Maria BOZAN

LECTURA EXPUNERII MUZEALE: STRATEGII TEXTUALE

L 'article porte sur Ies expositions « ltineraires africains» et
«Couleurs de l'Afrique» organisees au Musee d'Ethnographie
«Franz Binder» de Sibiu qui, dans le contexte de l'interet
croissant pour la cu/ture materie/le africaine en Roumanie, ont
presente en 2010 et 2011 deux col/ections provenant du bassin
du fleuve Congo. Le contenu porte en particu/ier sur la maniere
dont Ies publications complementaires a ces expositions (affiches
et depliants) ont ete com;ues pour transmettre Ies intentions des
organisateurs/des auteurs, en faisant visibles et comprehensibles
pour le public Ies elements de conception au-dela de l'experience
de la visite proprement-dite. L'analyse met en evidence surtout la
maniere dont Ies textes de ces depliants ont fait la liaison entre le
dispositif de communication restreinte et le dispositif de
communication generalisee des expositions.

În ultima vreme, se pare că atracţia pentru Africa ocupă un loc din ce în ce mai
vizibil în preocupările instituţiilor de patrimoniu şi ale publicului amator de cultură din
România. Aceasta înseamnă pe de-o parte un interes, de mult cunoscut, pentru arta
„continentului negru" (paradis exotic, parţial raţionalizat prin clasificare de către esteţi şi
artişti), cu îndelungi dezbateri privind raporturile dintre „arta neagră" şi arta modernă
europeană, pe de altă parte o aplecare spre aspectele de valorificare ale creaţiilor africane
aparţinând culturii vii, prezentului în sensul lui imediat. Dacă muzeele au avut
dintotdeauna o contribuţie semnificativă la producerea de mesaj cultural în acest câmp, în
ultimii ani rolul lor s-a intensificat şi s-a diversificat.
Unde se situează, în acest nucleu de interes activităţile Muzeului de Etnografie
Universală „Franz Binder" din Sibiu? Pe ce căi primesc vizitatorii intenţiile de informare ale
organizatorilor? Articolul care urmează îşi propune să contureze fragmente dintr-un
răspuns. El acoperă perioada ultimilor doi ani de activitate (201 O şi, respectiv, 2011) şi se
referă la implementarea celor mai recente proiecte de mediatizare a colecţiilor africane ale
muzeului - ltinerarii africane şi Culorile Africii. Separând componenta expoziţională,
lucrarea face vizibile câteva din implicaţiile teoretice şi practice legate de modul în care
funcţionează activitatea de comunicare a patrimoniului prin intermediul materialelor de
promovare. Adresată cititorilor periodicului „Cibinium" ea se înscrie nu numai în
preocuparea de a creşte vizibilitatea acţiunii muzeale de punere a patrimoniului (în cazul
nostru etnografic) în serviciul societăţii (pentru memorie, educare şi dezvoltare), ci şi în
necesitatea de a actualiza periodic dimensiunea autoreflexivă a acestei activităţi.
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" posedă exerciţiul unei practici
expoziţionale îndelungate şi laborioase vizând prezentarea etnografică a Africii.
Realizează acest lucru prin valorificarea patrimoniului de profil pe care îl deţine (unele
colecţii, cum e cazul celei sudaneze donate de Franz Binder în 1862, atingând cel mai
înalt grad al excelenţei mondiale) şi prin colaborările cu factori instituţionali sau privaţi din
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ţară şi/sau din străinătate interesaţi de subiect. 1 În acest context, creşterea numărului de
activităţi culturale privind Africa în spaţiul cultural românesc, în ultimii zece ani, nu poate fi
decât o constatare îmbucurătoare, probabilitatea de a se crea o reţea de parteneriate între
organizatorii interesaţi de subiect crescând semnificativ 2 .
Am separat segmentul expoziţional al ultimelor proiecte ale Muzeului „Franz Binder"
din câteva considerente. Cele mai generale se referă la faptul că expoziţiile sunt mijlocul
de comunicare cel important al muzeelor şi că în ultimii ani, la nivel mondial, acestea au
devenit ele însele teren de cercetare. Practicând activitate muzeologică (acest „nucleu
dur" al antropologiei aplicative) în instituţia menţionată, cele două expoziţii selectate pentru
analiză au constituit pentru noi teren de lucru şi, deopotrivă, de reflectare; ca şi curator al
uneia dintre ele am beneficiat pe de-o parte de viziunea din interior a realizării activităţilor
la nivelul tuturor etapelor, pe de altă parte de posibilitatea utilizării metodei „observaţiei
participative", chiar dacă pe perioade limitate. În plus, opţiunea de a avea în vedere o a
doua expoziţie (în care implicarea noastră a constat în sarcini de coordonare şi, la
momentul necesar, în operaţii de concepere a mesajului şi de etalare propriu-zisă a
obiectelor) ne-a acordat posibilitatea unor perioade mai extinse de „observaţie
participativă" şi premisa unei viziuni analitice mai detaşate. Rămân totuşi puncte delicate,
ca muzeograf în domeniul antropologic aflându-ne în complicata poziţie în care teoria şi
practica (activitatea reflexivă critică şi producerea de cunoaştere în calitate de actor
muzeal) converg (Bouquet, 2001 ).

În cadrul acestui articol termenul colecfie se referă la ansambluri de obiecte între
care raporturile comune au fost identificate cel puţin la nivelul provenienţei şi al factorului
de coagulare (Florescu, 1994: 32).
Cuvântul expozifie face trimitere la expoziţia de muzeu, ca formă de comunicare a
unei informaţii complexe şi specializate, realizată prin prezentarea ordonată de obiecte,
materiale iconografice şi texte, adecvată scopului comunicării. Deosebim, de asemenea,
cuplul de vocabule expozi{ielexpunere: în prima accentul cade pe ansamblul spaţiilor,
instalaţiilor şi amenajărilor destinate să faciliteze prezentarea obiectelor, cea de-a doua
actualizează îndeosebi calitatea de media a amenajării (Florescu, 1994: 36 şi 169).
Cuvântul media se referă la funcţia de comunicare a expoziţiei. Sensul general
priveşte calitatea acesteia de a vizualiza evenimente absente în spaţiu sau în timp, cu
ajutorul obiectelor muzealizate care au rol de semne. Din „situaţia de expoziţie",
determinată de patru componente: fapte, elemente de expunere, autor şi vizitator
(Schărer, 2000: 9), ne vom referi mai ales la procedeele prin care organizatorii au
încercat să facă publice elementele de concepţie dincolo de experienţa vizitării
propriu-zise a expoziţiei.
În România, creşterea interesului pentru culturile africane - în sensul muzeologic,
care ne interesează în acest articol - se reflectă cel mai bine în presă. Aceasta e foarte
interesată de inedit şi exotic, mereu capabile să ,,facă ştire". Pe de altă parte, lectura
ziarelor, formulă agreată de toate categoriile de cititori, este dublată de regăsirea gazetelor
cu apariţie cotidiană şi în mediul virtual, evoluţia acestui interes se desprinde cu uşurinţă
navigând pe Internet. Astfel, expunerea mass-media indică expoziţia muzeală referitoare
la Africa drept loc de atracţie semnificativ în geografia urbană. Stau mărturie ştirile privind
1
E suficient să amintim aici expoziţiile dedicate lui Franz Binder (Călător la izvoarele Nilului, Sibiu şi Sebeş
Alba, 2000/2001, în colaborare cu Muzeul Municipiului Sebeş, jud. Alba) sau expoziţia Africa. Artă şi cultură,
organizată în anul 1997/1998, în colaborare cu Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa" din Bucureşti şi
cu participarea a şase colecţionari particulari; expoziţia a fost itinerată la Bucureşti, la Muzeul Colecţiilor de

Artă.

Un exemplu imediat este solicitarea adresată de Muzeul Judeţean Vâlcea (şi acceptată) de a i se
împrumuta pe perioadă limitată, în anul 2012, expoziţia Culorile Africii.
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manifestările care au avut loc, mai mult sau mai puţin recent, în diferite locuri din ţară. De
exemplu, în septembrie 2001 - ne spune ziarul „Bună ziua laşi" - la Palatul Culturii sunt
prezentate - după ce, cu un an înainte, o parte din ele fuseseră expuse deja la Piatra
Neamţ „300 de piese de artă africană autentică" aparţinând colecţionarului Dan Purcara,
braşovean stabilit la New York 1 . În anul 2006, Muzeul Etnografic al Moldovei din acelaşi
oraş organizează expoziţia Kinshasa - tradifional şi modern in arta africană, cu piese din
colecţia Mayaya 2 . Mai aproape în timp, în iunie 2009 la Bucureşti, la Casa de Cultură a
Studenţilor, are loc o expoziţie cu „imagini deosebite din Tunis, deşertul saharian, oazele
de munte" etc., precedată de o „seară africană" organizată cu ocazia Zilei Mondiale a
Africii. Mai aproape de Sibiu, vreme de peste trei săptămâni în luna iulie 201 O, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul" din Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat, prin diligenţa a
„6 experte în domeniu", membre ale Asociaţiei Femeilor Africane din Marea Britanie, „un
interesant şi exotic curs de artă africană" 3 . Chiar în acest an, la început de primăvară
(februarie - martie 2011 ), Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj a oferit publicului
vizitator expoziţia Spiritul Africii - ritual, tradifie, simbol, cu obiecte şi fotografii din colecţia
personală a inginerului clujean Daniel Homorodean, călător în Africa Centrală şi de Vest.
Mass-media au înregistrat, desigur, şi manifestările despre Africa realizate la
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" în acest răstimp. Aşa cum am anunţat în
introducere, în rândurile care urmează ne vom referi la expoziţiile ltinerarii africane şi
Culorile Africii. Expunerea publică a informaţiilor privind evenimentele menţionate a fost
remarcabilă, numărul de preluări ale comunicatelor de presă - aşa cum au fost ele
înaintate de organizatori sau prelucrarea acestuia sub formă de ştire - satisfăcând
aşteptările. Pentru ambele manifestări reţinem aspectul de răspândire naţională a
informaţiilor prin îndeplinirea unor indicatori ca apariţii de articole în presa cu această arie
de acoperire. În ceea ce priveşte Culorile Africii, reţinem şi publicul cu înclinaţii culturale
asigurat de apariţia în presa radio naţională, având în vedere că expoziţia a fost
prezentată într-un interviu în direct la Radio România Cultural.
În presa de specialitate, însă, vizibilitatea expoziţiilor menţionate este mult mai
redusă decât în mass-media. Nici una din activităţile enumerate în paragrafele precedente
nu a apărut, de exemplu, în Revista Muzeelor4 . Rămâne de stabilit rolul pe care l-au avut
alte forme de comunicare tipice acţiunii muzeale, cum sunt publicaţiile de popularizare şi
de îndrumare aferente acestor manifestări. Din păcate nu cunoaştem situaţia decât pentru
cazul sibian, circulaţia acestora fiind relativ restrânsă. Aici a fost realizat câte un pliant şi
câte un afiş pentru fiecare expoziţie. La modul general, tipărirea acestor materiale este
meritorie, compensând parţial, pentru memorie, caracterul inerent efemer al expoziţiilor
temporare a căror durată scurtă de derulare este cunoscută. Credem, de aceea, că a privi
mai îndeaproape cum şi pentru ce au fost produse aceste forme de comunicare
obiectivată (imagini şi texte pe un suport specific) în cazuri specifice, poate contribui la
înţelegerea modului în care ele, în sine, instrumentalizează didactica muzeologică
aplicativă.

Titulatura completă a celor două expozifii. 1. ltinerarii africane. Artefacte şi fotografii
din colecfia Violeta şi Cătălin Rang (22 septembrie - 28 noiembrie 2010) 5 ; 2. Culorile
Africii (5 mai - 1O iulie 2011 )6 .

1

http://www.bzi.ro/arta-africana-la-iasi-26758
http://www.bzi.ro/expozitie-de-arta-africana-70412, 10.08.2011
3
http://www.bjai.ro/node/763, 10.08.2011
4
V. http://www.cimec.ro/scripts/rev_muz/selarticole.asp, 12.08.2011
5
Responsabili proiect: Gabriela Călin-Mihălţian; Raluca Buşie. Concepţie tematică şi grafică a expoziţiei:
Maria Bozan, Gabriela Călin-Mihălţian. Texte pliant: Cătălin Rang; M. Bozan, G. C.-Mihălţian. Grafică afiş:
Alina Kis. DTP tipărituri: Mihaela Basarabă.
6
Curator I comisar de expoziţie: Maria Bozan. Foto tipărituri: Al. Olănescu. DTP tipărituri: M. Basarabă.
2
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Contextul spa[ial al expunerii. Elemente date: două săli la subsolul Muzeului de
Etnografie Universală „Franz Binder", Sibiu, Piaţa Mică, nr. 11; calităţi de construcţie cu
efecte dinamizatoare - plafoane boltite, „coloane" de susţinere în mijlocul sălii; paviment
din cărămidă aparentă; alternantă între suprafeţe zugrăvite pe tencuială şi panouri din
plăci de ghips-carton; culori - suprafaţă de expunere verticală albă, deasupra unei fâşii de
parament din cărămidă aparentă roşie; sistem de iluminare artificială cu posibilitate de
dirijare a fascicolului de lumină; rilogă.
Elemente ale expunerii
Elemente de expunere
Suprafaţă
Suprafaţă

de expunere
de expunere

orizontală
verticală

Expoziţia

Expoziţia

ltinerarii africane
100 mz
40 mz

Culorile Africii
100 m z
40 mz

9

9

1
1

3
2

Nr. vitrine
Nr. podiumuri
Nr. socluri
Nr. poliţe
Nr. bunuri muzeale (artefacte) expuse
Nr. fotoqrafii
Nr. exponate auxiliare (obiecte
didactice: hărti, planşe, qrafică)
Nr. panouri cu texte

-

9

40
80

71
20

5

3

13

8

Colec[ii valorificate
Colecţia Cătălin şi

Violeta Rang în expoziţia ltinerarii africane: artefacte adunate de
colecţionari pe teren în R. D. Congo în anii 1970; fotografii cu tematică etnografică,
geografică şi de ştiinţe naturale, multe realizate în rezervaţiile Virunga, Garamba, MulukuMuluku etc., împrumutate de familia Rang pentru perioada de expunere. Moduri de intrare
a pieselor în patrimoniul muzeului: achiziţii (1990) şi donaţii (2007 şi 2011 ).
Colecţia

Mayaya şi Hliban în expoziţia Culorile Africii: artefacte aduse din R. D.
Congo şi R. Congo, procurate în bună parte din Piaţa de Artă din Kinshasa sau din
Brazzaville, în primul deceniu al noului mileniu; fotografii realizate în cursul călătoriilor din
Congo şi Camerun. Vechimea artefactelor: în mare, piese de secol XX; câteva probabil
mai vechi; o parte (textile din rafie, casete şi figurine animaliere sculptate ş.a.) din anii
2005-2007. Materiale şi tehnici de producere a artefactelor: variate şi complexe. Moduri de
intrare a pieselor în patrimoniul muzeului: achiziţii (2009) şi donaţii (201 O şi 2011 ).

t d e t"tpoIome a a rtf.
e actelor expuse
Elemene
Elemente patrimoniale
valorificate
Nr. total artefacte expuse
Nr. arme traditionale
Nr. statuete din lemn, os sau fildeş
Nr. măşti
Nr. textile din rafie,
din care „catifea de Kasai"
Nr. instrumente muzicale şi/sau de
comunicare prin sunete
Nr. de fiqurine decorative,
din care sculptate în malahit
Nr. de obiecte sculptate în lemn

Expoziţia

Expoziţia

ltinerarii africane
40
14
13
10

Culorile Africii
71
-

-

8
2
22
10

3

7

-

15

-

-

6

8

32
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Obiective expozi[ionale principale
1. mai buna cunoaştere de către public a diversităţii şi complexităţii culturii
materiale şi spirituale din Africa centrală sub-sahariană;
2. expunerea unor colecţii mai puţin sau de loc prezentate;
3. dinamizarea patrimoniului muzeal prin colaborarea cu colecţionari şi/sau
pasionaţi ai domeniului, deţinători şi donatori de obiecte etnografice din regiune;
4. colaborarea cu şcoala prin extinderea ariei activităţilor extra-curriculare de
educaţie prin intermediul muzeului.
ltinerarii tematice - propuneri de circuit şi centre de interes
Expoziţia ltinerarii africane
Parcursul expoziţional s-a focalizat pe următoarele secţiuni:
a) Vânătoarea în pădurea lturi;
b) Safari - de la vânătoare la turism;
c) Artă şi ritual în Congo;
d) Cătălin Rang - călător în Africa şi colecţionar.

Obiectiv-cheie din punct de vedere tematic: obiectivul 1.
Consecinţe în expunere: dimensiune informativă şi instructiv-educativă subliniată;
obiectele şi imaginile în slujba propunerilor mesajului tematic; experienţă vizuală simultană
şi relativ subordonată mesajului pedagogic.
Expoziţia

Culorile Africii
Sugestii narative ale circuitului expoziţional: a. Călătoria, formă de contact cultural:
elemente de peisaj şi arhitectură; b. Piaţa de Artă: creativitate, meşteşug, artă populară,
artizanat; c. Materiale şi meşteşuguri inedite: ţesutul rafiei - tehnici şi modele tradiţionale;
d. Perenitatea elementelor tradiţionale în arta populară africană: exemple într-o colecţie
nou formată.
Obiectiv-cheie din punct de vedere tematic: 2.
Consecinţe în expunere: accent pe varietatea, complexitatea şi ineditul categorial al
artefactelor şi pe raportul dintre arhetipurile tradiţionale şi evoluţiile contemporane;
evidenţierea dimensiunii estetice şi decorative a pieselor; implicaţiile tematice subordonate
experienţei vizuale.
Materiale de popularizare şi Îndrumare complementare
Pentru expoziţia ltinerarii africane: afiş şi pliant.
Pentru expoziţia Culorile Africii: afiş-pliant (o filă, pe faţă
banner.
*
*
*

afiş,

pe verso pliant)

şi

Dispozitive de comunicare a expozifiei
Fiind vorba de o privire asupra modului în care funcţionează raportul dintre
expoziţie şi materialele de popularizare şi îndrumare create în raport cu ea, dintre nivelele
de comunicare pe care le utilizează muzeul, pentru analiza de faţă ne interesează
dispozitivul de comunicare restrânsă şi cel de comunicare generalizată (în terminologia lui
Jean Davallon). Într-o anumită măsură, dispozitivele de comunicare se pot înscrie în fluxuri
comune (de exemplu, dispozitivul de comunicare generalizată se suprapune parţial pe
dispozitivul comunicării mediatice) (Davallon, 1990: 594).
Conţinutul dispozitivelor diferă: pentru primul dispozitiv tematicile de expoziţie pot fi
exemplificatoare; pentru cel de-al doilea, elementele expunerii (obiecte originale
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recontextualizate; obiecte didactice create pentru expoziţie; mijloace de punere în scenă)
comunicatele de presă. Prin natura sa, dispozitivul de comunicare restrânsă
precede „situaţia de expoziţie". În măsura şi în formele în care el se suprapune peste
dispozitivul de comunicare generalizată el funcţionează după mecanismele acestuia.
„Particularitatea de comunicare în expoziţie este de a fi decalată în timp, pentru că
autorul expoziţiei nu este prezent în acelaşi timp cu vizitatorul. Această circumstanţă dă
expoziţiei anumite caractere proprii pentru media de masă, făcând comunicarea dificil de
controlat. Până la urmă, numai prin prezenta vizitatorului se stabileşte comunicarea. Întrun fel, expoziţia se construieşte odată cu fiecare vizitator, într-un mod mereu nou şi diferit
în măsura în care fiecare vizitator nu percepe faptele decât personal şi indirect." (Schărer,
afişele şi

2000: 10)
Afişelor şi bannerelor le revine un rol bine stabilit în mediatizarea expoziţiilor
muzeale. În general ele sunt rezultatul unui travaliu de echipă, produsul final trebuind să
îmbine limbajele vizuale cu cele lingvistice la un nivel creativ şi tehnic corespunzător.
Manifestările pe care le analizăm au beneficia de afişe de publicitate temporară, realizate
în culori, pe materiale cu rezistentă bună. Pentru expoziţia Culorile Africii a fost realizat şi
un banner. Pentru ltinerarii africane. Artefacte şi fotografii din colecfia Violeta şi Cătălin
Rang, imaginea a fost grafică, pentru Culorile Africii au fost utilizate imagini fotografice.
Titlurile scurte au permis utilizarea unor caractere grafice suficient de mari pentru a se
asigura o foarte bună vizibilitate a informaţiilor conţinute.
La nivel lingvistic se observă, pentru ambele expoziţii, componenta de generalizare
a titlurilor, care a fost preluată în ştirile despre evenimente aşa cum a apărut în afişe şi pe
banner. În cazul primei expoziţii, imediat după sintagma generalizantă, vizitatorul era
invitat printr-un subtitlu să descopere Africa prin fereastra oferită de întâlnirea cu o colecţie
specifică (/tinerarii africane. Artefacte şi fotografii din colecfia Violeta şi Cătălin Rang). În
cel de-al doilea accentul se punea pe o vizionare preponderent retiniană, anunţând un
context de expunere în care estetica obiectului nu trebuia să fie eludată. Dincolo de funcţia
lor de captivare, semantica unor asemenea grupuri de cuvinte implica incitarea vizitatorilor
la o activitate de descoperire personală, contextualizată totuşi de imaginile figurate în
respectivele materiale de popularizare.
În subsidiar, alegerea denumirilor a ţintit spre circumscrierea tipologică a expoziţiilor
montate. Amândouă au fost expoziţii tematice temporare. Ele au fost, în acelaşi timp, şi
expoziţii „de colecţie", putând fi definite ca atare după următoarele criterii: originea
colecţiilor - Africa sub-sahariană, bazinul fluviului Congo; categoria artefactelor etnografice şi de artă populară; selectarea obiectelor - realizată de acelaşi/aceiaşi
colecţionari. Segmentele temporale acoperite de cele două colecţii defineşte o parte din
specificitatea acestora, numărul de artefacte contemporane fiind mai mare în cazul celei
prezentate în expoziţia Culorile Africii. Organizatorii s-au străduit, în concluzie, să
îndeplinească standardele prevăzute în literatura de specialitate pentru acest tip de
manifestări, respectiv au urmărit „să prezinte valori uşor accesibile" şi să popularizeze un
fond care prin natura lui „nu este decât extrem de îngust reprezentat în expoziţia de bază",
adresându-se publicului „nu numai pe plan intelectual, ci şi pe plan afectiv" (Florescu,
1994: 173). Pe de altă parte, manifestările au oglindit, şi cu această ocazie, cele două mari
direcţii ale structurii tematice a muzeului: Din cultura şi arta popoarelor lumii, cu expunere
preponderentă a patrimoniului de secol XIX (sau format în acea perioadă; este de
altminteri şi titulatura expoziţiei permanente) şi Din creafia artizanală a popoarelor lumii,
denumire generică în care se regăsesc ca tematică şi reprezentare patrimonială cea mai
mare parte a expoziţiilor temporare. Aşa cum se menţionează în pliantul de prezentare a
departamentului, „Prin complementaritatea lor, cele două sectoare oferă o perspectivă
sugestivă asupra diversităţii, dar şi a unităţii umanului."
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Alături de documentaţia din dosarele de manifestare (mai ales de tematicile
sintetizând obiectivele şi viziunea autorilor expoziţiilor), ca formă de informare obiectivată,
pliantele de expozi{ie se dovedesc utile pentru o analizare retrospectivă a respectivei
„situaţii de expoziţie", mai ales sub aspectul clarificării mesajului adresat publicului
vizitator 1 . Pentru expoziţiile în discuţie, ultimele au oferit imagini numeroase şi pertinente
legate de piesele prezentate în expoziţii şi/sau de conţinutul activităţilor aferente acestora,
precum şi texte de diferite amplitudini. Ambele tipărituri au fost realizate color, cu imagini
la dimensiuni corespunzătoare şi texte explicative. Dacă pliantul ltinerarii africane a fost
complementar afişului manifestării, executat separat, expoziţia Culorile Africii a fost
promovată printr-un poster plasat pe o faţă a hârtiei, dublat pe verso de partea informativă,
totul pliat în şase pagini pentru fiecare faţă.
Particularitatea de comunicare a pliantelor de expoziţie constă în rolul pe care
acestea îl joacă în comunicarea expoziţiei. Se poate afirma că pliantele fac legătura între
un dispozitiv de comunicare restrânsă şi unul de comunicare generalizată, cu
suprapunerea celui din urmă, în bună măsură, peste difuzarea mediatică. Primul dispozitiv
este reflexiv. Îl identificăm destul de bine în tematica de expoziţie, a cărei adresabilitate
este cantonată îndeosebi la aria responsabilului acţiunii şi a colaboratorilor săi. Este un
instrument de lucru esenţial, în care organizatorul îşi clarifică în primul rând obiectivele şi
formele de punere în scenă (aici pot fi enumerate şi elementele de negociere conceptuală:
variante de tematici, de exemplu). Pliantul aparţine celui de-al doilea, pe care literalmente
îl „publică", în forma definită de literatura de specialitate ca „material uşor", cu imagini ca
element dominant (Florescu, 1994: 192).
Cu referire la expoziţiile propuse pentru analiză în acest articol, dintre cele mai
importante elemente ale comunicării restrânse trecute în comunicarea generalizată prin
pliant fac parte:

Datele pe care le conţin, mai ales prin trecerea timpului, pot fi tratate din ce în ce mai mult ca surse chiar şi
de către autorii textelor respective.
1
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informaţiile referitoare la colecţiile prezentate în
formare;
2. obiectivele proiectelor expoziţionale;
3. principalele jaloane ale circuitului de vizitare.
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Pliantul

expoziţiei

,Jtinerarii africane"

Să exemplificăm! În cazul expoziţiei ltinerarii africane, responsabilii şi-au propus
prezentarea unei valoroase colecţii etnografice provenite din R. D. Congo (ex-Zair),
formată în anii 1970 de Cătălin Rang, care a trăit vreme de patru ani acolo. Unele din
piesele care alcătuiesc colecţia menţionată - îndeosebi statuete de ritual, podoabe şi
obiecte de uz casnic - fac parte din prezentarea permanentă a Muzeului de Etnografie
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Universală „Franz Binder". În expoziţie, au fost etalate arme tradiţionale (arc şi tolbă cu
săgeţi, lănci,

vârfuri de lănci cu funcţie economică sau socio-monetară), măşti şi statuete
rituale din lemn şi os. Vizitatorul muzeului - al cărui circuit implica parcurgerea colecţiilor
cu etalare permanentă, urmată de vizionarea expoziţiei temporare - avea posibilitatea să
vadă Colecţia Rang în totalitatea ei. În plus, în aceasta din urmă erau prezentate şi
numeroase fotografii realizate de Cătălin Rang în perioada petrecută în Africa 1 . Se poate
spune, de altfel, că oferta acestei selecţii de fotografii intitulate „ltinerarii africane" prezentată deja la Bacău ca expoziţie independentă - a fost punctul de plecare pentru
conceptul manifestării de la Sibiu. Dacă titlul expoziţiei nu a fost subiect de negociere,
logica ordonării fotografiilor menţionate după un sistem de criterii apte să ofere adecvarea
la obiectivele expunerii de la Muzeul „Franz Binder" a constituit subiectul unei analize
atente. Respectivele ţinte au fost publicate în primele două paragrafe ale textului pliantului
şi, în acelaşi timp, au fost prezentate ca text introductiv al expoziţiei, sub formă de panou
plasat pe peretele din dreapta de la intrarea în sala de expunere. Pentru ambele cazuri se
asigura o vizibilitate foarte bună, cunoscându-se pe de-o parte aspectele psihologice ale
lecturii, pe de altă parte tendinţa naturală a mişcării vizitatorilor, respectiv de a se îndrepta
spre dreapta într-un spaţiu necunoscut. Pliantul evidenţia aceste elemente prin următorul
text:
„Prezentând piese achiziţionate de la Cătălin şi Violeta Rang, precum şi obiecte
donate de aceiaşi colecţionari, proiectul evidenţiază patrimoniul material din Africa centrală
existent la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder", familiarizează publicul cu arta
şi cultura central-africană, oferind o imagine sugestivă a alterităţii şi diversităţii culturalartistice a zonei, şi totodată extinde aria activităţilor extra-curriculare, încurajând educaţia
prin intermediul muzeului.
Expoziţia prezintă o selecţie de 40 de piese din colecţia Violeta şi Cătălin Rang
achiziţionată în 1990 şi completată cu un număr de 24 de obiecte donate de aceiaşi
colecţionari în anul 2007.
Un bogat material fotografic, pus la dispoziţia organizatorilor de către familia Rang
cu ocazia evenimentului, oferă o imagine sugestivă despre oamenii şi locurile din această
parte a lumii. Cele aproximativ 80 de fotografii au fost realizate de colaboratorii noştri în
anii 1970 cu ocazia unei călătorii de cercetare pe vastul teritoriu al R. O. Congo (ex-Zair)." 2
Organizarea expoziţiei Culorile Africii, a oferit pe de-o parte posibilitatea informării
concrete cu privire la dinamica patrimonială a departamentului de etnografie universală, pe
de altă parte condiţiile unei recapitulări 3 . Textul pliantului expoziţiei arăta în introducere că
manifestarea se înscria în programul firesc de informare a publicului cu privire la modul în
care sunt completate colecţiile „obiectul şi totodată instrumentul principal prin care ele
[muzeele] servesc societatea" şi că un asemenea demers „este deopotrivă prilej de bilanţ
şi moment de anticipare a imaginii unor activităţi viitoare."

Aceasta lăsând la o parte numeroasele diapozitive şi secvenţe filmate realizate de Cătălin Rang şi
prezentate de el în cadrul conferinţei care a precedat deschiderea expoziţiei.
2
Text din pliantul expoziţiei ltinerarii africane. Artefacte şi fotografii din colec{ia Violeta şi Cătălin Rang, Sibiu,
22 septembrie - 28 noiembrie 2010.
3
Acest lucru, probabil, într-o măsură mult mai mare pentru o audienţă mai specializată, interesată de
evoluţia generala a instituţiei muzeale.
1
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Pliantul

expoziţiei

Culorile Africii

Activitatea a pus încă o dată problema importanţei artefactelor contemporane de
etnografie şi artă populară extraeuropeană, a contextului de producere şi de utilizare a
acestora şi, desigur, a contactului cu alteritatea prin intermediul colecţiilor de acest fel.
Orientarea spre acest tip de cercetare şi colectare este în consonanţă cu caracteristicile
de globalizare ale perioadei istorice în care trăim şi cu necesitatea de a păstra urme dintro istorie în evoluţie. Pe de altă parte, în condiţiile absenţei, deocamdată, a posibilităţilor de
cercetare de teren în spaţiul extraeuropean, Muzeul „Franz Binder" dezvoltă pe această
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cale activităţi adecvate unei situaţii specifice. Parteneriatele cu colecţionari particulari,
tema călătoriei şi colaborările cu călători din spaţiul românesc pe alte continente constituie
un asemenea exemplu. Complementară, şi totodată derivată din acestea, este studierea
interesului pentru formele de cultură materială extraeuropene şi a căilor de receptare a
acestora în ţara noastră. Un loc important în acest câmp de cercetare îl ocupă tipul
relaţiilor care apar în lanţul de intermedieri, mai mult sau mai puţin amplu, dintre
producătorii de artefacte şi receptorul mai mult sau mai puţin final al acestora. În cadrul
unei studierii unei asemenea teme, foarte actuale în condiţiile globalizării masive care ne
traversează vieţile, la nivelul instanţelor de selecţie - aşa cum se sublinia la vernisajul
expoziţiei Culorile Africii - colecţionarul şi comerciantul apar ca factori-cheie în contactul
cu artefactele menţionate şi în alcătuirea unor colecţii (oricât de timide) a căror poziţie de
„reprezentare a prezentului" este strict punctuală. Notăm faptul că acest tip de exerciţiu al
expunerii muzeale este practicat şi de alte muzee din ţară, uneori cu aceiaşi parteneri de
colaborare, aşa cum reiese şi din enumerarea activităţilor care au avut loc în ultimii ani.
Explicitarea obiectivelor expoziţiei Culorile Africii a urmat căile analizate în exemplul
anterior mai ales în fila de închidere a pliantului 1 , un fel de copertă finală a acestuia, care
oferea alături de imaginea unei hărţi a regiunii şi grupurilor etnic-culturale reprezentate în
expoziţie un text edificator în acest sens. Astfel, cu privire la colecţie erau subliniate:
1.
modul de formare: achiziţie de la Ana Daniela Mayaya, colecţionar şi
comerciant de artizanat şi artă populară africană în laşi, urmată de donaţii
făcute muzeului nostru de aceeaşi A. D. Mayaya împreună cu Mihaela Hliban
„Expoziţia Culorile Africii [ ... ] are la bază o colecţie începută în anul 2009,
când au fost achiziţionate de la Ana Daniela Mayaya cincizeci şi şapte de artefacte
provenind din bazinul fluviului Congo: textile, sculpturi, instrumente muzicale,
articole de uz cotidian sau decorativ. În vara anului 201 O, la acest nucleu s-au
adăugat încă şaptezeci de obiecte şi imagini documentare, originare din aceeaşi
regiune [ ... ].
2.
componenţa: tipologia artefactelor şi repartizarea pe etnii, în colecţie
regăsindu-se piese referitoare la
„ ... nouă grupuri etnic-culturale din Africa sub-sahariană, de la est spre vest:
bembe, luba, songe, kuba, chokwe, pende, yaka, teke şi kongo, majoritatea locuitori
din Republica Democratică Congo (fostul Zair) şi Republica Congo (CongoBrazzaville ). În fotografii se regăsesc imagini din ţările menţionate precum şi din
Camerun."
3.
noutatea şi rolul acesteia în cadrul colecţiilor africane ale muzeului
„Trebuie să menţionăm caracterul inedit al acestei noi colecţii: în Muzeul
«Franz Binder», care posedă numeroase artefacte africane, ea vizează o regiune de
mare faimă etnografică, stăruitor frecventată de antropologi, muzeografi şi artişti,
dar încă prea puţin şi prea parţial reprezentată. O colecţie variată şi complexă, care
prin intermediul expoziţiei Culorile Africii deschide vizitatorilor o fereastră pasionantă
spre cunoaşterea acestui continent."
Pliantele ambelor expoziţii au căutat să umple prin conţinutul lor o parte din golul
inerent oricărei situaţii expoziţionale, gol creat de procesul de muzealizare al obiectelor
prezentate, respectiv de transformare a lor în martori ai memoriei individuale sau colective
prin scoaterea din sistemul cultural de origine şi introducerea în „realitatea fictivă" a
expoziţiei (Scharer, 2000: 9).
În pliantul ltinerarii africane, un spaţiu generos a fost acordat colecţionarului
(Cătălin Rang), cu un fel de scrisoare adresată direct publicului, cu precădere celui tânăr,
plină de căldură, în care conferenţiarul băcăuan vorbeşte despre cei patru ani petrecuţi în
Congo, despre locuitorii acelor meleaguri şi despre experienţa sa de observator a vieţii şi
tradiţiilor de acolo.
1

Se cuvine să menţionăm calitatea realizării conceptuale şi grafice a celor două pliante de expoziţie.
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În cazul expoziţiei Culorile Africii, dimensiunea pliantului a permis, pe lângă
publicarea unui număr mare de imagini, şi editarea unui text cu sugestii de lecturare
asociativă a parcursului expoziţional, exploatabile mai ales în cadrul programului de
educaţie muzeală aferent manifestării. Structura textului a atins următoarele puncte: 1) o
prezentare a problematicii expoziţiei cu posibile întrebări şi răspunsuri legate de: valoarea
estetică a obiectelor; conceptele vehiculate în raport cu creaţia artistică africană; raportul
dintre nou şi vechi, tradiţie şi inovaţie; semnificaţia documentară şi explicativă a imaginilor
şi textelor din expoziţie, asociate artefactelor; 2) informaţii despre două categorii de tehnici
şi materiale bine reprezentate în expoziţie prin artefacte şi imagini - sculptura în lemn şi
ţesutul rafiei. Enumerarea unor contexte de utilizare a respectivelor obiecte înainte de
muzealizarea lor a reprezentat tot atâtea trimiteri la valenţele de utilizare ale acestora în
expoziţii viitoare.

În loc de concluzii
Analiza de mai devreme a pornit de la faptul că, în raport cu situaţia de expoziţie,
afişele şi pliantele, ca materiale de popularizare şi îndrumare complementare expunerii,
sunt destinate să acţioneze asupra vizitatorilor. În procesul de constituire a conţinuturilor
destinate îndeplinirii acestei ţinte în cadrul expoziţiilor etnografice puse sub lupă, am
evidenţiat relaţia specială stabilită între aceste materiale şi elementele şi procesele
expunerii propriu-zise. Notăm încă o dată corespondenţa dintre părţile de mesaj cu
expresie lingvistică care apar în cele două forme de comunicare, în primul rând
concordanţa informaţiilor dintre conţinuturile incluse în materialele de îndrumare şi cele din
panourile de expoziţie, subliniată de etalarea afişului manifestării în spaţiul de expunere,
alături de textul introductiv al expoziţiei. Trebuie să menţionăm totuşi că gradul de
redundanţă al datelor mesajelor produse în situaţiile de expoziţie prezentate rămâne foarte
redus şi posedă o componentă didactică precisă în ciuda unei aparente repetiţii.
Momentele consultării pliantelor au depins, în mod firesc, de alegerea vizitatorului. Totuşi,
concordanţa de informaţii amintită mai sus şi dimensiunea textelor
orienta lectura
detaliată a pliantelor pentru un timp ulterior vizitei, ilustrând principiul incomensurabilităţii
între sistemele de semne care constituie expoziţia.
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