea rezultatelor de la utilizatori, în raport
0
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Colaborări

cu colecţionari particulari, ONG-uri, fotografi şi artişti plastici etc.

Artă n;ger;ană. Colecţ;a

D. D. lormeanu (1997) • Evantaje de ;er; ş; de azi. Colecţ;a AureUa
Veronica FWmon (2007) • Fotografje numerică de Max Roy (Cercul din Bordeaux, 1999) •
PodgorHle d;n Bordeaux. Expoz;ţ;e de fotografje (Cercul din Bordeaux, 2001) • Portretul.
Expoz;ţ;e de fotografje (Cercul din Bordeaux, 2002) • Co-organizator la expoziţia fotografică
Patrjmon;u construjt - patrjmon;u v;u (Cercul din Bordeaux, 2002) • CăHe arenei. Corjda.
FotografH de Franco;s Ducasse (Cercul din Bordeaux, 2005) • lnvitaţ;e la Muntele Athos.
FotografH de Yves PheUppot (Cercul din Bordeaux, 2007) • Artizanat de Karjnthja, Austrja
(1996) • Belg;a. lmag;n; etnografice (1996) •Lumea Saharei. FotografH de George Crjstea,
Suedja (1993) •Străinul aprop;at. FotografH de Stefan Drube, German;a (1997) • Lum;n; ş;
umbre. Eg;ptul de Sus. FotografH de Jen; Costea (2002) • Argentina necunoscută. Reg;unea
Guaran; în Român;a. Artizanat trad;ţ;onal ş; fotografH de Claudjo Mam;n (2004) • OvWzaţH
precolumbjene d;n Columb;a. s;tul arheologic de la San Agust;n, patrjmon;u mondjal
UNESCO. FotografH de FeUpe Ferre (2005) • Africa - ;nterpretare grafică. Pastelur; de
Mjhaela Toader (1998)
Expoziţii

de mici dimensiuni

Serii anuale de mini expoziţii, dedicate zilelor naţionale ale ţărilor reprezentate patrimonial
în colecţiile muzeului.
Mini-expoziţii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor şi Nopţii
Muzeelor, montate în spaţii şi formule neconvenţionale, cu intrare liberă
Mini-expoziţii dedicate Zilelor Francofoniei

Seminarii,

conferinţe

Cunoaşterea

de sjne ş; jntegrarea în cultura unjversală. Simpozion internaţional (1996) •
Lumea Saharei. Conferenţiar: George Cristea, Suedia (1993) • Orjentul întâln;rHor
admjrabHe. Conferenţiar: Marin Marian Bălaşa, România (2008) • Convorbirj despre Reg;unea
Guarani. Conferenţiar: Bernardo Neumann, Argentina (2004) • lndjenH guaran; djn Provjnda
M;s;ones, Argentjna şi Pr;m;; german; djn Prov;nda Mjsiones. Conferenţiar: Bernardo
Neumann, Argentina (2008) ş.a.

Alte evenimente

Multitudinea şi varietatea partenerială a acestora sunt un exemplu de acţiune culturală în
care intervenţia socială implică actori diverşi şi în care segmentul comunitar local se situează
la un loc de frunte
Even;ment ;ndonezjan: dansur; trad;ţ;onale; expoz;ţ;e de artjzanat cu vânzare; degustăr; de
produse gastronomjce trad;ţ;onale. Colaborare cu Ambasada Indoneziei (2006) • M;n;ateUer
cu demonstraţii pentru tehnica batik. Colaborare cu Ambasada Indoneziei. Eveniment produs
cu ocazia deschiderii expoziţiei Batjk (2008) • Reprezentaţii teatrale şi concerte: trupă
indoneziană - spectacol cu măşti (1998); Redtalur; de poezje ale actrjţe; Lerjda Buchholzer,
cu ocazia mai multor expoziţii: „Creaţie artizanală din China", „Copacul amate în arta
mexicană", „Corida". •Concerte susţinute de elevi şi de studenţi de la teologie, cu
raportare la tematicile expoziţiilor • Alte activităţi şcolare: Ceremon;a ceajului. Activitate
practică organizată de Liceul Pedagogic din Sibiu, în raport cu patrimoniul japonez din
expozitia „Din creatia artizanală a popoarelor lumii" (1993)

100
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

cu sursa de informaţie: în ciuda a ceea ce s-a convenit în prealabil - exceptând câteva
cazuri, faţă de care muzeul îşi exprimă gratitudinea - autorii lucrărilor respective nu au
făcut efortul de a îndrepta către arhiva ştiintifică a muzeului o copie a lucrării sau o
informare privind rezultatele obţinute în ~rma conlucrării. În raport cu această
constatare, reacţiile elevilor înscrişi în programul de pedagogie muzeală au fost mult
mai prompte, marcate de lucrări (texte sau desene, în principal) expresive şi, mai ales,
de o deosebită prospeţime a privirii.
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" şi-a marcat prin expoziţii
aniversare zece, apoi cincisprezece ani de activitate. Dincolo de reflectarea dinamicii
patrimoniale şi a exprimării acesteia în expoziţii, acestea din urmă au înregistrat şi
principalele publicaţii - scrise şi/sau pe suport digital - care au însoţit respectivele
manifestări. Promovarea din presă şi alte mijloace mass-media a fost întotdeauna
completată, în mod fericit, de tipărituri: afişe, pliante expoziţionale, cataloage de
expoziţii, micul-ghid al muzeului, cărţi poştale ilustrate etc., a căror formulă grafică şi de
conţinut s-a ridicat de fiecare dată la un înalt standard calitativ, rezultat al unei asidue
munci de cercetare ştiinţifică în domeniul patrimonial specific, completată desigur de
îndemânarea tehnică şi de inspiraţia artistică a realizatorilor. Construirea site-ului
Muzeului „Franz Binder", în completarea informaţiilor existente despre acest
departament pe site-ul general al Complexului Naţional Muzeal „ASTRA", s-a dovedit a
fi un excelent mijloc de acţiune culturală prin crearea unui spaţiu de informare şi de
comunicare cu un număr foarte mare de vizitatori, având drept urmare, de multe ori,
stabilirea de contacte şi pe alte căi: corespondenţă, propuneri de colaborare etc.
În loc de concluzii
Aşa cum arătam la începutul articolului, nu ne-am propus să trecem în revistă
realizările celor cincisprezece ani dintr-o perspectivă exhaustivă. Cititorul acestui
material a observat deja că, aşa cum arată titlul, discursul nostru a decupat în primul
rând formele cele mai evidente a ceea ce numim acţiune culturală, lăsând destul de
mult deoparte rezultatele legate de funcţiile muzeale privind sporirea, conservarea sau
restaurarea patrimoniului şi valorificarea ştiinţifică a acestuia. Nu putem însă renunţa la
câteva menţiuni, chiar dacă unele ţin de evidenţă. Prin numărul semnificativ
(aproximativ o sută) de expoziţii realizate în cei cinsprezece ani de la inaugurare,
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" marchează deopotrivă, nezgomotos
dar semnificativ, rezultatele unei cercetări ştiinţifice aprofundate a patrimoniului pe care
îl deţine. Indiferent de dimensiunile lor - de cele mai multe ori dictate de raţiuni
financiare - publicaţiile care au însoţit evenimentele, editate de departament, sunt şi
ele produsul aceloraşi eforturi. Calitatea cercetării este vizibilă mai ales în materialele
comunicate audienţei de specialitate şi grupurilor interesate, prin proiecte de cercetare
ştiinţifică, participări la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi/sau
prin publicarea în reviste şi volume de specialitate.
Începând cu jumătatea anului 2007, prin restrângerea spaţiilor expoziţionale - ca
urmare a transformării parterului clădirii în spaţiu de depozitare pentru colecţiile de
etnografie românească evacuate din Casa Albastră - Muzeul de Etnografie Universală
„Franz Binder" întâmpină piedici, deocamdată insurmontabile, în organizarea unor
expozitii de dimensiuni rezonabile. La vârsta de cincisprezece ani, traversăm o
perioadă dificilă, pe care o dorim şi o sperăm cât mai scurtă. Între timp, pentru spaţiul
de la subsolul clădirii, încă disponibil şi îmbunătăţit de lucrări de dezumidificare ce vor fi
finalizate în luna martie a anului 2009, Muzeul „Franz Binder" şi-a propus pentru viitorul
an patru expoziţii cu activităţi aferente. Ele vor însemna nu numai păstrarea ritmului
constant al acţiunii culturale, ci şi vizibile formule noi, de adaptare continuă a acesteia
la cerinţele şi provocările evenimentelor vremii.

101
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

QUINZE ANS D' ACTION CUL TURELLE
AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE UNIVERSELLE «FRANZ BINDER »
L'article est redige a l'occasion du quinzieme anniversaire du Musee «Franz Binder»,
departement du Complexe National Museal « ASTRA » de Sibiu. li s'agit d'un commentaire sur
Ies principales directions d'activite du musee le long d'une decennie et demie, avec une
preoccupation a part pour l'action culturelle developpee a travers Ies expositions et Ies
manifestations qui Ies ont accompagnees. L'article comporte plusieurs sous-chapitres : 1) Le
profet du musee d'ethnographie universelle: Ies fondements : unicite du statut ; mise en valeur
des collections en reserves depuis vingt ans ; initiateur du projet (dr. Corneliu Bucur). 2) Un
patrimoine unique et original : premisses de la mise en valeur : unicite du patrimoine (herite de
!'Association Transylvaine pour Ies Science Naturelle de Sibiu, forme par des donations de la
part des voyageurs saxons du XIXe siecle dans Ies pays d'outre mer; complete par des
collections contemporaines d'artisanat) ; orientation de la valorisation (paradigme identitaire :
connaissance du soi par la connaissance de l'alterite). 3) L'exposition comme discours: une
orientation assumee. 4) L'action cu/ture/le dans la pratique du Musee d'Ethnographie
Universelle «Franz Binder»: expositions a) avec le patrimoine de l'institution ; b) en
collaboration avec Ies ambassades des pays, surtout extra-europeennes, accreditees en
Roumanie; c) en collaborations avec des institutions et des collectionneurs prives qui
possedent des pieces ayant cette origine; d'autres manifestations qui accompagnent Ies
expositions (programmes pedagogiques, conferences ; galas de films documentaires ;
concerts ; spectacles de theâtre etc.); un dialogue entre le public et Ies organisateurs qui
assurent le caractere de musee «forum» et l'insertion dans la communaute, par la mise en
service du patrimoine pour Ies visiteurs. 5) En guise de conclusion : la situation difficile du
musee a present, esperons de courte duree, par l'obligation de transformer deux salles
d'exposition en reserves.
L'article presente plusieurs textes en cassettes : la liste des expositions temporaires et
des manifestations culturelles pendant Ies quinze ans d'activite ; courte presentation de
l'exposition permanente avec Ies noms des principaux organisateurs ; la liste des publications ;
Ies membres du collectif.
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