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CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA ICOANEI PE STICLĂ
SFÂNTUL HARALAMBIE, TRANSILVANIA, ŢARA BÂRSEI,
SECOLUL AL XIX-LEA
Dr. Iuliana POPESCU*

*cercetător ştiinţific, expert conservare şi
restaurare pictură tempera, Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Bucureşti

Abstract: The theme refers to the conservation and restoration of the
icon on glass Saint Charalampus, Transylvania, Burzenland, the 19th
century (inv. no. MS 34220/86638) and includes: a short presentation of
the object, the description of the iconographic theme, the description of
the conservation status, the results of the laboratory investigations, the
operations performed, the proposals for preventive conservation of the
icon after intervention, the studied references. The paper is illustrated with
assembly and detail pictures, made before, during and after the operations.
Keywords: conservation, restoration, icon, Saint Charalampus,
inconography, Transylvania.
Cuvinte-cheie: conservare, restaurare, icoană, Sfântul Haralambie,
inconografie, Transilvania.
1. Prezentarea icoanei
Icoana Sfântul Haralambie cu nr. inv. MS 34220/86638 face parte
din colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, Bucureşti. Este
realizată în tehnica artistică tempera cu ou pe sticlă. Sticla este de
manufactură, iar anumite elemente compoziţionale sunt poleite cu foiţă
metalică aurie. Deşi este nedatată şi nesemnată, stilul şi tehnica artistică în
care a fost realizată au determinat încadrarea ei în categoria icoanelor de
Şcoală românească, Transilvania, Ţara Bârsei, secolul al XIX-lea. Icoana a
fost achiziţionată la data de 15.10.1981 cu 250 lei, de la Popescu Titu din
Bucureşti. A fost reevaluată la suma de 12.000 lei, conform Borderoului
281/2.02.2016.
2. Descrierea temei iconografice
Tema iconografică reprezentată în icoana studiată este Sfântul
Haralambie.
Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie a trăit până la cea mai înaintată
vârstă, având 113 ani când a fost torturat şi martirizat pentru că nu a vrut
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să-şi renege credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos şi să se închine zeilor
păgâni. A fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică (în Turcia de
astăzi), răspândind creştinismul în acele ţinuturi şi călăuzindu-i pe oameni
pe calea mântuirii. Pe vremea împăratului Septimiu Sever (193-211), când a
fost declanşată o nouă perioadă de prigonire a creştinilor, Sfântul a fost
arestat din ordinul proconsulului Lucian al Magneziei. Mărturisindu-şi în
continuare credinţa în Hristos şi refuzând închinarea la idoli, Sfântul
Haralambie a fost martirizat împreună cu Mucenicii Porfirie şi Vaptos şi cu
trei Sfinte Muceniţe, în anul 202. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face
la 10 februarie.
În iconografia ortodoxă bizantină, Sfântul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar în cea rusească, în chip de ierarh.
Sfântul Haralambie este cunoscut ca mare făcător de minuni,
apărător al oamenilor şi animalelor împotriva bolilor şi foametei. Sfântul
este vestit pentru vindecarea unui orb, a unor bolnavi de ciumă şi pentru
învierea unor morţi. În acelaşi timp se spune că, atunci când nu există
credinţă, Sfântul Haralambie poate slobozi bolile.
În icoana studiată, Sfântul Haralambie binecuvântează cu mâna
dreaptă iar în mâna stângă ţine Evanghelia. Mustaţa, barba şi pletele
Sfântului sunt albe, exprimând înţelepciunea sa. Sfântul este înveşmântat în
felon vermillon şi omofor auriu decorat cu motivul Sfintei Cruci. Pe cap
poartă mitră, iar în jurul capului are aureolă aurie. La picioarele Sfântului se
află o fiinţă cu trup şi chip uman care personifică boala, ciuma, o maladie
care a decimat în mai multe rânduri populaţia Europei medievale. Aceasta
are pe cap coarne şi ţine în mâna dreaptă simbolul morţii - coasa. Sfântul
Haralambie ţine în lanţuri Ciuma, gestul sugerând biruinţa Sfântului asupra
bolii şi a morţii. De o parte şi de alta a Sfântului Haralambie sunt reprezentate două elemente cosmice - Soarele şi Luna. În plan superior, pe
banda orizontală de culoare galbenă, se află inscripţia cu litere chirilice
Sfântul Haralambie.
Fondul icoanei este presărat cu flori roşii stilizate şi cuprinde două
registre: unul superior sugerând spaţiul celest, pictat cu albastru (deasupra
arcadei şi în interiorul acesteia până la banda galbenă, pe care se află
inscripţia), şi un altul inferior, reprezentând spaţiul terestru, pictat cu verde
(care porneşte de sub inscripţie şi se desfăşoară până la baza icoanei).
Icoana prezintă un ancadrament decorat cu motivul funiei (simbolul
infinitului), care delimitează spaţiul celest de cel terestru. Acest element
arhitectural cuprinde două coloane laterale, ornamentate cu grupuri de
linii oblice şi verticale iar la partea superioară, o arcadă marcată prin linii
curbe, vălurite şi oblice.
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3. Descrierea stării de conservare a icoanei înainte de restaurare
Diagnosticul
Icoana este un sistem unitar compus din: sticla de manufactură
pictată pe verso, rama şi capacul de protecţie, din lemn de brad.
Îmbătrânirea materialelor, variaţiile de temperatură şi umiditate, şocurile
mecanice la care a fost expusă icoana, constituie cauzele ce au condus la
apariţia numeroaselor degradări, existente la nivelul elementelor componente ale acesteia. Icoana nu prezintă atac biologic activ. Prezentând o
problematică foarte complexă din punct de vedere al structurii materiale, al
tehnicii artistice şi al stării de conservare, icoana a necesitat efectuarea unor
atente investigaţii de laborator, care au contribuit la identificarea
materialelor utilizate, precum şi la datarea ei. Din cauza degradărilor
avansate, a fost necesară efectuarea unor intervenţii cu grad de dificultate
ridicat, lucrările fiind realizate în Laboratorul de Conservare şi restaurare
Patrimoniu al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. În procesul de
conservare şi restaurare au fost utilizate cele mai adecvate materiale,
tehnici şi tehnologii.
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Fig. 1 şi 2. Ansamblu, faţă şi verso, la lumină
directă, înainte de restaurare.
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a) Suportul din sticlă
Suportul din sticlă de manufactură, cu dimensiunile
de 28,7 x 23,2 x 0,1 cm nu este bine fixat în ramă şi prezintă
deficienţe de fabricaţie: bule de aer, noduleţe, rizuri,
margini inegale din cauza tăierii defectuoase a sticlei.
Degradările suportului: lacune cauzate de tăierea
defectuoasă a plăcuţei de sticlă (pe latura dreaptă, în zona
mediană); zgârieturi, depuneri aderente (pământ, nisip,
materii grase, pete de culoare brună), depuneri neaderente
(praf).
b) Pelicula de culoare
Pictura este realizată în tehnica tempera cu ou, grasă,
pe suport din sticlă de manufactură. Pelicula de culoare este
aşternută pe sticlă în strat subţire şi este foarte degradată.
Pentru fixarea sticlei în ramă, au fost aşezate pe falţurile
ramei fragmente (tampoane) de hârtie, împăturite în mai
multe straturi. Cu timpul, hârtia a îmbătrânit, a devenit
rigidă, aderând în unele locuri la pelicula de culoare şi
punând în pericol integritatea acesteia. Desprinderea hârtiei
poate antrena fragmente de peliculă îmbătrânită, casantă,
făcând imposibilă recuperarea acestora.
Degradările peliculei de culoare: eroziuni, cracluri,
desprinderi oarbe şi sub formă de acoperiş în două ape,
lacune, depuneri aderente (pământ, nisip, materii grase ş.a.),
depuneri neaderente (pânze de păianjeni, praf, insecte
moarte, resturi de hârtie îmbătrânită, alte materii); la nivelul
foiţei metalice sunt prezente oxidări, eroziuni, desprinderi,
lacune.
c) Rama
Rama icoanei, cu dimensiunile de 46,6 x 40,8 x
1,2 cm are formă dreptunghiulară şi este realizată din lemn
de brad, îndeplinind funcţii estetice şi de protecţie. Este
profilată cu două caneluri şi cuprinde două benzi: una mai
lată, situată la exterior, vopsită în ocru şi ornamentată cu linii
Fig. 3 şi 4. Ansamblu-verso, după detaşarea capacului de protecţie de pe ramă degradările ramei şi peliculei de culoare (sus); Ansamblu-verso, capacul de
protecţie detaşat de pe ramă, înainte de restaurare (jos).
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curbe trasate cu negru, alta mai îngustă dispusă la interior, vopsită în roşu
vermillon şi marcată de cele două caneluri. Baghetele din care este
alcătuită rama sunt încheiate la colţuri, în unghi de 45° şi fixate cu pene.
Potrivit tradiţiei în zona mediană a baghetei superioare a fost practicat un
orificiu prin care trece sfoara, ce serveşte ca agăţătoare pentru etalarea
icoanei. Ulterior au mai fost practicate (inadecvat) două orificii (câte unul la
partea inferioară a baghetelor laterale ale ramei), în scopul creării unor
elemente suplimentare la sistemul de etalare a obiectului. Tehnica rudimentară în care a fost realizată rama justifică existenţa unor deficienţe:
laturi inegale (din cauza montării asimetrice a baghetelor), lacune superficiale (aşchieri), noduri de structură (pe latura inferioară).
Degradările ramei: instabilitatea baghetelor la colţurile ramei şi
uşoara distanţare a acestora pe linia de încheiere, ca urmare a uscării
lemnului şi a penelor; strat mat alb-gălbui (posibil lac sau ceară), îmbătrânit,
aplicat inegal pe faţa ramei; eroziuni; lacune; fisuri pe muchiile baghetelor
(pe verso, superior şi inferior); zgârieturi (pe faţă); urme de cuie (pe verso);
două orificii practicate ulterior (inadecvat) la partea inferioară a baghetelor
laterale ale ramei, în scopul creării unor elemente suplimentare la sistemul
de etalare a obiectului; sporadic, orificii de zbor - urme ale unui atac xilofag
inactiv în prezent; pete mici negre, brune, cenuşii - urme ale unui atac
fungic inactiv în prezent; depuneri aderente - materii grase, produşi de
metabolism proveniţi de la insectele atrase de materiile organice din
structura icoanei; depuneri neaderente - pânze de păianjeni, coconi de
mătase în care au fost depuse ouă de păianjeni, insecte moarte, exuvii, praf;
agăţătoare din sfoară îmbătrânită, lipsită de rezistenţă.
d) Capacul de protecţie
Capacul de protecţie realizat din lemn de brad prelucrat rudimentar
este montat pe versoul icoanei, fiind fixat în cuie metalice pe spatele ramei.
Este alcătuit din două planşe dreptunghiulare (cu muchiile teşite) dispuse
orizontal. Prelucrarea lemnului cu mijloace rudimentare a condus la
aspectul neglijent al capacului, acesta prezentând o suprafaţă rugoasă, cu
aşchii lemnoase mai accentuate pe interiorul planşelor. Lemnul mai
prezintă şi numeroase noduri de structură.
Degradările capacului de protecţie: eroziuni, fisuri accentuate (la
baza planşei superioare) existând riscul producerii unor fracturi cu
pierderea fragmentelor de lemn; zgârieturi, urme de cuie; pete crem,
negre, gri - urme ale unui atac fungic inactiv în prezent şi produşi de
metabolism proveniţi de la diverse insecte; orificii de zbor - urme ale unui
atac xilofag inactiv în prezent; depuneri aderente - materii grase, produşi de
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metabolism proveniţi de la insectele atrase de materiile organice din
structura icoanei; depuneri neaderente - pânze de păianjeni, coconi de
mătase în care au fost depuse ouă de păianjen, insecte moarte, exuvii; praf.
4. Rezultatele investigaţiilor de laborator
Icoana a fost analizată în Laboratorul de investigaţii fizico-chimice al
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” prin spectrometrie de
fluorescenţă de raze X (nedistructiv), de către dr. ing. fizician Vivian
Dragomir şi dr. Iulia Anania - biolog. Au fost identificate elementele
chimice prezente în 7 probe (5 probe de pigmenţi şi 2 probe de foiţă
metalică aurie), cu ajutorul spectrometrului portabil de fluorescenţă de
raze X (InnovX Systems Alpha Series 4000) şi s-a întocmit Raportul de
analize fizico-chimice Nr.7/17.09.2014, însoţit de imaginile foto directe şi
de fişa analizelor spectrometrice efectuate asupra probelor. Din studiul
imaginilor directe, coroborat cu rezultatele spectrometriei de raze X, cu
observaţia microscopică şi rezultatele testelor de identificare a lianţilor,
rezultă următoarele concluzii:
1. Pigmenţii identificaţi sunt Miniu de Plumb, Albastru ultramarin
(P18 şi P20), Alb de zinc, Ocru galben, Ocru roşu, Verde de crom, Galben
de crom şi/sau Galben citron, Sienna, Negru de cărbune sau mineral;
aceştia au fost utilizaţi în următoarele combinaţii: Roşu - Miniu de plumb şi
urme de ocruri; Albastru - Alb de zinc şi Albastru ultramarin; pământuri în

Fig. 5. Proba P19 - spectru test fluorescenţă
raze X, verso, lateral dreapta, culoarea roşie:
miniu de plumb, puţin alb de zinc.
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foarte mică proporţie şi negru. Galben - Galben crom cu Alb de zinc sau
Galben citron cu Verde de crom/Galben de crom şi puţin ultramarin,
probabil varianta a doua, după tonul de culoare. Prezenţa Ba în două probe
poate fi datorată şi unui Galben de bariu, fiind exclusă prezenţa
lithoponului, care nu apare în nicio altă probă şi nici în alb. Carnaţie (braţ,
păr) - Alb de zinc, foarte puţin Miniu de plumb şi puţin Albastru (posibil
ultramarin).
2. Liantul utilizat pentru pictură este emulsia de ou grasă.
3. Foiţa metalică aurie utilizată pentru poleirea anumitor elemente
compoziţionale este un aliaj din categoria alamelor pe bază de Cu-Zn-Pb
(81%, 11%, 6% + urme).
5. Descrierea lucrărilor de conservare şi restaurare efectuate
În vederea efectuării investigaţiilor de laborator şi a intervenţiilor de
conservare şi restaurare a icoanei s-a procedat la dezasamblarea elementelor componente ale acesteia: sticla pictată, rama şi capacul de protecţie
din lemn. Dezasamblarea componentelor în vederea desfăşurării procesului de restaurare şi asamblarea acestora după finalizarea lucrărilor au fost
realizate în colaborare cu domnul Constantin Răducan - restaurator lemn.
a) Lucrările efectuate la nivelul suportului de sticlă
1. S-a efectuat desprăfuirea sticlei cu ajutorul unei pensule late, cu
păr moale.
2. S-a realizat dezinfectarea şi curăţarea feţei sticlei cu soluţie pe
bază de alcool etilic şi apă distilată, în concentraţie 1:1.
b) Lucrările efectuate la nivelul peliculei de culoare
1. S-a efectuat desprăfuirea peliculei de culoare cu ajutorul unei
pensule cu păr moale, intervenind cu atenţie deosebită numai în zonele în
care pelicula a permis această operaţiune, evitând astfel degradarea ei.
Pentru îndepărtarea depunerilor neaderente (pânze de păianjeni, praf,
insecte moarte, resturi de hârtie îmbătrânită) şi a depunerilor aderente
(pământ, nisip), s-a intervenit mecanic cu pensula şi penseta, operaţiunea
efectuându-se numai atât cât a permis pelicula de culoare, fără a-i pune în
pericol integritatea.
2. S-a realizat consolidarea peliculei de culoare cu emulsie de
gălbenuş de ou (1 parte galbenuş + 3 părţi apă distilată + acid
acetilsalicilic - conservant şi fungicid), prin pulverizare în ploaie fină, cu
ajutorul suflătorului metalic. Au fost aplicate mai multe straturi de emulsie,
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Fig. 6. Detalii, verso, în timpul restaurării:
a, b - aspecte din timpul curăţării mecanice
a peliculei de culoare; c - după curăţarea
chimică a peliculei de culoare.

a

b
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Fig. 7 şi 8. Ansamblu, verso şi faţă, după
consolidarea, curăţarea şi integrarea
cromatică a peliculei de culoare.
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la intervale de timp de circa trei ore, până când pelicula desprinsă a aderat
la suport. În zonele cu desprinderi accentuate s-a acţionat cu pensula fină,
presând pelicula pentru a reveni la suport.
3. S-a efectuat curăţarea peliculei de culoare cu emulsie de
gălbenuş de ou (1 parte gălbenuş + 4 părţi apă distilată + conservant - acid
acetilsalicilic), utilizând pensula şi beţişoare cu tampoane de vată.
4. Integrarea cromatică a peliculei de culoare s-a realizat în culori de
apă (acuarelă) diluate cu emulsie de gălbenuş de ou (1 parte gălbenuş + 710 părţi apă distilată + conservant - Acid acetilsalicilic), utilizând pensule
fine şi intervenind strict în zonele lacunare, fără a depăşi limitele acestora.
c) Lucrările efectuate la nivelul ramei
1. S-a efectuat desprăfuirea ramei cu o pensulă lată cu păr moale.
2. Rama a fost curăţată şi dezinfectată pe verso cu soluţie pe bază de
alcool etilic absolut şi apă distilată, în proporţie 1:1. Pe faţa ramei s-a
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acţionat cu aceeaşi soluţie în care s-au adaugat câteva picături de glicerină,
iar pentru îndepărtarea peliculei de culoare alb-gălbui de pe faţa ramei s-au
utilizat soluţii pe bază de alcool etilic absolut, white spirit, ulei de in şi
amoniac în concentraţii diferite, alternate cu emulsie de gălbenuş de ou
(1 parte gălbenuş+4 părţi apă distilată+conservant - acid acetilsalicilic).
3. S-a realizat un tratament preventiv, cu substanţă insecto-fungicidă
(Resistol), care a fost aplicată prin pensulare, în două etape, la un interval de
10 zile.
4. S-a efectuat consolidarea ramei la colţuri şi în zona fisurii (lateral
dreapta) cu clei de oase. Pentru aceasta s-au utilizat cleme metalice cu
şurub reglabil.
5. Au fost completate lacunele şi orificiile practicate pe baghetele
laterale (inferior) cu chit de rumeguş. Finisarea completărilor s-a efectuat cu
hârtie abrazivă (şmirghel de diverse porozităţi).
6. S-a efectuat integrarea cromatică a ramei cu baiţ brun.
7. Peliculizarea feţei şi canturilor ramei cu o emulsie slabă pe bază
de ceară de albine în white spirit şi lustruirea suprafeţei peliculizate cu un
fragment de pâslă.
8. Pentru fixarea corespunzătoare a plăcuţei de sticlă în ramă, au fost
utilizate fragmente de plută, acestea fiind lipite pe falţul interior al ramei cu
ajutorul unui adeziv epoxidic bicomponent - BISON EPOXI UNIVERSAL.
9. S-a creat o agăţătoare nouă, din sfoară. Firul textil a fost trecut prin
orificiul situat în zona mediană a baghetei superioare a ramei, respectând
tehnica tradiţională de expunere a icoanei.
d) Lucrările efectuate la nivelul capacului de protecţie
1. S-a efectuat desprăfuirea capacului cu o pensulă lată cu păr moale
şi au fost extrase cuiele metalice ruginite din capac.
2. Capacul a fost curăţat şi dezinfectat cu soluţie pe bază de alcool
etilic şi apă distilată, în proporţie 1:1. S-a realizat un tratament preventiv, cu
substanţă insecto-fungicidă (Resistol) care a fost aplicată prin pensulare în
două etape, la un interval de 10 zile.
3. S-a efectuat consolidarea capacului cu clei de oase fungicizat.
4. Au fost completate fisurile existente în masa lemnoasă, cu câlţi şi
clei de oase fungicizat, iar lacunele cu chit de rumeguş (pulbere lemnoasă şi
clei de oase fungicizat). Chiturile au fost finisate cu şmirghel de diferite
porozităţi. Integrarea cromatică a completărilor s-a realizat în baiţ brun.
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Fig. 9. Ansamblu, verso, după restaurare. Pentru
fixarea icoanei în ramă au fost aplicate fragmente
de plută pe falţul ramei.
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5. A fost peliculizat versoul capacului cu o emulsie slabă de ceară de
albine în white spirit.
6. După restaurarea tuturor componentelor s-a procedat la asamblarea acestora. Capacul de protecţie a fost fixat pe ramă în holţşuruburi,
cu ajutorul şurubelniţei electrice, evitând pericolul expunerii sticlei pictate
la şocuri mecanice şi prevenind producerea unor eventuale fracturi la
nivelul acesteia.

Fig. 10 şi 11. Ansamblu, faţă şi verso, după
restaurarea icoanei.

6. Propuneri în vederea conservării preventive a icoanei după
restaurare
După restaurare, icoana va fi protejată cu folie de Liatex (pH neutru)
şi va fi păstrată în sertarul modulului de protecţie din colecţia Religioase a
Muzeului Naţional al Satului unde există un microclimat stabil. Obiectul va
fi ţinut sub observaţie, conform procedurii de monitorizare a stării de
conservare a bunurilor cultural-artistice din colecţia de patrimoniu.
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Fig. 12. Detaliu, faţă, după restaurare Sfântul Haralambie binecuvântând
credincioşii.
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Abstract: This paper presents some aspects regarding the
appearance of the church prints, especially of the Mineie in our country, as
well as the description and the state of conservation of the specimens from
the collection of the Câmpulung Municipal Museum.
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Ioan Rămureanu, M. Sesan, T. Badogae,
Istoria Bisericească Universală, vol. II, Ed.
Institutului Biblic şi de misiune Ortodoxă,
Bucureşti, 1993, p. 332.

2

Ibidem, p. 328.

Cunoaşterea şi folosirea izvoarelor are o importanţă capitală în
studiul istoriei în general, fiind mărturii materiale şi spirituale despre
existenţa, acţiunea, rolul şi importanţa oamenilor, instituţiilor, ideilor care
au făcut istoria. Istoria bisericească universală ajută toate celelalte
discipline teologice şi completează, la rândul ei, pe unele dintre ele. În
general, cultura teologică ortodoxă a parcurs, în secolele XVI – XVIII, o
perioadă înfloritoare, ducând spre progresul şi renaşterea din secolul al
XIX-lea1. Cultul a îndeplinit în viaţa creştină un rol foarte însemnat,
menţinând unitatea şi solidaritatea comunităţii creştine. Având convingerea că un credincios care vine la biserică trebuie să înţeleagă ceea ce se
citeşte şi se cântă, episcopii şi mitropoliţii secolelor XVII-XVIII au făcut ca
preocuparea centrală a activităţii lor să fie traducerea cărţilor liturgice în
limba română şi tipărirea acestora. Primele tipărituri în ţara noastră au
apărut în secolul XVII, Noul Testament de la Bălgrad în 1648, Biblia de la
Bucureşti în 1688, iar personalităţile şi creatorii limbii literare româneşti au
fost mitropoliţii Ştefan, Teodosie, Antim Ivireanu din Ţara Românească,
precum şi episcopii Damaschin şi Chesarie de la Râmnic2. Unul dintre
mitropoliţii Ungrovlahiei, Antim Ivireanul (+1716), personalitate de prim
rang a epocii lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), a fost un tipograf
renumit al cărţilor de cult în limbile slavă, română, greacă, arabă şi
georgiană şi cel căruia îi revine meritul deosebit de a fi introdus definitiv
limba română în slujba bisericească. După cum afirma Aurel Dâmboiu,
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„pentru tipărirea cărţilor bisericeşti era nevoie de hârtie, care era importată
din Veneţia, astfel că în anul 1539 Johann Fuchs şi Johann Benkner
înfiinţează o moară de hârtie la Braşov, care este prima moară de hârtie din
Ţara Românească atestată din punct de vedere istoric şi totodată prima
moară de hârtie din tot sud-estul Europei”3. În Ţara Românească, o serie de
documente atestă existenţa mai multor mori de hârtie, una dintre ele
funcţionând în apropiere de Govora, alta la Călimăneşti iar mai târziu a
apărut moara domnească înfiinţată de domnitorul Matei Basarab (16321654) în apropiere de Târgovişte sau de Câmpulung, în anul 1640. Despre
existenţa acestor mori ne vorbeşte Udrişte Năsturel, marele logofăt al Ţării
Româneşti care, în precuvântarea Mineiului tipărit în 1643 la tipografia
Câmpulung, aduce mulţumiri lui Matei Basarab pentru multele binefaceri,
şi-l roagă să-l mai ajute cu hârtie fabricată la moara de hârtie domnească4.
Mai târziu, în anul 1775, domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774-1782) dă un
hrisov de înfiinţare a unei harturghii (atelier de hârtie) pe apa Lauta din
judeţul Ilfov. Domnitorul a scăzut birul anual pentru lucrători, a asigurat
condiţii fiscale convenabile strângătorilor de cârpe şi a micşorat vama
pentru hârtia vândută în Turcia, în vederea concurării cu hârtia veneţiană.
Cu toate acestea, în anul 1778 intervine falimentul acestei hartughii5.
Numărul tipografiilor patronate de domnii şi mitropoliţii Ţării
Româneşti şi ai Moldovei a fost în continuă creştere şi au apărut în
următoarele localităţi: Câmpulung, Govora, Dealu, Târgovişte, Bucureşti,
Buzău, Snagov, Râmnic, Iaşi, Alba Iulia, Sebeş. Unele din ele au fost trimise
de la Kiev – cele de la Câmpulung şi Govora – în timpul lui Matei Basarab şi
cele de la Iaşi în timpul lui Vasile Lupu, iar mai târziu de la Moscova cea de
la Iaşi. Aceste tipografii au dat la lumină numeroase cărţi de slujbă, în
română şi slavonă, la care se adaugă cele în greacă şi arabă, pentru
credincioşii din Balcani şi Orientul Apropiat. În secolul XVIII s-a continuat
acţiunea de introducere a limbii române în biserică, întâi prin traducerea şi
tipărirea rânduielilor tipiconale, apoi prin traducerea şi tipărirea lecturilor
biblice şi, în sfârşit, prin traducerea şi tipărirea întregii slujbe în limba
română6.
Sunt vrednice de subliniat strădaniile cărturăreşti ale mitropolitului
Grigorie II şi aportul deosebit al domnitorului Alexandru Ipsilanti, om luminat care a adus multe înnoiri progresiste în viaţa Ţării Româneşti7. În cei peste
25 ani de păstorire ai mitropolitului Grigorie II s-au tipărit aproximativ 40 de
cărţi româneşti, fie de slujbă, fie de învăţătură, precum: Evanghelia - 1760,
1775, Antologhionul - 1762, 1766, 1777, 1786, Ceaslovul - 1767, Molitvelnicul - 1764, Penticostarul - 1768, 1782, Triodul - 1768, Octoihul - 1774,
Apostolul - 1774, 1784, Psaltirea - 1775, 1780, Liturghierul - 1780, ş.a.8
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Mitropolitul Grigorie II a avut un rol însemnat în lucrarea de
traducere şi tipărire a Mineelor de la Râmnic, între anii 1776-1780 de către
ucenicii săi, episcopii Chesarie (1773-1780) şi Filaret (1780-1792)9. Opera
de căpătâi a lui Chesarie o constituie Mineiele pe octombrie - martie,
tipărite pentru prima oară în română între anii 1776-1779, pe octombrie în
1776, noiembrie 1778, iar celelalte patru în 177910. În anul 1780, a fost ales
episcop la Râmnic, în locul lui Chesarie, un alt ucenic al mitropolitului
Grigorie, numit Filaret. Acesta a tipărit aici peste 25 de lucrări între care se
remarcă şi cele şase Mineie pe lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august,
septembrie11.
Mineiul (în greaca veche Μηναιον) este o carte bisericească din ritul
bizantin ce conţine slujbele sărbătorilor cu dată fixă, pentru fiecare lună de
peste anul bisericesc. Există deci douăsprezece mineie pentru cele
douăsprezece luni ale anului. Biserica Ortodoxă din Ţările Române a
folosit pentru traducerea mineielor variantele greceşti (Constantinopol şi
Veneţia) din următoarele motive: vechimea tradiţiei manuscriselor
greceşti, legăturile Ţărilor Române cu Muntele Athos, influenţa liturghiei
greceşti în epoca fanariotă, dependenţa de veacuri a Bisericii române faţă
de Patriarhia de la Constantinopol. Astfel, mineiele româneşti de astăzi nu
conţin practic nici un sfânt din tradiţia rusă.
În anul 1698 s-au tipărit cele 12 Mineie care au văzut atunci pentru
prima oară lumina tiparului în ţara noastră. Chiar pe foaia de titlu se preciza
că Mineiele aveau tipicul şi sinaxariul pe limba rumânească, restul în
slavoneşte, însuşi episcopul Buzăului chir Mitrofan fiind tipograf. Volumul
pe septembrie avea – după foaia de titlu – o scrisoare a mitropolitului
Teodosie către Constantin Brâncoveanu iar, la sfârşit, două înştiinţări ale lui
Mitrofan: în prima cerea iertare cititorilor pentru greşelile de tipar iar într-a
doua, arăta că traducerile din greceşte în româneşte le făcuse acelaşi Radu
Greceanu12.
În legătură cu traducătorii acestor Mineie s-au formulat până acum
mai multe păreri, cea mai acreditată fiind aceea că traducerea ar aparţine
episcopilor Chesarie şi Filaret, aşa cum se arată în foile de titlu13.
O altă contribuţie preţioasă a celor doi episcopi o constituie
prefeţele celor 12 Mineie. În cele şase prefeţe semnate de Chesarie, el
lămureşte însemnătatea lunii respective, pe temeiuri istorice şi mitologice,
înfăţişează datinile religioase de obârşie romană păstrate de poporul
nostru, întâmplările biblice, precum şi sărbătorile ortodoxe din fiecare
lună. Aceste Mineie au făcut să se audă pentru prima dată în biserică în
zilele de rând, slujba românească în totalitatea ei14.
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Meşterii tipografi au fost Constantin Mihailovici şi Dimitrie
Mihailovici, fiii lui Mihail Atanasievici şi unchiul lor, Ion Constantin
Atanasievici15. Cu toate că este vorba de texte traduse, Mineiele de la
Râmnic reprezintă o sinteză a eforturilor de creare a unei limbi bisericeşti
unitare, pe baza limbii populare, un adevărat monument de limbă
românească, o contribuţie de seamă în procesul de formare, de îmbogăţire
şi de mlădiere a limbii române literare. Seria celor 12 Mineie s-a mai tipărit
la Buda, între anii 1804-1805, apoi la mânăstirea Neamţ, între anii 18301832 şi la Sibiu, între 1853-185616.
În patrimoniul Muzeului Municipal Câmpulung există 11 mineie,
dintre care opt sunt tipărite la Episcopia Râmnicului, în timpul domniei lui
Ioan Alexandru Ipsilanti, între anii 1776 - 1780, două sunt tipărite între anii
1740 - 1780, iar unul este tipărit la Mitropolia Bucureştilor, între anii 1770 1780. Sunt câte două mineie pe lunile ianuarie şi octombrie şi câte unul pe
februarie, aprilie, iunie, august, septembrie, noiembrie şi decembrie.
Cele 11 mineie au intrat în patrimoniul Muzeului Municipal Câmpulung în data de 12.12.1977 şi fac parte din colecţia de iconografie alături de
alte cărţi bisericeşti precum: o biblie, vieţile sfinţilor, un penticostar, un
octoih, un liturghier, un evanghelier, un antologhion şi un triod.
Mineiul pe luna ianuarie, nr. inv. 23/27
Descriere: Este scris de copişti, nu tipografiat, între anii 1740-1780,
în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti şi a mitropolitului Chesarie.
Prima copertă are lipită o etichetă pe care scrie cu cerneală neagră Mineiu
tipărit între anii 1740-1780, mai are imprimat central, prin gofrare, un
medalion de formă rombică, stilizat cu scenă religioasă încadrată de motive
florale pe margine. Acesta este încadrat de două nervuri imprimate sec,
care formează un dreptunghi, iar din colţurile lui pornesc linii ce ajung în
colţuri şi împart pagina în patru registre. Scrisul este realizat cu cerneală
neagră şi roşie pe hârtie fabricată manual, cu filigran, iar vignetele sunt
ornate cu motive vegetale şi cu tematică religioasă. Cartea prezintă note
manuscris realizate cu cerneală albastră şi neagră, în interior şi pe forzaţul
posterior. Pe prima faţă a forzaţului posterior este înscris cu cerneală
albastră 1885 ianăre do 27, Câmpulungu mai jos, iar pe cealaltă scrie cu
cerneală neagră Vădută de Noi şi declarată pentru Biserica Fundeni, 1881,
ianuarie 21, alături de o ştampilă a Protoeriei Judeţului Muscel România.
Dimensiuni: h x l x g = 30 cm x 20 cm x 4,5 cm; textul este scris pe
două coloane cu câte 40 de rânduri.
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Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură şi de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile din lemn de esenţă tare, îmbrăcate în piele de viţel
găurită de carii sunt rupte la cotor, prezintă lipsuri de material pe margini şi
doar urmele închizătorii metalice pe ambele scoarţe; se observă pierderi de
material pe 3/4 din suprafaţa cotorului, în zona colţurilor şi în registrul
inferior stâng;
2. materialul papetar al blocului cărţii prezintă deteriorări fizico mecanice sub formă de: sfâşieri, rupturi, file fragilizate, fisurate în dreptul
colţurilor din cauza manipulărilor; sunt prezente multiple orificii de zbor,
pete de murdărie, foxing şi patină vulgară pe aproape tot cuprinsul corpului
cărţii, mai pronunţat în zona colţurilor inferioare;
3. se observă pe întreg blocul cărţii depozite de praf, urme ale
activităţii biologice produse de agenţii patogeni, pete de ceară, halouri, file
franjurate, rupte marginal, zdrenţuite, străpunse, file rupte şi lipsă,
inexistenţa foii de titlu (foto 1, 2).

Foto 1 şi 2.

Mineiul pe luna ianuarie, nr. inv. 45/49
Descriere: Prima copertă are lipită o etichetă pe care scrie cu
cerneală neagră Mineiu tipărit la Episcopia Râmnicului la anul 1779 în
timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti şi a Mitropolitului Grigorie şi
episcopului Chesarie, prezintă imprimat central un medalion oval cu un
personaj biblic şi un model geometric pe margine; tipăritura este realizată
cu cerneală de tipar neagră şi roşie, pe hârtie fabricată manual, cu filigran,
iar vignetele sunt ornate cu motive vegetale şi cu tematică religioasă; cartea
prezintă note manuscris realizate cu cerneală neagră, atât la subsolul
paginii cât şi pe forzaţul posterior.
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Dimensiuni: h x l x g = 30 cm x 20,5 cm x 4,7 cm; textul este scris pe
două coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură, de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile din lemn de esenţă tare, îmbrăcate în piele de viţel
maro şi neagră, prezintă găuri de zbor multiple, uzură funcţională; se
observă decolorare generală, rosături marginale, zgârieturi, depozite de
murdărie aderentă, urme ale activităţii biologice produse de agenţii
patogeni, prezintă urmele cureluşelor de prindere şi a închizătorilor
metalice;
2. foaia de titlu precum şi toate filele sunt fragilizate, prezintă patină
vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri marginale, galerii de zbor,
arsuri, însemnări marginale, halouri, file sfâşiate; între ultimele file, foarte
murdare, se găseşte o lumânare, pete de ceară şi grăsime, colţul restaurat
empiric şi o semnătură la final; forzaţul posterior şi cel anterior prezintă
pete diverse, galerii de zbor şi urme de adeziv (foto 3-5).
Mineiul pe luna februarie, nr. inv. 41/45
Descriere: Tipărit în anul 1779 la Episcopia Râmnicului în zilele
Domnului Alexandru Ipsilanti, după cum arată eticheta, dar şi a
mitropolitului Grigorie şi a episcopului Chesarie; prima copertă are
imprimat central un medalion de formă rombică stilizată cu scenă
religioasă, încadrat pe margini de două nervuri imprimate sec, fiind prezent
motivul şarpelui.
Dimensiuni: h x l x g = 29,7 cm x 20 cm x 5,3 cm; textul este scris
pe două coloane cu câte 39 de rânduri.
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Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură şi de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. cartea are coperţile din lemn de esenţă tare îmbrăcate în piele de
viţel, prezintă galerii de zbor, uzură funcţională, în întregime brăzdate de
fisuri, zgârieturi şi pete de ceară; se observă la prima copertă o decolorare
generală, rosături marginale, depozite de murdărie aderentă, excremente
de muşte, lipsesc cureluşele de prindere şi închizătorile metalice;
2. cotorul exterior este brăzdat de fisuri, deteriorat la cotor în
registrul superior; foaia de titlu precum şi toate filele prezintă patină
vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri marginale, găuri de zbor, iar
ultima filă prezintă galerii de zbor;
3. filele fragilizate, tipărite pe hârtie fabricată manual cu filigran, cu
cerneală tipografică neagră pe bază de carbon şi roşie de cinabru, ca şi
vignetele cu motive vegetale şi cu tematică religioasă.
4. forzaţul posterior fix este sfâşiat pe jumătate, prezintă pete
diverse, galerii de zbor şi urme de adeziv (foto 6-8).

Foto 6-8.

Mineiul pe luna aprilie, nr. inv. 42/46
Descriere: Tipărit în anul 1780 la Episcopia Râmnicului în zilele
Domnului Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie, aşa cum reiese din
etichetă, dar şi ale episcopului Filaret; prima copertă prezintă central un
medalion romboidal, iar pe margine modelul şarpelui în chenar; tipăritura
este realizată cu cerneală de tipar neagră şi roşie, pe hârtie fabricată
manual, cu filigran, iar vignetele sunt ornate cu motive vegetale şi cu
tematică religioasă.
Dimensiuni: h x l x g = 29,7 cm x 20 cm x 5 cm; textul este scris pe
două coloane cu câte 39 de rânduri.
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Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură şi de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. cartea prezintă note manuscris realizate cu cerneală neagră, atât la
subsolul paginii, cât şi pe forzaţul posterior;
2. are coperţile din lemn îmbrăcate în piele, deteriorată la cotor în
registrul superior, prezintă găuri de zbor, uzură funcţională, o decolorare
generală, zgârieturi, rosături marginale, depozite de murdărie aderentă,
urme ale activităţii biologice produse de agenţii patogeni; prezintă două
cureluşe de prindere şi închizătorile metalice doar pe coperta posterioară;
3. foaia de titlu precum şi toate filele sunt fragilizate, prezintă patină
vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri marginale găuri de zbor, iar pe
ultima filă se observă orificii de zbor; pe forzaţul anterior mobil sunt desene
geometrice realizate cu creionul (foto 9-11).
Mineiul pe luna iunie, nr. inv. 48/52
Descriere: Tipărit în anul 1780 la Episcopia Râmnicului în zilele
Domnului Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie şi episcopului Filaret.
1. cartea are coperţile din lemn îmbrăcate în piele, pe prima copertă
se observă central un medalion romboidal iar pe margine modelul şarpelui
în chenar;
2. cartea prezintă note manuscris realizate cu cerneală neagră, astfel
pe fila a treia scrie: Am slujitu şi eu pe aceste mineie 1901, preot N. Şain.
Bis. Şubeşti; alte însemnări în chirilică în registrul inferior; între file se
găsesc două bilete acatist: Gheorghe şi Maria pentru sănătatea lor şi
ajutorul Domnului cu ei,+Ana, pentru norocirea sa. Pe ultima filă se
observă o însemnare de o pagină în chirilică, cu cerneală neagră, despre
tipografie şi tipografi;
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Dimensiuni: h x l x g = 9,7 cm x 20,5 cm x 5,5 cm; textul este scris pe două
coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră, cu deteriorări multiple cauzate de uzură şi
de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile din lemn îmbrăcate în piele sunt zgâriate cu câteva găuri de
zbor şi uzură funcţională, prezintă o decolorare generală, rosături marginale,
depozite de murdărie aderentă, excremente de muşte şi urmele închizătorilor
metalice;
2. foaia de titlu precum şi toate filele prezintă patină vulgară, depozite de
praf şi murdărie, fisuri marginale, găuri de zbor, file rupte, îndoite, pete de
grăsime, foxing, ceară, iar pe ultima filă se observă halouri marginale; filele
fragilizate, tipărite pe hârtie manuală cu cerneală tipografică neagră pe bază de
carbon şi roşie de cinabru; lipsesc forzaţurile fixe (foto 12-14).

Mineiul pe luna august, nr. inv. 27/31
Descriere: Tipărit în anul 1780 la Episcopia Râmnicului în zilele Domnului
Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie şi episcopului Filaret; cartea are
coperţile din lemn îmbrăcate în piele, pe prima copertă se observă un medalion
romboidal.
Dimensiuni: h x l x g = 30,9 cm x 21 cm x 3,5 cm; textul este scris pe două
coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de uzură şi
de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile prezintă găuri de zbor, uzură funcţională, cotor uzat prin
folosinţă îndelungată în registrul superior şi inferior, o decolorare generală,
rosături marginale, depozite de murdărie aderentă, excremente de muşte; lipsesc
cureluşele de prindere şi închizătorile metalice;
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2. foaia de titlu precum şi toate filele prezintă patină vulgară, depozite de
praf şi murdărie, fisuri marginale, găuri de zbor, iar ultimele file sunt rupte 1/3;
filele fragilizate, tipărite cu cerneală neagră şi roşie; pe forzaţul anterior a fost lipită
o pagină tipărită, iar cel posterior prezintă diverse pete, orificii de zbor şi urme de
adeziv (foto 15-17).
Mineiul pe luna septembrie, nr. inv. 30/34
Descriere: Tipărit între anii 1770-1780, după etichetă, la Mitropolia
Bucureştilor, în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie II şi
episcopului Chesarie, tipograf Ioachim Ieromonahul din sfânta mitropolie; cartea
are coperţile din lemn îmbrăcate în piele, prima copertă prezintă un medalion
romboidal încadrat de două chenare dreptunghiulare.
Dimensiuni: h x l x g = 31 cm x 21 cm x 5 cm; textul este scris pe două
coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de uzură şi
de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile găurite cu urme ale atacului insectelor xilofage prezintă uzură
funcţională, o decolorare generală, rosături marginale, depozite de murdărie
aderentă, excremente de muşte; se observă urmele cureluşelor de prindere, o
închizătoare lipsă şi una desprinsă;
2. foaia de titlu lipseşte, toate filele prezintă patină vulgară, mai ales în
colţul drept, depozite de praf şi murdărie, multiple pete de ceară, foxing, rupturi
marginale, franjurate, străpunse, halouri, file rupte şi lipsă, găuri de zbor, iar prima
şi ultima filă forzaţ prezintă galerii de zbor;
3. filele fragilizate, tipărite cu cerneală neagră şi roşie pe alocuri întinată;
forzaţul anterior este sfâşiat pe jumătate, prezintă pete diverse, halouri, găuri de
zbor şi urme de rumeguş şi adeziv (foto 18-20).
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Mineiul pe luna octombrie, nr. inv. 26/30
Descriere: Tipărită între anii 1740-1780, cartea are coperţile din lemn
îmbrăcate în piele, prima copertă prezintă pe margini un ornament geometric iar
în colţuri model floral.
Dimensiuni: h x l x g = 31 cm x 20,5 cm x 5 cm; textul este scris pe două
coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: deteriorată cu deteriorări multiple cauzate de uzură şi
de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile găurite cu multiple orificii de zbor, lipseşte partea centrală de sub
etichetă; corpul cărţii detaşat de coperţi şi lipit la cotor cu hârtie prezintă rosături
marginale, depozite de murdărie aderentă, urme ale activităţii biologice produse de
agenţii patogeni; lipsesc cureluşele de prindere şi închizătorile metalice;
2. foaia de titlu lipseşte, toate filele prezintă patină vulgară, depozite de praf
şi murdărie, ceară, pete foxing, rupturi marginale, file franjurate şi străpunse; se
observă halouri, file rupte şi lipsa filelor prin ruperea acestora, găuri de zbor mai
ales spre cotor, iar forzaţurile prezintă multiple perforaţii provocate de insecte;
3. filele fragilizate sunt tipărite cu cerneală neagră şi roşie pe alocuri întinată,
iar ultimele file desprinse din cotor, îndoite, zdrenţuite; unele file au adnotări pe
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marginea exterioară; forzaţul posterior este sfâşiat pe jumătate, prezintă pete
diverse, halouri, găuri de zbor şi urme de adeziv (foto 21-23).
Mineiul pe luna octombrie, nr. inv. 33/37
Descriere: Tipărit în anul 1776 la Episcopia Râmnicului, în zilele Domnului
Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie şi episcopului Chesarie, cartea are
coperţile din lemn îmbrăcate în piele maro şi neagră; prima copertă prezintă un
model geometric imprimat pe margine, iar în centru, într-un ornament oval, se
observă un personaj biblic.
Dimensiuni: h x l x g = 30,7 cm x 20 cm x 5,5 cm; textul este scris pe două
coloane cu câte 39 de rânduri.

Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de uzură şi
de condiţiile de păstrare şi manipulare:
1. coperţile prezintă perforaţii provocate de insecte, uzură funcţională; se
observă decolorare generală, rosături marginale, depozite de murdărie aderentă,
pete de ceară, excremente de muşte, lipsesc cureluşele de prindere şi închizătorile
metalice; foaia de titlu conţine un chenar ilustrat cu cincisprezece scene biblice, în
interiorul căruia este tipărit titlul cu cerneală roşie şi neagră, încadrat de
ornamente cu motive florale;
2. foaia de titlu precum şi toate filele sunt îmbrunite, prezintă patină
vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri marginale, găuri de zbor, iar ultimele
file, foarte murdare, prezintă arsuri în registrul inferior, pete de ceară şi rupturi;
filele fragilizate, încreţite, tipărite cu cerneală neagră şi roşie, cu însemnări
marginale cu cerneală neagră;
3. forzaţul posterior lipseşte, cel anterior este rupt în registrul inferior, se
observă diverse pete de murdărie, găuri de zbor şi urme de adeziv; există în corpul
cărţii şi file cu lipsuri în text, cu fisuri, rupturi de jur împrejur, colţuri şi margini
rupte, iar blocul cărţii este desprins de cotor (foto 24-26).
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Mineiul pe luna noiembrie, nr. inv. 46/50
Descriere: Tipărit în anul 1779 la Episcopia Râmnicului, în zilele
Domnului Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie şi episcopului
Chesarie; cartea are coperţile din lemn îmbrăcate în piele de viţel de
culoare maro şi neagră, prima copertă prezintă un model geometric
imprimat pe margine, iar în centru, într-un medalion oval, se observă un
personaj biblic.
Dimensiuni: h x l x g = 30 cm x 21 cm x 4,8 cm; textul este scris pe
două coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură, condiţii de păstrare şi manipulare:
1. coperţile prezintă găuri de zbor, decolorare generală, rosături
marginale, zgârieturi, depozite de murdărie aderentă, excremente de
muşte, uzură funcţională;

Foto 27-29.

2. foaia de titlu conţine un chenar ilustrat cu cincisprezece scene
biblice, în interiorul căruia este tipărit titlul cu cerneală roşie şi neagră,
încadrat de ornamente cu motive florale; alte ornamente tipografice se
observă la începutul capitolelor, acestea fiind reprezentate de frontispicii
cu scene biblice, iar la sfârşit vignete; foaia de titlu precum şi toate filele
prezintă patină vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri marginale,
galerii de zbor, arsuri marginale, file rupte şi lipite cu hârtie, halouri, file
sfâşiate; filele fragilizate, tipărite cu cerneală neagră şi roşie; forzaţul
posterior şi cel anterior rupt de la cotor, prezintă pete diverse, galerii de
zbor cu rumeguş şi urme de adeziv (foto 27-29).
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Mineiul pe luna decembrie, nr. inv. 32/36
Descriere: Tipărit în anul 1779 la Episcopia Râmnicului, în zilele
Domnului Alexandru Ipsilanti, mitropolitului Grigorie şi episcopului
Chesarie; tipăritura este realizată cu cerneală de tipar neagră şi roşie pe
hârtie fabricată manual, cu filigran, iar vignetele sunt ornate cu motive
vegetale şi cu tematică religioasă; coperţile din lemn îmbrăcate în piele
maro şi neagră; prima copertă prezintă un model geometric imprimat pe
margine, iar în centru, într-un medalion oval, un personaj biblic; pe forzaţul
anterior o notă scrisă de mână Mineiu Bisericii Subeşti din Câmpulung,
1890, noemb.4-preot N.Şain.
Dimensiuni: h x l x g = 29,7 cm x 20,8 cm x 4,8 cm; textul este scris
pe două coloane cu câte 39 de rânduri.
Stare de conservare: mediocră cu deteriorări multiple cauzate de
uzură, de condiţiile de păstrare şi de manipulare defectuoasă:
1. coperţile prezintă orificii de zbor, uzură funcţională, decolorare
generală, rosături marginale, depozite de murdărie aderentă, urme ale
activităţii biologice produse de agenţii patogeni, lipsesc cureluşele de
prindere şi închizătorile metalice;
2. foaia de titlu conţine un chenar ilustrat cu cincisprezece scene
biblice, în interiorul căruia este tipărit titlul cu cerneală roşie şi neagră,
încadrat de ornamente cu motive florale; alte ornamente tipografice se
observă la începutul capitolelor, acestea fiind reprezentate de frontispicii
cu scene biblice, iar la sfârşit vignete; foaia de titlu precum şi toate filele
sunt fragilizate, prezintă patină vulgară, depozite de praf şi murdărie, fisuri
marginale şi găuri de zbor; ultimele file, foarte murdare, prezintă pete de
grăsime şi lipsa filelor prin ruperea acestora; forzaţul posterior lipseşte, cel
anterior este îndoit, se observă pete diverse, găuri de zbor şi urme de adeziv
(foto 30-32).
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Toate aceste cărţi sunt păstrate în depozitul Iconografie, unde
valoarea lor istorică şi documentară impune asigurarea unor condiţii de
conservare optime, cu folosirea aparatelor pentru monitorizare şi
dezumidificare. Se efectuează anual dezinfecţia şi dezinsecţia colecţiei de
carte veche bisericească, cu tratamente pentru distrugerea germenilor şi
dăunătorilor biotici; în acest scop s-au executat tratamente de depozit
folosindu-se tehnici de nebulizare a unor soluţii corespunzătoare.
Cărţile cu valoare istorică şi de patrimoniu cultural se păstrează în
mijloace de protecţie şi conservare individuală, pentru a determina
informaţii generaţiilor viitoare.
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ARTA SCRISULUI DE DUPĂ GRATII
RADU DEMETRESCU GYR
Rodica NIŢU*

*conservator, Muzeul Municipal
Câmpulung

Abstract: The poet Radu Demetrescu Gyr was born in Campulung
and is known for his controversial work, which has reached its peak in the
darkness of the communist prisons. The evolution of his poetry behind
bars can also be assimilated to a brief history of those unimaginable and
horrible times. The poet writes about his permanent hunger, the cold and
about death as a daily presence, and above all, about God. His creed
became the creed of an entire generation.
Keywords: martyr, detention, Legion, communist, censorhip,
communist regime.
Cuvinte-cheie: martir, detenţie, Legiune, comunist, cenzură, regim
comunist.
Motto: Înfrânt nu eşti atunci când sângeri / nici ochii când în lacrimi
ţi-s / adevăratele înfrângeri / sunt renunţările la vis!
Îndemn la luptă.
Nemuritoare au rămas aceste versuri imprimându-se în conştiinţa
neamului românesc, au constituit un permanent îndemn la rezistenţă,
pentru cei prigoniţi şi umiliţi de torţionarii comunişti, pentru cei rămaşi în
închisori neclintiţi în convingerile lor. Dacă înainte de perioada comunistă
deţinuţii politici aveau libertatea exprimării prin scris, având în dotare
hârtia şi creionul, regimul comunist şi-a propus prin întemniţare, distrugerea integrală a omului, lipsindu-l de instrumentele exprimării gândirii.
Gândul însă nu a putut fi întemniţat, putând fi exprimat prin memorare şi
transmis mai apoi din memorie în memorie, uimind prin profunzime,
calitate şi cantitate. Aşa s-au ridicat talente necunoscute ori n-au dispărut
talente consacrate deja, înainte de întemniţare. Un exemplu clar îl
reprezintă creaţia de după gratii a poetului Radu Demetrescu Gyr întemniţat aproape 20 de ani.
Poetul Radu Demetrescu Gyr, simbol al dorului nestins de libertate,
s-a născut la 2 martie 1905 pe plaiurile Muscelului, la poalele Gruiului de la
al cărui nume a luat naştere, prin anagramare, pseudonimul Gyr1.
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Aceasta s-a făcut astfel: „g”-ul a rămas la
început, „r”-ul s-a dus la sfârşit, iar „y”-ul
este de fapt un semn care reprezintă
contopirea „i”-ului cu „u”-ul, formând acest
diftong ce se pronunţă „gir”.
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Fig. 1. Radu Gyr.
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Fiul actorului Ştefan Coco Demetrescu2 şi al Eugeniei Gherghel3,
sora poetului Alexandru Gherghel, a avut o viaţă permanent încercată de
un destin nefast, obligat fiind să străbată un drum fără sfârşit al lagărelor şi
închisorilor. Membru de seamă al Mişcării Legionare, comandant legionar
şi şef al regiunii Oltenia, Conferenţiar la Facultatea de Litere şi Filosofie din
Bucureşti, Radu Gyr a fost autorul textului Sfânta tinereţe legionară, imnul
neoficial al Mişcării Legionare, al Imnului Moţa şi Marin, dedicat lui Ion
Moţa4 şi Vasile Marin, legionari căzuţi în luptă la Majadahonda5, în 1937, în
timpul războiului civil din Spania, al Imnului muncitorilor legionari şi al
altor lucrări dedicate mişcării.
Scria versuri de la vârsta de 10 ani iar la vârsta de 14 ani a publicat
poemul dramatic În munţi, în revista liceului Carol I din Craiova, al cărui
elev a fost. În această perioadă, în sufletul poetului încep să se nască
sentimente puternic naţionaliste alimentate de idealul proaspăt realizat al
Unirii tuturor românilor. Atât de mult suferea pentru ţara sa, încât în toamna
anului 1916, când Ardealul era zguduit de invazia trupelor germanoaustriece, Radu Gyr, un copil pe atunci, se oferă voluntar ca cercetaş
brancardier pe una din ambulanţele trase de cai, lângă trupele române de la
Târgu Jiu. „Zăvoiul Jiului, îşi aminteşte poetul, era plin de cadavre şi răniţi
militari şi civili iar albiile râurilor se învolburau de sânge şi resturi de
furgoane şi echipament”. Martor al atâtor scene dramatice, cu inima
aprinsă de un elan patriotic, tânărul Radu îşi cultivă de pe acum simţul
jertfei şi al onoarei care l-au însoţit până la sfârşitul vieţii.
După absolvirea cursurilor universitare, Radu Gyr a devenit mai
întâi asistentul profesorului şi, al criticului Mihail Dragomirescu la Catedra
de Critică şi estetică literară, urmându-i apoi, la această catedră, în calitate
de conferenţiar. Viziunea estetică îi conferă autorului observarea realităţii
sociale, politice şi culturale din ţară şi din Europa.
A fost Director al Teatrelor în cadrul Ministerului de resort, iar în
toamna anului 1940, la iniţiativa sa se înfiinţează teatrul evreiesc,
Baraşeum, singurul existent în lume la ora aceea, cu doua săli de revistă şi
de dramă, teatru care fiinţează şi astăzi şi al cărui fondator este dincolo de
toate contestările şi diversiunile mai vechi şi mai noi.
Anul 1927 aduce în viaţa sa căsătoria cu frumoasa Flora, o tânără cu
năzuinţe spirituale înalte, ce avea să îi fie reazem moral şi duhovnicesc
până la sfârşitul vieţii, alături de singura lor fiică, Simona Luminiţa care la
rându-i avea să îi lumineze tunelul întunecat de-a lungul tuturor
fenomenalelor încercări prin care a trecut poetul şi martirul Radu Gyr.
În perioada 1930-1933 avea să ia contact direct cu suferinţele românilor care reuşeau cu greu şi sudoare să îşi menţină integritatea naţională
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Ştefan Coco Demetrescu s-a născut la
Braşov, a studiat Conservatorul la
Bucureşti, iar la vârsta de 16 ani a intrat în
trupa unui vestit actor. Pleacă la Paris cu o
bursă unde studiază arta dramatică. Întors
în ţară (1898) s-a angajat la Teatrul Naţional
din Bucureşti, iar în 1908 vine la Craiova.

3

Eugenia Gherghel, după tată, era din
Botoşani. Bunica ei după tată, Mina Von
Gelch era de origine germană. Astfel,
Eugenia Gherghel, mama poetului Radu
Gyr, a căpătat de la părinţi o frumoasă
cultură clasică germană dar şi o solidă
cultură şi educaţie muzicală, mama fiind
pianistă. La absolvirea claselor primare
tânărul Radu ştia germana.

4

Moţa, fiul protopopului ortodox din
Orăştie, împreună cu Corneliu Codreanu, a
fost ctitor al Mişcării Legionare. Încă din
tinereţe el scrie despre rostul şi puterea
Duhului Sfânt în Biserică.

5

La Majadahonda s-a ridicat un monument
comemorativ unde, în fiecare an, se face
pomenirea celor dispăruţi aici.
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şi economică. O ţară împrejmuită de inamici şi câini străini asmuţiţi asupra
frumuseţii şi bogăţiilor acestei ţări, pe de o parte, pericolul roşu bolşevic, iar
pe de altă parte, pericolul nazist, cu o largă susţinere a altor naţii străine ce
râvneau la bunurile noastre strămoşeşti. Starea naţiunii era periclitată de
oameni aflaţi în funcţii politice şi culturale, compromişi şi gata oricând să
vândă jertfa şi sângele înaintaşilor noştri pe nimic. Atât Radu Gyr, cât şi alte
elite politice şi culturale ale vremii, încercau să răspundă nevoilor acestui
neam şi să îşi coalizeze forţele spre a stăvili vicleana lucrare a inamicului.
Singura mişcare şi orientare politică din acea vreme, axată pe direcţia
reînvierii spirituale a neamului românesc, a formării unei societăţi
incoruptibile, capabilă de jertfă şi sacrificiu, nu era alta decât Mişcarea
Legionară. Radu Gyr ia contact cu tinerii Gărzii de Fier şi este profund
marcat de covârşitoarea personalitate a Căpitanului Mişcării, Corneliu Zelea
Codreanu. La această Mişcare a aderat sau simpatizat şi colaborat, aproape
toată elita necompromisă a vremii precum: Mircea Vulcănescu, Nichifor
Crainic, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Petre Ţuţea, Nae Ionescu, Ion
Barbu, Vasile Băncilă, Lucian Blaga, Radu Budişteanu, Ernest Bernea,
Valeriu Cârdu, Horia Vintilă, George Manu, Mihail Manoilescu, Simion
Mehedinţi, P. P. Panaitescu, Mihail Polihroniade şi mulţi alţii. Radu Gyr,
asemenea altor camarazi ai săi, n-a făcut altceva decât să scrie şi să activeze
la formarea şi educarea culturală a poporului român, îndemnându-l să
cultive idealurile creştine şi patriotice, nu în duh şovin ci în duhul evlaviei şi
respectului faţă de înaintaşii acestui neam. Pentru tăria crezului său înalt, pe
care îl îmbrăţişa cu fapta şi cuvântul, Radu Gyr devine membru de seamă al
Mişcării Legionare, comandant legionar şi şef al regiunii Oltenia. Iată cum se
autocaracterizează poetul în această perioadă: „Sociabil, prietenos,
exuberant, capabil de o generoasă afecţiune, sincer şi corect, just în
polemicile literare, din anii tinereţii, m-am arătat necruţător în polemica
politică din ziarele anilor 1937-1940, caricaturizându-mi adversarul, dar
luptând în scris, cu lealitate, nelovind pe la spate şi neatacând un om care ar
fi avut mâinile legate sau un căluş în gură, împiedecat de a-mi răspunde prin
presă. Dispreţuind infamia şi ipocrizia, egoismul şi avariţia, pedant cu mine
însumi, am renunţat, după ce am trecut de 50 de ani, la unele tendinţe spre
sarcasm şi ironie muşcătoare, socotindu-le ofensatoare pentru alţii şi
negative pentru mine. Iubirii mele pentru familie i s-a alăturat, încă de la
vârsta de 10 ani, nestrămutata dragoste de ţară, un patriotism fierbinte,
declanşat de agitata perioadă a neutralităţii româneşti din primul război
mondial.”
A publicat mai multe volume: Linişti de Schituri - 1924, în care G.
Călinescu îl apreciază ca autorul „medelenizant al Oltului zgomotos
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vitalist”6, volumul de debut Cerbul de lumină -1928, Cununi uscate - 1938,
Corabia cu tufănici - 1939, Plânge Strâmbă Lemne - 1927, Poeme de război
- 1942, Balade - 1943.
Laureat al Societăţii Scriitorilor Români în anii 1926, 1927, 1928 şi
1939, al Institutului pentru Literatură şi al Academiei Române, a susţinut un
număr însemnat de conferinţe, cea mai cunoscută rămânând Studenţimea
şi Idealul Spiritual din 1935. A fost un colaborator statornic în perioada de
după debut la revista Universul literar şi apoi la alte reviste literare precum:
Gândirea, Gândul românesc, Sfarmă-Piatră, Decembrie, Vremea, Revista
mea, Revista dobrogeană Ramuri, Adevărul literar şi artistic, Axa, Iconar
etc., precum şi la ziarele Cuvântul, Buna Vestire, Cuvântul studenţesc. Cu o
seninătate care dezvăluie un profil moral exemplar, scriitorul a ales
constant calea poeziei, pentru care a fost apreciat doar pe parcursul unui
deceniu, în perioada interbelică, atunci când a primit o seamă de distincţii
literare precum: Premiul pentru sonet al Societăţii Scriitorilor români
(1926), Premiul Institutului pentru Literatură (1927), Premiul Adamachi al
Academiei Române (1930), Premiul Socec al Societăţii Scriitorilor Români
(1939). Mai puţin ştiut este faptul că a scris poveşti pentru copii, semnând
cu pseudonimul Nenea Răducu.
În perioada antonesciană (septembrie 1940 - ianuarie 1941), Radu
Gyr a fost comandant legionar şi director general al teatrelor. După detenţia
din timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea, sub acuzaţia de apartenenţă
la mişcarea radicală de dreapta a intelectualilor, începe dramaticul declin
fără sfârşit al lagărelor de la Vaslui, Râmnicu Sărat, Miercurea Ciuc, alături
de Mircea Eliade, Nae Ionescu, Mihail Polihroniade şi alţi intelectuali de
extremă dreapta din perioada interbelică. A fost trimis pe front pentru
reabilitare, în cadrul regimentului 2 Dorobanţi, în regiunea Odessa.
Izvor de revoltă lirică împotriva asupritorilor comunişti, riscându-şi
viaţa prin convingerile sale politice anticomuniste, a ales să privească
moartea în ochi, luând parte la misiuni extrem de periculoase. Rănit fiind în
regiunea Vigada - Vinogradov, s-a întors cu poemele în raniţă, iar în scurtul
răgaz rămas acasă, a reuşit să publice în 1942, la editura Gorjan, volumul
Poeme de războiu, unde a prezentat deliranta experienţă umană de pe
front, volum care din păcate a fost cenzurat. „Mărşăluim… / Prin noapte cu
tăişuri, strivim nămolul, blestemăm, scrâşnim / călcăm mocirle, sfârşim
hăţişuri mărşăluim, mărşăluim…” (Marş de Noapte). După luptele de la
Vigada - Vinogradov în urma rănii suferite în drumul spre casă, a fost
însoţit de un soldat care avea misiunea să-l împuşte pe la spate. Tânărul
soldat, om cu frica lui Dumnezeu, proaspăt scăpat din marele măcel, nu s-a
pretat la o asemenea manevră diavolească. Poate că protecţia divină îl
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G. Călinescu, Istoria literaturii române de
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Radu Gyr, Ultimul cuvânt la Tribunalul
Poporului, sâmbătă, 2 iunie 1945.
Document prezentat de Nicolae Cârlan şi
Ioan Cocuz, de la Muzeul Bucovinei,
Suceava, în: Adevărul literar şi artistic, 6
martie 1994.

scoate nevătămat şi din această grea încercare. Atât pe front, cât şi în
temniţă, Radu Gyr compune atât poezii frumoase, lirice, pline de
delicateţe, încât cu greu îţi vine să crezi că pot fi create pe front, într-o
bătălie cruntă şi sângeroasă, cât şi poezii care arată realitatea apocaliptică
de pe front. „Departe, în vis, e o casă / din geamuri clipind somnoroasă / Şi
două mânuţe mirate / cucernic pe piept închinate / în mica lor rugă sfioasă /
Să vină tăticu acasă”, ori imaginile apocaliptice de pe frontul de Est, unde
moartea era omniprezentă, calvarul unei vieţi impuse de circumstanţele
unui conflict militar fără speranţe. În poeziile acestea, pentru poetul Radu
Gyr pământul devenise infernul, locul ideal al dezumanizării iminente,
locul favorabil degradării totale a personalităţii individului: „Cum stăm prin
curţi, prin resturi de gunoaie / părem dospiţi din cărămizi şi paie. / Simţim
adânc, în oase, cum se trage / şi-n carne, frigul putred din bârloage…”
(Lădiţa cu jucării)
Spre sfârşitul anului 1942, poetul va fi din nou mobilizat spre a fi
înrolat în Batalionul 14 Vânători de Munte, dar în urma unui control
oftalmologic este depistat cu o miopie avansată cu grave leziuni oculare. A
fost lăsat la vatră dar în detenţie, reuşind să scrie poeme, ilustrând viaţa de
pe front ca o tristă amintire.
Regimul comunist l-a încadrat în lotul ziariştilor prin decizia
Tribunalului Poporului nr. 2/1945, a fost condamnat la 12 ani de detenţie
politică. Îndată după alungarea regelui Mihai în 1948, comuniştii, făcând
din temniţă loc de exterminare, golesc celulele de orice urmă de creion şi
hârtie, ridicând între deţinut şi familia sa un zid impenetrabil. În aceste
condiţii, poetul e silit să-şi scrie poeziile doar în memorie, fără a le mai
putea transcrie pe hârtie, ci doar împărtăşindu-le oral, încredinţându-le
altor memorii, ale celor cu care împărţea celula.
Pledoaria pe care poetul a prezentat-o în faţa juriului, deşi extrem de
realistă şi profundă, a rămas memorabilă dar nu a convins juriul, fiind
condamnat la ani grei de temniţă. În inchizitoriul său de joi seara (31 mai), a
spus răspicat: „Domnule Preşedinte, domnilor judecători ai poporului, […]
Dacă există credinţă adevărată, atunci să fie absolvită. […] Sunt prăbuşiri
de idealuri, de credinţe, dar numai pentru curaţi. Într-adevăr, sunt naufragii
sufleteşti. Eu am avut o credinţă. Şi am iubit-o. Dacă aş spune altfel, dacă aş
tăgădui-o, dumneavoastră toţi ar trebui să mă scuipaţi în obraz. Indiferent
dacă această credinţă a mea apare, astăzi, bună sau rea, întemeiată sau
greşită, ea a fost pentru mine o credinţă adevărată. I-am dăruit sufletul meu,
i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd
însângerată de moarte”7.
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A revenit acasă în 1956 dar după doi ani a fost arestat din nou şi
condamnat la moarte pentru poezia-manifest Ridică-te, Gheorghe, ridică-te,
Ioane8, considerată de autorităţi drept mijloc de instigare la luptă împotriva
regimului comunist iar poetul fiind considerat duşman al poporului. Este
condamnat la moarte iar după 11 luni de detenţie află că pedeapsa cu
moartea a fost schimbată cu 25 de ani de muncă silnică. În închisoarea din
Aiud Radu Gyr a fost supus unui regim de detenţie deosebit de aspru. Doi
ani din pedeapsă i-a executat purtând lanţuri la picioare.
Însă poezia sa a circulat din gură în gură la milioane de oameni, ca
un îndreptar al vremurilor. Metodele de scriere ţin de domeniul
incredibilului. Deţinuţii foloseau bucăţi de săpun sau de sticlă pe care se
sufla praful destinat deratizării şi pe care se scrijelea cu o aşchie. O altă
metodă de a scrie o constituia înnodarea aţei, poezii întregi fiind înşirate pe
aţe smulse din zeghe sau din pături. Până în anul 1954 Radu Gyr a compus
în temniţă peste 200 de poezii, pe care le-a trimis afară prin prietenul său de
detenţie Dumitru Cristea, care, la ieşirea din temniţă le-a aşternut pe hârtie
în trei caiete, în octombrie 1954.
Întrebat de un coleg de celulă cum reuşeşte să-şi scrie poeziile, Radu
Gyr i-a răspuns, cu blândeţea-i specifică: „Păi, uite cum! Stau în pat pe spate
şi mă uit în plafon. Fiind alb, mi-l închipui hârtia mea. Acolo, în faţa
ochilor, scriu versurile aşa cum vin ele din inspiraţie. Şi aşa, strofă cu strofă,
până termin poezia. Când ies afară, la plimbare, îl iau pe unul dintre voi şi-i
spun poezia făcută în cameră. Cel care m-ajută mai mult este Relu Stratan.
El este biblioteca mea. El ştie toate poeziile mele de aici. Mai sunt şi alţii
care le învaţă, cum este Gili Ioanid. Dacă se întâmplă să moară unul, să
rămână altul care să le scoată afară”9.
Anastasie Berzescu mărturisea că: „În Aiud, Radu Gyr a adus pe Iisus
în celulă. L-a coborât de pe Cruce şi L-a adus alături de noi pe rogojina cu
libărci spre îndumnezeirea omului. El era patriarhul şi îmbărbătarea
deţinuţilor din Aiud. Prin el frumosul şi spiritul au continuat să lumineze în
beznele adânci10. În închisoarea din Aiud s-a îmbolnăvit foarte grav11, iar
autorităţile i-au refuzat acordarea de asistenţă medicală. O mare parte din
detenţia de la Aiud şi-a petrecut-o în celula nr. 281. Înfometat, ca toţi
ceilalţi, chinuit de boală, înconjurat de ură şi mizerie, scria. Scria în cap, în
capul albit înainte de vreme, lovit de pereţi. Avea o memorie remarcabilă,
nu putea fi găsit termen de comparaţie, Dumnezeu îi dăruise un har cu care
hrănea sufletele strivite ale tuturor camarazilor. „Hrană pentru minţi secătuite de lipsa de informaţie, de posibilitatea de a fi de folos. Doamne! Ce
personalităţi de cultură putrezeau acolo! Binecuvântatul calorifer era firul
de telefon, care lega celulă de celulă, om de om. Era un zumzet ca de stup.
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Atanasie Berzescu, Lacrimi şi sânge.
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A fost diagnosticat cu un prolaps rectal
gangrenat, cu hepatitã, infiltrat pulmonar
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Ilie Tudor, De sub tăvălug, Ediţia a III-a,
Editura MJM, Constanţa, 2010, p. 124 .
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George Murnu a venit pe lume la 1
ianuarie 1868, în străvechiul oraş grecesc
Veria, unde predicase cândva Sfântul
Apostol Pavel, dar care avea să se afle, din
secolul al XV-lea până în 1912, sub
stăpânirea Imperiului Otoman. Coborâtor
dintr-un neam de păstori aromâni era fiul
preotului Ioan G. Murnu (cca 1847-1922),
preot ortodox de mare distincţie intelectuală, cu temeinice studii teologice şi
filologice la Atena, devenit, după ce
refuzase postul de profesor la Şcoala
Greacă din Veneţia, director al liceului
grecesc din Xanthi. Îmbrăţişând ideile
mişcării de redeşteptare naţională a
aromânilor, iniţiată şi susţinută de statul
român, Părintele Ioan G. Murnu a fost
numit în 1880 director al recent
înfiinţatului Gimnaziu românesc din
Bitolia. Din pricina neînţelegerilor cu
Apostol Mărgărit, autoritarul şi, de la un
moment dat, discreţionarul Inspector
general al şcolilor româneşti din Turcia
europeană, a părăsit însă curând
învăţământul pentru a deveni preot al
comunităţii ortodoxe greco-aromâne din
Budapesta. Pe lângă activitatea pastorală,
Părintele Ioan G. Murnu a desfăşurat şi o
rodnică activitate filologică şi scriitoricească, în cea mai mare parte a ei prea
puţin cunoscută, din păcate, altfel decât
prin manuscrisele inedite păstrate în
Biblioteca Academiei Române: a tradus
din literatura greacă antică şi bizantină, a
alcătuit un amplu dicţionar aromânromân-francez, a publicat un Apostol în
dialectul aromân. La cumpăna secolelor
XIX-XX, când factorii responsabili ai
statului român şi fruntaşii mişcării
naţionale aromâneşti încercau să smulgă,
cu sprijin internaţional, Patriarhiei
Ecumenice încuviinţarea înfiinţării unui
episcopat pentru aromâni, Ioan G. Murnu
rămas văduv, a părut să fie, la un moment
dat, în ochii multora, cel mai potrivit
candidat la vrednicia de arhiereu exarh al
românilor din Turcia europeană. Nu a fost
dat să se împlinească acest proiect.
Întreaga formaţie intelectuală, culturală şi
morală a viitorului academician George
Murnu a fost, în schimb, puternic marcată
de influenţa binefăcătoare a tatălui său de
care a fost puternic legat sufleteşte, care a

Afară de cazul când un nou venit de afară aducea veşti. Se bătea „K” ceea
ce însemna eliberarea liniei şi atunci cu sufletul la gură se asculta fiecare
cuvânt12.
Părintele Iustin Pârvu mărturisea referitor la poetul Radu Gyr: „avea
o imensă forţă lăuntrică. El nu s-a lăsat înspăimântat prea mult de moarte.
El a primit cu seninătate condamnarea, el se simţea onorat să îşi dea viaţa
pentru Dumnezeu şi idealul său. Poeziile lui Radu Gyr au fost Psaltirea
închisorii. Toţi ne-am hrănit din poezia lui, care era binecunoscută nu doar
de deţinuţii legionari, ci şi de toţi ceilalţi, de alte orientări politice, care
rămâneau uimiţi şi pătrunşi de sacrificiul legionarilor, care renunţau şi la
puţina lor porţie de mâncare pentru a salva pe altul mai plăpând. Însuşi
gestul de a oferi ceva altui deţinut în închisoare putea fi fatal, pentru că
dacă erai prins, erai aspru pedepsit sau chiar executat pe loc. Deci, era şi un
risc foarte mare la care se supuneau. Şi pentru faptul că ştiai o poezie de
Radu Gyr, te trezeai imediat cu dosarul verde. Prima poezie de Radu Gyr,
pe care am învăţat-o, a fost As'noapte, Iisus… Poeziile lui erau scrise pe
perete sau pe pantof. Radu Gyr a fost aşa de mare, că nici măcar nu s-au
putut atinge de el: a rămas viu şi nevătămat”.
În volumul intitulat Calendarul meu, Radu Gyr consemnează,
făcând referire la etapa de început a creaţiei sale, faptul că respectatul şi
iubitul său prieten, George Murnu13 îi aprecia în mod deosebit poeziile, dar
ţinea să-i reproşeze un anume neajuns: „Ce-ţi lipseşte, deocamdată, e o
convulsie sufletească, o vie tensiune interioară, un zbucium lăuntric, idei
clar conturate, sentimente încălzite de nelinişti, ori de-o sensibilă dramă
intimă…”14.
Om cald, suflet sensibil, minte inspirată, caracter frumos şi trup
plăpând, a fost prigonit din cauza poeziei sale, a căzut, dar va învia mereu,
prin scrierile sale. Nu era un bărbat frumos la chip, însă avea un suflet
frumos. Viaţa lui a fost un zbucium permanent, trăind mai mult prin
temniţe, atât pe vremea burgheziei cât şi sub fascişti şi comunişti. Strălucit
profesor universitar, talentul l-a dăruit poeziei deşi îl atrăgea şi muzica.
Gingăşia lui naturală a fost crispată de tragedia vieţii sale şi a cântat prin
versuri toată gama frământărilor şi chinurilor acelor vremuri. Credea în
Dumnezeu cu toată tăria, era un naţionalist român, dar nu era şovin, nu a
cunoscut ura de rasă şi a iubit oamenii cu putere de sacrificiu. Omul Gyr era
o făptură firavă, delicată, cu suflet de stâncă şi vifor, un delicat tânăr, în al
cărui condei se vărsase toată bogăţia plaiurilor româneşti cu toată
prospeţimea şi neasemănata lor frumuseţe15. Poetul Mircea Nicolau,
condamnat şi el la 20 de ani de muncă silnică, când vorbea de Radu Gyr
spunea, arătându-i sensibilitatea: „un visător care se emoţiona în faţa unei
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frunze căzute, a unui firicel de iarbă ivit cine ştie cum între două lespezi de
piatră...” Sufletul lui era un vulcan în erupţie, versurile lui, balsam pe răni
sângerânde, dar săgeţi neiertătoare pentru duşmanii ţării. Eleganţa lor s-a
născut din suferinţă, iar puterea de penetraţie din uriaşul talent şi
sensibilitatea cu care-l înzestrase Dumnezeu, sensibilitate crescută în focul
unei tinereţi entuziaste, pregătită pentru mari transformări, dar urmărită
mereu de ura contemporană care n-a înţeles, sau care n-a vrut să înţeleagă
măreţia idealului legionar. Radu Gyr n-a fost un luptător, anii de studenţie
au fost dominaţi de filozofia creştină prin titanii ce o reprezentau, Nae
Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Petre Ţuţea, cu care a fost
camarad de crez şi generaţie. Perfecţiunea şi frumuseţea poeziilor lui Gyr
pot fi comparate doar cu versul eminescian în câteva ipostaze. „Dacă am
asemăna România cu o mireasă în faţa altarului alături de mirele său,
atunci Ochiul stâng al acestei mirese ar fi Mihail Eminescu - Luceafărul
literaturii române, Ochiul drept, însă, ar fi Radu Demetrescu - Gyr, martirul
neamului românesc. Literatura română fără Gyr arată ca o mireasă slută, ca
o nevastă chioară”16.
Poezia lui putea proveni din talentul cu care a venit pe lume sau din
cultura sa deosebită. Alături de rugăciune, poezia lui Gyr, a fost liantul care
a legat inimă de inimă, suflet de suflet, cu zalele lanţurilor care le strângeau
gleznele. Versul lui se trăia, era pentru toţi camarazii, haină şi hrană, apă şi
căldură. Prin versurile sale, Radu Demetrescu Gyr a mişcat milioane de
suflete de români într-o epocă interbelică devorată de politicianism
criminal. Experienţa detenţiei şi începutul muceniciei sale le-a trăit în 19391940. Avea să scrie atunci: „Camarazii noştri au dat lagărului valoare de
rugăciune şi frunte înaltă de catapeteasmă”.
În anii de detenţie, compune sute de poezii, majoritatea salvate prin
alfabetul Morse. Poezia lui Radu Gyr, poezia în lanţuri, a fost suportul
deţinuţilor. Când recitau Iisus în celulă, uitau de foame, uitau de durere. A
compus memorând versurile, căci în temniţă nu se permitea scrisul şi nici
cititul. Treceau de la om la om prin închisori şi de acolo în ţară, toată
suflarea românească regăsindu-se în poezia lui. Era strigătul de disperare şi
descrierea crudei realităţi, dar, mai presus de toate, a fost forţa credinţei şi
afirmării noastre. Cu poezia lui s-au hrănit spiritual semenii din închisorile
de exterminare. Profundă, creştină, naţională şi umană, citită oricând cu
acelaşi interes pe toate meridianele lumii, a fost înţeleasă mai bine, de
oamenii care au suferit în acea perioadă tortura sufletului şi a trupului.
Poetul avea convingerea că poezia sa încătuşată va ieşi la lumină, ceea ce
s-a şi întâmplat. „Iisus în celulă” a fost poezia care a circulat cel mai mult
printre întemniţaţi, balsam pentru sufletele deţinuţilor: „Azi noapte Iisus a
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avut întotdeauna un puternic ascendent
asupra lui şi, totodată, o mare încredere în
el fiindu-i, câtă vreme a trăit, cel mai
apropiat sfătuitor în toate privinţele şi
împrejurările, aşa cum mărturiseşte bogata
lor corespondenţă, încă inedită. De la el a
deprins George Murnu sentimentul
răspunderilor ce revin elitei intelectuale
aromâneşti, din care amândoi făceau
parte, faţă de soarta acestei ramuri
balcanice, răzleţite şi mult încercate, a
poporului român; de la el a învăţat cât de
importantă este pentru un intelectual
statornicia în credinţa creştină; de la el a
moştenit dragostea şi preţuirea pentru
elenism în toate ipostazele lui istorice, dar
şi profunda încredere în valorile culturii
româneşti pe care le-a descoperit în
adolescenţă cu emoţie şi mândrie.
14
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intrat în celulă / O, ce înalt şi ce trist era Christ! / Luna a intrat după El în
celulă / Şi-L făcea şi mai înalt şi mai trist…”. Comuniunea cu Dumnezeu în
restrişte a fost dintotdeauna actul de tărie al sufletului românesc prigonit,
strivit şi răstignit17. Anii 1955-1958 au adus din partea regimului comunist
măsuri de intimidare şi prevedere, mulţi dintre intelectuali fiind vizaţi,
Radu Gyr fiind o primă victimă. O viaţă întreagă a suferit pentru opinia lui
exprimată în versuri. Crima lui erau tot versurile lui care deveniseră o forţă
socială iar asta supăra pe stăpânii absoluţi. Astfel că pentru poezia sa
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!, socotită manifest legionar
anticomunist, a fost condamnat la moarte. Tot restul de acuzaţii anexate
erau iluzorii. Bolnav, cu lanţuri la mâini şi la picioare, a fost ţinut aproape
un an în închisoarea Jilava, în aşteptarea executării pedepsei cu moartea,
apoi a fost mutat la Aiud. Închisoarea era ocupată de morţi, cum le plăcea
temnicerilor să-i răsfeţe, iar umilinţa era strigătoare la cer, nici unul dintre
condamnaţi nu era vinovat. Ei reprezentau cu adevărat sufletul neamului şi
neamul întreg vibra în jurul lor, ori tocmai puterea aceasta de influenţă
naţională era vina pe care nu le-o putea ierta regimul comunist.
Anul 1962 aduce poetului ultima lovitură: „Dacă nu cedează şi nu
se leapădă de trecutul său legionar îi vor aresta soţia şi fiica”18. Poetul păstra
pentru soţia şi fiica sa, Simona Luminiţa, un adevărat cult plin de duioşie şi
dragoste familială. Ultima lovitură bine calculată şi îndelung dospită a avut
un efect maxim: Poetul a cedat!19
Anii detenţiei l-au lipsit, ca pe mulţi alţii, de căldura căminului
familial. Poate că această absenţă îndelungată, timp în care a trăit în altă
lume, l-a făcut ca în scurta perioadă care s-a scurs de la eliberarea sa din
1963 şi până la moarte în 1975, să trăiască într-o intensă dăruire în sânul
familiei pe care a iubit-o mai presus de orice. Întrebat de fiica sa dacă i-a fost
frică vreodată în celulă şi dacă şi-a dorit vreodată moartea, poetul i-a
răspuns cu sinceritate: „Ba da, mi-a răspuns, într-o iarnă când am fost
transportat în miezul nopţii de la Aiud, în haine subţiri, într-o dubă, pe un
ger teribil, la Braşov. Era o consfătuire a Securităţii, a ofiţerilor superiori, iar
eu am ajuns la destinaţie în jurul orei două noaptea, fiind introdus direct în
încăperea unde benchetuiau „sefii” aşezaţi în cerc. M-au aşezat pe un
scaun în mijloc. Şi toţi au început să mă scuipe, să mă înjure şi să spună:
"uite jivina legionară, criminalul ţării!" Atunci n-am mai putut suporta şi
m-am rugat Maicii Domnului să mă ia. Am leşinat. Ştiu că dimineţa m-am
trezit lângă un gardian cu chip de român tânăr, un fecior, care mi-a spus:
„Domnule profesor, v-am adus să mâncaţi un borş cald”20.
În descrierile fiicei sale era: „Omul vioi şi tânăr sufleteşte, entuziast şi
exuberant, generos şi nerăzbunător, era dotat cu o excepţională memorie.
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Rafinat intelectual, era un torent de informaţii din domeniul literaturii,
filosofiei, istoriei, călătoriilor, artei plastice, muzicii şi chiar teologiei
superioare. Mucalit şi spiritual, nu-i plăcea când i se vorbea despre opera
lui, laudele repugnându-i. Prietenii îl iubeau mai ales pentru firea lui leală
şi expansivă, pentru opera lirică şi variată….De când îl ştiu şi mi-l amintesc,
tatăl meu nu-şi schimbase prea mult felul de a fi”21.
Părinte, soţ şi bunic la fel de iubitor şi tandru dorind să fie sprijinul
lor, al acelora pe care îi lăsase singuri mult prea mult, contrar voinţei sale,
lucra de dimineaţa până seara târziu, vrând parcă să recupereze anii de
detenţie, să cuprindă în timpul rămas tot ceea ce nu putuse realiza în cei
douăzeci de ani de absenţă. Marea parte a operei sale creată mental, cu
toate finisările cele mai subtile, trebuia aşternută pe hârtie, în speranţa că
volumele sale vor vedea lumina tiparului. A reuşit să redacteze în acelaşi
timp şi memoriile literare care îl pasionau, dar pe care, din păcate, nu a
reuşit să le termine. Lucra în acelaşi timp la traducerea baladei populare
germane, lucrare care a fost publicată sub alt nume şi care a constituit şi
ultima sa realizare artistică.
În 4 ianuarie 1963 puterea a emis un decret de amnistiere şi graţiere
a unor delicte silvice la care a fost adăugat un amendament: „De
prevederile prezentului decret beneficiază şi deţinuţii politici, care în
timpul detenţiei au dat dovada că s-au reeducat”. Acesta a fost actul juridic
în baza căruia au fost puşi în libertate o parte destul de importantă a
deţinuţilor politici. Au fost eliberaţi din închisoare mii de deţinuţi politici,
nu numai de la închisoarea Aiud, ci din toate închisorile şi lagărele din ţară,
unde nici nu a fost pomenit cuvântul reeducare.
Graţierea, pentru poetul Radu Gyr, a fost urmată de ani de suferinţă,
chinuiţi de boală, oscilând între viaţă şi moarte, aşa cum însuşi o recunoştea
în poezia Basm: „De o mie de ori am murit…. ” De multe ori şi-a dorit
moartea dar moartea nu l-a vrut. Torturat sufleteşte, a trebuit să dea o
declaraţie care să devină publică, prin care îşi renega trecutul şi opera, în
termeni dictaţi de securişti. Simţind că a atins limitele rezistenţei, umilinţei
şi batjocurii, dar în acelaşi timp simţind că nu putea face altfel, îşi salvează
viaţa regretând compromisul făcut, dar cu convingerea că a învins.
Chiar şi după eliberare nu va cunoaşte liniştea, Securitatea
urmărindu-l pas cu pas. În 1968 este amenințat cu închisoarea dacă nu
acceptă să dea note informative, însă Radu Gyr refuză categoric. Pentru a-l
compromite Securitatea îl obligă să colaboreze la o gazetă comunistă,
Glasul Patriei. În realitate, articolele erau scrise de Securitate şi poetul
obligat să le semneze. În urma decretului emis în 1963 este scos din
închisoare în mare taină şi transportat la un spital al Ministerului de Interne,
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situat în Bucureşti lângă Foişorul de foc. Pendulând între viaţă şi moarte, a
fost supus unui tratament medical pentru a fi revigorat, familia nefiind
înştiinţată de soarta poetului, deşi din punct de vedere juridic era liber.
Soacra poetului care locuia în apropierea spitalului n-a bănuit că ginerele
său este internat acolo. La sfârşitul lunii mai 1963 Radu Gyr a luat legătura
cu cei de acasă telefonic, anunţând familia că e bine, sănătos, că se afla în
loc bun şi în curând va veni acasă22.
În luna iulie 1963 Serviciul de Securitate l-a transportat la domiciliul
său cu o limuzină. Aşa au luat sfârşit douăzeci de ani de calvar şi suferinţe.
La doisprezece ani după punerea în libertate, în noaptea de luni spre marţi
pe 29 aprilie 1975, marele poet s-a stins în urma unei comoţii cerebrale.
Lovit din toate părţile, chiar şi de fraţii de condei, în ţară şi peste
hotare, atacat crud şi nedrept în gazetele literare, Radu Gyr devenise
huliganul, banditul, decadentul, obscurul, misticul, fascistul, criminalul23.
A suferit enorm la auzul acestor remarci. Poetul tuturor românilor, al
omenirii întregi, un creştin desăvârşit „a intrat în puşcărie cu fruntea sus şi a
ieşit din puşcărie cu fruntea sus. Moral”24. A cunoscut suflete de crin ale
căror miresme le-a transpus pe… hârtie. Astăzi, când totul este de hârtie, e
aproape imposibil să mai descoperi români cu frunţile de iezer carpatin,
precum aceia din vremea lui Gyr. El şi ai lui camarazi s-au întors din
închisori ca nişte umbre, dar învingători. „Venim cîntînd din închisori,
biruitori / Duhul martirilor eroi / Stă peste noi / Din suferinţe şi din spini / Se
aprind lumini”.
Orice român credincios lui Hristos va lăcrima la auzul versurilor
sale. Poemele lui Gyr îţi pătrund în suflet cu aceeaşi forţă a cuvîntului
mistic scris în 1938, 1939 sau în 1940. Încărcătura mistică a textelor sale te
îndeamnă şi astăzi la o continuă rugăciune pentru salvarea neamului
românesc, atât de prigonit în secolul XX. Iisus participă la toată mizeria
vieţii deţinutului, la toate chinurile lui, se face părtaş la toate suferinţele lui
în mod firesc, ca un prieten, ca un frate şi totuşi ca un Dumnezeu. Deţinutul
se identifică cu El simplu şi natural, căci şi Hristos parcă purtase lanţuri
cândva25. El rămăsese în însăşi fiinţa deţinutului, care mărturiseşte: „m-am
pipăit şi pe mâinile mele am găsit urmele cuielor Lui”26.
Purtându-şi crucea destinului, poetul Radu Gyr rămâne unul dintre
modelele unei generaţii interbelice care a crezut în spiritualitate şi
ortodoxie, neabătându-se de la credinţă nici chiar sub furtunile pe care le-a
îndurat de-a lungul vieţii: „Nu scuip pe-nfrângerile mele / Ce-am adorat nu
ştiu să ard / Şi nu ridic în vânt obiele / În locul ruptului stindard” (Înţeleptul)
Ultima sa poezie a fost compusă pe 23 aprilie 1975, prevestindu-i
parcă sfârşitul. A fost poezia pe care Romulus Vulpescu a citit-o la căpătâiul
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poetului: „Severă piramidă de granit, / am feţe mohorâte şi rigide / un
monstru care tainele-şi închide / în cosmică tăcere-ncremenit / Sub soarele
pustiilor toride / îmi arde vârfu-nfipt în infinit / şi, ca un lung şi glacial cuţit /
străpunge luna pietrele-mi aride / Solemn şi hâd şi rece monument /
claustru templu dur de lespezi terne / eu dorm adânc, acestei lumi absent /
Dar, dincolo de somnul ce se-aşterne, / în greu-mi sarcofag incandescent /
străfulgeră podoabele eterne”.(Piramidă)
Discret şi tăcut, nedorind să incomodeze pe nimeni, iertându-i pe
toţi aceia de pe urma cărora a suferit, a trecut în nefiinţă fiind înmormântat
pe data de 2 mai 1975 în Vinerea Mare la cimitirul Belu Catolic, când
creştinii comemorează răstignirea lui Hristos. Ziarul România Liberă a
refuzat să primească anunţul morţii marelui poet iar legionarii bucureşteni
au plâns în taină pe cel care a fost sufletul Legiunii Arhanghelul Mihail.
Astăzi, într-o chilie de la Mănăstirea Petru Vodă din Neamţ sunt
păstrate, într-un mic muzeu memorial, obiecte personale ale lui Radu Gyr,
poetul detenţiei politice. Biroul poetului este amenajat într-o încăpere
alăturată chiliei părintelui Justin Pârvu. Radu Gyr, Mircea Vulcănescu sau
părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa sunt câteva dintre figurile proeminente omagiate aici. În ziua celor 40 de mucenici, în urma cererii Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au fost oficiate, începând cu anul
2017, slujbe de pomenire a celor care au pătimit în timpul regimului
comunist apărând credinţa în Dumnezeu şi demnitatea poporului român.
Pe 2 martie 2020 s-au împlinit 115 ani de la naşterea marelui poet
martir câmpulungean, Radu Demetrescu Gyr. Fie ca poetul să-şi găsească
liniştea binemeritată, iar opera sa să fie apreciată la justa-i valoare.
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Fig. 2 şi 3. Radu Gyr şi familia sa (stânga);
Radu Gyr şi Mişcarea Legionară (dreapta).
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Abstract: The paper presents the strenghts, weaknesses,
opportunities and threats that a cultural institution faces in my favorite
town, more precisely, the Tarii Crisurilor Museum in Oradea.
Keywords: museum, strengths, weaknesses, opportunities, threats.
Cuvinte-cheie: muzeu, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări.
Cei care sunt pasionaţi de muzee şi case memoriale sunt invitaţi să
viziteze oraşul Oradea, pentru că se pot bucura de numeroase exponate
interesante, presărate aproape la tot pasul în muzeele şi casele memoriale
ale oraşului.
În 2018 Consiliul Local a înfiinţat „Muzeul oraşului Oradea complex cultural”, structură muzeală care cuprinde câteva muzee din oraş:
1. Muzeul Ţării Crişurilor
2. Muzeul Cetăţii
3. Casa Darvaş-La Roche, construită în stil Secession Vienez,
transformată în muzeu şi care expune obiectele personale
ale familiei Simon
4. Loja Masonică Sfântul Ladislau
5. Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea deschis la Sinagoga
Ortodoxă Aachvas Rein.
Trebuie să amintesc şi celelalte muzee la fel de impresionante ale
oraşului:
A Muzeul memorial „Iosif Vulcan”
A Muzeul memorial „Ady Endre”
A Casa memorială „Aurel Lazăr” care reconstituie ambientul
locuinţei avocatului care a trăit în 1918
A Muzeul Militar Naţional
A Muzeul de la Centrul Eparhial Oradea.
Nu în ultimul rând, în primăvara fiecărui an aici poposeşte şi Muzeul
Iluziilor, spre deliciul copiilor şi tinerilor dornici de a descoperi cele mai
impresionante iluzii optice.
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De o expoziţie inedită am avut parte în toamna anului trecut, când în
oraş a poposit pentru 3 săptămâni „Muzeul figurilor de ceară” de la VarnaBulgaria.
Printre atâtea atracţii turistice aş vrea să mă opresc asupra clădirii
emblematice a oraşului Oradea şi anume Muzeul Ţării Crişurilor.
Pentru ca o instituţie să prospere, managerii ei trebuie să cunoască
analiza SWOT a acelei instituţii. Cu alte cuvinte, trebuie să cunoască
punctele ei tari pentru a se folosi de acestea, punctele slabe pentru a şti
unde să fie atenţi, oportunităţile mediului înconjurător pentru a-şi dezvolta
în mod optim afacerea, precum şi ameninţările venite din afara unităţii.
Am ales să realizez analiza SWOT a unei clădiri impunătoare şi
emblematice a oraşului meu preferat, şi anume Muzeul Ţării Crişurilor.
Inaugurat în 1971, se găseşte în interiorul vestitului Palat Baroc al
Episcopiei romano-catolice. Construit sub forma literei U, a fost inaugurat
pe 17 ianuarie 1971.
Puncte tari:
Z Este cel mai mare edificiu baroc din România
Z Clădirea în exterior şi interior păstrează motivele originale
caracteristice secolului şi stilului în care a fost construit
Z Mare parte a clădirii este proaspăt reabilitată cu o sumă de peste
60.000.000 lei
Z Deţine un patrimoniu de peste 224.161 piese
Z Are o secţiune dedicată sportului bihorean, astfel bifează nişa
persoanelor interesate de sport
Z Secţiunea „jucării din ultimii 100 de ani, realizate în Oradea,
China sau URSS” atrage în special vizitatorii tineri
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ZSecţiunea „peşti şi reptile exotice” atrage vizitatorii pasionaţi de peşti
ZGăzduieşte cea mai mare colecţie de ouă din Europa, cu
14.500 de exponate
ZPersonal calificat şi foarte amabil
Z„Noaptea muzeelor” atrage în fiecare an mii de vizitatori
ZPreţul biletului este foarte avantajos: 8 lei pentru adulţi iar
pentru elevi, studenţi şi pensionari este 4 lei
ZPosibilitatea solicitării ghidajului la un preţ atractiv de 5 lei/grup
ZIntrarea este gratuită pentru copiii de până la 4 ani, veteranii de
război, lucrătorii actuali şi copiii din casele de asistenţă socială.
Puncte slabe:
Z Lipsa parcării în zonă
Z Expoziţiile permanente sunt în curs de amenajare şi încă nu
sunt deschise publicului
Z Promovare insuficientă.
Oportunităţi:
Z Aşezare într-o zonă centrală al oraşului, uşor accesibil din orice
punct.
Ameninţări:
Z Situaţia economică instabilă a zonei
Z Legislaţia schimbătoare a ţării
Z Multitudinea de taxe care apasă buzunarele locuitorilor
Z Efectele pandemiei asupra oraşului.
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Abstract: An important representative of Dobrudjan and Romanian
art was the painter Eugeniu Barău. He lived between 1946-2020. The artist
studied Fine Arts in Timişoara (1969) and became a member of the Visual
Artists Union of Romania after ten years (1980). In his compositions,
Eugeniu is a guide who confesses the sins of people. His creative universe
encompasses a spectacular collection of typologies.
Keywords: fine arts, painter.
Cuvinte-cheie: arte plastice, pictor.
Fig. 1. Eugeniu Barău.

EUGENIU BARĂU
(15 mai 1946, Frecăţei, Tulcea, România – 26 aprilie 2020, Tulcea,
Tulcea, România)
Artistul s-a născut pe 15 mai
1946 în comuna Frecăţei, judeţul
Tulcea, ţara România. Pe părinţii lui
îi chema Ana şi Dumitru Barău.
Ulterior, împreună cu familia, s-a
mutat la Tulcea. Copilul Eugeniu a
trăit într-un „paradis terestru” alături
de fraţii şi surorile sale. Tânărul, în
schimb, a fost marcat de experienţe
dureroase, induse de regimul comunist, pe care avea să le povestească
ulterior, pe pânze.

Fig. 2. Eugeniu Barău.
Fig. 3. Eugeniu, Ioana şi mama lor, Ana
(Timişoara, Timiş).

El a studiat la Facultatea de
Arte Plastice din Timişoara (promoţia
1969) şi a devenit membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din
România după zece ani (1980).
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Fig. 4 şi 5. Eugeniu (1968-1969, Timişoara, Timiş).

Cum era şi firesc, creaţia maestrului s-a desăvârşit în etape.
Figura ţ ia narativă a început cu forme simple, arhaice.
Identificându-se cu un mărturisitor, Eugeniu Barău denunţa prin
pictură ipocrizia, minciuna, răul sub toate formele. Compoziţiile
pornesc de la o temă generală ce se dezvoltă odată cu atenţia şi
cunoaşterea privitorului. Spaţiul este populat de personaje
surprinse în diferite ipostaze. Scenele pornesc de la analiza
societăţii şi evoluează în fantastic. Pictura ne aminteşte de creaţiile
lui Pieter Bruegel cel Bătrân şi Hieronymus Bosch. Universul
creativ înglobează o colecţie spectaculoasă de tipologii. Dincolo
de acestea, artistul observa şi relata duelul permanent dintre bine
şi rău.

Fig. 6. „Broboada” (ulei / pânză; 73 x 50 cm;
Colecţia de Pictură; Muzeul de Artă, ICEM Tulcea).
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Fig. 7. „Alegorie II”
(ulei / pânză; 51,5 x 69,5 cm; Colecţia de
Pictură; Muzeul de Artă, ICEM Tulcea).

Fig. 8. „Iarna”
(ulei / pânză; 65 x 81,3 cm; Colecţia de
Pictură; Muzeul de Artă, ICEM Tulcea).
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Fig. 9. Eugeniu şi Ştefan Pelmuş (1980).

Fig. 10. Eugeniu şi Ştefan Câlţia (1980).

Timp de douăzeci de ani (1969-1989) a fost profesor de desen la
Casa Pionierilor din Tulcea. Între 1980-1990 a fost interzis de regimul
comunist şi de Uniunea Artiştilor Plastici din România. Refuzând să fie
îndepărtat de universul său fabulos, Eugeniu Barău a rămas sincer, demn şi
liber. Este libertatea creatorului, al cărui unic obiectiv este să dăruiască.

Fig. 11. Eugeniu Barău şi Daniela Iacoblev-Barău
(2006, Muzeul de Artă din Tulcea).

Fig. 12. Traian Oancea, Grigore Carată şi Eugeniu Barău
(2010, Expoziţia „Tulcea-Fest 2010”, Galeria UAP Filiala Tulcea).
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Fig. 13. „Botezul cu Foc”
(ulei / pânză; 120 x 90 cm).

Lucrările sunt foarte bine documentate. Pictorul era un cărturar
modest şi blajin. Universul lui creativ este inspirat din viaţa personală,
religii, viaţa lui Iisus Hristos, viaţa profeţilor, parapsihologie, mitologie,
istorie, filosofie, tradiţii, viaţa ruşilor din Dobrogea, flora şi fauna Deltei
Dunării, creaţia unor scriitori şi artişti români, simbolurile universale,
principiile morale şi evenimentele sociale, dar nu numai.
Eugeniu se reprezenta ca un iconar laic. Este un drumeţ călăuză,
însoţit de un inorog ce trage un car plin cu mărturii. Uneori, printre pânzele
din car, se zăreşte soţia sa Florica, cu care s-a căsătorit pe data de 2
septembrie 1969. Împreună au doi copii: Tudor şi Alina.
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Fig. 14. „De ce v-aţi omorât toţi profeţii?” (ulei / pânză; 90 x 100 cm).

Fig. 16. „Oul Astral” (ulei / pânză; 70 x 103 cm).

Fig. 15. „Golemul II” (ulei / pânză; 100 x 80 cm).

Fig. 17. „Iconarul II” (ulei / pânză; 100 x 100 cm).
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Fig. 18 şi 19. Eugeniu alături de soţie, copii şi doi dintre nepoţi.

Artistul a plecat la cele veşnice pe 26 aprilie 2020. El locuia în
municipiul Tulcea, alături de soţie, copii şi cei trei nepoţi. În ultimii ani de
viaţă nu mai participa la expoziţiile Uniunii Artiştilor Plastici, el expunea
temporar în galerii din Tulcea, ţară şi străinătate.
Fig. 20. Eugeniu Barău şi Constantin Hogea
(28 noiembrie 2019, Sala de conferinţe „Mihail Kogălniceanu”
a Consiliului Judeţean Tulcea).
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(2014, Muzeul de Artă din Tulcea).
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Fig. 22 şi 23. Expoziţia de pictură Eugeniu Barău (2017, Galeria de Artă „Dana” din Iaşi).

Ca urmare a muncii asidue a artistului, familia a moştenit o colecţie
impresionantă de lucrări. O parte dintre aceste capodopere sunt expuse, pe
o perioadă nedeterminată, la Casa Colecţiilor (Casa Avramide) din Tulcea
şi la Restaurantul „Select” Tulcea. În calitate de reprezentant de seamă al
Dobrogei şi al artei româneşti, pe data de 28 noiembrie 2019, la şedinţa
extraordinară a Consiliului Local Tulcea, Eugeniu Barău a primit titlul de
„Cetăţean de onoare al Municipiului Tulcea”.
Fig. 24. „Sacrificiul” (ulei / pânză; 100 x 130 cm).
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Lucrările vândute pe parcursul vieţii lui fac parte din colecţiile
private ale unor iubitori de artă din România, SUA, Mexic, Canada,
Columbia, Anglia, Siria, Grecia, Italia, Austria, Germania, Franţa, Finlanda,
Danemarca, Suedia, Africa de Sud, Ungaria, Japonia, Filipine, precum şi
din patrimoniul cultural gestionat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” Tulcea.

Fig. 26. Eugeniu Barău lângă lucrarea
„Nu aţi înţeles nimic”
(2018, Expoziţia de pictură „Dobrogea 140
ani”, Muzeul de Artă din Tulcea).
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Abstract: The article focuses on the difficulties that the Tulcea Fine
Arts Museum faced during the pandemic lockdown. Classical temporary
exhibitions were put on hold while the online exhibitions flourished. In six
months 39 virtual exhibitions were posted through social media, averaging
thousands of views.
Keywords: pandemic, temporary exhibition, online exhibition,
Tulcea Fine Arts Museum, virtual.
Cuvinte-cheie: pandemie, expoziţie temporară, expoziţie online,
Muzeul de Artă Tulcea, virtual.

Expoziţia este principala formă specifică de manifestare culturaleducativă1 a unui muzeu. Activitatea expoziţională este cea care
diseminează publicului larg informaţia deţinută de patrimoniul unui
muzeu, prin piesele expuse, prin modalitatea de expunere şi prezentare.
Expoziţia este „sora” unui alt tip de valorificare a cercetării de muzeu,
respectiv a publicaţiilor, fie că este vorba de pliante, cataloage, ghiduri sau
rapoarte.
Muzeul de Artă Tulcea este organizat clasic, într-un spaţiu dedicat
expoziţiei permanente2, denumită din anul 2012 Arte şi influenţe în
Dobrogea (ce ocupă etajul) şi un spaţiu dedicat expoziţiilor temporare,
situat la parterul clădirii monument istoric, recent reabilitată şi redată
comunităţii şi circuitelor turistice regionale şi naţionale. Dacă expoziţia
permanentă a unui muzeu se modifică la intervale mari de timp şi numai
după o analiză aprofundată şi colectivă a specialiştilor în muzeologie şi
conservare, expoziţiile temporare, după cum indică însuşi numele, se
organizează pentru perioade scurte, delimitate strict şi determinate de
anumite necesităţi de promovare a patrimoniului deţinut sau de solicitările
artiştilor interesaţi să îşi expună operele personale.
Starea de urgenţă decretată în luna martie 2020 a adus după sine şi
sistarea activităţii cu publicul a instituţiilor de cultură şi implicit a muzeelor.
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Personalul acestora a continuat să aibă activităţi de gestiune şi evidenţă a
patrimoniului deţinut, însă activităţile expoziţionale planificate cu un an în
urmă, pentru anul în curs, au fost cel puţin pentru moment, anulate.
La Muzeul de Artă din Tulcea, planul expoziţional cuprindea trei
evenimente temporare, majore:
1. Expoziţia: „Infernul lui Dante” ilustrat de Marcel Chirnoagă expoziţie din ciclul „Arta din depozit”, care urma să aibă vernisajul în luna
martie 2020;
2. Expoziţia-Concurs Bienala Naţională de grafică „Constantin
Găvenea”, ediţia I - care urma să se defăşoare din august până în noiembrie
2020;
3. Expoziţia retrospectivă Ştefan Găvenea, care ar fi avut vernisajul
pe 14 noiembrie 2020 - de Ziua Dobrogei;
Odată cu instituirea stării de urgenţă, perspectivele organizării
acestor trei evenimente au devenit destul de reduse. Incertitudinea care
plana asupra tuturor domeniilor de activitate, dar în principal, necesitatea
reducerii contactelor dintre angajaţii muzeului, impunerea măsurilor de
distanţare şi a celor sanitare, a adus după sine stoparea activităţilor
premergătoare organizării oricărui tip de manifestare expoziţională
temporară.
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Lucrătorii muzeali, indiferent de atribuţiile lor, s-au „autoizolat” în
depozite şi birouri, lucrând solitar, în principal la activităţi precum
conservarea/restaurarea operelor de artă, realizarea fişelor analitice de
evidenţă, digitalizarea patrimoniului sau activităţi de fotografiere.
Cu toate acestea, se impunea totuşi necesitatea de promovare a
patrimoniului, chiar dacă nu mai exista opţiunea expoziţiilor temporare
clasice, fizice. Un punct de pornire în conturarea unei noi strategii de
„marketing” muzeal a fost şi faptul că Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” Tulcea a fost implicat în proiectul E-Cultura - Biblioteca
digitală a României3, al Ministerului Culturii (mai 2019-septembrie 2020).
Obiectivul general al proiectului a fost eficientizarea serviciilor publice
oferite de Ministerul Culturii prin valorificarea potenţialului IT&C în
procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creşterii
accesibilităţii la resursele culturale. Concret, proiectul a facilitat în cadrul
ICEM procesul de expunere şi promovare online a resurselor culturale
deţinute în gestiune, în toate secţiile sale (istorie, arheologie, artă, ştiinţe ale
naturii, etnografie).
Astfel, procesul care deja fusese iniţiat de câţiva ani în Muzeul de
Artă, respectiv completarea fişelor analitice de evidenţă în Docpat şi
fotografierea patrimoniului, a fost accelerat considerabil, fiind necesară,
lună de lună, atingerea unor cote stabilite prin proiect. Acest lucru a condus
la o creştere a gradului de analiză şi studiu (mai ales de către bibliografii
proiectului) a resurselor culturale deţinute în gestiune: bunuri de grafică,
pictură, sculptură, icoane, obiecte de artă decorativă şi plăci de gravură.
Fiind cercetător al colecţiei de grafică din Muzeu, colecţie care
însumează 4767 de bunuri artistice şi fiind angajată bibliograf în proiectul
mai sus menţionat, am putut să realizez selecţii de lucrări pe autori sau
selecţii tematice, pe care ulterior le-am compilat şi concretizat în ceea ce
s-au numit, în cele din urmă, „expoziţiile temporare online”.
Multe muzee au apelat în perioada stării de urgenţă şi chiar de alertă
la reţelele sociale pentru a-şi menţine vie prezenţa, mai ales că multe alte
instituţii şi persoane au migrat spre virtual, fiind nevoite a se adapta lucrului
în acest „nou” mediu.
Modalitatea de expunere şi promovare virtuală a patrimoniului
muzeal diferă însă de la o instituţie la alta, de la un profil la altul. O mare
majoritate a adoptat modelul „exponatului zilei/săptămânii sau lunii”,
însoţit de date biografice sau critice ale artistului/creatorului respectivului
obiect. Muzeul de Artă Tulcea a utilizat acest mijloc de promovare încă din
anii trecuţi, cu precădere după anul 2012, când acesta s-a redeschis
publicului în urma restaurării masive de care a beneficiat, alături de Casa

https://biblioteca-digitala.ro

3

https://www.umpcultura.ro/e-cultura_
doc_1375_despre-proiect_pg_0.htm
09.10.20. ora 09:08

Alice-Georgiana FĂNARU
4

https://www.facebook.com/permalink.php
?story_fbid=2696564400561990&id=10
0006253695393 09.10.20. ora 09:48

5

https://www.facebook.com/profile.php?id
=100006253695393 09.10.20. ora 09:48

6

https://www.facebook.com/brukenthalnati
onalmuseum

7

La data scrierii prezentului articol
(09.10.2020).

8

https://www.facebook.com/brukenthalnati
onalmuseum/posts/3740192176013354

9

https://www.youtube.com/channel/UCaqunexTPqcMBcjYqPKN3Q 09.10.20. ora
10:32

66

Avramide. „Exponatul lunii” sau „Lucrarea lunii”4 a fost conceput ca un
mijloc de promovare a proaspăt-redeschisei expoziţii permanente a
Muzeului, iar ulterior a devenit o modalitate de promovare a acelor opere
de artă depozitate, care erau mai rar expuse publicului. Fotografia bunului
cultural era însoţită de date muzeotehnice şi date sumare despre autor şi era
postată pe profilul de Facebook al Complexului Muzeal de Patrimoniu
Cultural Nord-Dobrogean Muzeul de Artă - Casa Avramide5.

Alte muzee au ales varianta postărilor cu trimiteri (link-uri) la
site-urile proprii unde, la diverse secţiuni, erau încărcate slide-uri cu
fotografii şi text. Un exemplu în acest sens pe care l-am urmat şi noi, cu
modificări specifice, a fost cel al Muzeului Naţional Brukenthal6 care a
devenit activ în materie de expoziţii online încă din luna martie a anului
curent şi continuă chiar şi acum, cea mai recentă7 expoziţie virtuală8
intitulându-se Magia Restaurării. Restaurator şi artist.
În încercarea de a atrage cât mai multe categorii de „vizitatori
virtuali” am adoptat o strategie concentrată pe aspectul vizual şi auditiv al
expoziţiilor online. Elementele de text au fost la început destul de extinse,
dar ulterior au fost reduse, accentul deplasându-se aproape exclusiv spre
prezentarea compusă a reproducerilor fotografice ale bunurilor culturale
aflate, în cea mai mare parte, în depozitele muzeului. „Arta din depozit” un
ciclu de expoziţii temporare iniţiat anul trecut, s-a deplasat astfel, în online,
în special pe Facebook iar apoi şi pe Youtube9.
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Astfel am reuşit să ajungem, din aproape în aproape, la o categorie
mai largă de persoane, mai ales la cei care de obicei evitau să meargă la
Muzeu pe care îl vedeau (şi poate încă îl mai văd) ca pe o instituţie
neprietenoasă, învechită şi cu un personal plictisit sau prea puţin amabil.
Acest tip de gândire încă domină majoritatea societăţii, fără a avea vreo
legătură însă cu ceea ce oferă în fapt muzeele, respectiv un tip de educaţie
care nu se regăseşte în alte instituţii (şcoli, universităţi, cercuri). Ignorând
arta, istoria, mediul chiar, oamenii au rămas cu imaginea muzeului la care
erai obligat să mergi cu şcoala. Devenind adulţi, puţini au continuat să
includă în activităţile lor de timp liber, vizitele la obiective muzeale. Doar
specialiştii şi cei care prin natura educaţiei şi formaţiei lor sunt obişnuiţi să
facă un aşa-numit „turism cultural” pe oriunde merg, reprezintă, din păcate,
în continuare, majoritatea organică a publicului vizitator de muzeu.
Online-ul este „casă” pentru toate tipurile de interese şi de oameni.
Poţi căuta şi găsi orice. Poţi interacţiona cu cei care îţi împărtăşesc
preferinţele (reţele de socializare) sau din contră, cu cei opuşi ţie ca
interese şi gândire. Astfel, multe instituţii de cultură, printre care şi muzeele
au reuşit să devină, paradoxal, parcă mai vizibile în acest climat de criză
sanitară care a impus restricţii.
10

https://www.facebook.com/profile.php?id
=100006253695393

Expoziţiile temporare online ale Muzeului de Artă Tulcea au debutat
pe 23 aprilie 2020 cu o expoziţie de icoane iar pe 29 aprilie 2020 a urmat
prima expoziţie de autor, de grafică, dedicată lui Constantin Găvenea10.
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Până pe data de 9 octombrie 2020, s-au realizat şi „expus” virtual 39 de
expoziţii (31 de grafică, 2 de icoane, 5 de pictură şi una mixtă picturăgrafică). S-au expus astfel, în şase luni, mai multe lucrări decât prin
expoziţiile temporare clasice ale muzeului, din ultima decadă.
Astfel, Muzeul de Artă Tulcea a reuşit să transforme, sau cel puţin să
adapteze, o situaţie de criză, într-o situaţie de oportunitate. Muzeul s-a
„mutat” din realul fizic al clădirii monument istoric, cu spaţii expoziţionale
generoase, birouri şi depozite, în spaţiul virtualului conferit de reţelele de
socializare. Aici nu este nevoie de un dosar de expoziţie sau sisteme de
etalare, de scări înalte, etichete şi panouri explicative. Muzeul de artă în
online este un muzeu al vizualului absolut, „vedetele” fiind exclusiv
reproducerile foto ale lucrărilor deţinute în patrimoniu, montate în
prezentări cu fundaluri sonore ce le complimentează subtil şi cu elemente
de critică artistică sumare, ce pot fi aprofundate, după caz şi interes, de cei
care le vizualizează.
Deşi realizate cu mijloacele unui amator în ale editării video,
prezentările concepute în această perioadă au reuşit să crească de la câteva
sute de vizualizări, la câteva mii. S-a continuat astfel, alături de postările
lunare ale Lucrărilor Lunii, activitatea expoziţională care, în anii trecuţi era
anunţată prin afişe concepute grafic într-o manieră deosebită, dar care
invitau efectiv pe cei pasionaţi de artă, la evenimente ce se desfăşurau
propriu-zis la Casa Avramide şi Muzeul de Artă Tulcea.
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Vizualizări cuantificate pe profilul de
Facebook Evenimente-Artă Avramide.
Canalul de Youtube al Muzeului, lansat
mai târziu, nu a avut acelaşi succes, din
păcate.
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Trăgând linie în ceea ce priveşte impactul activităţii expoziţionale la
Muzeul de Artă Tulcea, din luna martie şi până în luna octombrie, a scăzut
numărul vizitatorilor (fizici) dar a crescut numărul vizualizărilor (expoziţiilor online). Dacă fizic Muzeul de Artă Tulcea a fost vizitat de doar câteva
sute de persoane, numărul lor a fost de ordinul zecilor de mii în online11.
Continuarea firească a acestor demersuri este transformarea
(reconversia) online-ului în fizic, practic, o revenire la activităţi expoziţionale pe tiparul muzeal clasic. Cele 39 de expoziţii virtuale se pot
realiza efectiv, evident, într-un context prielnic socioeconomic şi sanitar,
devenind tot atâtea expoziţii temporare.
Alături de activitatea expoziţională virtuală, Muzeul a reuşit să
organizeze şi singura expoziţie temporară a anului 2020 din întreg
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. ExpoziţiaConcurs Bienala Naţională de grafică „Constantin Găvenea”, ediţia I, care
urma să se defăşoare din august până în noiembrie 2020 a fost organizată
într-un timp record pentru acest gen de eveniment. Lansat abia în luna
august (pentru înscrieri), concursul a reuşit să atingă la vernisaj (16
octombrie) un număr de 100 de artişti înscrişi cu 151 de lucrări de grafică.
Astfel, parterul muzeului, rezervat în mod clasic expoziţiilor temporare,
şi-a recăpătat funcţionalitatea şi a dat un suflu nou atât personalului
muzeului, afectat într-o bună măsură din cauza pandemiei şi a blocării
activităţilor cu publicul, cât şi comunităţii în general, care, de la începutul
anului, nu mai avusese ocazia să participe la un eveniment cultural de
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această anvergură la Tulcea. Bienala Naţională de Grafică „Constantin
Găvenea” este un eveniment patronat de Consiliul Judeţean Tulcea prin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” - Tulcea, secţia
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean - Muzeul de
Artă şi Casa Avramide şi alături de Liceul de Artă „George Georgescu”
Tulcea şi Uniunea Artiştilor Plastici din România Filiala Tulcea.
Ne dorim ca până la finele anului 2020 să organizăm o nouă
expoziţie temporară etalată la parterul Muzeului de Artă Tulcea, însă,
incertitudinea timpurilor pe care le trăim nu ne poate da această asigurare.
Vom continua, în schimb, seria expoziţiilor online, tematice sau de autor,
sperând totodată într-o creştere progresivă a interesului comunităţii tulcene
vizavi de artă în general şi de ceea ce oferă muzeul nostru, în special.
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VALENŢELE ARTISTICE ALE PIESELOR DIN COLECŢIA DE ARTĂ
DECORATIVĂ ORIENTALĂ A MUZEULUI DE ARTĂ TULCEA
Daniela IACOBLEV-BARĂU*

*cercetător ştiinţific, Complexul Muzeal de
Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean,
ICEM Tulcea

Abstract: Studying the Oriental Decorative Art Collection from the
Tulcea Fine Arts Museum reveals a small part of the story of Islamic
civilization, narrated by anonymous persons, from a vast territory
characterized by an infinity of different forms, materials and techniques.
Most of the collection is made up of pieces related to interior design,
specific to the Wallachian houses from the end of the 18th century to the
beginning of the 20th century. The second most important part consists of
clothing and accessories. Turkish clothing items are specific for the 18th and
19th centuries. They arrived in our country most probably by representing
wedding gifts or some young girls’ dowry or just by being regular
merchandise. Currently the Collection consists of 325 pieces. They were
purchased between the 1970s and the 1990s from several ethnic groups
representatives like the Turks, Tatars, Greeks, Bulgarians, Russians. The
cultural space of the decorative compositions takes us on an unexpected
journey through the South-West, South-East and Central Asia, through
Northern Africa and Europe. Dated from the end of the 13th century till the
beginning of the 20th century, the Oriental Art pieces can be divided into 11
categories: furniture, tapestries and carpets, metal bowls and vessels,
embroidery, glass, porcelain and ceramic vessels, documents, clothing,
shoes and accessories, shawls and fabric fragments, jewelry, weapons.
Keywords: collection, oriental decorative art.
Cuvinte-cheie: colecţie, artă decorativă orientală.

Studiul Colecţiei de Artă Decorativă Orientală a Muzeului de Artă
din Tulcea ne dezvăluie o mică parte din povestea artei civilizaţiei
islamice, dar nu numai, spusă de anonimi, dintr-un spaţiu imens, cu o
infinită şi nebănuită diversitate de forme, materiale şi tehnici de lucru.
Cea mai mare parte a pieselor ce compun colecţia o reprezintă
bunuri ce vizează amenajarea de interior a locuinţelor din Ţara Românească, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până la începutul secolului al
XX-lea. O a doua categorie, evidentă ca pondere, constă în veşminte şi
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accesorii. Articolele de îmbrăcăminte turcească sunt specifice secolelor
XVIII-XIX. Ele au ajuns pe teritoriul ţării noastre, cel mai probabil, ca daruri
de nuntă, zestre a unor tinere şi marfă comercializată.

Fig. 1. Bunuri promovate în expoziţia permanentă a Muzeului de Artă din Tulcea, Arte şi
influenţe în Dobrogea.

Fig. 2. Daniela Iacoblev-Barău în expoziţia
permanentă a Muzeului de Artă Tulcea
(2012), în dreptul piesei cu inv. 56 din
Colecţia de Artă Decorativă Orientală:
Rochie (Atelier turcesc; Republica Turcia;
Secolul al XIX-lea; catifea, pânză de bumbac,
fir de bumbac, fir metalic; L maximă: 152
cm, L mânecă: 48 cm) / Detalii Bindalli
entari: trandafir, iasomie, fundă, buchet de
flori, frunză, ghirlandă.
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În prezent, colecţia deţine 325 de piese. Bunurile au fost achiziţionate între anii 1970-1990 de la reprezentanţi ai mai multor grupuri etnice
din România, dintre care: turci, tătari, greci, bulgari, ruşi. Arealul cultural
al compoziţiilor decorative ne poartă într-o călătorie neaşteptată prin
sud-vestul, sud-estul şi centrul continentului Asia, nordul continentului
Africa şi continentul Europa.
Datate de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi până la începutul
secolului al XX-lea, obiectele pot fi împărţite în 11 categorii de bunuri:
mobilier; scoarţe şi covoare; vase din metal; broderie; vase din sticlă,
porţelan şi ceramică; documente; veşminte; încălţăminte şi accesorii; şaluri
şi fragmente de ţesătură; bijuterii; arme.
Mijloacele de exprimare ale artei orientale definesc civilizaţia
constituită sub standardul Islamului. Este un spaţiu bogat, lipsit de
monotonie, o dimensiune în care credinţa şi fascinaţia înveşmântează
umanitatea cu cele mai frumoase elemente din natură. El se regăseşte când
în interiorul fiinţei umane, când în mediul înconjurător. Adeseori,
preluările şi interpretările artiştilor şi artizanilor proiectează sacrul în
profan.

Fig. 3. Inv. nr. 2 al Colecţiei de Artă Decorativă Orientală: Şal (Atelier indian;
Republica India; Începutul secolului al XIXlea; lână de capră; L: 302 cm, LA: 127 cm)/
Detalii Şal persan: vază cu irişi, vas cu flori,
iris, boteh, floare compusă, tufe de iasomie.
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Fig. 4. Motive florale prezente în decorurile
unor piese din Colecţia de Artă Decorativă
Orientală: iasomie, crizantemă, anghinare,
floare compusă, bujor, lotus, rodie, iris,
zambilă, garoafă, lalea, trandafir.

Temele compoziţionale evoluează de la simplu la complex, prin
conţinut şi reprezentare, în funcţie de zonele de provenienţă şi funcţiile
bunurilor. Tehnicile de lucru folosite pentru producerea obiectelor sunt
asemănătoare cu cele din întreaga lume, din epocile cele mai îndepărtate şi
până în prezent. Deosebirile au fost influenţate de condiţiile de viaţă ale
oamenilor, de ocupaţii şi religii. Aceste diferenţe au definit forme de
exprimare cu trăsături variate. Îmbrăcate în figurativ sau abstract, temele
principale identificate în lucrările colecţiei sunt: Paradisul, bolta cerească,
moscheea, arborele, apa, corabia, câmpul cu flori, buchetul de flori,
viţa-de-vie, luna, dragonul, viaţa cotidiană a omului (vânătoarea, mineritul,
banchetul, muzicanţii, îndrăgostiţii).
Ele adună laolaltă motive ornamentale remarcabile:
A motive geometrice (punct, linie, triunghi, pătrat, dreptunghi,
romb, cerc, semicerc, rozetă, hexagon, octogon, diamant, meandre,
godron);
A motive vegetale (sămânţă, rădăcină, bulb, ghiveci cu flori,
rămurică, frunză, tufă, palmetă, brusture, acant, acacia, cocotier, palmier,
chiparos, brad, pomul vieţii, salcie plângătoare, buchete de flori, crenguţă
înflorită, mugure, ghirlandă, boboc, floare, floare compusă din mai multe
specii, lotus, nufăr, rodie, fuchsie, lalea, zambilă, narcisă, garoafă, crin,
trandafir, iris, iasomie, frezie, cală, liliac, bujor, crizantemă, margaretă,
vrej, fruct, viţă-de-vie, ardei iute, iederă, anghinare, boteh, göl);
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A motive antropomorfe (om, horă, portret cu mâini, figură, om
mascat, miner, călăreţ, derviş, muzicant, dansatoare, credincios);
A motive zoomorfe (elefant, şarpe, cap de şarpe, cămilă, struţ, cal,
cerb, antilopă, hienă, leopard, herati);
A motive avimorfe (pasăre, păun, porumbel, pasărea Paradis,
papagal, vultur, albină);
A motive heraldice (acvilă bicefală);
A motive mitice (uroborus, dragon);
A motive simbolice (apă, apă curgătoare, val, corabie, barcă, insulă,
Soare, Lună, semilună cu şi fără stea, stea, vas, lampă, lumânare, ochi,
panglică, cruce, cruce de foc, amuletă, încătuşare, pieptăn, mână deget
pieptăn, mâini pe şolduri, bandă de păr, cornul berbecului, lanţ, frânghie,
cârlig, scoică, nor, munte, inimă);
A motive arhitecturale (construcţie, moschee, mihrab, unghi de
mihrab, cetate, arcadă, coloană, fereastră, grădină);
A motive ambientale (vas de apă, vază cu flori, pahar, fructieră,
covor, pernă, şal, partitură, instrumente muzicale, târnăcop).
Limbajul vizual, de o infinită diversitate şi eleganţă, este transmis
prin nelipsitele monade plastice: punctul, linia, culoarea, pata decorativă şi
textura. Ele susţin şi completează caligrafia.

Fig. 5. Inv. nr. 36 al Colecţiei de Artă
Decorativă Orientală: Fragment scoarţă
(Atelier turcesc; Republica Turcia; Secolul al
XIX-lea; bumbac, lână; L: 243 cm; LA: 179
cm)/ Detalii Fragment scoarţă pentru
moschee: bandă de păr; cruce; brusture;
cornul berbecului; cârlige; mână, deget,
pieptăn.
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Fig. 6. Motive diverse prezente în decorurile
unor piese din Colecţia de Artă Decorativă
Orientală: Herati, Tekke Göl, candelabru,
viţă-de-vie, stea, Lună, semilună cu stea,
ciuşcă, corabie, Soare, moschee, palmier.

Atât câmpurile decorative, cât şi spaţiile figurate, par a nu avea
început şi sfârşit. Elementele sunt alternate, repetate, incizate, încastrate,
ţesute, brodate, traforate şi pictate. Registrele şi cartuşele continue amintesc
de regenerarea naturii şi circuitul apei în natură. O bună parte dintre vase,
cu forme generale de bulb, sămânţă sau boboc, exprimă germinaţia
plantelor. Ţesăturile şi unele broderii au forme şi registre pătrate, respectiv
dreptunghiulare. Laturile şi unghiurile lor dau senzaţia de stabilitate. Sunt
oglinzi materiale, echivalente cu inimile oamenilor, în care descoperim
universul şi eternul.
Primul dialog pe care ochiul uman îl stabileşte cu aceste bunuri de
patrimoniu, într-o expoziţie sau o publicaţie, este generat de culori. În
compoziţii se identifică aproape toate contrastele de culoare aplicate în
artele plastice şi decorative. Contrastul prezent la toate categoriile de
obiecte, indiferent de material şi tehnică, sugerat prin formă, suprafaţă sau
cromatică, este contrastul clarobscur. El ridică probleme de: monocromie,
prin griuri neutre; policromie, prin alăturarea de tonuri deschise şi închise.
Albul şi negrul, solarul şi nocturnul sunt asociate cu divinul şi profanul.
Contrastul culorii în sine este pus în evidenţă, sub cele trei forme ale lui, dar
mai ales prin suprafeţe în care sunt alăturate culori saturate la maximum cu
alb şi negru. Contrastul de calitate se exprimă prin culori pure, rupte mai
ales cu alb, dar şi prin amestec cu complementara corespunzătoare.
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Fig. 7. Cântăreaţă cu lăută de Theodor
Aman (Inv. nr. 298; Colecţia de Pictură a
Muzeului de Artă Tulcea; ulei pe pânză; L:
95 cm, LA: 72 cm).

Contrastul de cald-rece este prezent prin juxtapuneri îndrăzneţe sau prin
modulaţii. Nelipsite sunt şi contrastul culorilor complementare, contrastul
de cantitate, contrastul simultan de luminozitate, contrastul simultan bazat
pe legea complementarelor, contrastul simultan de cald-rece şi contrastul
simultan de saturaţie.
Ţesăturile şi broderiile, prin excepţionala lor policromie, au devenit
de multe ori izvor de inspiraţie pentru pictori celebri din Europa. Un
exemplu de pictor român care a contribuit la cronica timpului său, fiind
preocupat de scene orientale cu personaje feminine, este Theodor Aman.
Călătoria prin arta românească, propusă la Muzeul de Artă din Tulcea în
expoziţia permanentă, începe cu o lucrare de pictură a acestui mare artist:
Cântăreaţa cu lăută.
Materialele înfrumuseţate cu pictură, din care sunt confecţionate
câteva dintre componentele colecţiei de artă decorativă, sunt ceramica,
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sticla, porţelanul şi lemnul. Petele de culoare sunt folosite ca mijloc de
reprezentare şi mai puţin ca semn plastic. Acromatice şi cromatice, ele sunt
transparente, semitransparente şi opace. Petele plate apar sub formă
regulată, pictate aerat sau aglomerat. Marginile petelor sunt precise,
rezultate prin aplicarea coloranţilor pe suport uscat, sau conturate cu linii
modulate.

Fig. 8. Motive antropomorfe prezente în
decorurile unor piese din Colecţia de Artă
Decorativă Orientală.

Un alt element de limbaj plastic important în demersul vizual al artei
orientale, prin care se comunică inteligenţa şi afectivitatea umană, este
linia. Prin valoare şi mişcare, linia sugerează formă şi spaţiu. Liniile implică
şi se completează cu puncte simple şi structurate în mărimi şi forme
variate. Ca o consecinţă a modalităţilor lor de obţinere, fiind ţesute,
brodate, incizate, pictate, modelate, turnate sau sculptate, dar şi ca urmare
a dispunerii lor pe suprafeţe, linia şi punctul dau efect de textură. Vasele din
metal, sticlă, ceramică şi porţelan au suprafeţe lucioase, mate, netede sau
cu reliefuri aproape imperceptibile. Covoarele, scoarţele şi ţesăturile
brodate au câmpurile fine sau aspre, cu şi fără relief. Suprafeţele pieselor de
mobilier, unele accesorii şi armele sunt semilucioase, lucioase, mate,
netede şi aspre, în relief.
Toate aceste calităţi estetice ale componentelor colecţiei de artă
decorativă orientală se ridică la standardele artiştilor de avangardă universală şi la valoarea colecţiei de pictură a Muzeului de Artă din Tulcea.

https://biblioteca-digitala.ro

VIAŢA ŞI SUFERINŢELE UNEI SCĂRI TULCENE

Pr. Felix Lucian NECULAI*

*consilier cultural al Episcopiei Tulcii

Abstract: The paper presents the life of a Tulcea historical staircase,
situated behind the Saint George Church. Being in an advanced state of
degradation, we are trying to find out, first of all, who built it and what was
its original purpose, and also, we want to raise awareness on its continuous
process of degradation.
Keywords: staircase, Tulcea, heritage, degradation.
Cuvinte-cheie: scară, Tulcea, patrimoniu, degradare.

Întreaga lume, din Belgia şi până în India, Japonia şi S.U.A – ca să
citez doar câteva state – este împânzită de scări, care mai de care mai vechi
şi devenite celebre şi vizitate de milioane de turişti anual, datorită
ingeniozităţii tehnice de construcţie, priveliştii oferite atunci când ajungi în
vârf sau, de ce nu, sentimentului pe care ţi-l oferă atunci când cobori pe ele
destul de mult spre centrul pământului, dar mai ales poveştilor şi misterelor
apărute de-a lungul timpului în jurul lor.
România nu rivalizează cu India, din acest punct de vedere, şi nici
Tulcea cu Chand Baori (Jaipur, India), dar aceasta nu înseamnă că bogăţia
istorică, artistică, religioasă, arhitecturală, folclorică şi lingvistică ce o
posedă ţara noastră trebuie minimalizată sau să ne facă să ne simţim mai
puţin mândri ori chiar ruşinaţi sau complexaţi de moştenirea lăsată de
înaintaşi.
Ceea ce avem deja, bun sau rău, este al nostru şi trebuie să vedem
cum putem face ca bunul să sporească şi să devină şi mai bun, iar frumosul
să fie pus în lumină şi cunoscut la adevărata valoare, iar povestea, ca
dintotdeauna, să facă parte din creşterea sufletească firească a unui om sau
a unei comunităţi locale.
Acum câţiva ani, pasionatul cercetător şi povestitor al istoriei locale,
prof. Nicolae Ariton avea o intervenţie în presa locală pe marginea
Misterului monogramei din curtea Bisericii Sf. Gheorghe din Tulcea,
destul de pertinentă, în cea mai mare parte îmbrăcând hainele unei
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Fig. 1. Starea actuală, luna mai 2020.

realităţi istorice tulcene din a doua parte a secolului al XIX-lea, dar şi cu
necunoscute şi ipoteze ce se învârt în cercul adevărului, dar mai ales cu
invitaţii în rândul membrilor comunităţii pentru desluşirea, pe cât se poate,
a misterului monogramei.
Începând cu anul 2003, de când slujesc în biserica Sf. Gheorghe,
paşii mi-i cobor de pe strada Mahmudiei, înspre biserică, tocmai pe scările
aşezate în spatele altarului, situat şi el, nu întâmplător între cele două foste
clădiri de şcoală bulgărească, înfiinţate, prima în 1859 (astăzi inexistentă) şi
a doua, în 1881, care se încăpăţânează încă să stea în picioare.
Scara face astăzi accesul de la nivelul superior al străzii Sălciilor,
către fosta curte a bisericii, astăzi cea mai mare parte doar loc de parcare
pentru autovehiculele unui trafic tulcean supraaglomerat.
La începutul secolului al XX-lea lucrurile stăteau cu totul altfel, din
toate punctele de vedere: al proprietăţii, al traficului şi al motivaţiei sociale
şi religioase.
Parohia Sf. Gheorghe poseda deja, de la mijlocul secolului al XIX-lea,
prin încuviinţarea guvernului otoman, biserica – zidită prin contribuţia
generoasă a primilor ctitori, înhumaţi în spatele bisericii, de-a dreapta şi
stânga altarului ei, între care se numeră Hagi Velicu Ştefanov şi soţia sa
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Anastasia, precum şi Dumitrachi Bei Teodorof şi soţia sa Sultana, alături de
alţi mulţi oameni de bine – o curte impresionantă de 5000 mp, în care se
găseau amplasate, după o simetrie logică, clopotniţa, biserica, iar mai în
spatele ei, la câţiva metri, tocmai lipite de zidul de susţinere al străzii –
numită astăzi Sălciilor – cele două localuri de şcoală, amintite mai sus.
Păşind adesea pe treptele măcinate de timp şi vandalizate intenţionat de mâini criminale, nu doar o dată m-am întrebat şi, după cum se vede,
nu sunt nici singurul care a vrut să ştie mai multe despre viaţa unei scări,
care nu e doar de călcat cu picioarele.
La fel ca şi în viaţa unui om, de faptele şi realizările lui, sau de
umbrele care-l acoperă câteodată, este nevoie de oameni, de mărturii şi
de documente contemporane, care pot să dea la lumină un portret cât mai
fidel.
Atunci când oamenii nu mai sunt, iar documentele lipsesc, e foarte
dificil şi riscant a aşeza la locul potrivit piesele unui puzzle pe care nu are
cine să ţi-l verifice ori să confirme.
Cei ce l-au construit iniţial au avut cu totul alte gânduri şi au fost
mânaţi de interese sociale, filantropice, edilitare ori naţionale pe care astăzi
prea puţin le înţelegem la adevărata lor valoare.

Fig. 3. Starea actuală, luna mai 2020.
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Încercările de a identifica în arhiva parohială documente care să
dezvolte subiectul, ori întrebările adresate celor născuţi mult prea devreme
– cum ar fi venerabila prof. Laetitia Mitan- Leonte de la Tg. Ocna, născută la
Agighiol, la doar 10 ani de la construcţia scării şi şcolită la Liceul de Fete
„Principesa Ileana”, care a funcţionat în clădirile din curtea bisericii Sf.
Gheorghe, au rămas deocamdată fără un rezultat satisfăcător.
Ceea ce se ştie şi se poate proba cu certitudine este faptul că în anul
1906, conform inscripţiei de pe poarta centrală a clopotniţei şi de pe cele
două porţi laterale ale ei, desfiinţate în anii '80 ai secolului trecut, odată cu
preluarea terenului bisericii de către regimul comunist (astăzi, una dintre
porţi se păstrează – ca donaţie a parohiei – la familia Gheorghiu Gaetano,
str. Mahmudiei nr. 25), parohia Sf. Gheorghe îşi împrejmuieşte întreaga
proprietate cu un nou gard, din fier forjat, din care astăzi se mai păstrează
cel original doar în faţa bisericii, în continuarea şi după clădirea Statisticii,
construită şi ea pe terenul parohiei, în ultima decadă a regimului comunist.
În anul 1907 cel mai probabil, lucrarea s-a finalizat cu închiderea
totală a perimetrului şi construirea, reconstruirea ori reamenajarea scării.
După anul 1990, jumătate din ea a fost mutilată şi suferă încă de
intervenţiile cu pretenţii de amenajare sau reamenajare urbanistică, iar în
ultimii ani a ajuns un veritabil loc de gunoaie menajere.
Conform obiceiului din vechime, la finalizarea unei lucrări se instala
pe frontispiciul noului obiectiv, cel mai adesea o pisanie sau, după cum
este cazul scării evocate, o monogramă şi anul construcţiei.
Astăzi (27 mai 2020), când scriem aceste rânduri, în perioada stării
de alertă a perioadei de pandemie, în fosta parte centrală a scării se mai
păstrează doar monograma cu iniţialele suprapuse ale ctitorului ei: D H, şi
posibil, litera l.
În perioada interbelică, epitropul casier al bisericii M. E(nciu)?
(semnătură indescifrabilă) face o Notă în care deplânge situaţia
stricăciunilor făcute bisericii, curţii parohiale şi clădirilor de aici, de către
elevii Şcolii de Băieţi, care funcţiona în curtea bisericii.
La punctul 3) al Notei, găsim următoarele: „Scările de zid din spatele
Bisericii care sunt complet ruinate abia se mai sprijină în barele de fier din
causa elevilor de la şcoală care iau ruinat bătândui cu petre de au rupt
ţimentul şi cărămida” (sic.)
Nota este însoţită de cinci fotografii edificatoare, dintre care două
surprind scara integrală, cu monograma ei, însoţită în partea inferioară de o
placă metalică de mai mici dimensiuni.
Această plăcuţă a fost montată pe perete, sub monograma ctitorului,
şi avea inscripţionat anul 1907. Până prin anul 2007, orice tulcean mai
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iscoditor a putut vedea şi admira centenarul rezistenţei în timp şi în beton a
plăcuţei metalice bine ancorată în zid, până când o mână criminală a
smuls-o pentru a o vinde la fier vechi.
Ipoteza avansată de d-nul prof. Nicolae Ariton cum că iniţialele s-ar
referi la unul dintre ctitorii bisericii, Dumitrache Bei Teodorof, sau Hagi
Dumitrache, înhumat în cavoul din spatele bisericii, în apropierea scării, nu
se poate susţine, deoarece acesta a murit la 14 noiembrie 1884, cu mult
timp înainte de anul 1907, anul construcţiei scării.
Cercetările noastre în privinţa identificării ctitorului nu sunt nici pe
departe definitive, însă pot apropia iniţialele monogramei de următoarele
personalităţi şi de noi direcţii de cercetare:
1. Prefectul Judeţului Tulcea Dimitrie Hagi – Anton, care şi-a
încheiat mandatul la data de 15 martie 1907. Nu ar fi primul caz în care un
om politic tulcean să îşi lege destinele de lucrările edilitare din judeţ. Spre
exemplu, Constantin M. Ţigău, prefectul judeţului, şi-a legat direct numele
de numeroase lucrări de construcţie şi renovare a şcolilor şi bisericilor,
evidenţiate în volumul Încă o cărămidă la consolidarea Patriei.
Construcţiuni noi şi restaurate în judeţul Tulcea 15 noemvrie 1933 – 15
noemvrie 1935.
2. Domniţa Ileana (Helena), prinţesă a României, cea care a dat
numele Liceului de Fete care a funcţionat şi în curtea bisericii Sf. Gheorghe
în perioada 1927 -1940.

https://biblioteca-digitala.ro

85

Anuarul Muzeului de Artă Tulcea / DOBRO-ART / Nr. 4 / 2020

3. Un alt personaj cheie legat de viaţa bisericii Sf. Gheorghe,
neidentificat încă în registrele bisericii, poate chiar un român între bulgari,
întrucât iniţialele sunt litere din alfabetul românesc şi nu chirilic, cum, spre
exemplu, pe monumentul funerar al lui Hagi Velicu Ştefanov se găseşte
monograma H B.
Nu ştim cât timp va mai dura până când o mână geamănă va face ca
numele ctitorului încă neidentificat, frumuseţea şi originalitatea lucrării să
dispară pentru totdeauna din peisajul patrimoniului tulcean.
Informarea autorităţilor locale, la 30 aprilie 2015 despre viaţa unei
scări tulcene şi măsurile ce ar trebui întreprinse pentru salvarea ei, au rămas
fără rezultat, la fel ca şi încheierea Notei epitropului casier interbelic:
„Această situaţie nu se mai poate tolera. Eu în calitate de epitrop casier care
mă ocup cu gospodaria Bisericii propun ori rămâne Biserică ori Şcoală?
am reclamat aceste necazuri şi la Inspectoratul Şcolar, la Procuratura şi
miliţia şi nu sa luat nici o măsură” (sic)
Cu un minim efort şi bunăvoinţă sunt convins că putem să-i depăşim
pe înaintaşii noştri din perioada interbelică, care s-au arătat surzi şi muţi în
faţa resuscitării vieţii unei scări tulcene, ce poate deveni un adevărat
obiectiv cu valoare istorică pentru comunitatea locală şi nu numai.

Fig. 6. Extras din Notă.
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RESTAURAREA UNOR VASE CERAMICE DESCOPERITE
ÎN LOCALITATEA BABADAG, JUDEŢUL TULCEA
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Abstract: The article presents some aspects of the conservation state
and the restoration process of a group of five pots (one rushlight and four
pitchers), discovered in an incineration tomb, in 2005 with the occasion of
the archaeological excavations in the town of Babadag, Tulcea county,
specific to the Roman period (III p.Chr.)
These vessels were made out of a reddish paste, signaling the fact that
they belong to the fine pottery class. Their origin is pontic. They have traces
of an angobe applied unevenly, with some secondary burns. They have
been made on the fast wheel in a medium and small spherical and globular
shape. Three pots have a disc like aperture and one has a splay mouth.
After the restoration process is completed they will enter the
ceramic object storage room in the History and Archaeology Museum
within the „Gavrila Simion” Eco-Museum Research Institute in Tulcea.
Keywords: restoration, conservation, pottery, consolidation,
Babadag, Tulcea, Roman period.
Cuvinte-cheie: restaurare, conservare, ceramică, consolidare,
Babadag, Tulcea, perioada romană.

Piesele ceramice la care voi face referire în acest articol au fost
descoperite în oraşul Babadag, în anul 2005 (spaţiul liceului-vecinătate,
mormânt de incineraţie), în urma unor săpături arheologice de salvare. În
urma inventarierii mormântului de incineraţie, au rezultat, printre altele: un
opaiţ, trei ulcioare cu disc şi un ulcior simplu, căruia îi lipseşte toarta.
Toate cele patru ulcioare au fost descoperite în stare fragmentară, cu
excepţia opaiţului, datând din secolul III p. Chr. (perioada romană).
În continuare voi prezenta etapele procesului de restaurare pentru
fiecare obiect, acestea fiind în general aceleaşi, ţinând cont, în special, de
starea de conservare.
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Foto 1. Obiectul înainte de restaurare,
prezentare stare de conservare.

1. OPAIŢ Nr. Inv. 52614
Este un obiect cu baza plană ce are bazinul circular, ciocul fiind
aproape rotund.
Orificiul de alimentare şi ansa nu sunt prea bine conservate şi nu
prezintă elemente decorative. Angoba este de culoare bej-maroniu şi este
aplicată pe toata suprafaţa acestuia.
În ceea ce priveşte starea de conservare, aceasta este relativ bună,
fiind descoperit întreg, cu depuneri de pământ, resturi vegetale şi carbonaţi
şi, totodată, prezentând mici fracturi, încă din vechime precum şi urme ale
arderilor secundare.
După efectuarea investigaţiilor de specialitate şi stabilirea
diagnosticului, am trecut la etapa conservării curative.
Pentru îndepărtarea depunerilor de resturi vegetale şi sol, obiectul
ceramic a fost imersat într-o baie cu apă calduţă, cu detergent neionic
C 2000, apoi, cu ajutorul unor pensoane cu fir moale, depunerile au fost
îndepărtate sub jet de apă curentă. Operaţia a fost repetată până la
eliminarea totală a depunerilor de sol şi resturi vegetale.
Odată îndepărtate depunerile organice, am trecut la următoarea
etapă, ce a constat în imersarea acestui obiect într-o baie cu soluţie de acid
citric, în proportie de 15%, pentru a îndepărta depunerile de carbonaţi.
Următoarea operaţie a
fost aceea de neutralizare prin
băi repetate sub flux de apă
curentă şi apă distilată, urmând
apoi uscarea la temperatura
ambientală, pe hârtie de filtru.
În urma operaţiunilor de
conservare curativă, obiectul
ceramic are următoarele dimensiuni: înălţime: 25 mm; diametru maxim: 55 mm; diametru
fund: 40 mm şi, în general, o
stare de conservare bună.

Foto 2 şi 3. Faţa şi versoul obiectului după
conservarea curativă.
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2. ULCIOR CU DISC Nr. Inv. 52615
Piesa a fost descoperită în acelaşi loc, în stare fragmentară, fiind
compusă din 14 fragmente de diferite dimensiuni, ceea ce reprezintă cu
aproximaţie 95% din suprafaţa acestuia, cu depuneri de resturi vegetale,
pământ şi calcar. După o analiză mai atentă, se pot observa fracturi de
epocă, cu urme de fisuri şi exfolieri.
După efectuarea investigaţiilor de specialitate şi stabilirea diagnosticului, trecem la procesul de restaurare propriu-zis, urmând etapele de
lucru specifice, cu respectarea principiilor de restaurare.

Foto 4. Obiectul înainte de restaurare,
prezentare stare de conservare.

Pentru îndepărtarea depunerilor de resturi vegetale şi sol,
fragmentele ceramice au fost imersate într-o baie cu apa călduţă, cu
detergent neionic C 2000, apoi, cu ajutorul unor pensule cu fir moale,
depunerile au fost îndepărtate sub jet de apă curentă. Operaţia a fost
repetată până la eliminarea totală a acestora.
Odată îndepărtate aceste depuneri am trecut la următoarea etapă ce
a constat în aplicarea unui tratament chimic pentru îndepărtarea
depunerilor de calcar, prin imersarea fragmentelor într-o baie cu soluţie de
acid citric, în proporţie de 20%, utilizând perii de plastic cu fir moale,
urmând apoi neutralizarea în băi repetate cu apă curentă şi apă distilată.
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Foto 5. Obiectul înainte de restaurare.

Verificarea neutralităţii este efectuată cu ajutorul hârtiei pH.
Următoarea etapă a fost aceea de uscare la temperatura ambientală a
fragmentelor ceramice, pe hârtie de filtru.
Următoarea etapă a constat în selectarea fragmentelor
ceramice şi apoi reconstituirea virtuală realizată conform profilului
original.
Asamblarea fragmentelor ceramice a fost realizată cu adeziv
poliacetat de vinil Aracet-E50, fără plastifiant, deoarece face parte
din categoria materialelor reversibile. Procesul de asamblare va
începe de la bază către buză.
Completarea zonelor lacunare s-a realizat prin turnarea unor
plombe cu ipsos de modelaj pe o amprentă realizată din plastilină.
Turnarea plombelor din ipsos se realizează la exterior, dinspre
partea inferioară spre cea superioară.
Operaţiunile de finisare s-au realizat la final cu ajutorul
bisturiului, alături de hârtie abrazivă de diferite granulaţii. Praful de
ipsos ce va pătrunde în porii vasului va fi îndepărtat prin pensularea
suprafeţei vasului cu perii cu fir moale, apoi se va folosi o perie cu fir
mai aspru, înmuiată în apa distilată caldă. La final suprafaţa vasului
va fi ştearsă cu o cârpă moale.
La finalul procesului de restaurare am obţinut un ulcior cu
gura sub formă de disc, cu următoarele dimensiuni: înălţime: 140
mm; diametru gură: 20 mm; diametru gură cu disc: 50 mm; diametru
bază: 30 mm; diametrul maxim: 115 mm, (dimensiuni medii spre
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mici), având o formă sferoconică, baza fiind inelară şi scundă, fără alte
elemente distinctive, gâtul scund şi tronconic, gura circulară, cu buza sub
formă de disc orizontal. Deasupra discului buza este înălţată vertical.
Totodată, vasul mai prezintă şi o toartă ovală în secţiune, dispusă
deasupra discului, aplicată în zona mediană a gâtului şi deasupra punctului
diametrului maxim.

Foto 8 şi 9. Obiectul
după restaurare.

3. ULCIOR Nr. Inv. 52616
Piesă descoperită în stare fragmentară (7 fragmente de diferite
dimensiuni, ceea ce reprezintă cu aproximaţie 95% din suprafaţa acestuia),
cu depuneri de resturi vegetale, pământ şi calcar dispuse neuniform,
fracturi, exfolieri si fisuri din epocă.
Diagnosticul fiind stabilit în urma analizelor de specialitate (cu
lumină razantă şi vizualizare la microscop) a stării de conservare, am trecut
la procesul de restaurare propriu-zis, urmând etapele de lucru specifice.
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Foto 10. Obiectul înainte de restaurare, prezentare stare de conservare.

Procesul de restaurare pentru aceste ulcioare se repetă, fiind aceleaşi
etape de lucru.

Foto 11. Obiectul înainte de restaurare, după îndepărtarea în totalitate a depunerilor organice şi anorganice.
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După finalizarea procesului de restaurare, prin respectarea procesului tehnologic (acesta fiind identic cu al celorlalte vase) am obţinut un
ulcior cu o formă sferoconică, căruia îi lipseşte toarta încă din vechime, de
dimensiuni medii spre mici, cu baza inelară şi scundă, corpul ovoidal, gâtul
înalt şi tronconic, buza puternic evazată spre exterior până devine
orizontală, având următoarele dimensiuni: înălţime: 150 mm; diametru
gură: 55 mm; diametru bază: 35 mm; diametrul maxim: 100 mm.
Pasta ceramică din care a fost realizat ulciorul este de culoare
roşiatică şi se încadrează în categoria ceramicii fine, fiind de provenienţă
pontică, în partea superioară prezentând urme ale unei angobe de culoare
maronie aplicată neuniform, precum şi urme de arderi secundare.
Din punct de vedere al decorului, pe suprafaţa exterioară prezintă
caneluri dispuse orizontal.

Foto 14 şi 15. Obiectul după restaurare.

4. ULCIOR CU DISC Nr. Inv. 52617
Piesa a fost descoperită în stare fragmentară (3 fragmente de diferite
dimensiuni, ceea ce reprezintă cu aproximaţie 95% din suprafaţa acestuia),
cu depuneri de resturi vegetale, pământ şi calcar, fracturi, fisuri şi exfolieri
încă din vechime.
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Foto 16. Obiectul înainte de restaurare, prezentare stare de conservare.

Diagnosticul fiind stabilit în urma analizelor de specialitate ce
vizează starea de conservare a fragmentelor ceramice, am trecut la
procesul de restaurare propriu-zis, urmând etapele de lucru identice
şi specifice, prezentate mai sus pentru cele două ulcioare.

Foto 17. Obiectul înainte de restaurare, aspect după curăţarea chimică cu acid citric 20%.
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La finalul procesului de restaurare am obţinut un ulcior de
dimensiuni medii spre mici, având o formă sferoconică, cu baza inelară şi
scundă fără alte elemente distinctive, gâtul scund şi tronconic, gura fiind
circulară, cu buza sub formă de disc orizontal.
Vasul mai prezintă şi o toartă lamelară în secţiune, fiind aplicată în
zona mediană a gâtului şi deasupra punctului diametrului maxim, cu
următoarele dimensiuni: înălţime: 170 mm; diametru gură: 20 mm;
diametru gură cu disc: 55 mm; diametru bază: 40 mm; diametrul maxim:
150 mm. Suprafaţa exterioară a vasului, pe jumătatea superioară, este
acoperită cu o angobă roşie, aplicată neuniform.

Foto 20 şi 21. Obiectul
după restaurare.

5. ULCIOR CU DISC Nr. Inv. 52618
Piesa a fost descoperită în stare fragmentară (7 fragmente de diferite
dimensiuni, ceea ce reprezintă cu aproximaţie 95% din suprafaţa acestuia),
cu depuneri de resturi vegetale, pământ şi calcar, fracturi, fisuri si exfolieri
din epocă.
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Foto 22. Obiectul înainte de restaurare, prezentare stare de conservare.

Foto 23. Obiectul înainte de restaurare, fragmentele curăţate chimic.

Odată ce au fost efectuate investigaţiile de specialitate şi diagnosticul a fost stabilit, am trecut la restaurarea propriu-zisă, identică cu procesul
de restaurare realizat pentru celelalte trei ulcioare prezentate mai sus.

Foto 24 şi 25. Obiectul
în timpul restaurării.
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Foto 26 şi 27. Obiectul după restaurare.

La sfârşitul procesului de restaurare am obţinut un ulcior cu gura sub
formă de disc, de dimensiuni medii spre mici, având o formă sferoconică cu
baza inelară (ce lipseşte parţial) şi scundă, fără alte elemente distinctive.
Gâtul este scund şi tronconic iar gura circulară cu buza sub formă de disc
orizontal. Deasupra discului, buza este înălţată vertical. Vasul mai prezintă
şi o toartă ovală în secţiune, dispusă pe zona mediană a gâtului şi deasupra
punctului diametrului maxim.
Pasta ceramică din care este realizat ulciorul este de culoare
roşiatică şi se încadrează în categoria ceramicii fine, având în compoziţie
particule de mică argintie şi calcar cu angoba de culoare maronie, fiind de
provenienţă pontică.
Dimensiunile obţinute după finalizarea procesului de restaurare
sunt următoarele: înălţime: 110 mm; diametru gură: 18 mm; diametru gură
cu disc: 35 mm; diametru bază: 35 mm; diametrul maxim: 90 mm.
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Foto 28 şi 29. Inventarul ceramic
complet al mormântului de incineraţie, restaurat.
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Abstract: Transforming a museum into cultural hubs, attracting new
audiences, revaluating and promoting cultural identity, preserving the
collective memory and attracting young people to educational and cultural
programs to raise awareness of the value of national heritage and the need
to protect it are imperative requirements of a modern society. This article
presents the working tools of a competitive museum hub, as
museographers have come to the conclusion that cities become
community spaces centered on culture, as a way to a more visibly mark of
their own identity. Therefore, they consider that the cultural hub is a vector
capable of protecting the urban cultural heritage in all its forms. The idea of
improving the quality of public spaces through culture, successfully taken
over by cultural hubs, offers museums not only the possibility of a new
cultural approach based on creativity, in order to encourage social
inclusion, but also the chance of active involvement in urban regeneration
through a creative revaluation of cultural heritage. Thus, we consider that
museums that will become cultural hubs, will be able to get the respect and
audience of their community inside its function.
Keywords: cultural vitality, cultural mutations, cultural platform,
funeral ceremony, digital heritage, cultural hub, ethnography.
Cuvinte-cheie: vitalitate culturală, mutaţii culturale, platformă
culturală, ceremonial funerar, patrimoniu digital, hub cultural, etnografie.

Dinamica accentuată a evoluţiei societăţii actuale determină mutaţii
şi transformări majore la nivel de individ şi comunitate, în receptarea,
valorificarea şi regenerarea culturală a oraşelor, în raportarea şi asumarea
culturală a unui sistem patrimonial cultural material şi imaterial existent în
forme mai mult sau mai puţin autentice.
Transformarea, reinventarea spaţiului urban/oraşului într-un hub al
culturii ce abordează prezervarea/revalorificarea patrimoniului cultural
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deţinut (expoziţii permanente/temporare, colecţii muzeale, patrimoniul
imaterial, instituţii de spectacol, monumente şi clădiri de patrimoniu
cultural naţional etc.), din alt punct referenţial, nu mai permite utilizarea
aceloraşi moduri de gândire, de acţionare sau de implementare a
strategiilor culturale de valorificare a patrimoniului cultural, ele impun ca
necesară nu numai reconceptualizarea discursului muzeal, ci şi transformarea serviciilor şi produselor culturale realizate de actorii culturali.
Cultura a căpătat o dimensiune importantă în societatea actuală,
determinând, prin turismul cultural generat, îmbunătăţirea calităţii vieţii
oraşului, adaptarea actului cultural la cerinţe moderne, valoros prin prisma
creării de stări, poveşti şi stiluri de viaţă căci, din punct de vedere istoric,
cultura a fost dintotdeauna sufletul unui oraş.
Prin facilitarea accesului la o viaţă culturală diversă, adaptată prin
produsele culturale create, la societatea de azi, oraşele pot produce şi un
simţ al apartenenţei la comunitatea culturală a participanţilor, căci orice tip
de socializare constantă în domeniul artelor influenţează gradul de participare culturală, transformând publicul în consumatori culturali activi.
Socializarea culturală în perioada copilăriei poate duce la interacţiunea
directă cu produsele culturale şi la formarea unui viitor consumator activ
de cultură sau artă.
Pentru o participare culturală constantă şi nu doar la diverse
evenimente speciale, care pot atrage un număr mare de consumatori
culturali, dar care nu mai participă în viitor la evenimentele obişnuite ale
unei anumite instituţii, acestea trebuie să ia în considerare şi experienţele
pe care participanţii le au în legătură cu evenimentele la care au participat
sau participă în mod frecvent, precum: un grad înalt al calităţii artistice/
culturale a evenimentului; evenimentul să fie agreabil din punct de vedere
social; noutatea şi posibilitatea de a învăţa ceva nou; locaţie plăcută, să aibă
o componentă importantă din punct de vedere emoţional pentru oameni;
dorinţa de a reveni la acelaşi fel de activitate culturală.
Creatorii de conţinut cultural – în lucrarea de faţă ne referim strict la
instituţiile muzeale – trebuie să realizeze şi să îşi adapteze ofertele/
produsele culturale şi modul de acces la stilul de viaţă dinamic, interactiv
al tinerilor şi expunerea majoră pe care o au către conţinuturile digitale,
acesta fiind un demers perceput în dublă cheie în condiţiile în care aceştia
sunt în perioada de formare a obiceiurilor de consum dar şi de individualizare a preferinţelor culturale.
Deşi tinerii acordă o importanţă deosebită rolului şi misiunii
instituţiilor de cultură locale, în cadrul unei comunităţi (procent de 70%),
foarte puţini dintre aceştia se regăsesc în categoria consumatorilor de

https://biblioteca-digitala.ro

Carmen-Magdalena PĂUN

1

M. S. Jeannotte, Shared spaces: Social and
economic returns on investment in cultural
infrastructure, în N. Duxbury (ed.), Under
Construction: The State of Cultural
Infrastructure in Canada. Volume 2,
Vancouver, Centre of Expertise on Culture
and Communities, 2008.

2

R. Florida, Cities and the Creative Class,
City and Community, vol. 2, no. 1, 2003,
pp. 15-16.

100

produse culturale, considerând că aceste instituţii publice nu oferă activităţi
adecvate tematic preferinţelor elevilor/tinerilor.
În condiţiile în care tinerii au trecut rapid de la statutul de
consumator de conţinut digital la producători de conţinut, ei îşi selectează
şi controlează ceea ce consumă, căutând activităţi care să-i provoace şi să le
stimuleze creativitatea. Tipurile de consum cultural agreate de tineri sunt
cele dinamice, actuale, oferind atât conţinut informativ de calitate cât şi
trăirea unei experienţe inedite, conţinuturi calitative informativ care să le
stimuleze potenţialului creativ prin implicarea/expunerea lor în/la produse
culturale dinamice, autentice, ce determină folosirea imaginaţiei, capacitatea de a improviza pe o temă dată, de a adapta ideile la tematici
tradiţionale şi moderne totodată.
Pornind de la abordarea modernă a tipologiei infrastructurii
culturale a lui Sharon Jeannotte1, conform căreia există infrastructura
culturală tangibilă (engl. hard - clădiri, spaţii pentru evenimente culturale,
monumente, centre de producţie artistice şi culturale etc.), şi infrastructura
culturală intangibilă (engl. soft - activităţile culturale ce asigură funcţionarea infrastructurii culturale tangibile), oraşele devin „sisteme noi
emergente bazate pe cunoaştere, muncă intelectuală şi creativitate umană
în domeniul cultural”2. Într-un context urban dinamic, în care cultura şi
economia creativă deţin o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în
care mediul urban se dezvoltă, este esenţial pentru actorii culturali clasici
(muzee, aşezăminte culturale, biblioteci) să identifice cele mai bune
strategii pentru prezervarea identităţii culturale din perspectiva vitalităţii
culturale a oraşelor astfel încât acestea să îşi păstreze funcţiile de bază dar
să răspundă şi nevoilor de cunoaştere, trăire a unor tipuri de public nou.
Proiectele culturale trebuie să fie caracterizate de o maximă
vizibilitate; să fie dispuse într-un spaţiu de exprimare care nu a părăsit total
strada, păstrându-şi naturaleţea şi libertatea, tocmai pentru a păstra
momentul de extraordinară vitalitate şi diversitate de limbaj, cu mare
potenţial, să fie caracterizate de un flux de informaţie care modifică
substanţial percepţia asupra unor fenomene, care să beneficieze de interes.
Produsele culturale trebuie să găsească o modalitate de exprimare şi de
intervenţie în spaţiul public, într-o formă care să îşi cucerească publicul
prin propriile valori, reunind ceea ce este reprezentativ în colecţii tematice
ce incită la reflecţie şi dezbateri.
Ca specialişti în marketing cultural, ne-am putea întreba ce-are în
comun patrimoniul cultural etnografic, chiar un segment restrâns, cel al
ceremonialului funerar, cu un festival de dans contemporan? Suficient,
dacă ne uităm la proiectele multi-disciplinare care stârnesc imaginaţia
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oamenilor şi-i (re)apropie de tradiţii, situri arheologice, peisaje industriale,
post-industriale, rurale, uitate sau ignorate când se alcătuiesc traseele
turistice „clasice”.
Funcţionarea unei instituţii muzeale ca un centru de informare şi
promovare a patrimoniului cultural, îmbunătăţirea accesului publicului
larg la servicii de informare şi educare în acest domeniu complex, fascinant
dar şi ignorat, trebuie să răspundă unor nevoi reale şi cât mai atent
documentate, resimţite atât de comunitatea de specialitate, cât mai ales de
publicul doritor de informaţie şi conţinut de calitate despre patrimoniul
cultural al României. Fie că vorbim despre monumente istorice, patrimoniu
mobil, imaterial sau digital, un muzeu ca să devină competitiv va trebui să
ofere deopotrivă informaţie şi mecanisme de educaţie şi promovare care să
îmbunătăţească accesul publicului larg şi capacitatea comunităţii de
specialitate de a răspunde nevoilor societăţii actuale.
Privit de cele mai multe ori ca o povară financiară, ca o sursă de
limitări impuse de clişee şi decupaje, simplificat excesiv sau conceptualizat în termeni inabordabili, patrimoniul cultural are, în momentul de
faţă, un potenţial important, putând determina pozitiv şi eficient dezvoltarea comunităţilor afectate de schimbări socioeconomice semnificative,
migraţie, depopulare/suprapopulare şi, mai nou, pandemie.
Capacitatea instituţiilor muzeale de a face patrimoniul cultural cât
mai accesibil, mai cunoscut oamenilor, la nivel naţional şi internaţional,
dincolo de graniţele comunităţii de specialişti, cu scopul de a obţine ca
rezultat un impact real şi a crea structuri culturale cu funcţii cu adevărat
operaţionale online, înseamnă de fapt să pui accentul pe: informarea,
educarea publicului cu privire la protejarea, promovarea şi valorificarea
patrimoniului cultural şi implicarea acestuia în activităţi de consum de
produse sau servicii culturale în spaţiul public.
Derularea de proiecte care au ca misiune principală conservarea,
salvarea şi reactivarea patrimoniului cultural, cu precădere a celui
etnografic, determină acţiuni susţinute, axate pe proiecte practice de
protejare şi reabilitare a patrimoniului, precum şi pe implicarea şi
conştientizarea de către comunităţi a propriei identităţi, a memoriei şi
valorii moştenirii culturale.
De asemenea, ONG-urile culturale pot fi parteneri în acţiunile de
promovare a patrimoniului cultural naţional, în moduri inedite, prin
educaţia culturală, cu precădere pe cea muzeală, în rândul familiilor şi
copiilor, urmărind înţelegerea de către publicul tânăr a semnificaţiei
culturii în sens larg şi facilitând accesul spiritual şi fizic la patrimoniul
cultural.

https://biblioteca-digitala.ro

Carmen-Magdalena PĂUN

102

Este un aspect cu un potenţial imens pe care din păcate sectorul
cultural din România nu l-a valorificat suficient iar soluţiile pot fi uşor
identificate, mergând de la revalorificarea şi accesibilizarea patrimoniului
cultural material şi imaterial/monumentelor, prin digitalizare, până la
gândirea unor programe de educaţie tematice, documentare, complementare etc. Realizarea de ateliere educaţionale pentru copii/tineri, kituri
pedagogice, ghiduri pedagogice despre patrimoniu, ghiduri online despre
obiectele/artefactele de patrimoniu/monumente istorice, toate constituie
instrumente actuale de promovare/cunoaştere/revalorificare a patrimoniului cultural naţional.
Ideea şi raza de acţiune a instituţiilor muzeale trebuie să se extindă
dincolo de structura clasică/fizică asociată unei astfel de entităţi, pentru a
asigura o accesibilitate crescută şi pentru a răspunde orientării din ce în ce
mai evidente a publicului spre consum digital – online sau mobil – de
informaţie, educaţie şi divertisment.
Printr-un proces de redefinire şi funcţionalizare a instituţiilor
muzeale, de accesibilizare a colecţiilor muzeale, se poate produce un
fenomen de (re)conectare a generaţiilor tinere la conţinutul valoros
digitalizat, produs de comunitatea de specialişti ai muzeului (muzeografi,
etnografi, istorici, arheologi, biologi etc.), creându-se o interfaţă unificatoare, instrumente simplificate şi un ghidaj prietenos pentru patrimoniul
cultural.
În contextul actualei crize Covid-19 se observă o dinamică
accentuată a obiceiurilor de consum cultural, puternic condiţionate de
restricţiile de mobilitate şi/ sau de regulile de siguranţă în spaţiile publice
impuse de autorităţi, ceea ce a determinat creşterea substanţială a
consumului online de informaţie culturală.
Organizația The Urban Institute, în studiul „Cultural Vitality in
Communities”, consideră vitalitatea culturală ca un proces complex prin
care „se creează, se diseminează, se validează şi se susţine cultura şi arta, ca
dimensiuni ale vieţii de zi cu zi în comunitate”, ambele fiind considerate
resurse ce rezultă mai degrabă din interiorul comunităţii decât din exterior.
În acest context, sectoarele culturale şi creative (SCC) joacă un rol important în sustenabilitatea economică şi socială a unei comunităţi, având la
bază şase funcţii ale culturii, menţionate în raportul ESSnet Culture:
prezervarea patrimoniului cultural, creaţia, revalorificarea patrimoniului
cultural, producţia, diseminarea (comerţ / vânzări) şi educaţia.
Aria sectoarelor culturale, în contextul abordat de lucrarea de faţă, şi
menţionăm colecţiile publice şi private, va trebui să se adapteze la trendul
societăţii moderne, să se conecteze cu potenţialul industriilor culturale şi
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creative, pentru a genera o serie de potenţiale efecte sociale, de natură a-i
permite revalorificarea colecţiilor etnografice: creşterea educaţiei, competenţe interculturale, stimularea inovaţiei şi dezvoltarea societăţii
informaţionale ce se implică în producţia/promovarea culturală.
Evoluţia economiei creative este reprezentată de apariţia a ceea ce
pot fi numiţi „cetăţenii creativi”, etapă definită de dezvoltarea unor
competenţe creative generale, în rândul populaţiei per ansamblu,
indiferent că vorbim de zona de producţie (forţă de muncă, antreprenori
etc.) sau de zona consumatorilor, care pot avea un aport prin sugestiile
oferite prin intermediul interacţiunii cu lumea culturală. În acest context
sunt valorizate reţelele sociale de indivizi, deoarece acestea au potenţialul
de a stimula creşterea cunoştinţelor creative şi culturale.
Dezvoltarea oraşelor urbane creative, văzute ca „o reprezentare a
majorităţii experienţei umane”, determină în interiorul lor o generare mai
rapidă de soluţii şi rezolvări la problemele culturale apărute, determinând o
revalorificare a culturii şi colecţiilor etnografice, printr-o coordonare
sistemică mai eficientă.
Un segment aparte al unei platforme culturale viabile care să asigure
un viitor tradiţiei, ce merită analizat, îl constituie muzeele şi aşezămintele
culturale care, prin colecţiile etnografice deţinute, îşi fac loc în aria
vitalităţii culturale a oraşelor din România prin funcţiile lor de prezervare,
creaţie şi educaţie, având un rol important în dezvoltarea socială locală. În
condiţiile în care funcţiile de prezervare şi revalorificare a colecţiilor
culturale deţinute se exprimă sub forma patrimoniului material şi imaterial
şi se aplică valorilor şi identităţii locale, preluând de la generaţiile
anterioare elemente identitare ce sunt transmise către generaţiile viitoare,
dezvoltând conştiinţa comunitară şi coeziunea socială. Funcţia de creaţie
materializează creativitatea şi imaginaţia individuală prin simboluri sau
artefacte, apropiind indivizi diferiţi prin intermediul valorilor la care aderă.
Funcţia de educaţie şi de revalorificare a patrimoniului cultural are rol de
transmitere a valorilor şi a identităţilor de grup cu scopul valorificării lor din
punct de vedere social, prin care se poate dobândi atât capital cultural, cât
şi capital uman.
Aşadar, muzeele şi aşezămintele culturale trebuie să împrumute din
instrumentele hub-urilor culturale active, cărora le revine rolul de a-şi
regenera toate funcţiile deţinute ce constau în conservarea, promovarea şi
valorificarea culturii, asigurând educaţia şi formarea continuă a cetăţenilor
în domeniul culturii şi patrimoniului cultural etnografic, al meşteşugurilor
tradiţionale, prin activităţi în domeniul educaţiei permanente ale culturii
tradiţionale şi ale creaţiei populare sau prin accesul şi participarea la
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spectacole de artă ce se desfăşoară în cadrul acestor instituţii, la evenimente
şi spectacole de cultură sau prin implicarea directă a membrilor unei
comunităţi în actul cultural creativ.
O identitate culturală unică şi o dezvoltare a experienţelor
tradiţionale oferite comunităţii sau turiştilor este una dintre priorităţile
oraşelor din ziua de azi – oraşe creative, bazate pe cunoaştere – iar aceste
lucruri pot fi realizate printr-o gamă largă de facilităţi culturale. Oraşele
creative, cu viaţă culturală activă, fac un efort pentru a oferi o multitudine
de experienţe culturale diverse pentru locuitorii acestuia, constituind astfel
elemente importante în influenţarea unei participări culturale crescute şi a
vitalităţii culturale a unui oraş, oraşele de azi se mândresc cu atmosfera,
patrimoniul deţinut, şi, în special, ele dezvoltă o calitate intangibilă a
creativităţii şi a inovaţiei.
De asemenea, trebuie menţionată importanţa pe care huburile
culturale o au în a dezvolta proiecte pe termen lung, pentru a produce un
grad ridicat de participare în activităţile culturale, contribuind astfel la
regenerarea culturală locală. Tot D. Grams şi B. Farrell argumentează că
astfel de proiecte nu sunt deloc uşor de abordat iar provocările devin mai
complexe pentru toate organizaţiile culturale odată ce încep să se uite atent
la propria lor comunitate şi să ţină seama de lumea din jurul lor, care se află
în permanentă schimbare.
Participarea culturală a comunităţii la acţiuni/produse/servicii de
cultură, nu trebuie restricţionată la percepţia de consum / cumpărare a unor
produse artistice şi culturale, ci trebuie să includă, într-un procent
covârşitor, toate etapele procesului educaţional de asumare a unui sistem
referenţial tradiţional de raportare la valorile istorice, etnografice,
documentat din partea profesioniştilor ce realizează producţia culturală de
specialitate (expoziţii, prezentare colecţii), dar şi prin prestarea de acte
culturale realizate de amatori.
În contextul transformării societăţilor moderne bazate pe consum de
servicii, în care cea mai importantă resursă a oricărui oraş o reprezintă
oamenii, axele cele mai importante în revalorizarea colecţiilor muzeale
trebuie centrate pe interesul, dorinţele, motivaţiile, imaginaţia şi
creativitatea publicului modern, să răspundă nevoilor de cunoaştere şi
reflexie a comunităţii care doreşte participarea la actul cultural, dar într-o
perspectivă modernă, axată pe un status integrator sociopolitic,
geostrategic, bazat pe afectivitate şi implicare emoţională, pe storytelling şi
mai puţin pe o prezentare obiectivă, ştiinţifică a obiectului cultural, astfel
încât actul cultural să determine, la nivelul indivizilor, dezvoltarea de
cunoştiinţe culturale (învăţare pe toată perioada vieţii), abilităţi şi
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competenţe culturale, înţelegerea că diversitatea şi diferenţele dintre
comunităţi pot deveni o sursă de potenţial cu impact pozitiv asupra
educaţiei, a dezvoltării tinerilor şi a economiilor locale.
Pe acest segment este important ca instituţiile culturale clasice
(muzee, din domeniul spectacolului, aşezăminte culturale etc.) să colaboreze cu alte instituţii educative publice sau private, din diverse domenii,
pentru a dinamiza vitalitatea culturală a unei comunităţi, prin metode
formale sau informale, prin programe dedicate artei şi culturii, ca forme
importante de participare culturală valoroasă pentru oameni, prin valoarea
lor intrinsecă sau prin reţelele sociale create prin intermediul acestui tip de
participare.
Activităţile culturale şi artistice de calitate şi constante pot spori
interesul pentru un anumit loc, o anumită zonă, prin atragerea vizitatorilor
sau a turiştilor, iar prin timpul petrecut şi banii cheltuiţi de către aceştia, să
contribuie la o dezvoltare continuă a unui oraş cultural, revalorificarea şi
diseminarea colecţiilor muzeelor, a actului cultural în sine, fiind eficientă
prin contribuţiile mai multor părţi interesate (instituţii publice, organizaţii
neguvernamentale, artişti locali etc.). Legăturile dintre aceste entităţi
constituie un sistem de sprijin important pentru vitalitatea culturală a unei
comunităţi.
Trebuie reţinut faptul că infrastructura culturală de bază, respectiv
colecţiile muzeelor, relevante pentru lucrarea de faţă, nu constituie bunuri
intrinseci, existenţa fizică a acestor structuri nefiind suficientă pentru
atragerea consumatorilor culturali şi promovarea obiectelor de patrimoniu
deţinute în cadrul expoziţiilor organizate. Doar un grad ridicat de activitate
şi participare culturală a comunităţii la produsele culturale propuse, ceea
ce implică un proces complex de reevaluare/revalorificare a colecţiilor
deţinute, determină prezervarea patrimoniului naţional şi activarea
culturală a unei comunităţi.
De asemenea, trebuie luat în considerare şi faptul că oamenii
participă la evenimente culturale şi în diverse locaţii, nu numai în cele
incluse în infrastructura culturală considerată de bază, inclusiv la instituţii
non-profit, locuri comerciale, spaţii speciale pentru evenimente artistice
sau culturale sau alte locaţii comunitare, astfel încât dezvoltarea
interdisciplinară a unor programe culturale de calitate determină sporirea
gradului de participare culturală.
Cum putem asigura un viitor tocmai trecutului, este întrebarea cheie
care domină în momentul de faţă domeniul muzeal. Patrimonializarea
tradiţiei în cadrul colecţiilor muzeale, recontextualizare-revalorizarea
practicilor funerare dispărute sau fundamental transformate este şansa pe
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care muzeele o oferă indivizilor unei societăţi să rămână în paradigma lor
culturală, oferind posibilitatea raportării societăţii moderne la un context
arhaic, plin de semnificaţii şi sensuri, despre oameni, locuri, ritualuri şi
obiceiuri funerare, toate secvenţe ale unui mod de viaţă atât de diferit de cel
al lumii actuale, atât de diferite de cele în care trăim, încât poate părea
straniu şi chiar curios pentru tânăra generaţie.
Tocmai poate pentru a evita sau nuanţa fracturarea receptării
ceremonialului funerar, colecţiile etnografice au fost îmbogăţite, în ultimii
ani, în baza unor strategii muzeale, cu patrimoniul imaterial dar şi artefacte
din istoria satului sau spaţiului urban, unde funcţionează legende urbane
(decese cauzate de boli incurabile, decese în stăinatate, cazuri mortale
neaşteptate cauzate de violenţă, rasism, înmormântări referenţiale ale unor
vedete, reprezentaţi etnici de marcă etc.), ce permit o raportare la itemi
măsurabili, concreţi, funcţionali în societatea contemporană.
Ceremonialul funerar, aşa cum este conservat/prezervat în cadrul
colecţiilor muzeale, permite o reconstrucţie etno-antropologică a acestui
fenomen şi o reconstituire a structurilor sale, ceea ce îi obligă pe etnograf şi
muzeograf, din nevoia/necesitatea de a transmite comunităţii în mijlocul
căreia funcţionează şi, implicit publicului, să înţeleagă schimbările
produse în mentalitatea colectivă, să transgreseze limitele propriei
discipline şi să perceapă corect şi realist relaţiile sociale ale lumii
contemporane. Este un demers absolut necesar în condiţiile în care, în
societatea modernă actuală, aceste gesturi şi acte ritualice şi-au pierdut
semnificaţia şi conţinutul, apărând curente moderne ale înmormântării ce
se circumscriu orientărilor societăţii actuale.
Comportamentul actual dominant adoptat de comunitatea urbană/
rurală pare o încercare de negare a morţii, ceea ce duce la o confruntare cu
moartea prin adoptarea, prin gesturi simbolice impersonale, a refuzului
trăirii unui timp şi spaţiu preparator Marii Treceri. Recurgând la gesturi
precum: spitalizarea îndelungată înaintea decesului, celebrarea unei
tinereţi prelungite şi ascunderea vârstei şi a bătrâneţii prin efectuarea de
intervenţii chirurgicale de reîntinerire, reducerea şi chiar anularea etapelor
şi actelor ritualice funerare, transferarea unor funcţii ritualice ce reveneau
familiei către companii private de servicii de înmormântare etc., individul
mizează pe o instituţionalizare/comercializare a momentului funerar ceea
ce ne arată că nu mai au un sistem propriu de reprezentări despre ritualul
înmormântării şi practicile magice specifice, ci doar se supun unui dresaj
cultural în care deciziile sunt luate de ceea ce este popular majoritar,
practicat la nivel de comunitate. Niciun ritual fundamental, nici măcar cel
al morţii, nu mai presupune în comunitatea urbană de astăzi, participarea
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clară a actanţilor în îndeplinirea funcţiilor lor de bază din ritualul
tradiţional, ci constatăm doar transformarea acestora în beneficiari de
forme şi impuneri sociale determinate de interacţiuni cu terţe persone
juridice: firme de prestări servicii funerare, ONG-uri etc. Colectarea,
prezervarea şi conservarea bunurilor au constituit funcţii de bază ale
muzeelor până în sec. XX; astăzi, misiunea lor principală este aceea de a
educa, valoriza, valorifica bunurile de patrimoniu pe care le gestionează în
cadrul colecţiilor deţinute, de a construi un limbaj prin care să comunice, să
ofere un discurs muzeologic atractiv pentru public (Sherene Suchy - Suchy,
2014: 29). Cu cât găsesc modalitatea optimă de a deveni cât mai accesibile
prin expunerea/valorificarea obiectelor de patrimoniu deţinute, într-un
mod interactiv şi relevant, cu atât vizitatorii percep mesajul muzeal, îşi
asumă şi personalizează discursul muzeal prin emoţiile/trăirile provocate.
Obiectele, colecţiile nu trebuie să fie caracterizate şi expuse
convenţional pe o anumită tematică, ci trebuie să aibă privilegiul de a
determina sentimente, trăiri afective, căci rolul lor este tocmai acela de a
legitima, prin originalitate, valorile culturale fundamentale ale spaţiului pe
care îl definesc. În cazul colecţiilor etnografice, valorificarea şi promovarea
bunurilor de patrimoniu se caracterizează printr-un privilegiu deosebit,
acela de a conserva şi expune artefacte originale, din arhaismul lumii
populare, inducând confesiunea apartenenţei la o conştiinţă naţională.
Obiectul etnografic aflat în colecţiile etnografice publice sau private este de
natură a reprezenta, pentru publicul de toate vârstele, proiecţia concepţiei
milenare a colectivităţii unui neam.
Accesibilizarea patrimoniului deţinut de colecţiile muzeale
etnografice este condiţionată de viziunea şi strategia fiecărui muzeu, de
modalităţile practice de a reuşi să-şi valorizeze patrimoniul gestionat, astfel
încât să răspundă nevoilor şi aşteptărilor publicului implicat. În prezent,
politicile culturale în domeniul marketingului cultural atrag atenţia asupra
faptului că vizitatorii muzeelor au nevoie mai mult de o trăire/reînţelegere a
obiectului muzeal, şi mai puţin de un spectacol muzeal căci secolul al XXIlea este marcat de importanţa pe care cultura populară o deţine pentru
definirea identităţilor locale în cadrul procesului de globalizare culturală.
Componentă a discursului cultural, etnografia, alături de muzeologie şi alte
ştiinţe sociale, ne ajută să înţelegem diversitatea formelor de manifestare a
culturii contemporane, oferindu-ne pattern-uri şi identitate de conştiinţă,
în dinamicul proces al transculturalităţii. Într-un context socio-istoric
derutant, năucitor, colecţiile în general şi cele etnografice în mod
particular, sunt garantul continuităţii tradiţiei şi identităţii naţionale.
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Aşezarea într-un dialog eficient a misiunii instituţiei muzeale şi a
colecţiilor etnografice pe tema ritualurilor funerare oferă o viziune
cuprinzătoare asupra dualităţii existenţă-moarte, în ambele spaţii, printr-un
demers transdisciplinar de natură a aduce omul contemporan în faţa unor
subtile şi diverse forme de manifestare a acestor ritualuri în spaţiul public.
În mediul urban de astăzi, ceremonialul funerar îşi găseşte din ce în
ce mai greu resurse viabile de adaptare la transformările şi dinamica noilor
realităţi şi mentalităţi, iar într-un ritm alert, contextualităţile ceremonialului
funerar dispar sau se transformă radical chiar şi în mediul rural, astfel încât
asistăm la pierderi iremediabile ale unor date esenţiale ale ritului, ce
devin/ar putea deveni nu numai un act cotidian, lipsit de semnificaţii, dar
şi un fapt de cultură dispărut.
În concluzie, apreciem că proiectele culturale trebuie să fie
caracterizate de o maximă vizibilitate; să fie dispuse într-un spaţiu de
exprimare care să nu părăsească total strada, să îşi păstreze semnificaţiile,
naturaleţea şi libertatea, tocmai pentru a păstra momentul de extraordinară
vitalitate şi diversitate de limbaj, cu mare potenţial, să fie caracterizate de
un flux de informaţie care modifică substanţial percepţia asupra unor
fenomene, care să beneficieze de interes, adică să adopte o modalitate de
exprimare şi de intervenţie în spaţiul public, de natură a-şi cuceri publicul
prin propriile valori, reunind ceea ce este reprezentativ în colecţii tematice
ce incită la reflecţie şi dezbateri.
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Abstract: This article presents the main iconographic subjects that
can be found in the Religious Art collection from the Tulcea Fine Arts
Museum.
Keywords: iconographic subject, icons, religious art collection,
Tulcea Fine Arts Museum.
Cuvinte-cheie: temă iconografică, icoane, colecţia
de icoane, Muzeul de Artă Tulcea.

1

„Dacă ai înţeles că Cel Netrupesc s-a făcut om
pentru tine, atunci este evident că poţi zugrăvi chipul Său
omenesc. Pentru că Nevăzutul a devenit vizibil luând
trup, este firesc să redai chipul Celui care a fost văzut.
Întrucât Cel care nu are trup, nici formă, nici mărime, care
depăşeşte toată măreţia prin desăvârşirea naturii Sale,
întrucât El care, de natură dumnezeiască fiind, a luat
asupră-Şi condiţia de rob şi S-a micşorat pe Sine, luând
chip omenesc, poţi să-L zugrăveşti şi tu pe lemn şi să-L
înfăţişezi spre contemplare ca pe Cel care a binevoit să se
facă văzut”1.
Icoana s-a dezvoltat împreună cu Liturghia, adică
învăţătura Bisericii şi Dogma, adoptată la Sinodul Şapte
Ecumenic de la Niceea, din anul 787. Acest Sinod
convocat de către Constantin al VI-lea cere reintroducerea
în cult a icoanelor, după ce împăratul Leon al III-lea
convocase în anul 726 un Sinod care interzicea cinstirea
icoanelor, acesta fiind şi începutul luptei iconoclaste.
Fig. 1. Dumnezeu a Toate Ţiitorul, nr. inv. 14.
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Sfântul Ioan Damaschin, teolog de seamă
al secolului al IV-lea.
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Această luptă împotriva
cinstirii icoanelor a durat, cu mici
întreruperi, până în anul 843, când
împărăteasa Teodora condamnă
iconoclasmul, această victorie
aducând şi diversificarea TEMELOR
ICONOGRAFICE marcată până
astăzi în Biserică printr-o sărbătoare a
icoanei numită Triumful Ortodoxiei,
sărbătorită în prima duminică din
Postul Mare. Această perioadă a
luptelor iconoclaste a însemnat
distrugerea a mii de opere de artă,
icoane sau picturi murale, dar odată
terminată a dus la o adevărată
renaştere a imaginii în arta religioasă,
pictura de icoană căpătând şi ea un
avânt fără precedent.
Cea mai importantă distincţie
între icoane, din punct de vedere al
restaurării şi conservării acestora, o
prezintă materialul subiacent al
reprezentărilor TEMELOR ICONOGRAFICE, cel mai răspândit în
colecţia Muzeului de Artă fiind
lemnul, urmat de sticlă.
Fig. 2. Mântuitorul, nr. inv. 263.

1. Prezentarea colecției
Icoana are rolul de a ne duce cu gândul la Dumnezeu sau la Sfântul
reprezentat astfel. Colecţia de icoane a Muzeului de Artă din Tulcea este
una bogată, muzeul păstrând în patrimoniul său 799 de creaţii ce reprezintă
valori spirituale ale Bisericii Creştin-Ortodoxe.
Piesele din colecţie se încadrează intervalului secolelor XVII-XIX,
majoritatea aparţinând stilului post-bizantin. Deţinem icoane ruseşti,
lipoveneşti, româneşti, neoclasice, unele dintre ele de autor, cum sunt
icoanele semnate de Gheorghe Ionescu, Mihai Tătărăscu şi Toni
Marinescu.
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Fig. 3. Maica Domnului cu Pruncul - Înmuierea
inimilor malefice, nr. inv. 39.

Fig. 4. Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 93.

Din complexitatea colecţiei de icoane nu puteau lipsi cele pe
sticlă, cu purismul şi prospeţimea lor, care sunt atribuite Centrului din
Şcheii Braşovului, remarcându-se prin bogăţia decorativă a
ornamentelor florale şi geometrice, prin desenul cu linie continuă şi
uniformă cât şi prin simetria compoziţiei. Colecţia se completează
armonios prin icoane cu ferecătură, deosebite prin frumuseţea şi
preţiozitatea ansamblului şi prin expresivitatea lucrării cu aur, argint
sau alamă.
2. Temele iconografice din colecție
În temele iconografice din colecţie, Persoanele Sfinte înfăţişate
sunt:
2.1. Dumnezeu Adevărat - Omul Adevărat

Fig. 5. Dumnezeu şi Sfântul Duh, nr. inv. 16.
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2.2. Iisus Hristos

Fig. 7. Iisus Hristos, Înger de mare sfat,
nr. inv. 5.
Fig. 8. Mântuitorul, nr. inv. 236.

Fig. 6. Deisis, nr. inv. 641.

Fig. 9. Iisus Învăţător, nr. inv. 763.

Fig. 10. Iisus Binecuvântând, nr. inv. 114.
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Fig. 11. Iisus Hristos,
Înger de mare sfat,
nr. inv. 102.
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2.3. Preasfânta Fecioară Maria - Născătoarea de Dumnezeu

Fig. 12. Încununarea Fecioarei, nr. inv. 29.

Fig. 13. Maica Domnului - Îmblânzirea
Inimilor Împietrite, nr. inv. 374.

Fig. 15. Maica Domnului, nr. inv. 764.

Fig. 14. Maica Domnului Îndurerată,
nr. inv. 425.

Fig. 16. Maica Domnului - Îmblânzirea Inimilor
Împietrite, nr. inv. 600.
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2.4. Maica Domnului cu Pruncul

Fig. 17. Maica Domnului cu Pruncul Bucuria tuturor celor necăjiţi, nr. inv. 99.

Fig. 18. Maica Domnului cu Pruncul Împărăteasa Cerurilor (Platytera),
nr. inv. 126.

Fig. 20. Maica Domnului cu Pruncul,
nr. inv. 527.

Fig. 21. Maica Domnului cu Pruncul
din Kazan, nr. inv. 751.
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Fig. 22. Maica Domnului cu Pruncul
din Tihvin, nr. inv. 623.
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2.5. Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

Fig. 23. Sfântul Ioan Botezătorul, nr. inv. 762.

Fig. 24. Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul, nr. inv. 273.

2.6. Sfinţii Arhangheli

Fig. 25. Arhanghelul Mihail, nr. inv. 113.

Fig. 26. Sfinţii Voievozi Arhangheli
Mihail şi Gavriil, nr. inv. 264.
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nr. inv. 517.
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Fig. 28. Arhanghelul Mihail cu Sfânta Mahramă,
nr. inv. 534.

Fig. 29. Sfântul Arhanghel Mihail trâmbiţând Sfârşitul Lumii,
nr. inv. 578.

2.7. Evenimentele Sfinte reprezentate prin scene inspirate din
viaţa Mântuitorului şi a Maicii Sale şi din vieţile Sfinţilor

Fig. 30. Răstignirea şi Sf. Nicolae (partea superioară)
Acoperământul Maicii Domnului, Procoavele şi
Mucenicia Sf. Iulita (partea inferioară), nr. inv. 128.

Fig. 31. Scene din viaţa lui Iisus şi a
Fecioarei Maria, nr. inv. 243.
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Fig. 32. Fecioara cu Pruncul, Ierarhi şi
Ostaşi, Sfântul Mina, Sfântul Gheorghe,
nr. inv. 729.
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Fig. 33. Naşterea lui Iisus,
autor M. Tătărăscu,
nr. inv. 319.
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Fig. 34. Naşterea lui Iisus, nr. inv. 92.

Fig. 35. Naşterea lui Iisus, nr. inv. 502.

Fig. 37. Răstignirea lui Iisus, nr. inv. 129.
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Fig. 36. Intrarea Domnului în Ierusalim,
nr. inv. 28.

Fig. 38. Răstignirea lui Iisus, nr. inv. 135.
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Fig. 39. Răstignirea lui Iisus, nr. inv. 181.

Fig. 40. Punerea în mormânt, nr. inv. 96.

Fig. 42. Izvorul Tămăduirii, nr. inv. 459.

Fig. 41. Învierea lui Iisus, nr. inv. 88.

Fig. 43. Rugul Aprins, nr. inv. 98.
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Icoana trebuie privită ca mijloc de transmitere a
mesajului evanghelic, astfel accentuându-se rolul său educativ, didactic şi nu în ultimul rând, liturgic deoarece icoana
are o mare importanţă dogmatică pentru transmiterea învăţăturilor de credinţă. Ca şi creştini, putem spune despre cultură
că se naşte din religie, din cultul Dumnezeiesc şi, mai mult, se
naşte şi moare odată cu religia, aceasta dând putere şi
trăinicie culturii.
Foarte căutată în lumea culturală, icoana dă loc nenumăratelor expoziţii, iar colecţiile particulare s-au înmulţit
de-a lungul ultimelor decenii.
Icoana este „la modă” şi, la prima vedere, nu este nimic
surprinzător într-o civilizaţie în care imaginea este stăpână.
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Fig. 44. Înălţarea, nr. inv. 369.

REDAREA INTEGRITĂŢII ESTETICE ŞI STRUCTURALE
UNEI PICTURI PE PANOU DE LEMN, APARŢINÂND
ŞCOLII FRANCEZE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Roxana - Gabriela LĂCRARU - TOPOR*

*expert restaurator pictură tempera, ulei şi
lemn policrom, Firma TOP ROX ART

Abstract: The painting ”Still life with flowers and birds” is part of a
category of paintings made in oil colors on a wooden panel. The
conservation of the painting consisted mainly in the stabilization of the
pictorial layer by consolidation. It had a very friable structure with an
evolutionary tendency that endangered the preservation of the integrity of
the surfaces that did not yet show forms of degradation or whose damage
was minimal. The structural and aesthetic recovery also required
restoration operations on the pictorial layer through interventions to
complete it, on surfaces with gaps, and the enhancement by restoration
through chromatic retouching, according to existing witnesses. The
rendering of the aesthetic unity was thus regained by reuniting the
compositional scheme, as well as by regaining the chromatic palette on the
surfaces whose gaps were filled.
Keywords: restoration, painting, oil colors, wooden panel.
Cuvinte-cheie: restaurare, pictură, culori de ulei, panou din lemn.

Scurt istoric
Lucrarea prezentată face parte dintr-o colecţie privată şi reprezintă o
pictură realizată în tehnica ulei pe panou de lemn ce aparţine, probabil,
Şcolii Franceze a secolului al XIX-lea. Autorul putem spune că rămâne
anonim din cauza pierderii parţiale a semnăturii.
Dimensiunile picturii, relativ reduse (20 x 30 x 0,75 cm), stilul de
realizare precum şi tematica aleasă de pictor, fac din această pictură de
factură romantică o miniatură, autorul surprinzând cu mare acurateţe
fiecare detaliu al florilor şi al păsărilor ce compun natura statică.
Fig. 1. Imagine de ansamblu înainte de restaurare.

https://biblioteca-digitala.ro

123

Anuarul Muzeului de Artă Tulcea / DOBRO-ART / Nr. 4 / 2020

Starea de conservarea obiectului şi factorii implicaţi în procesele
de degradare a picturii
Cea mai importantă formă de degradare a picturii, cu rol major în
deteriorarea stării de conservare a stratului pictural este reprezentată, în
primul rând, de apariţia desprinderilor cu tendinţă evolutivă a peliculei de
culoare, faţă de suport. Astfel putem întâlni pe întreaga suprafaţă a picturii
acest tip de degradare atât la nivel microscopic, prin apariţia de zone cu
structură pulverulentă a stratului de culoare, cât şi la nivel macroscopic,
prin desprinderi masive ale peliculei de culoare faţă de stratul de preparaţie
(grund). Ca factori favorizanţi în evoluţia modificărilor structurale ale
materialelor folosite de artist putem menţiona, în primul rând, folosirea
unei preparaţii cu o compoziţie grasă, pe bază de ulei, a suportului cât şi
păstrarea obiectului în condiţii improprii, prin expunerea prelungită a
acestuia la variaţii repetate de temperatură şi umiditate.
Stratul de protecţie (vernis-ul)
Depunerile superficiale de pe întreaga suprafaţă a obiectului,
precum şi oxidarea stratului de vernis au apărut ca urmare a păstrării
obiectului în condiţii neadecvate, în special în prezenţa prafului şi a luminii
naturale, căzute direct pe obiect, iar eroziunile reprezintă efectul manipulării obiectului într-un mod neavizat.
Stratul de preparaţie şi stratul de culoare
Erodarea stratului de culoare, ca şi în cazul stratului de protecţie,
este rezultatul factorului uman de degradare care a acţionat în mod
defectuos în păstrarea şi depozitarea lucrării.
Desprinderile şi lacunele reprezintă degradări cu tendinţă evolutivă
a peliculei de culoare, ce au apărut ca urmare a excesului temperaturii şi a
umidităţii ce compun microclimatul de păstrare, precum şi a deficitului
celor doi indici. Modificarea repetată a parametrilor celor două componente ale microclimatului au condus la modificări de volum a suportului,
antrenând implicit şi întregul strat pictural (grund şi peliculă de culoare),
prin pierderea proprietăţilor coezivo-adezive ale liantului conţinut în
stratul de preparaţie, cu efect fizic de desprindere a acestuia de pe suport.
Suportul
La nivelul suportului se observă depuneri de natură slab aderentă,
formate în special din acumulări superficiale de praf, ce au luat naştere în
timp, prin păstrarea lucrării într-un microclimat impropriu şi predispus la
acumulări de praf.
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Fig. 2. Desprinderi şi pierderi ale stratului
pictural.

Fig. 3-5. Imagini de detaliu reprezentând
degradări cu tendinţă evolutivă, concretizate
prin desprinderi şi pierderi de strat pictural.
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Propuneri metodologice privind tratamentele şi descrierea operaţiunilor de conservare şi restaurare efectuate
Stratul de culoare şi stratul de preparaţie:
A consolidarea stratului pictural;
A completarea lacunelor stratului pictural şi finisarea acestora;
A îndepărtarea depunerilor superficiale şi a vernis-ului oxidat;
A vernisarea stratului pictural;
A integrarea cromatică a zonelor completate şi a eroziunilor.

Fig. 6 şi 7. Imagini de detaliu a unei suprafeţe a
stratului pictural înainte şi după consolidare.

Consolidarea de profunzime a stratului pictural s-a
efectuat prin metoda caldă, utilizându-se clei de peşte în
concentraţie de 9-10%, pensulat prin intermediul foiţei
japoneze pe zonele cu desprinderi ale stratului pictural şi s-a alternat presa
caldă, cu cea rece pentru îndepărtarea umezelii din structura stratului
pictural.
Consolidarea de suprafaţă s-a efectuat pe zonele cu eroziuni ale
peliculei de culoare, utilizându-se clei cald de peşte, în concentraţie de
9-10% şi presându-se cu spatula. Surplusul s-a înlăturat prin tamponarea
zonei tratate cu tampon de vată umectat în apă distilată.
Degresarea lacunelor în vederea completării lor s-a efectuat cu apă
alcoolizată în proporţie de 1/1: apă distilată în alcool etilic absolut.
Restabilirea integrităţii structurale a stratului pictural s-a realizat prin
completarea lacunelor acestuia cu materiale de natură organică (carbonat
de calciu şi clei de peşte, în concentraţie de 9-10%) aplicate în două etape şi
prin finisarea şi aducerea la nivel a completărilor efectuate.
Finisarea chiturilor a fost realizată cu
ajutorul dopului de
plută şi a tamponului
de vată umectat, până
la obţinerea unei
suprafeţe lise, asemănătoare cu cea a stratului pictural original.
Fig. 8 şi 9. Imagini realizate
înainte şi după operaţiunile
de completare a lacunelor şi
de curăţare a stratului pictural.
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Tratamentele de curăţare aplicate la nivelul suportului au constat în
îndepărtarea depunerilor slab aderente, formate în special din acumulări
superficiale de praf şi s-au realizat cu soluţie Contrad 2000. Asupra stratului
pictural s-a intervenit prin curăţare umedă în două etape. În primă fază s-a
avut în vedere îndepărtarea acumulărilor de praf existente pe suprafaţa
stratului pictural, inclusiv din interiorul lacunelor acestuia.
A doua etapă de curăţare a avut loc după operaţiunea de completare
şi finisare a chiturilor.
Aceasta a fost realizată în vederea regenerării vernis-ului oxidat şi s-a
executat atât chimic, cu un amestec de esenţe şi alcool etilic absolut, cât şi
mecanic, cu ajutorul bisturiului.
Fig. 10 şi 11. Imagini realizate înainte şi după
operaţiunile de completare a lacunelor şi de
curăţare a stratului pictural.

În timpul parcurgerii celei de a doua etape de curăţare a stratului
pictural, odată cu regenerarea stratului de vernis oxidat, a fost remarcată în
partea superioară a lucrării schiţarea grafică a uneia dintre amprentele
pictorului. Această descoperire a reprezentat elementul surpriză al picturii,
atât prin poziţionarea defavorizată a acesteia, într-o zonă a picturii cu
reprezentări vegetale în cromatică predominant monocromă, cât şi prin
predispoziţia acelei zone de a fi expuse mai mult la acumulări de murdărie,
la oxidări mai pronunţate ale vernis-ului şi la predispunerea acelei zone la
deteriorarea mai rapidă în urma manipulării obiectului.Toţi aceşti factori au
ţinut ascunsă privirii, pentru mult timp, această valoroasă parte ce aparţine
istoriei picturii şi a creatorului său.
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Fig. 12. Amprenta pictorului descoperită în partea
superioară a lucrării, în urma efectuării operaţiunii
de curăţare a stratului pictural.
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Protecţia stratului pictural s-a realizat prin utilizarea unui amestec de
ceară pură de albine şi vernis de Damar 8% solvatat în esenţă de
terebentină, pensulat cu mişcări verticale şi orizontale pe întreaga suprafaţă
picturală până la absorbţia totală a acestuia.

Fig. 13. Retuş cromatic în tehnica rittocco.

Restabilirea imaginii din punct de vedere estetic s-a realizat prin
îmbinarea a două tipuri de retuş cromatic. Astfel, eroziunile suprafeţei
picturale au fost reintegrate în ansamblu cu ajutorul retuşului de tip
velatura, în timp ce zonele ample au fost redobândite estetic prin efectuarea
integrării cromatice în tehnica ritocco. Pentru parcurgerea acestei
operaţiuni s-au utilizat culori de vernis, xilen şi vernis de Damar,
obţinându-se astfel un retuş imitativ, dar lizibil şi reversibil.

Fig. 14 şi 15. Detaliu şi ansamblul după
finalizarea operaţiunilor de restaurare.
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Abstract: This paper presents the results of an analysis based on a
questionnaire evaluation. Through this method we investigated the
aesthetic potential of the research activity in the field of microbiology.
Particularly we tested the possible exploitation of bacterial cultures in the
context of art. We have discovered that these materials, produced by
scientific activity, have the capacity to function in the context of art through
a pronounced aesthetic value. This value is highlighted by the general
perspective in which scientific results are perceived in relation to art. This
research is based on the material resulting in the research project: Possible
Pathogens Transmissible by Pigeons (Columba livia domestica) - case
study: Cluj-Napoca, coordinated by Kiss Valentin Adrian and funded by the
Academic Performance College of Babeş-Bolyai University in Cluj.
Keywords: bioart, microorganisms, pigeons, laboratory, art
exhibition.
Cuvinte-cheie: bioartă, microorganisme, porumbei, laborator,
expoziţie de artă.

Introducere
Scopul lucrării de faţă îl reprezintă evaluarea potenţialului estetic al
culturilor bacteriene, prin analiza părerii referitoare la imaginile microscopice ale unor posibili patogeni umani identificaţi la porumbeii urbani, în
cadrul proiectului de cercetare Posibili patogeni transmisibili de către
porumbei (Columba livia domestica) – studiu de caz: Cluj-Napoca.
Rezultatele reprezintă o analiză pilot pentru dezvoltarea unui studiu mai
cuprinzător referitor la acest subiect. Cercetarea are o însemnătate cu atât
mai mare cu cât, în prezent, pandemia de Covid-19 impune populaţiei
umane o mai bună cunoaştere a patogenilor şi a proceselor prin care aceştia
sunt investigaţi, arta fiind un bun vector de propagare a acestor cunoştinţe.
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Putem argumenta, prin diversele lucrări de bioartă, că prin plasarea
microbiologiei în lumea artei nu doar microorganismele devin accesibile şi
vizibile pentru public, dar şi o serie de procese ştiinţifice pot avea aceeaşi
soartă fericită. Această tendinţă reprezintă atât un aport pentru cunoaştere,
cât şi o necesitate sanitară, prin evitarea informaţiilor pseudo-ştiinţifice.
În ultimii ani ştiinţa şi arta au hibridizat într-o nouă practică artistică
care poartă titulatura de bioartă. Înafara faptului că se plasează între ştiinţă
şi artă, acest curent contemporan tinde să şteargă bariera dintre domenii,
adaptând metodele şi rezultatele ştiinţifice, astfel ca ele să poată funcţiona
ca subiecte artistice, totodată, introducând în discursul artistic aspecte ce
ţin de filosofie, sociologie sau probleme ecologice1. Din perspectiva
ştiinţei, bioarta poate reprezenta un instrument foarte util şi eficient pentru
diseminarea rezultatelor, în afara sferei sale, către un public mai larg şi
nespecializat fără să facă abuz de o popularizare bazată pe vulgarizare. Mai
mult, în unele domenii ale biologiei sau fizicii, rezultatele actuale sunt atât
de tehnice şi greu accesibile, încât metodele prin care ele pot ajunge la
publicul larg nu se mai pot baza doar pe mesajul textual. Unele proiecte, în
special cele cu un buget foarte mare, impun comunicarea rezultatelor
publicului larg, iar în acest caz bioarta devine un aliat profitabil şi cu bune
rezultate.
Referindu-ne la biologie, şi în particular la microbiologie, putem
spune că ne plasăm într-un domeniu ofertant pentru artă. Aspectul
microorganismelor, culturile bacteriene, imaginile microscopice sau chiar
procedurile prin care se realizează cercetările de microbiologie dispun de
un potenţial estetic care a fost intenţionat, dar uneori şi neintenţionat,
utilizat în artă. Lucrări precum Bactéries murales (2017) a artistului Michel
Blazy, dar şi multe altele, exploatează aceste resurse ca subiecte ale artei,
bazându-se pe forme care se auto-organizează2. Un bun exemplu este cel al
artistului Luke Jerram care, sub titlul generic Glass Microbiology,
realizează o serie foarte diversă de sculpturi din sticlă reprezentând virusuri
şi bacterii la scară macroscopică3. O lucrare care forţează limitele
reprezentării vizuale a universului microscopic, din perspectiva
discursului ştiinţific, este The sequence dress (2015) a artistei Anna
Dumitriu4. În mod neintenţionat, imaginile rezultate în cercetările de
microbiologie, unele ataşate articolelor ştiinţifice, reprezintă produse cu un
mare impact estetic chiar dacă scopul lor este în jurnale unul direct şi
exclusiv demonstrativ. Un caz particular îl reprezintă unele imagini care
apar în contextul artei, mai exact în lucrările de conservare, dar care, deşi
nu au intenţia de a exploata valoarea estetică a organismelor, o pot face.
Aici poate fi integrată şi imaginea microscopică a câtorva specii de ciuperci
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care apar în lucrarea domnului Gabriel Dincu referitoare la conservarea
Colecţiei de filme (pelicule) fotografice a Institutului de Cercetări EcoMuzeale „Gavrilă Simion” Tulcea5.
Se mai poate sublinia faptul că, în cazul microbiologiei, direcţia de
valorificare a acestui domeniu este una simetrică. Pe lângă exemplele
anterioare care argumentează un interes din partea artei pentru microorganisme, există şi o direcţie dinspre ştiinţă înspre artă, demonstrată de
existenţa unor articole ştiinţifice publicate în jurnale de specialitate din
domeniul microbiologiei.

5

Gabriel Dincu, Conservarea Colecţiei de
filme (pelicule) fotografice a Institutului de
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Tulcea, în DOBROART nr. 1, Tulcea,
2017.

Metodologie
Lucrarea are în vedere analiza valorii estetice a culturilor de bacterii
şi în general a activităţii de cercetare în domeniul microbiologiei. În acest
scop, am realizat 32 de chestionare referitoare la imaginea unor câmpuri
microscopice, obţinute din analiza Gram pozitiv/negativ a microorganismelor identificate la porumbei, în cadrul unui proiect de cercetare
anterior (Fig. 1). În funcţie de această imagine am adresat 4 întrebări cu
variante de răspunsuri. Prima întrebare a avut în vedere dacă participantul
consideră imaginea frumoasă şi/sau interesantă cu următoarele posibilităţi
de răspuns: „da”, „nu”, „nu îmi dau seama”, „doar frumoasă”, „doar
interesantă”. Cea de-a doua întrebare a avut în vedere dacă imaginea inspiră
pericol, cu trei variante de răspuns: „da”, „nu” şi „nu îmi dau seama”. Cea
de-a treia întrebarea a chestionat dacă participantului i-ar plăcea să

Fig. 1. Imaginea microscopică folosită în
chestionarul pe baza căruia am dorit să
evaluăm potenţialul estetic al microorganismelor.
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vadă asemenea imagini într-o expoziţie de artă, cu posibilităţile de răspuns
identice cazului anterior. Cea de-a patra întrebare a verificat dacă participanţii la chestionar asociază imaginile microscopice cu porumbeii, având
posibilitatea de răspuns „da” sau „nu”.
Până în momentul de faţă, am reuşit să colectăm 32 de răspunsuri de
la participanţi cu vârste cuprinse între 15 şi 68 de ani, cei mai mulţi fiind în
jurul vârstei de 30 şi a celei de 20 de ani. Dintre aceştia 19 - 59,3 % au fost
de sex feminin şi 13 - 40,6 % au fost de sex masculin. Din punct de vedere
profesional am inclus participanţi din domeniul ştiinţei-biologiei şi din cel
al artei sau filosofiei, dar şi din domeniul educaţiei, managementului,
dreptului sau IT-ului.
Rezultate şi Discuţii
Răspunsurile la cele patru întrebări au fost interpretate procentual.
Rezultatele obţinute arată situaţii interesante pe care le vom prezenta în
cazul analizei fiecărei întrebări în parte, urmând ca apoi să interpretăm
relaţiile dintre aceste situaţii particulare, cu scopul de a ne face o imagine
de ansamblu şi, prin urmare, a putea concluziona.

Fig. 2. Reprezentare procentuală a
răspunsurilor la prima întrebare din
chestionar.

În cazul primei întrebări din chestionar putem constata o părere
diversă raportată la mentalul colectiv, situaţie reflectată prin raportul dintre
procentele corespunzătoare fiecărui răspuns (Fig. 2). Totodată se remarcă o
situaţie dezechilibrată, în sensul că unele tipuri de răspunsuri sunt mai
frecvente, iar altele nu. Acest fapt denotă o înclinaţie la nivelul mentalului
colectiv înspre o anume poziţie a potenţialului estetic al imaginilor cu
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microorganisme. În primul rând, descoperim o situaţie a repartizării mai
bogate a răspunsurilor categorice (41% doar interesantă şi 28% nu mi se
par nici frumoase, nici interesante) şi o reprezentare mai slabă a
incertitudinii (3%) în care participanţii nu îşi pot exprima o opinie (Fig. 2).
Cu alte cuvinte, lotul analizat tinde să releve un public care se raportează
dihotomic (fie da, fie nu) la imaginea cu microorganisme. Părerile tind să
scoată în evidenţă o atitudine preconcepută, aparent fără libertate sau
maleabilitate. Cu toate acestea, nu ne regăsim într-o imposibilitate, ci într-o
situaţie în care posibilitatea există, însă este mult mai greu de gestionat. Ea
reflectă implicarea unui efort sporit în sensul educaţiei dar, în acelaşi timp,
necesitatea acestuia. În cazul unei incertitudini mai pronunţate, reflectate
printr-un procent mai mare al răspunsului – nu îmi dau seama – situaţia ar
fi permis o abordare mai uşoară şi directă. Rezultatul nostru arată că
incertitudinea atinge doar un procent infim de 3%, în raport cu negarea
categorică de 28% şi astfel ne indică nevoia de a dezvolta programe
complexe de popularizare care doresc să exploateze valoarea estetică a
microorganismelor sau a activităţii de laborator, atât prin expoziţii, cât şi
prin activităţi educaţionale în muzee.
Concret, tabloul de reprezentare procentuală a răspunsurilor arată
precum urmează. Cel mai mare procentaj (41%) consideră imaginea doar
interesantă, nu şi frumoasă, iar cel mai mic procentaj (3%) consideră
imaginea doar frumoasă. Un procent semnificativ (28%) nu consideră că
imaginea are potenţial estetic, adică nu este nici frumoasă, nici interesantă.
Un sfert dintre participanţii la chestionar (25%) consideră imaginea atât
frumoasă, cât şi interesantă. Per ansamblu, potenţialul estetic este regăsit în
opinia a 69% dintre răspunsuri, ceea ce denotă atât deschiderea mare a
publicului pentru a exploata estetic aceste imagini, cât şi posibilitatea de a
folosi şi perfecţiona aceste imagini pentru a le fructifica cu succes din
perspectiva artei.
Referitor la cea de-a doua întrebare am obţinut următoarele rezultate. Un procent de 44%, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate dintre
participanţii la chestionar, au răspuns că asociază imaginea cu un posibil
pericol, iar în procente egale (28%) se constată că există o parte dintre
participanţi care nu asociază imaginea cu un posibil pericol şi alta care nu
îşi poate exprima o părere (Fig. 3). Deşi cel mai mare procentaj este
reprezentat de cei care recunosc în imagine o posibilă patogenitate a
organismelor reprezentate, avem de-a face cu un număr mare de persoane
care nu au în vedere acest aspect. Cumulativ, cei care nu asociază imaginea
cu un pericol şi cei care nu îşi pot exprima o părere formează majoritatea,
ceea ce denotă o situaţie defavorabilă din punct de vedere sanitar la nivelul
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Fig. 3. Reprezentare procentuală a
răspunsurilor la cea de-a doua întrebare
din chestionar.
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Fig. 4. Reprezentare procentuală a
răspunsurilor la cea de-a treia întrebare
din chestionar.
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mentalului colectiv, asupra căruia dorim să extrapolăm rezultatele noastre.
Prin urmare, rezultatele noastre confirmă necesitatea popularizării acestor
organisme ca surse ale bolilor, arătând adevărata cauză şi originea unor
afecţiuni faţă de care oamenii pot să fie mai precauţi şi să se ferească din
proprie iniţiativă după ce le-au cunoscut. Fiind vorba despre microorganisme, care nu sunt vizibile cu ochiul liber, este nevoie de medii
intermediare prin care ele trec în plan vizibil. Expoziţiile şi activităţile
educaţionale din domeniul artei care exploatează activitatea de laborator
pot să constituie medii eficiente în acest context. Situaţia actuală este
reflectată pe de o parte, de rezultatele noastre, şi pe de alta, de atitudinea
unei mari părţi din populaţie faţă de pandemia atribuită virusului Covid-19.
Ea arată imposibilitatea aplicării eficiente a unor metode de prevenţie
cauzate de lipsa de cunoaştere a bolilor cauzate de organisme „invizibile”.
Această constatare vine să confirme, încă o dată, necesitatea popularizării
microorganismelor prin orice mijloc posibil. Popularizarea poate fi
realizată prin artă, care compensează explicaţiile tehnice care uneori nu
sunt suficiente. Distribuţia mai echilibrată între răspunsuri denotă tocmai
o incertitudine la nivelul mentalului colectiv care astfel ar putea fi
combătută.
Analiza răspunsurilor la cea de-a treia întrebare denotă o situaţie
interesantă care ne preocupă în mod prioritar. Cel mai mare procentaj
(47%) ar dori să vadă astfel de imagini într-o expoziţie de artă, ceea ce
denotă fantastica potenţialitate a materialelor microbiologice în sens
artistic (Fig. 4). Totuşi un procent semnificativ, aproximativ egal (41%), nu
preferă aceste imagini în contextul artei. Un procent de 12% dintre
participanţi sunt incerţi cu privire la acest aspect, dar pot fi mai uşor
motivaţi decât cei care spun că nu le-ar plăcea un astfel de tip de artă.
Extrapolând rezultatul la un public concret, putem considera că fracţia care
nu preferă imaginea din perspectiva exploatării ei în contextul artei, poate fi
educată astfel încât să ne plasăm tot într-o situaţie favorabilă. Totodată,
raportând rezultatele la mentalul colectiv am arătat că astfel de subiecte au
o deschidere mare pentru public (47% din răspunsuri sunt în favoarea
exploatării unei imagini cu microorganisme în contextul artei – Fig. 4).
Dacă expoziţiile sau lucrările de artă le-ar integra, rezultatul obţinut în
cercetarea noastră le poate garanta un succes considerabil.
Această ultimă analiză denotă faptul că lumea nu asociază
microorganismele posibil patogene cu organismele gazdă, prin contactul
cu care ele s-ar putea transmite la om, procent majoritar constatat în urma
evaluării chestionarelor (peste 60%) (Fig. 5). Chiar dacă există 37% dintre
participanţi care intuiesc asocierea dintre microorganismele din imagine şi
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porumbei, de la care ele au fost colectate, putem implica o eroare în
design-ul chestionarului. Acest fapt se poate atribui faptului că participanţii
au fost rugaţi să răspundă anterior celor patru întrebări menţionate şi la alte
câteva referitoare la porumbei şi la potenţialitatea transmiterii unor boli de
către aceştia. Cu toate acestea, se constată că asocierea dintre patogeni şi
gazdele lor nu este foarte frecventă, ceea ce denotă că la nivelul mentalului
colectiv nu se cunoaşte originea patogenilor şi, aşa cum am arătat anterior,
nici faptul că ei ar reprezenta o cauză reală a unor boli. Prin urmare, întărim
necesitatea popularizării acestora, atât din perspectiva cunoaşterii
fundamentale, dar şi din cea a unei probleme sanitare. Aceasta se poate
realiza prin activităţi eficiente, nu doar prin informare propriu-zisă sau în
cadrul muzeelor de istorie naturală, ci şi prin activităţi în cadrul muzeelor
sau galeriilor de artă, fie prin expoziţii, fie prin activităţi educaţionale.
Ca sinteză vom puncta două aspecte extrase din ansamblul celor
patru analize. Deşi numai 3% dintre participanţi consideră imaginea
analizată doar frumoasă (Fig. 2), procentul celor care ar prefera să vadă o
astfel de imagine într-o expoziţie de artă este majoritar (47% - Fig. 4), ceea
ce confirmă, per ansamblu, potenţialul estetic al microorganismelor. Cel
de-al doilea aspect se referă la relaţia dintre intuirea patogenităţii, procentul
mare care nu consideră imaginea analizată nici frumoasă nici interesantă şi
preferinţa de a o vedea într-o expoziţie de artă. Raportul între acestea este:
1:1:1,6 (28%, 28%, 47%). Acest raport confirmă şi el potenţialul estetic al
microorganismelor prin aceea că trebuie să fie cunoscute, deşi nu sunt
plăcute (1:1), ele putând funcţiona în contextul artei cu o valoare mai mare
faţă de această lipsă de plăcere (1:1,6). Raportul dintre cei care nu asociază
microorganismele cu porumbeii (37%) şi cei care nu consideră că imaginea
inspiră pericol (28%), calibrează procentul din populaţie în jurul unei treimi
a celor care nu sunt conştienţi de patogeni şi de posibila lor origine.
Concluzii
Putem concluziona că prin rezultatele obţinute, microorganismele,
culturile bacteriene sau imagini ale acestora pot funcţiona ca subiecte ale
artei, faţă de care există un interes considerabil, demonstrat de procentul
semnificativ de răspunsuri în favoarea acceptării lor într-o expoziţie de artă.
Potenţialul estetic al microorganismelor şi al activităţii de laborator a
mai fost demonstrat prin aceea că există mult mai multe răspunsuri prin
care ele sunt considerate atractive, faţă de cele prin care nu au această
valoare. Deşi aceste materiale manifestă, înaintea caracterului propriu-zis
estetic pe cel de curiozitate, ele subscriu unui potenţial estetic considerabil,
prin faptul că sunt interesante.
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răspunsurilor la cea de-a patra întrebare
din chestionar.

Liviu Răzvan PRIPON, Valentin Adrian KISS

134

Pe de altă parte, am identificat un deficit în cunoaşterea microorganismelor, situaţie care poate conduce la evenimente cu repercusiuni
negative pentru sănătatea oamenilor. Cunoaşterea lor reprezintă o
necesitate, iar arta poate funcţiona cel mai bine şi cel mai eficient în acest
sens, devansând materialele informative pur textuale şi tehnice.
Nu în ultimul rând, putem concluziona că studiul nostru poate
reprezenta un model sau cel puţin un exemplu pentru cercetarea în
domeniul muzeologiei. Chestionare asemănătoare pot fi aplicate prealabil
realizării unei expoziţii pentru o mai bună cunoaştere a necesităţilor
publicului. Totodată, cercetarea de faţă poate funcţiona ca un exemplu în
domeniul cercetării artistice, pentru că evaluează elemente ale unor lucrări
de artă.
Ca o concluzie generală, putem afirma că muzeele de artă pot să
integreze şi să implementeze astfel de direcţii expoziţionale şi educaţionale care ar avea efect în conştientizarea unor probleme importante
pentru publicul larg.
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CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA LUCRĂRII „COŞ CU
CIREŞE” A PICTORULUI NICOLAE VERMONT
Roxana - Gabriela LĂCRARU - TOPOR*
Abstract: The ”Cherry Basket” painting by Nicolae Vermont is part
of the maturity period of the painter's artistic experience. In regards to the
state of conservation, this piece impresses especially by the special forms of
degradation appeared at the level of the pictorial layer and of the support,
these representing a challenge for a paintings restorer, both by the
methodological proposals of conservation and restoration and by the
operations of actual restoration and their implementation. Also, another
challenge has been the use of predominantly organic materials to stop
some very complex forms of degradation, which may have been easier to
solve with other synthetic materials, which are increasingly used in
modern restoration. By reading this article, you will go through every step
taken to restore the painting from a structural and aesthetic point of view to
a form as close to the initial one as possible, by obtaing a state of
conservation as good as possible after the restoration.
Keywords: restoration, painting, oil colors, canvas.
Cuvinte-cheie: restaurare, pictură, culori de ulei, pânză.

Lucrarea „Coş cu cireşe” provine dintr-o colecţie privată şi a fost
realizată de pictorul român Nicolae Vermont, artist ce a trăit între anii
1866 - 1932 şi care a studiat cu maestrul Theodor Aman.
Lucrarea a fost realizată în anul 1926 iar ca tehnică de execuţie s-au
folosit culori de ulei, aplicate în tentă plată pe pânză preparată cu grund, pe
bază de praf de cretă şi liant natural. Suportul este constituit din pânză de in
cu gren mic, executată la război mecanic şi maruflată pe carton. Dimensiunile picturii sunt medii, acestea fiind de 70 cm pe orizontală şi 50 cm pe
verticală.
Factorii implicaţi în procesul de degradare şi efectele acestora
oglindite în starea de conservare a obiectului:
1. Microclimatul impropriu păstrării obiectului;
2. Factorul uman;
3. Posibile vicii de tehnică.
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Fig. 1. Imagine de ansamblu
înainte de restaurare.

Stratul pictural
La nivelul stratului pictural se pot observa depuneri superficiale de
pulberi de praf, pe întreaga suprafaţă a obiectului şi eroziuni ale colţurilor şi
ale canturilor stratului pictural, ca efect al manipulării neglijente. Principala
formă de degradare, izbitor de vizibilă la o primă examinare, o reprezintă
ridicarea stratului pictural odată cu desprinderea pânzei, prin formarea de
clivaje ale acestuia şi apariţia aspectului de „gonflare” a suprafeţei picturale. Forma agravantă de degradare în urma acestui fenomen este redată de
lacunele stratului pictural, pe aceste zone. Tot o formă agravantă este dată şi
de efectul pierderii suportului papetar al colţului inferior stâng.
Suportul de pânză
Desprinderea fără acces a suportului de pânză faţă de cel de carton,
cu efect „de gonflare” a stratului pictural, a apărut probabil în urma unui
viciu de tehnică a maruflării pânzei pe carton şi a fost accentuat în timp,
favorizat de factorii de microclimat inadecvaţi. Pânza, după cum se ştie,
este un material cu o structură flexibilă, cu indici de transformare fizicochimică ai structurii sale mult diferiţi faţă de cei ai cartonului, care este un
material dur şi rigid. Astfel, prin modificarea parametrilor de microclimat,
Fig. 2 şi 3. Desprinderea pânzei faţă de suportul de carton, cu efect „de gonflare” a stratului pictural.
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cu o umiditate relativă ridicată la cote
înalte, adezivul de natură organică
suferă transformări fizico-chimice
prin pierderea proprietăţilor de adeziune iar fibrele textile se dilată, întregul
suport de pânză mărindu-şi volumul
foarte mult faţă de cel al cartonului.
Revenind la parametrii iniţiali ai
microclimatului, tendinţa suportului
flexibil este aceea de a se relaxa şi de a
reveni la forma iniţială, însă odată
desprinsă, pânza va forma pe acele
zone nişte clivaje fără acces la suport,
vizibile şi la nivelul stratului pictural.
Secţionarea fibrei textile la
nivelul colţului inferior stâng şi destrămarea marginilor pânzei reprezintă
un efect al plierii repetate a acesteia, în urma pierderii suportului de carton
ce avea rol de susţinere.
Suportul de carton
Aşa cum am amintit anterior, pierderile de materie ale suportului
rigid s-au concretizat prin apariţia unei lacune de mari dimensiuni, vizibilă
pe verso, la nivelul colţului stâng al suportului papetar, precum şi
deformarea celorlalte colţuri şi a marginilor, ce au rezultat în urma
tensiunilor necorespunzătoare produse asupra acestora, prin acţiuni de
manipulare neglijente a factorului uman, precum şi în absenţa unei rame,
pentru o bună perioadă de timp, ceea ce ar fi susţinut toate cele patru laturi
într-o poziţie corectă a suportului.
Descrierea operaţiunilor de conservare şi restaurare efectuate
Operaţiunile de restaurare au început prin asigurarea profilactică a
stratului pictural pe zonele cu desprinderi ale suportului de pânză faţă de
cel de carton. Aceasta s-a realizat cu foiţă japoneză şi clei de peşte, cu o
concentraţie de 3-4%, aplicate pe suprafaţa picturală afectată. Pentru
reaşezarea şi obţinerea planeităţii suportului de pânză şi a stratului pictural
pe suportul rigid de carton, s-a recurs la consolidarea de profunzime,
utilizându-se seringă, ac şi clei de peşte 12%, introdus cald între cele două
tipuri de suport (pânză şi carton). Refacerea aderenţei la suportul semirigid
şi aplatizarea pânzei s-au realizat prin folosirea presei calde, alternată cu
cea rece, iar pentru extragerea surplusului de apă din soluţia apoasă de clei
de peşte s-a utilizat hârtia pelur.
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Fig. 4 şi 5. Pierderea suportului de carton ce
a influenţat şi degradarea stratului pictural,
prin fisurarea acestuia (imagini de detaliu
faţă-verso).
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Fig. 6 şi 7. Imagini realizate înainte şi după
refacerea aderenţei suportului textil şi a
stratului pictural la suportul de carton.

Refacerea colţului lipsă s-a executat prin reconstrucţia acestuia din
carton cu ph neutru, creându-se astfel unghiul de îmbinare între cartonul
vechi şi cel nou. Pentru saturarea porilor noului carton s-a utilizat vernis de
Paraloid 67, în concentraţie de 6-7%, aplicat în două rânduri pe suprafaţa
cartonului nou. Refacerea aderenţei celor două cartoane prin îmbinare s-a
realizat prin folosirea unui liant organic (clei de piele) 9-10% şi uscarea
respectivei zone, prin supunerea acesteia la presă, pentru o perioadă de 48
de ore.
Carton original

Carton nou cu PH neutru

Fig. 8. Imagine de detaliu realizată după
reconstituirea colţului lipsă.

Îndepărtarea depunerilor superficiale formate din praf, de pe
suprafaţa stratului pictural, a fost realizată cu soluţie Contrad 2000, în
concentraţie de 8-10% în apă distilată, şi s-a efectuat înaintea operaţiunilor
de completare a lacunelor stratului pictural. Intervenţiile de reconstituire a
zonelor lipsă, prin completarea stratului pictural, s-au realizat cu un
amestec format din clei de peşte 9-10% şi carbonat de calciu, aplicat cu
ajutorul pensulei.
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Protejarea stratului pictural s-a realizat prin vernisarea acestuia cu
vernis de Damar, în concentraţie de 8-9%, aplicat prin pensulare cu o
pensulă lată, pe întreaga suprafaţă a picturii, iar retuşul cromatic a fost
realizat cu culori de vernis, în tehnica rittocco.

Fig. 9 şi 10. Imagini realizate după
completarea lacunelor stratului pictural.

Fig. 11. Imagine de detaliu realizată după
completarea stratului pictural şi după integrarea cromatică.

Fig. 12. Imagine de ansamblu
după restaurare.
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TEHNOLOGII IMERSIVE ÎN PROMOVAREA ŞI
PROTEJAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Drd. arh. Adina NIŢU*

*Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

Abstract: In the current social and cultural context, the need to
deliver attractive and captivating cultural content is becoming more and
more powerful. The winners of the challenge will be those who manage to
generate creative approaches that challenge the senses and generate
meaningful experiences. Starting from a thorough perception analysis and
especially from that of perception in architecture, this information is
transferred to their use in immersive interactions in order to promote and
protect the built heritage. The accessibility of the cultural content and its
translation in immersive format, significantly improves the degree of
interest and also the perception of the general public on the cultural
heritage object, helping to increase visibility and also a better state of
preservation.
Keywords: virtual heritage, virtual reality, perception, immersive
technology, preservation.
Cuvinte-cheie: patrimoniu virtual, realitate virtuală, percepţie,
tehnologii imersive, conservare.

Privind patrimoniul ca pe o moştenire faţă de care avem
responsabilitatea nu numai de a o da mai departe ci şi de a veghea asupra
integrităţii, utilizării corecte şi bunei sale înţelegeri, povara grea a
transmiterii întregii sale valori către generaţiile următoare, devine tot mai
apăsătoare.
În contextul unei lumi angrenate în digital şi virtual, suntem în
permanenţă conectaţi la telefonul mobil sau la un gadget. Suntem conectaţi
cu virtualul mai mult ca niciodată, având moduri complet noi de a filtra şi a
experimenta informaţia. Avem de ales între a fi copleşiţi de tehnologia din
jurul nostru sau a o folosi pentru a îmbunătăţi viaţa, percepţia, educaţia.
Din perspectiva socială şi culturală actuală, dar şi din cea a
percepţiei generate de ritmul alert al realităţii contemporane, putem
observa că mare parte din intenţiile arhitecturale şi culturale din spaţiul
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public sau privat ajung să treacă neobservate şi uneori neutilizate.
Omniprezenţa mediului digital, prezenţa continuă în online şi conexiunea
aproape instinctivă cu gadgeturi, fac ca realitatea să fie privită prin filtrul
ecranelor iar capacitatea de a atrage atenţia devine cea mai de preţ resursă a
erei digitale.
Abundenţa conţinutului cu care utilizatorul este bombardat zilnic şi
lipsa responsabilităţii conținutului din partea creatorului acestuia, din
perspectiva calităţii, aglomerează mintea utilizatorului făcându-l inert în
faţa variilor stimuli convenţionali.
Exceptând educaţia formală, generatorii de conţinut cultural sunt
unul dintre factorii cei mai influenţi în fixarea reperelor.
Dincolo de uzura fizică, uzura şi degradarea morală îşi fac simţită
prezenţa mai pregnant ca niciodată, evidenţiind provocarea creării de noi
orizonturi ale percepţiei.
Astfel, instituţiile de cultură, muzeele şi entităţile deţinătoare de
patrimoniu au responsabilitatea generării de noi modalităţi de a livra
moştenirea materială sau imaterială, pentru o mai bună înţelegere a profunzimii şi încărcăturii culturale, morale, dar şi intelectuale a patrimoniului.
Generarea unei punţi de comunicare între publicul larg şi
specialistul în patrimoniu, restaurator, conservator, curator etc. prin
utilizarea unui nou limbaj de comunicare, mult mai intuitiv, bazat mai
degrabă pe experimentarea obiectului de patrimoniu decât pe cunoştinţele
academice în domeniu, devine definitorie pentru o mai bună transferare a
informaţiei.
Promovarea patrimoniului şi îmbunătăţirea accesului la cultură şi la
obiectul de patrimoniu poate fi semnificativ îmbunătăţită utilizând
mijloace contemporane de comunicare.
Accesibilizarea „vizitării” (atât din perspectiva conţinutului cât şi din
cea fizică, acolo unde situaţia fizică a monumentului, starea de degradare,
starea de conservare sau infrastructura rutieră nu permit accesul) scade
presiunea asupra individului şi permite explorarea în condiţii de confort
atât fizic cât şi mental.
Problematica conţinutului cultural insuficient de atrăgător pentru o
generaţie ancorată în digital şi oportunitatea dezvoltării tehnologice coagulează un set de întrebări referitoare la modalităţile în care percepţia spaţiului
cultural, arhitectural, educaţional sau de patrimoniu se conturează:
A Poate utilizarea variilor tehnologii imersive să aducă un plus de
valoare în experienţa spaţiului sau obiectului arhitectural, cultural sau de
patrimoniu?
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A Ce pot oferi diferit, din perspectiva interacţiunii, tehnologiile
imersive faţă de modele tradiţionale de interacţiune şi experimentare a
spaţiului de arhitectură, cultural sau de patrimoniu?
A Cum pot tehnologiile imersive să exploateze potenţialul estetic şi
creativ al subiectului de interes?
A Cum vor schimba tehnologiile imersive percepţia asupra
obiectului de arhitectură, cultură sau patrimoniu? Care sunt tehnicile,
metodele şi procesele specifice percepţiei ce pot fi translatate în sfera
tehnologiilor imersive?
A În ce măsură aceste tehnologii vor putea fi implementate la scară
largă şi care sunt resursele necesare pentru atingerea acestui deziderat?

1

Conform www.qualcomm.com/invention/
cognitive-technologies şi https://omnivision.ro

2

Virtual Reality (Realitate Virtuală) - se referă
la medii artificiale create pe calculator ce
oferă o simulare a realităţii atât de reuşită,
încât utilizatorul poate căpăta impresia de
prezenţă fizică aproape reală, atât în
anumite locuri reale, cât şi în locuri
imaginare. Cele mai multe spaţii sau
împrejurimi reprezentate în VR oferă o
anumită experienţă vizuală a unei realităţi
obişnuite, afişată pe dispozitive 3D
(stereoscopice) speciale.

3

Augmented Reality (Realitate augmentată) Aceasta reprezintă o experienţă interactivă
bazată pe combinarea lumii reale cu
elemente din lumea virtuală, astfel creând
o lume reală, augmentată cu informaţia
generată virtual, bazată pe o dimensiune
senzorială umană. Realitatea augmentată
(AR) este live, suprapunând cu lumea reală
informaţii ale cărei elemente sunt completate de către calculator, generate ca stimuli
senzoriali, cum ar fi de sunet, video, grafică
sau date GPS.

4

Mixed Reality (Realitate Mixtă) - se referă la
un mediu artificial suprapus perfect peste
un mediu real, oferind o suprapunere
exactă între cele două realităţi.

Tehnologii imersive
Imersivitatea, în contextul utilizării ei în relaţie cu obiectul de
patrimoniu, poate fi definită în mod simplist ca o latură a percepţiei ce
presupune senzaţia de a fi prezent într-o altă lume, menţinând în acelaşi
timp prezenţa fizică în spaţiul iniţial.
În limba română, conform dexonline.ro, imersiv ca adjectiv nu este
definit. Găsim imersiune, referindu-se la:
1. Afundarea parţială sau totală a unui corp într-un lichid; stare a
unui corp afundat într-un lichid.
2. Pătrundere a unui corp ceresc în conul de umbră al altui corp
ceresc.
Extrapolând, putem afirma că o „experienţă imersivă ne stimulează
simţurile şi ne transpune într-un alt loc sau într-o altă realitate. Are
capacitatea de a ne face să «călătorim» în timp şi spaţiu, în trecut, prezent
sau în viitor, într-un cadru virtual creat sau într-un loc care chiar există în
realitate, dar se află la km distanţă de noi”1.
Totuşi dacă privim acest domeniu sub presupunerea de a avea un
singur scop, crearea impresiei de a fi într-un loc, aflându-ne de fapt în altul,
atunci putem spune, cu siguranţă, că primele încercări datează din vremea
picturilor panoramice 360, din secolul al XIX-lea. Acestea aveau ca scop
umplerea întregului câmp vizual, simulând prezenţa în diverse cadre,
adeseori istorice.
Într-o abordare contemporană, în funcţie de receptorii pe care îi
stimulează, există o serie de abordări ce pot fi incluse în categoria
tehnologiilor imersive precum: instalaţii multimedia interactive,
videomapping, vizualizări 360, realitate virtuală2, realitate augmentată3,
realitate mixtă4 etc.
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Deşi Realitatea Virtuală este percepută ca tehnologie de ultimă
generaţie, ea îşi are originile acum mai bine de 70 ani, însă lucrurile au
început cu adevărat să ia amploare la începutul secolului XX, odată cu
dezvoltarea sistemelor şi tehnologiilor de calcul.
În 1957 Morton Heilig a construit un prototip numit Sensorama5,
unul dintre primele exemple de tehnologie imersivă mult senzorială, fiind
considerat unul dintre cele mai vechi exemple de sisteme de realitate
virtuală. Aceasta conţinea şi un pachet de 5 scurtmetraje ce puteau fi
urmărite pe ecranul aparatului ce stimula mai multe simţuri.
În 1968, Ivan Sutherland şi Bob Sproull, studentul său, au construit
primul headset autentic de VR din lume, numit „Sabia lui Damocles”6.
Abia în anul 2012 evoluţia tehnologică a reuşit să atingă creşterea
mult aşteptată, odată cu apariţia dispozitivelor HMD7 şi a aplicaţiilor AR şi
să aducă în piaţa de consum dispozitive VR.

Cel mai cunoscut domeniu în care tehnologiile imersive sunt
utilizate este industria jocurilor pe calculator, însă translatarea tehnologiei
către alte domenii şi industrii devine tot mai pregnantă, astfel că o cercetare
în direcţia identificării de noi metode de implementare, în domenii precum
sănătate, sociologie, educaţie, cultură, arhitectură, statistică, marketing etc.,
şi de a atrage publicul către cunoaştere, experienţă şi echilibru devine
complet firească.
Folosirea diverselor tehnologii din sfera realităţilor extinse, precum
Realitatea Augmentată sau Realitatea Virtuală, poate obţine exemple ideale
de experienţe şi interacţiuni ce oferă senzaţia de „imersare” într-un spaţiu
simulat, în scopul experimentării spaţiului arhitectural de patrimoniu.
Manipulând factori extrem de influenţi în formarea percepţiei
precum: senzaţia de prezenţă în spaţiul simulat, cea de coprezenţă şi
stimularea interactivităţii în cadrul mediului virtual, putem genera
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https://www.youtube.com/watch?v=vSIN
EBZNCks

6

https://www.historyofinformation.com/det
ail.php?id=861

7

Head mounted display - este un dispozitiv
de afişare, purtat pe cap, care are un mic
display optic în faţa unuia sau al fiecărui
ochi.
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experienţe cu adevărat imersive ce cresc semnificativ atât interesul
publicului, cât şi uşurinţa cu care aceştia acumulează şi fixează informaţia
primită.
Eficienţa educaţiei prin mijloace netradiţionale creşte cu
aproximativ 70%, odată cu implementarea diverselor metode ce implică
antrenarea unei palete largi de stimuli.

Folosind capacitatea creierului de adaptare la spaţiul experimentat
în mediul virtual dar şi posibilitatea de a suprapune cunoştinţele despre
mediul real, cu cele prezentate în mediul virtual, generăm experienţe
complete, cât mai uşor de perceput pentru utilizator. Stimulând şi
interactivitatea cu obiectul virtual de patrimoniu putem compensa
dezavantajul experienţei convenţionale, percepută adesea ca impersonală
şi detaşată.
Astfel, aceste medii intermediare virtuale sau augmentate devin
unelte prin care reuşim să înlăturăm limitele fizice, conectând oameni,
informaţii şi experienţe. Ele sunt exemple ideale de experienţe şi
interacţiuni create din dorinţa de a te „scufunda” într-un spaţiu simulat în
scopul distracţiei, al jocului sau chiar al muncii şi al învăţării. În acelaşi
timp, ele adaugă o nouă dimensiune în interacţiunea dintre digital şi lumea
reală. Singure sau împreună, cu siguranţă deschid lumi noi, atât reale cât
şi virtuale.
Conţinutul cultural şi imersivitatea
Problematica conţinutului cultural insuficient de atrăgător pentru o
generaţie ancorată în digital şi oportunitatea dezvoltării tehnologice
coagulează un set de întrebări referitoare la modalităţile în care percepţia
spaţiului cultural, arhitectural, educaţional sau de patrimoniu se
conturează.
T Poate utilizarea variilor tehnologii imersive să aducă un plus
valoare în experienţa spaţiului sau obiectului arhitectural, cultural sau de
patrimoniu?
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T Ce pot oferi diferit, din perspectiva interacţiunii, tehnologiile
imersive faţă de modele tradiţionale de interacţiune şi experimentare a
spaţiului de arhitectură, cultural sau de patrimoniu?
T Cum pot tehnologiile imersive să exploateze potenţialul estetic şi
creativ al subiectului de interes?
T Cum vor schimba tehnologiile imersive percepţia asupra
obiectului de arhitectură, cultură sau patrimoniu? Care sunt tehnicile,
metodele şi procesele specifice percepţiei ce pot fi translatate în sfera
tehnologiilor imersive?
T În ce măsură aceste tehnologii vor putea fi implementate la scară
largă şi care sunt resursele necesare pentru atingerea acestui deziderat?
Accesul la scară largă la tehnologie şi uşurinţa cu care informaţia
poate fi accesată printr-un simplu click pot readuce interesul către
cunoaştere dacă reuşesc şi nu tind să absoarbă individul într-un univers
limitat de barierele fizice ale ecranului, diminuând interacţiunea acestuia
cu mediul dinamic în care se situează. Modalitatea de raportare a
individului la spaţiul construit, la patrimoniu şi la identitatea culturală
exprimată prin arhitectură şi nu numai, în contextul contemporan al unei
societăţi guvernate de digital, deschide oportunitatea către cercetarea
noilor metode de livrare a experienţei.
Astfel mesajul primeşte noi valenţe, putând fi transmis într-un mod
semnificativ pentru publicul larg, minimalizând efectul lipsei educaţiei
academice în tainele artei, patrimoniului sau arhitecturii în formarea unei
percepţii corecte. Această abordare reuşeşte să pună în evidenţă întregul
potenţial al mediului construit şi îmbogăţeşte, totodată, percepţia asupra
obiectului de patrimoniu şi a însemnătăţii sale.
Studiind aspectele esenţiale ale percepţiei umane asupra spaţiului
construit, putem transpune şi suprapune elemente ale spaţiului virtual sau
augmentat, explorând modalităţile în care tehnologiile imersive pot
potenţa impactul şi facilita accesul la cultură, ajutând la o mai bună
înţelegere a spaţiului înconjurător şi a vieţii în sine. Explorând zona gri
dintre realităţi şi analizând multiplele tipuri de suprapunere a tehnologiilor
imersive asupra fondului construit real, asupra obiectelor de patrimoniu
sau chiar a ruinelor, se poate genera identificarea posibilităţilor de
valorificare a potenţialului imersiv, în interesul dezvoltării de noi metode
aplicabile în restaurare, educaţie, cultură, experimentarea spaţiului istoric,
potenţarea memoriei locului etc.
Pornind de la tipul de stimuli folosiţi pentru atingerea imersivităţii,
se pot elabora noi modalităţi de interacţiune, pentru a testa posibilităţile de
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a crea experienţe semnificative şi de a alinia domenii diverse la contextul
tehnologic actual şi viitor şi la aşteptările şi stilul de viaţă al locuitorului, atât
din spaţiul urban cât şi rural.
Înţelegând modul unic în care percepţia se formează, putem
identifica următoarele oportunităţi în vederea utilizării potenţialului
tehnologiilor imersive în domenii precum arhitectură, educaţie, cultură,
restaurare, promovare şi protejare a patrimoniului:

8

Augmented virtuality - reprezintă o modalitate complexă de suprapunere între
realitatea virtuală şi augmentată, ancorate
fiind în continuare în spaţiul real.

*Aceşti termeni au apărut ca urmare a unei
ierarhizări a tipurilor de realităţi făcute de
Paul Milgram (profesor de inginerie mecanică şi industrială la Universitatea din
Toronto) şi Fumio Kishino în 1994.

U Limitările percepţiei publicului neiniţiat în arhitectură, în raport cu
posibilul spaţiu construit;
U Gradul ridicat de imersivitate a diverselor tipuri de tehnologii de
AR, VR, MR şi AV8;
U Noutatea tehnologiei şi apetitul utilizatorului pentru nou;
U Uşurinţa cu care transmite mesaje, sentimente, viziuni şi nivelul
de îmbunătăţire a percepţiei şi experienţei într-un spaţiu istoric sau
comemorativ;
U Multitudinea de soluţii din sfera imersivă, ce depăşeşte orice
limitare fizică posibilă (posibilitatea de a fi în 2 locuri în acelaşi timp,
exploatând la maxim toate simţurile, pe întreaga durată a experienţei
virtuale);
U Potenţialul de a genera realităţi mixte pentru a oferi utilizatorului
experienţa de interacţiune şi utilizare a obiectului de patrimoniu, cu scopul
de a înţelege volumetria sau scara obiectului;
U Obţinerea de experienţe unice menite să stimuleze empatia şi să
ofere acces la noi perspective ale unor situaţii ce implică nevoile specifice
(exemplu: experimentarea lumii din perspectiva persoanelor aflate în
situaţii speciale, potenţarea memoriei locului, înţelegerea factorilor ce au
determinat apariţia unui fenomen din patrimoniul imaterial etc.).
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HAPPENINGUL ÎN MUZEU – ARTĂ ŞI
INTERACŢIUNE SOCIALĂ
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Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” al Academiei Române, Craiova

Abstract: The present study tries to highlight the importance of
happenings in presenting art in museums, and the importance of
interaction with the public. It presents the definition and the short history of
the artistic movement, the related concepts (performance art, live art and
conceptual art). Some examples follow the definitions of the concepts. The
Happening in a museum enlivens the atmosphere due to the public's
involvement in creating and promoting art. It has a social component that
allows empathy. It is an artistic act, but it is at the border of several
disciplines - theater, photographic art, sociology of art, anthropology etc.
Keywords: happening, museums, performance art, live art,
conceptual art, social interaction.
Cuvinte-cheie: happening, muzeu, artă performativă, artă live, artă
conceptuală, interacţiune socială.

Definiţie concept
Happeningul este o mişcare artistică în care produsul este
caracterizat printr-o improvizaţie în direct contact cu publicul, bazată pe
interferenţa între mai multe forme de artă (teatru, arte vizuale, video
proiecţie, fotografie etc.), având ca scop anularea distanţei între realitatea şi
creaţia artistică. Din zona artistică se păstrează o serie de trăsături, cum ar fi
convenţionalitatea, gratuitatea, tendinţa spre semnificaţie, iar de la
realitate se împrumută accidentalul, posibilitatea controlului asupra
evenimentului, spontaneitatea comportamentului şi dimensiunea banalităţii. Termenul îşi are originea în experimentele lui Allan Kaprow la
Douglas College (1958 şi 1959) şi în acţiunea grupului de avangardă din
jurul lui Kaprow care, în 1959, prezintă la Reuben Gallery din New York
„8 happeninguri în 6 părţi”. Se consideră totuşi că primul „happening” a
avut loc în 1952 la Black Mountain College cu reprezentarea piesei
„Theater Piece No. 1” a lui John Cage, care fusese profesorul lui Kaprow1.
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Constantin Prut, Dicţionar de artă modernă
şi contemporană, Bucureşti, Editura
Polirom, 2002; Michael Kirby,
Happenings. An Illustrated Anthology,
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Fig. 1. Happening Mona Hatoum.
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Mişcarea, care a cunoscut o rapidă audiţie şi dezvoltare în Statele
Unite şi Europa, comunică cu o serie întreagă de tendinţe europene mai
vechi, al căror punct de convergenţă este persiflarea unui sistem de
prejudecăţi, generate de filosofia pragmatică şi exclusivist raţionalistă.
Artiştii care au inaugurat la New York happeningul au avut strânse legături
cu pop-artul şi cu hiperrealismul. Vizând să abolească graniţa dintre public
şi artist, într-o participare vag controlată, prin impunerea unei atmosfere
particulare, prin sugerarea unei idei iniţiale şi printr-o serie de interdicţii de
comportament (deci în absenţa unui scenariu şi a unor indicaţii de regie),
utilizând o recuzită în care se întâlnesc obiecte de artă autentice, dar şi
obiecte de uz curent, deşeuri şi alte materiale derizorii, desfăşurându-se în
spaţii voit „neculturale” (locuri de parcare, holuri de instituţii, pieţe, parcuri
etc.), happeningul rămâne, de fapt, o artă practică şi consumată în grup
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restrâns, cu un grad mare de sofisticare. Nu există un public, ci o serie de
publicuri stratificate, cu cerinţe, capacitate de recepţie şi pregătire culturală
extrem de diferite2.
Un exemplu elocvent este Mona Hatoum, care a devenit cunoscută
în anii 1980 pentru o serie de performance-uri şi filmuleţe video în care îşi
foloseşte trupul pentru a experimenta fragilitatea şi puterea umană în
condiţii critice. Performance Still în 1985 exprimă una dintre cele trei
performance-uri înregistrate în stradă de către Hatoum în Brixton, pentru
expoziţia Roadworks, organizată în 1985 de către The Brixton Artists
Collective. Performance-ul consta în plimbarea artistei, cu picioarele goale,
pe străzile din Brixton, aproximativ o oră, cu bocanci Doc Marten purtaţi de
obicei de către poliţie, aceştia fiind agăţaţi de gleznele artistei.
Performance Still, publicată zece ani mai târziu, fiind de sine stătătoare, o
promovează pe artistă şi practica sa estetică3.
Concepte înrudite
1. Performance art
Happeningul a precedat „performance art” şi a apărut din elementele
teatrale ale curentelor dadaist şi suprarealist. Happeningurile au apărut ca o
instalaţie creată în galerie, implicând sunete, lumină, video proiecţii şi, cel
mai important, o audienţă participativă. S-a dezvoltat către anii '60, dar s-a
impus mai mult termenul de Performance art, datorită rolului principal al
artistului care propune evenimentul. Creatori de happening au fost Claes
Oldenburg, Jim Dine, Red Grooms and Robert Whitman.
Performance art este o operă de artă sau o expoziţie de artă creată de
un artist sau de către acţiunile coagulate ale publicului. Poate fi live, desfăşurată în faţa publicului, sau poate fi înregistrată, spontană sau scrisă,
prezentată în faţa publicului într-un context artistic, interdisciplinar, de
obicei. Cunoscută şi ca acţiune artistică (artistic action), a fost dezvoltată
ca gen de sine stătător, în care arta este prezentată live. A avut un rol
important în secolul al XX-lea în arta Avangardei. Implică patru elemente
primare: timpul, spaţiul, corpul şi prezenţa artistului, precum şi relaţia
dintre creator şi public. Acţiunile se pot desfăşura în galerii şi muzee, dar
pot avea loc şi în stradă sau orice alt spaţiu neconvenţional. Scopul acestor
acţiuni este de a genera o reacţie, fie prin improvizaţie, fie printr-un simţ
estetic performat live, cu scopul de a critica, de a denunţa social anumite
comportamente, inducând cerinţa unei transformări.
Recent, în România s-a publicat un album dedicat mişcării artistice de
la noi, realizat de Iulia Popovici şi Raluca Voinea, intitulat: Metaforă, Protest,
Concept, Performance art din România şi Moldova, Editura IDEAIDEA
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https://www.tate.org.uk/art/artworks/hatou
m-performance-still-p80087, accesat 10
octombrie 2020.

Fig. 2. Coperta albumului Metaforă, Protest,
Concept, Performance art din România şi Moldova,
Editura IDEAIDEA Design & Print Editură, Cluj,
realizat de Iulia Popovici şi Raluca Voinea.
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Design & Print Editură, Cluj. Iată ce declară autoarele: „Diversitatea
formelor de performance art în România şi Republica Moldova vorbeşte
despre motivaţiile distincte, personale şi artistice, în opţiunea pentru acest
limbaj, dar şi despre modul în care o artă ajunge să-şi construiască definiţii
proprii, în contexte specifice. Aceste definiţii le căutăm, prin intermediul
dialogurilor cu artiştii” (Iulia Popovici), iar Raluca Voinea mărturiseşte:
„Zilele acestea nu prea ne mai întâlnim în stradă; nu ne mai regăsim în
programul politic sau estetic al protestelor recente sau aşteptăm pur şi
simplu ca acestea să genereze alte metafore şi alte concepte, pentru o nouă
generaţie de artişti (şi de cetăţeni)”.

Fig. 3. Performance art – exemplu: Maren
Hassinger performând la Muzeul de Artă
Contemporană din Huston, 17 noiembrie
2012.

2. Concepte înrudite – Live art
Live Art este o strategie culturală ce face loc unor experienţe
particulare, ce permit corpurilor şi identităţilor diferite de un context
tradiţional. Live art este un mod de a vorbi despre artă, despre cum o putem
experimenta. Live art poate fi experimentată într-o galerie, un muzeu, dar şi
într-o pădure, într-un spaţiu urban sau ca proces artistic în care eşti implicat.
Dincolo de experienţe private sau civice, Live art poate implica tot felul de
interacţiuni cu publicul, cu o audienţă foarte variată. Oricum ar apărea, este
esenţial ca Live art să fie live, explorând posibilităţile interacţiunii cu un
public, cu o audienţă.

Fig. 4. Live art – exemplu: Instalaţie
în expoziţia Live Art la Art Projects
International, New York, 1994.
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3. Concepte înrudite – Conceptual art
Sub această denumire, de „artă conceptuală”, la mijlocul anilor '60
ai secolului al XX-lea încep să fie prezentate - în parte ca reacţie împotriva
formalismului - diferite manifestări şi lucrări artistice, în care pe primul plan
se situează ideea (idea art), concepţia, procesul operei, considerate mai
semnificative decât forma concretă, ultimă, a unei anumite creaţii.
Arta conceptuală este o modalitate de autoanaliză, de prezentare a
laboratorului de creaţie, într-un amestec de imagini pictate, fotografii,
inscripţii şi instalaţii. Forma care se va naşte se află încă în gestaţie, poate fi
anunţată de o schiţă, de o însemnare, dar păstrează un grad de imprevizibilitate. Artistul ne oferă „spectacolul” lucrului său, ceea ce, conform
tradiţiei, era de regulă ascuns receptorului de artă, căruia i se ofereau doar
opere finite.
Happeningul în Muzeu
Marina Abramović a performat The Artist Is Present La MoMa în
New York în 2010. Începând cu anii 2000, mari muzee, instituţii şi galerii
de artă au adăpostit performance-uri de artă. Din ianuarie 2003, Tate
Modern din Londra a găzduit programe de live art şi performance ale unor
artişti precum Tania Bruguera şi Anne Imhof. În 2012 The Tanks la Tate
Modern a fost deschis: primul spaţiu pentru performance, film şi instalaţii în
cel mai mare şi modern muzeu de artă contemporană.
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Conceptual Art in Britain 1964-1979, 12
aprilie – 29 august 2016 – Muzeul Tate.
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Muzeul de artă modernă MoMa a adăpostit o expoziţie retrospectivă
şi performance-uri ale Marinei Abramović, cea mai mare expoziţie de
performance art din istoria muzeului, din 14 martie până pe 31 martie
2010. Expoziţia a prezentat aproximativ 20 de lucrări ale artistei, realizate
între anii 1960-1980. În paralel, artista a performat The artist is present,
aproximativ 726 de ore şi 30 de minute în care Marina Abramović a stat
tăcută şi imobilă în muzeu, în timp ce spectatorii erau invitaţi să stea
vizavi de ea. Performance-ul a fost o reactivare a unuia mai vechi, din 1970,
în care artista a stat zile întregi lângă Ulay, partenerul său. Performance-ul ei
din 2010 a atras atenţia unor vedete contemporane precum Björk, Orlando
Bloom şi James Franco, care au participat la eveniment.
Concluzii
Happeningul în muzeu vivifică atmosfera datorită antrenării
publicului în crearea şi promovarea artei. Are o componentă socială care
permite empatia. Este un act artistic dar care se află la graniţa mai multor
discipline – teatru, artă fotografică, sociologia artei, antropologie etc.
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NOI PERSPECTIVE PENTRU COLECŢIA DE ARTĂ
RELIGIOASĂ A MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
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Abstract: This article wants to briefly present some of the new
perspectives for the religious art collection of the Metropolitan Church of
Moldova and Bucovina. Basically, a new museum was created, with new
spaces, to bring out and present to the public this valuable collection that
was stored and rarely studied.
Keywords: museum, religious art collection, Metropolitan Museum,
Metropolitan Church of Moldova and Bucovina.
Cuvinte-cheie: muzeu, colecţie de artă religioasă, Muzeul
Mitropolitan, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Această lucrare doreşte să prezinte noile perspective pentru colecţia
de artă religioasă a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Lucrez efectiv pe
această colecţie din anul 2016, când la Iaşi a fost înfiinţat Muzeul
Mitropolitan, moment în care cea mai mare parte a patrimoniului mobil al
Mitropoliei Moldovei a fost transferată către nou înfiinţatul muzeu.
Trebuie menţionat, încă de la început, faptul că de-a lungul
secolelor, Biserica Ortodoxă Română a fost creatoarea şi păstrătoarea unui
bogat şi inestimabil tezaur patrimonial-cultural, întruchipat prin mii de
locaşuri de cult-monumente istorice, răspândite în toate zonele ţării,
reprezentând peste 60% din obiectivele patrimonial-culturale imobile din
România, şi printr-o deosebit de valoroasă zestre aparţinând categoriei de
bunuri ale patrimoniului cultural naţional mobil.
Din această zestre fac parte icoane pe lemn şi pe sticlă, fonduri
întregi de manuscrise şi carte veche, în special carte de cult şi de învăţătură
bisericească, obiecte de cult din metal, metale şi pietre preţioase şi
semipreţioase, broderii, textile de cult şi piese de costum liturgic, obiecte
de cult şi de mobilier de cult din lemn sculptat şi policromat, piese şi
fragmente arhitectonice din piatră sculptată etc.
Folosite multă vreme în cult şi păstrate cu grijă în biserici şi în
mănăstiri, dar şi în reşedinţe eparhiale şi locuinţe, aceste obiecte purtătoare
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ale unor însemnate valori spirituale, culturale, artistice, istorice, memoriale
şi materiale (prin valoarea lor intrinsecă), expuse fiind unor riscuri, factori şi
acţiuni concrete de degradare sau chiar de înstrăinare, au trecut, cu vremea,
în perioada secolelor XIX-XXI, în componenţa unor colecţii bisericeşti, iar o
bună parte (dintre cele mai valoroase) au fost preluate de o serie de instituţii
patrimonial-culturale de stat (muzee, biblioteci, arhive etc.)1.
În purtarea sa de grijă, având preocuparea de punere în valoare a
zestrei sale patrimonial-culturale mobile, ca o componentă fundamentală a
conştiinţei de sine şi a spiritualităţii poporului român, Biserica Ortodoxă
Română a trecut, mai ales în a doua jumătate a secolului XX şi la începutul
secolului XXI, la organizarea unor numeroase muzee şi colecţii bisericeşti
muzeale, deschise spre vizitare credincioşilor şi publicului larg.
Acestea funcţionează în cadrul unor centre şi catedrale eparhiale,
mănăstiri sau chiar biserici parohiale, numărul lor total depăşind, la nivelul
întregii ţări, numărul de 300 (277 de muzee şi colecţii muzeale şi 42 de
centre de ocrotire a patrimoniului bisericesc) şi având încadrat un numeros
personal de specialitate (muzeografi, gestionari-custozi, ghizi,
conservatori, restauratori şi supraveghetori de muzeu). Toţi aceştia au
trecut în perioada ultimelor două decenii prin programe şi forme speciale,
superioare, de instruire şi atestare, organizate, mai cu seamă, prin Centrul
de formare profesională din cadrul Centrului pentru Patrimoniu Cultural
„Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române din Bucureşti, dar
şi prin Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală din cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, fiind una dintre cele mai mari şi
mai vechi mitropolii din ţară, este deţinătoarea unui bogat patrimoniu, pe
care de-a lungul vremii l-a păstrat şi foarte rar l-a valorificat, în sensul în care
astăzi se defineşte valorificarea.
Prima atestare a colecţiei muzeale a Mitropoliei Moldovei o avem
din anul 1903, când s-a realizat un prim registru de inventar. O reinventariere a obiectelor deţinute s-a realizat în anii 1909-1910, 1917 (odată cu
trimiterea unor bunuri în Rusia), 1930, 1943-1944,1948, 1955 ş.a.
Un lucru interesant este faptul că pentru inventarul din anii 19091910 s-au folosit la redactare o serie de „Instrucţiuni privitoare la
întocmirea inventarelor de avut mobil şi imobil al bisericilor”, întocmit de
Administraţia Casei Bisericii.
Colecţia este recunoscută de statul român începând cu anul 1930,
dar nu am reuşit să descopăr în arhivele Mitropoliei documente care să
prezinte condiţiile îndeplinite în acel moment, ci doar inventarul realizat
cu această ocazie.
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După 1990 s-a efectuat o nouă reinventariere a colecţiei când,
pentru o mai bună eficientizare a lucrului, colecţia a fost împărţită în
subcolecţii, grupate logic pe diferite considerente, precum cel cronologic,
geografic, tematic, după felul materialului sau după secţiune. Dintre
acestea amintesc: subcolecţia Iosif Naniescu, subcolecţia Veniamin
Costache, Subcolecţia de icoane pe sticlă ş.a.
De asemenea, după căderea regimului comunist, colecţia s-a
îmbogăţit în mod constant, dar până la înfiinţarea Muzeului Mitropolitan
Iaşi, nu era accesibilă decât unor cercetători „privilegiaţi”.
Ideea înfiinţări unui muzeu care să pună în valoare colecţia de
patrimoniu mobil a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei este mult mai
veche, cu acest scop realizându-se, la începutul secolului al XIX-lea, o
inventariere a tuturor obiectelor, dar odată cu instaurarea regimului
comunist s-a pus în practică şi organizarea unor depozite, în incintele
marilor mănăstiri de pe cuprinsul Mitropoliei, pentru a conserva obiectele
de patrimoniu mobil ce se aflau în lăcaşurile de cult ce au fost închise (unele
chiar şi demolate).
Muzeul Mitropolitan Iaşi a fost înfiinţat prin Decizia nr. 801/c/2015
a Permanenţei Consiliului eparhial Iaşi, din data de 16 decembrie 2015, în
temeiul articolului 108, aliniatul 3 din Statutul pentru Organizarea şi
Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
De asemenea, Muzeul Mitropolitan Iaşi îşi propune să fie un muzeu
de importanţă regională, ce îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor
Legii nr. 311 din 8 iulie 2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 182 din 25 octombrie
2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Muzeul Mitropolitan Iaşi a fost inaugurat în data de 26 mai 2016 în
spaţiile amenajate în demisolul Catedralei Mitropolitane din Iaşi, ca urmare
a lucrărilor de restaurare, protejare şi conservare a clădirilor Ansamblului
Mitropolitan, ce fac parte din patrimoniul cultural naţional, prin proiectul
„Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iaşi”.
1. Amplasarea Muzeului Mitropolitan şi spaţiile acestuia
Muzeul Mitropolitan este organizat în demisolul catedralei
Mitropolitane, fiind un spaţiu în întregime subteran, ceea ce îi conferă un
element de unicitate în peisajul muzeal. O altă trăsătură a spaţiului este
autonomia sălilor ce comunică prin coridoare de trecere, unele având
acces separat de restul galeriei.
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SECŢIUNE ANSAMBLU

PLAN GENERAL MUZEU

Fig. 1. Secţiune plan de amplasare şi planul
general al Muzeului Mitropolitan.

Acest spaţiu este fragmentat în trei săli mari: Sala Sinaxar, Sala
Ekklesia şi Sala Baptisteriu, ce comunică prin culoare ce sunt exploatate
expoziţional: Sala Ofrandă, Sala Ctitorilor şi Sala Istoria duhovnicească a
Moldovei, dar şi o galerie perimetrală, Calea Crucii, care până va fi
amenajată expoziţional o expoziţie de bază (Lapidariu), este folosită pentru
diferite expoziţii temporare. La intrarea în muzeu se află spaţiul celor
două Galerii comerciale, dedicate promovării patrimoniului material şi
imaterial, specific Bisericii Ortodoxe Române.
Spaţiul muzeului este unul atipic şi prin faptul că este aproape
integral multifuncţional, gândit să fie versatil. Astfel: prima sală, Sinaxar,
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găzduieşte atât expoziţii, cât şi alte evenimente culturale; sala Ekklesia este,
în acelaşi timp, spaţiu liturgic (paraclis al Catedralei), dar şi sală de
expunere (muzeu), fiind folosită şi pentru evenimente culturale; sala
Baptisteriu este spațiu liturgic (în baptiseriul din centrul sălii se săvârşeşte
Taina Sfântului Botez pentru adulţi), sală de expunere (muzeu), fiind
folosită de asemenea pentru evenimente culturale, spaţiul având aspectul
unui amfiteatru circular.
Accesul şi ieşirea din muzeu se fac prin zona de promovare,
denumită generic Galeriile comerciale, în care vizitatorul poate găsi acele
obiecte care să îl ajute să păstreze imaginea oraşului cultural şi a muzeului
pe care tocmai l-a vizitat. Deşi galeriile nu sunt funcţionale încă din cauza
unor clauze contractuale din contractul de finanţare, acest spaţiu este
gândit să aibă o funcţie culturală accentuată prin faptul că îşi propune să
dezvolte, prin intermediul obiectelor puse la dispoziţia vizitatorului, teme
punctate în expunerea muzeală.
Sala Sinaxar este o sală boltită, generoasă, echilibrată volumetric, în
dispunere areală, laturile fiind comparabile, iar înălţimea, în apexul bolţii
centrale fiind de circa 4 m. Tavanul extins al sălii este susţinut de coloane,
iar pe latura vestică sunt amenajate nişe semicirculare. Accesul în sală se
face din Galeriile Comerciale, prin două uşi.
Fiind sala de debut a muzeului, aceasta este gândită ca un spaţiu
multifuncţional, pentru că poate găzdui expoziţii temporare şi alte
evenimente culturale, conexe activităţii de bază, respectiv: lansări de carte,
concerte, ateliere creative, workshopuri, seri de film etc.
Numele sălii sugerează şi funcţiunea polivalentă a spaţiului, ce
presupune întruniri, sinaxe (vb. Συνάζω = a strânge, a aduna, a întruni) ale
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Fig. 2 şi 3. Sala Sinaxar (stânga); eveniment
în sala Sinaxar (dreapta).
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Fig. 4 şi 5. Sala Ofrandă.
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publicului cu mediul cultural, artistic şi academic. Expunerea în acest spaţiu se face predilect în vitrine. De asemenea, sala este dotată cu un panou de
proiecţie mare ce coboară din tavan şi cu un sistem modern de sonorizare.
Denumirea sălii este dată, însă, de expoziţia de bază şi tema alocată
acestui spaţiu: sinaxarul ortodox (sinaxarion gr.), mai exact iconografia
calendarului ortodox, a tuturor sfinţilor şi praznicelor din anul bisericesc.
Din această temă generală se extrag teme de expoziţii temporare pentru
acest spaţiu.
Din bogăţia deosebită a iconografiei Sinaxarului alegem acele teme
ce ilustrează cel mai bine profilul creştinismului ortodox din Moldova, căci
fiecare comunitate creştină are nuanţe identitare, cele mai pregnante fiind
date de sfinţii naţionali sau de unele evenimente şi personalităţi istorice şi
religioase marcante. Moaştele sfinţilor locali prilejuiesc pelerinaje şi
sărbători deosebite (Sfântul Dimitrie, Sfânta Filofteia - în Ţara Românească,
Sfânta Parascheva, Sfântul Ioan de la Suceava - în Moldova). Sfinţii adoptaţi
drept ocrotitori ai armatei au un loc deosebit şi nuanţează practica
religioasă (ex. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe), fapt reflectat iconografic
prin tipologia şi numărul mare de reprezentări.
Pe lângă icoane, expunem însă şi cărţi de cult, respectiv, cărţi
liturgice, imnografice şi pentru rugăciunile particulare, dar şi obiecte de
cult ce sunt strâns legate de acestea. Unele însemnări, aşternute pe filele
vechilor cărţi bisericeşti, ne aduc date despre slujitorii bisericii, dar şi
despre evenimente politice sau catastrofe naturale.
Sala Ofrandă este un spaţiu de trecere, un culoar de mici
dimensiuni, atât areal cât şi ca regim de înălţime. Zonele de expunere sunt
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cele patru vitrine de perete, cu tematică proprie. Una dintre scările de acces
în această sală, ce este destinată şi evacuării de urgenţă, este dotată cu un
elevator pentru persoane cu dizabilităţi.
În cele patru vitrine de perete din această sală a fost abordată tema
darului ritual adus Bisericii şi îl prezintă în patru vitrine, cu denumiri
generice: Sfinţita trudă a mâinilor, Darul către Sfântul Altar, Darul de
pâine, Daruri pascale: ouăle încondeiate.
Darul către Biserică ilustrează creştinismul popular, prin elemente
ce ţin de tradiţia manifestă, ce nu contravine dogmei, ci indică mai curând
profunzimea trăirii ei în comunitatea restrânsă - familia, sau lărgită - parohia
sau satul.
Sala Ctitorilor este un culoar de trecere disproporţionat volumetric,
având o lăţime de circa 2 m, o lungime de 12 m şi înălţimea la tavan de 2,2
m. Zonele de expunere sunt cei doi pereţi laterali, cu suprafeţe generoase,
continui, ce permit detalierea celor două teme propuse pentru expoziţia de
bază: Sfinte Antimise şi Ctitorii. Până la montarea expoziţiei de bază,
această sală este folosită pentru expoziţii temporare, fiind dotată cu un
sistem modern de panotaj.
Sala Ekklesia este un spaţiu dezechilibrat volumetric: are circa 7 m
lăţime, 32 m lungime, o înălţime a peretelui lateral de 2,4 m şi înălţimea în
apexul bolţii de circa 3 m. Spaţiul s-a obţinut prin excavarea terenului
dintre pereţii de fundare a catedralei, obţinându-se astfel un gol interior
subteran, ce face vizibilă fundaţia prin ferestre de vizitare la nivelul nişelor
din pereţii laterali. Expunerea este organizată de-a lungul pereţilor, în
vitrine de perete.
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Fig. 6 şi 7. Sala Ctitorilor înainte de panotare (stânga); expoziţie temporară de artă
textilă (dreapta).
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Fig. 8. Sala Ekklesia
înainte de panotare.

Fig. 9. Sala Ekklesia
după panotare.
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Temele pe care le ilustrăm în acest spaţiu sunt Sfintele Taine şi
ierurgii ale Bisericii, prin obiectele folosite în timpul săvârşirii acestora.
Sfintele Taine sunt acele lucrări sau acte sfinte văzute, întemeiate de
Hristos şi săvârşite de Biserică, prin episcopul şi preoţii săi, prin care se
împărtăşeşte primitorului harul dumnezeiesc, nevăzut şi mântuitor2.
Sfintele Taine sunt în număr de şapte: Botezul, Mirungerea,
Pocăinţa, Împărtăşania, Preoţia, Cununia, Maslul. Acest număr este al
darurilor Sfântului Duh3 şi răspunde trebuinţelor duhovniceşti ale omului.
„Naşterea duhovnicească” este prin Botez; „creşterea” prin Mirungere;
„hrana” prin Sfânta Împărtăşanie; „puterea de a învăţa, sfinţi şi conduce”
prin Hirotonie sau Preoţie; „înnoirea morală prin Pocăinţă sau Spovedanie”; „sfinţirea şi tăria legăturii căsătoriei” prin Taina Cununiei;
„tămăduirea de bolile trupeşti şi sufleteşti, precum şi iertarea păcatelor care
le-au cauzat” prin Maslu4.
Ierurgiile sunt rugăciuni de binecuvântare şi sfinţire a omului în
diferite momente şi împrejurimi ale vieţii, precum şi de binecuvântare şi
sfinţire a firii înconjurătoare şi a diferitelor obiecte sau lucruri de folos
omului.
Ierurgiile se săvârşesc în biserică, în case şi în afara caselor, pe câmp.
Unele ierurgii sunt săvârşite doar de episcop, iar celelalte, de preoţi.
Spaţiul perimetral, denumit generic Calea Crucii, este un culoar
îngust (între 0,8-1,50 m), înalt (peste 2,2 m) şi foarte lung, înconjurând
practic, prin exterior, fundaţia catedralei, pe care o face vizibilă prin multe
din cele 30 de nişe cu dimensiuni variabile (lăţimi între 1,77-3,25 m,
adâncimi între 0,29-1,24 m şi înălţimi între 0,67-2,35 m).
Oferă o perspectivă inedită asupra zonei de fundare a construcţiei şi
prilejuieşte o incursiune spectaculoasă. Este o zonă ce merită expusă, cu
atât mai mult cu cât, fie şi numai simpla parcurgere, generează un sentiment aparte, de părtăşie la taină.
În prezent, acest spațiu este unul de trecere spre ultimul segment al
muzeului şi spaţiu de organizare a două expoziţii temporare anuale
(expoziţia de ouă încondeiate „Vin Paştile” şi expoziţia „Steluţe şi
ornamente pentru pomul de Crăciun” organizate împreună cu Asociaţia
Communio). În viitor se doreşte amenajarea, în nişele laterale ale acestui
culoar perimetral, unei expoziţii de bază în care vor fi valorificate
expoziţional, prin plasarea unor exponate compatibile spaţiului şi
microclimatului: pietre tombale, cruci vechi de piatră, clopote vechi de
biserică scoase din uz, toace şi tochiţe metalice, troiţe.
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Fig. 10 şi 11. Culoarul Perimetral.

162

Sala Istoria duhovnicească a Moldovei este un culoar de trecere pe
pereţii căruia s-au amenajat şase vitrine de perete, autonome, închise. În
aceste şase vitrine sunt prezentate schematic, în panouri pe secole, date
istorice şi duhovniceşti, petrecute în cele peste şase secole de la
recunoaşterea Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia de Constantinopol,
scoţând în evidenţă:
A liste paralele ale domnilor şi ale ierarhilor, grupate pe anii de
domnie/păstorire;
A sublinierea figurilor marcante din punct de vedere politic şi
duhovnicesc, evindenţiind personalităţile politice (domnii) şi religioase
(ierarhii) remarcabile şi a căror ativitate a condus spre evoluţia ţării;
A modificările teritoriale - cele administrativ-politice s-au suprapus
în bună parte peste cele de jurisdicţie bisericească;
A capitala politică şi cea duhovnicească a ţării;
A evenimentele politice marcante pentru fiecare secol în parte şi
evenimentele religioase marcante ale perioadei corespunzătoare;
A sfinţi, duhovnici, cuvioşi, care şi-au marcat timpul şi despre care
dau mărturie documentele, tradiţia orală şi cea populară;
A ctitoriile şi ctitorii din fiecare perioadă, prezentând şi alte personalităţi culturale sau politice, care au contribuit de-a lungul vremii la zidirea
unor lăcaşuri de cultură şi spiritualitate.
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Sala Baptisteriu este un spaţiu circular cu o morfologie aparte,
centrat pe bazinul pentru botezul adulţilor care dă şi numele sălii. Spaţiul
este boltit, bolta centrală sprijinindu-se pe opt coloane, iar pe lateral sunt
amenajate 14 nişe deschise, în care se face expunerea.
Acestă sală este un spaţiu liturgic amenajat cu scopul folosirii pentru
administrarea Tainei Sfântului Botez pentru adulţi, dar şi ca spaţiu expoziţional, în care se abordează două teme importante: slujitorii bisericii, ce fac
parte din laicat şi slujitorii altarului, ce formează sacerdoţiul.
Tema sacerdoţiului, a clerului inferior5 şi a celui superior, este
reprezentată în celelalte nişe, prin intermediul veşmintelor liturgice şi
însemnelor specifice fiecărei trepte şi slujiri.
Prin veşminte liturgice se înţelege ansamblul de piese vestimentare
speciale pe care le folosesc slujitorii altarului în timpul săvârşirii sfintelor
slujbe din cultul divin ortodox. Aceste veşminte sunt deosebite de
veşmintele obişnuite, care şi ele sunt diferite de cele ale laicilor. Cu alte
cuvinte, clericul are o îmbrăcăminte cotidiană specifică, pe care este dator
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Fig. 12. Sala Istorie Duovnicească a
Moldovei înainte de panotare.
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Pr. prof. Ene Branişte, Liturgica generală,
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Fig. 13. Sala Baptisteriu
înainte de panotare.

Fig. 14. Sala Baptisteriu
după panotare.
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s-o poarte pentru a se deosebi de laici, şi veşminte liturgice, sfinţite, pe care
le foloseşte numai la slujbele specifice cultului.
Ca o trăsătură generală, acest spaţiu conferă o ambianţă deosebită
prin îmbinarea tematicii arhitecturale, inspirată din stilul bizantin şi a
picturii murale, realizată de pictorul Grigore Popescu.
Sala Baptisteriu este situată, ca localizare în planul Ansamblului
Mitropolitan, sub monumentul istoric cunoscut sub numele de „Fântâna lui
Mihail de Hodocin”, comunicând cu spaţiul exterior prin luminatorul
amplasat în centrul bolţii.
Provenienţa bunurilor, categoriile şi tipul acestora, situaţia actuală
Încă dinainte de emiterea actului de înfiinţare au fost cooptaţi mai
mulţi specialişti din ţară, pentru a organiza expoziţia de bază a muzeului şi
pentru a se deplasa la toate depozitele organizate pe cuprinsul Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, pentru a selecta obiectele de patrimoniu ce vor face
parte din expoziţia de bază. S-au selectat anumite bunuri de patrimoniu ce
urmau să ilustreze tematica expoziţiei, din depozitele Mitropoliei organizate la Mănăstirile Golia, Secu, Agapia, Văratec şi Neamţ, după care au fost
transferate la Centrul de Restaurare pentru tratamente de conservarerestaurare.
Cu trei luni înainte de deschidere, în momentul în care spaţiile de
depozitare erau stabile din punct de vedere al microclimatului, s-a efectuat
inventarierea şi transferul treptat al Colecţiei muzeale a Mitropoliei către
nou înfiinţatul muzeu. Primul transfer a cuprins 508 obiecte, din diferite
categorii precum: icoane pe lemn, veşminte liturgice, obiecte de cult din
metale preţioase şi chiar unele obiecte personale ale unor mitropoliţi.
Concomitent cu amenajarea spaţiilor muzeale şi a spaţiilor de
depozitare a Muzeului Mitropolitan Iaşi s-a lucrat pentru alcătuirea
documentaţiei necesare pentru acordarea avizului prealabil, conform
Ordinului nr. 2297 din 17 iulie 20066, dar şi pentru documentaţia de
acreditare, conform Ordinului nr. 2057 din 5 februarie 20077, emise de
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
În anul 2018, s-au început procedurile pentru transferul colecţiei
depozitate în spaţiile Mănăstirii Golia. Patrimoniul transferat cuprinde 3419
cărţi vechi şi manuscrise, 634 de icoane pe lemn, 501 obiecte din argint ş.a.
În şedinţa din data de 26.03.2019, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr. 2297 /
2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în
vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, a analizat solicitarea Mitropoliei Moldovei şi
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Bucovinei, Arhiepiscopia Iaşilor, precum şi documentaţia aferentă privind
obţinerea avizului prealabil de înfiinţare a muzeului având titulatura
„Muzeul Mitropolitan Iaşi”, ce urmează să funcţioneze în subordinea
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopia Iaşilor, Centrul
Eparhial Iaşi.
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a acordat avizul
prealabil pentru înfiinţarea „Muzeului Mitropolitan Iaşi”, care are sediul în
Municipiul Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt numărul 16, Judeţul
Iaşi, Cod Poştal 700067.
Deasemenea, Comisia a înregistrat Muzeul şi în Registrul avizelor
prealabile pentru înfiinţarea muzeelor şi colecţiilor publice8.
În luna iunie 2020, s-au transferat şi restul de obiecte depozitate în
incinta Mănăstirii Secu din judeţul Neamţ, dintre care cele mai multe sunt
icoanele pe lemn - 488. Acestea sunt acum depozitate în spaţiul destinat
carantinei, unde specialiştii Centrului de Conservare şi Restaurare a
Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio” efectuează şi diferite
tratamente de conservare-restaurare.
În prezent, colecţia aflată în depozitul muzeului numără aproape
15.000 de bunuri, din care pentru 5% din ele s-au întocmit deocamdată fişe
analitice de evidenţă. Personalul muzeului lucrează zilnic la fişe analitice
de evidenţă, astfel încât, cât mai curând posibil, toate obiectele să fie fişate.
Din păcate, personalul muzeului a prioritizat alte activităţi necesare
organizării unui muzeu la început, astfel încât deocamdată, nu s-a adus în
discuţie ideea digitalizării patrimoniului, deşi toate obiectele sunt
fotografiate şi măsurate din momentul în care au intrat în gestiunea
muzeului şi s-a realizat chiar şi un registru inventar în format electronic.
Toate obiectele, atât cele din expoziţia de bază, cât şi cele aflate în
depozit, au fost expertizate fizico-chimic de Centrul Mitropolitan de
Cercetări T.A.B.O.R şi s-a emis pentru fiecare bun un buletin de expertiză
care cuprinde date precum: denumire, fotografii, descriere, mărci, datare,
valoare, rezultatele şi diagramele analizelor efectuate ş.a.
Deşi a trecut prin procese de secularizare şi naţionalizare, în
prezent, Biserica Ortodoxă Română reuşeşte să-şi pună în valoare bogatul
patrimoniu cultural-bisericesc cu care a rămas în administrare. Nu poate fi
vorba despre avere, aşa cum greşit numesc unii acest bogat tezaur pe care
Biserica este datoare să îl conserve pe mai departe şi să-l prezinte, pentru a
conştientiza şi cei din prezent, bogata moştenire pe care ne-au lăsat-o
înaintaşii noştri.
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Abstract: This article describes the History in the Dark project
implemented by Brasov County History Museum in partnership with
Brasov Volunteer Centre and Bastonul Alb Association. The goal of the
project was to create an experience for visually impaired people and raise
awareness about this disability. The project team organized workshops to
create artifacts related to different periods in history. These objects were
part of this sensorial experience. The article presents awareness-raising
activities for students in schools in Brasov and the conclusions about
different possibilities to create access and to facilitate social inclusion for
visually impaired people.
Keywords: history, visually impaired people, disability, visual
disability, volunteers, project, History in the Dark.
Cuvinte-cheie: istorie, persoane cu deficienţe de vedere, dizabilitate, dizabilitate vizuală, voluntari, proiect, „Istoria pe Întuneric”.

Motto: Cel mai important pentru noi, nevăzătorii, este să fim
„văzuţi” de ceilalţi.
(Irina Coşescu, coordonator proiecte Asociaţia „Bastonul Alb”)
Atunci când ne gândim la experienţa de vizitare a unui muzeu de
istorie, avem în vedere partea vizuală: exponate în vitrine, texte şi imagini,
etichete, obiecte de mari dimensiuni, care pot fi aşezate în diverse locuri,
pentru a crea contextul potrivit transmiterii informaţiei către vizitatori.
Ce ne facem însă când ne dorim ca vizitarea unui muzeu să fie o
opţiune şi pentru cei care au diferite deficienţe vizuale, unii fiind lipsiţi
complet de vedere?
Până în anul 2017 nu ne-am pus deloc această problemă, pentru că
nu am avut o cerere expresă, iar nevăzătorii sunt, pentru cei mai mulţi dintre
noi, aproape „invizibili”. De ce nu îi „vedem”? Pentru că localităţile din
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România nu sunt accesibilizate în ceea ce priveşte mobilitatea. Aceşti
oameni nu pot să ajungă uşor dintr-un punct al oraşului în altul, pentru că
nu sunt asigurate condiţii de siguranţă. Transport, trotuare, treceri de
pietoni, stâlpi, borduri, acestea sunt doar câteva dintre problemele pe care
le întâmpină. De aici până la a merge în vizită la muzeu este drum lung.
În anul 2017, am primit o solicitare de la Centrul de Voluntariat
Braşov şi Asociaţia „Bastonul Alb” pentru a colabora în proiectul „Istoria pe
Întuneric”/„Simte Istoria”.
Proiectul avea la bază o idee simplă: crearea unui traseu de vizitare
în Muzeul Judeţean de Istorie şi activităţi de conştientizare referitoare la
dizabilităţile de vedere.
Pregătire/planificare
Împreună am făcut un plan de acţiune pentru a crea un circuit de
vizitare în muzeu (Casa Sfatului), similar sau apropiat celui urmat de
vizitatorii obişnuiţi: arheologie (preistorie-antichitate) – subsol; evul mediu
– parter; expoziţiile temporare „Am fost cetăţeanul Oraşului Stalin” şi
„Braşov-1987”– etaj.
Trebuia să ne gândim cum să asigurăm o experienţă senzorială,
tactilă şi auditivă, într-un muzeu de istorie. Partea tactilă a reprezentat cea
mai mare provocare pentru că obiectele de patrimoniu au un statut special,
nu pot fi atinse de vizitatori, de aceea, împreună, am căutat soluţii diverse
pentru a înlocui/găsi replici care să însoţească textul spus de ghid, pentru
fiecare perioadă istorică.
Multe replici au fost confecţionate de voluntarii1 Centrului de
Voluntariat Braşov în cadrul mai multor ateliere de lucru, pe baza
imaginilor şi a informaţiilor de specialitate oferite de muzeu:
A Atelier căsuţe de lut. S-au modelat clădiri reprezentative din
centrul Braşovului;
A Atelier obiecte din piele. S-au cusut pungi de bani (din piele
reciclată, achiziţionată de la o fabrică de confecţii);
A Atelier obiecte de lemn. S-au creat replici după lăzi de breaslă;
A Atelier unelte din piatră. S-au realizat replici ale unor unelte din
paleolitic, din bolovani de râu;
O voluntară din cadrul Centrului de Voluntariat, urbanist, a venit cu
propunerea unei hărţi tactile care să înfăţişeze Cetatea Braşovului, cu o
legendă corespunzătoare în Braille.
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Deoarece era nevoie şi de reprezentarea cetăţilor din jurul
Braşovului, s-a apelat la un atelier local de ceramică, „Bufniţa Atelier”,
coordonat de doamna Emilia Chang, pentru a realiza replici ale unor
biserici fortificate din judeţ.
Obiectele corespunzătoare Evului Mediu au fost realizate sub
îndrumarea domnului Alexandru Georgescu, participant la reconstituiri
istorice, un pasionat care îşi confecţionează singur costumele şi obiectele
de recuzită.
Materialele necesare în ateliere au fost asigurate de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov2.
De asemenea, voluntarii au facut apel la o colectă de obiecte din
perioada comunismului.
O angajată a muzeului3 a realizat, dintr-un amestec de faină, apă şi
sare, câteva replici ale unor obiecte din sala de arheologie: idol zoomorf,
scaun neolitic, fusaiole, opaiţ.
Muzeul avea replici ale unor obiecte din muzeu la vânzare (vase din
lut, opaiţ, idol pasăre), sau retrase din expoziţii, în depozit (arme), acestea
au fost reutilizate în circuitul de vizitare.
În acest fel s-a rezolvat prima provocare a proiectului, experienţa
tactilă putând fi adăugată textului spus de ghid.
Desfăşurare tur de vizitare

Fig. 1. Tur de vizitare – proiect
Istoria pe Întuneric.

5

Mulţumiri speciale pentru Irina Coşescu şi
Tudor Blându.

În decembrie 2017 a fost organizat primul tur de vizitare4 în Casa
Sfatului,la care au participat aproximativ 30 de persoane cu deficienţe de
vedere parţiale sau totale. Acţiunea a beneficiat de o mediatizare adecvată.
Asociaţia „Bastonul Alb”5 a invitat persoane din tot judeţul Braşov,
nevăzătorii au fost asistaţi de un grup de voluntari şi de personalul de muzeu.
În holul Casei Sfatului, vizitatorii au fost întâmpinaţi de echipa
Muzeului de Istorie, li s-a prezentat programul şi măsurile de siguranţă.
Participanţii au atins/pipăit o miniatură a Casei Sfatului, dar şi pereţii,
pentru a înţelege structura clădirii în care se aflau.
Replicile au fost amplasate pe mese, în diferite săli. Prezentarea a
avut un caracter interactiv, participanţii fiind invitaţi să ghicească obiectele
şi modul de întrebuinţare, apoi li s-au prezentat informaţiile care se
comunică în turul obişnuit de vizitare.
Pentru preistorie şi antichitate s-au utilizat câteva replici ale unor
unelte din piatră, fusaiole din lut, mai multe tipuri de vase din lut, idoli,
opaiţe. În acest fel s-a creat contextul potrivit pentru a prezenta viaţa
oamenilor în preistorie şi antichitate.
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Fig. 2. Tur de vizitare – proiect
Istoria pe Întuneric.

Pentru evul mediu s-au folosit machete din lut ale unor clădiri
medievale, dispuse în aşa fel încât să fie recreată zona Pieţei Sfatului, iar
vizitatorii să înţeleagă dispunerea Casei Sfatului şi a Bisericii Negre.
Replicile din lemn ale unor lăzi de breaslă au fost necesare pentru a
prezenta informaţii despre importanţa şi funcţionarea breslelor. Replicile
din metal ale unor arme: coifuri, halebarde, bici de luptă, apărătoare braţ,
apărătoare picioare dar şi hartă tactilă - Cetatea Braşov în secolul al XVII-lea,
au fost utile pentru a prezenta aspecte în legătură cu apărarea oraşului.
Harta tactilă şi machetele bisericilor fortificate au fost adevărate puncte de
atracţie deoarece este mai greu, ca nevăzător, să ai acces la asemenea
experienţe tactile.
Pentru a ilustra perioada comunistă, contextul declanşării revoltei
din 15 noiembrie 1987 (criza de alimente, cenzura, propaganda), s-au
utilizat obiecte aduse de voluntari: sticlă sana, suporturi pentru sticle de
lapte, bibelou - peşte din sticlă, casete audio şi video, reşou electric, o
paletă de badminton, o lampă, un penar din lemn echipat cu creioane,
ascuţitoare, riglă lemn, o cravată de pioner, telefon fix. Din fericire, în
expoziţiile temporare, persoanele cu deficienţe de vedere au avut ocazia
să asculte jurnale de ştiri, muzică din perioada comunistă, iar anumite
exponate au putut fi atinse (de ex. uşi de închisoare).
Feedback-ul participanţilor a fost pozitiv deoarece, pentru mulţi, a
fost prima experienţă de vizitare accesibilizată într-un muzeu.
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Fig. 3 şi 4. Tur de vizitare – proiect
Istoria pe Întuneric.

6

Colegiul de Ştiinţele Naturii „Emil
Racoviţă” Braşov - 27 elevi (30 martie
2018), Şcoala Gimnazială nr. 25, Braşov 17 elevi (25 aprilie 2018), Liceul „V. Jinga”
Săcele - 16 elevi (16 aprilie 2019), Liceul
„V. Jinga” Săcele - 9 elevi (17 aprilie 2019),
Facultatea de Asistenţă Socială Braşov - 15
studenţi (4 decembrie 2019), Colegiile „G.
Antipa” şi „E. Racoviţă” Braşov - 14 elevi
(28 februarie 2020).

Începând cu anul 2018 am început să organizăm ateliere de
conştientizare pentru elevi6 şi am observat că, pentru fiecare participant,
experienţa este semnificativă. De aceea credem că modelul de atelier
propus de noi poate fi preluat şi adaptat aproape în orice muzeu.
Astfel, de obicei, atelierele încep cu o discuţie despre simţuri, elevii
sunt îndemnaţi să-şi exprime părerea legată de cel mai important simţ (unii
spun văzul, alţii auzul). Apoi, sunt împărţiti în grupuri mai mici şi stau
aşezaţi la mese. Pentru a experimenta senzaţiile unor nevăzători, sunt legaţi
la ochi cu o bandă de material textil de culoarea neagră. Primesc un anumit
număr de replici de obiecte din muzeu, pe care trebuie să le ghicească
(denumire, material, scop) şi să scrie răspunsul pe hârtie. Fără văz, pentru a
găsi răspunsul, sunt nevoiţi să le pipăie sau să le miroasă, îşi dau seama că
nu reuşesc să găsească pe masă toate obiectele, scapă creioanele pe jos,
nu ştiu unde să scrie răspunsul pe foaie, îşi dau seama că este nevoie să
coopereze.
Urmează apoi, după ce se renunţă la banda de material textil,
prezentarea fiecărei replici utilizate, în aşa fel încât informaţia istorică să fie
asimilată; atenţia lor este sporită fiindcă au fost provocaţi să ghicească ce
sunt şi la ce au folosit.
Sunt amintiţi nevăzători celebri (de la Homer până la nevăzătorul
care a ajuns pe Everest), se povesteşte despre nevăzători tardivi, Braille,
bastonul alb, câinele de însoţire, tehnologie modernă, problemele nevăzătorilor din jurul nostru.
Cert este că, la fiecare atelier, copiii au fost impresionaţi de această
experienţă propusă de muzeu şi că au înţeles provocările pe care o
persoană nevăzătoare le întâmpină în viaţa de zi cu zi.
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În acest an, pandemia ne-a obligat să renunţăm la organizarea
tururilor de vizitare şi a atelierelor.
Următorul pas din acest proiect „Istoria pe Întuneric” este crearea
unui tur de vizitare audio pentru persoanele nevăzătoare. Suntem acum în
etapa de concepere a acestui tur care va fi bazat pe storytelling. Fiecare
vizitator va primi o pereche de căşti la care se va ataşa un USB cu
înregistrarea audio7.

7

Finanţator DJST Braşov.

Fig. 5 şi 6. Ateliere de conştientizare - proiect
Istoria pe Întuneric.
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Fig. 7 şi 8. Ateliere de
conştientizare - proiect
Istoria pe Întuneric.
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Concluzii şi lecţii învăţate
Realizarea unui tur de vizitare pentru persoane nevăzătoare are şi
aspecte pe care nu le poţi intui ca muzeograf. De exemplu, mulţi dintre noi
considerăm că Braille este o modalitate de accesibilizare. Colaborarea cu
Asociaţia „Bastonul Alb” ne-a făcut să înţelegem că nu toţi nevăzătorii
învaţă Braille, unii dintre ei folosind tehnologia (screen reader, cărţi în
format audio).
Ghidarea unei persoane nevăzătoare trebuie să fie clară şi concisă
(de exemplu: „peste un metru” - „o treaptă de aproximativ 20 de centimetri”- „treaptă în jos”).
Când ai în faţă mai multe persoane cu deficienţe de vedere, pentru
ca ele să-şi dea seama cui te adresezi, fie spui numele, fie atingi uşor mâna
celui în cauză.
Planificarea unei vizite trebuie făcută cu atenţie şi ţinând cont şi de
siguranţă (se evită zonele riscante).
Un alt aspect care trebuie menţionat este comunicarea. Aceste
oportunităţi de vizitare precum şi tururile de conştientizare trebuie promovate pe diferite canale de comunicare.
Pentru a organiza asemenea tururi este nevoie de un sistem de
programare, pentru că replicile nu pot fi lăsate tot timpul în expunere liberă
şi pentru că amenajarea traseului de vizitare presupune un timp mult mai
mare decât ghidajul propriu-zis, pentru că sunt implicaţi mai mulţi oameni
care ajută la deplasarea nevăzătorilor.
Cert este că instituţiile muzeale trebuie şi pot să găsească alternative
de accesibilizare pentru persoanele cu diferite deficienţe şi pentru asta, o
soluţie poate fi un parteneriat cu asociaţiile reprezentative precum şi cu alte
organizaţii care sprijină financiar un asemenea proces, aşa cum s-a întâmplat în cazul nostru8.
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MARKETINGUL MUZEAL

Andreea Roxana HUSARIU*

*profesor învăţământ preşcolar,
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 Iaşi

Abstract: The article talks about the concept of marketing in
museums and how the marketing priciples can be applied in the cultural
field.
Keywords: marketing, museum, cultural marketing, culture,
marketing concepts.
Cuvinte-cheie: marketing, muzeu, marketing cultural, cultură,
concepte de marketing.

Marketingul muzeal reprezintă un domeniu de activitate foarte slab
dezvoltat la noi în ţară. De altfel, acest tip de activităţi, şi aici putem să
generalizăm la nivel de marketing cultural, au fost „împrumutate sau
copiate” doar în ultimii ani, din economiile dezvoltate, datorită conştientizării faptului că marketingul are efecte şi implicaţii benefice şi în
activitatea social – culturală.
Într-o societate de tranziţie spre economia de piaţă, aşa cum este şi
societatea românească, astfel de preocupări devin o necesitate sau un
răspuns imediat la cerinţele unei pieţe aflate într-o continuă mişcare,
diversificare şi transformare. Odată cu eliminarea barierelor economiei
socialiste, şi prestatorii de servicii culturale au început să realizeze cât de
importantă este adaptarea intituţiei de cultură la noile cerinţe ale pieţei.
Aplicate mai întâi în domeniul bunurilor materiale, conceptele şi
metodele de marketing au penetrat în aproape toate domeniile activităţii
umane, implicit în cel al activităţilor nonlucrative. Aşa cum subliniază
C. Florescu: „în ultimele două decenii, evoluţia marketingului este marcată
de pătrunderea sa şi în domeniile situate dincolo de frontiera activităţilor
economice propriu zise”.
Astăzi marketingul are o aplicabilitate foarte mare, fiind supus unui
proces de clarificări teoretice şi de diferenţiere a unor domenii specializate,
cum sunt: marketing industrial, marketing comercial, marketing turistic,
marketing financiar, marketing al transporturilor, marketing educaţional,
marketing politic, marketing cultural etc.
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În ţara noastră, studiile de marketing cultural sunt relativ limitate şi axate, în
principal, pe cercetarea nevoilor şi consumului de cultură. La fel de nesemnificative
sunt şi preocupările de aplicare a metodelor de marketing în domeniul culturii. După
cum în economie, o decizie raţională, eficientă nu se poate lua fără a investiga piaţa,
nici în domeniul culturii, studiile privind nevoile consumatorilor, nu pot să lipsească.
Serviciile culturale trebuie să fie rentabile, să pună cât mai bine în valoare ceea ce au
de oferit, valorificând pentru aceasta orice oportunitate pentru că, până la urmă, şi
cultura se vinde.
Dar ce se înţelege, de fapt, prin cultură?
Cuvântul „cultură” apare frecvent în discursuri, cărţi, dezbateri, texte de
publicitate, în denumirea unor emisiuni radiofonice, a unor asociaţii şi fundaţii, în
dialoguri mondene, pe frontispiciul unor aşezăminte, în paginile revistelor şi pe
ecranele televizoarelor.
Faptul că acest cuvânt este atât de des folosit dă impresia că înţelesurile lui sunt
suficient de bine cunoscute. În realitate însă, nu este chiar aşa, accepţiunile
termenului având o mare diversitate. Referinţele la cultură angajează sisteme de
cunoştinţe, credinţe, opinii, nevoi şi aspiraţii proprii indivizilor şi grupurilor umane.
Cultura stă la originea dorinţelor şi a comportamentului personal, este factorul
determinant fundamental al dorinţelor şi conduitelor unei persoane. Comportamentul uman în mare parte, se învaţă. Pe masură ce creşte, un copil îşi însuşeşte
valorile de bază, percepţiile, dorinţele şi modul de comportare de la familie sau alte
instituţii. Noţiunea de cultură este şi ea foarte complexă la fel ca şi cuvântul „cultură”
folosit în vocabularul curent. Din multitudinea de accepţiuni, relevantă este cea în
care aceasta este definită ca totalitate a „operelor create de personalităţile ivite în şirul
neîntrerupt al generaţiilor” şi destinate să devină proprietate colectivă, atemporală,
un bun al tuturor. „Mergeţi – scria un sociolog – şi spuneţi-i unui francez că Molière
nu este bunul său personal; o să vedeţi reacţia lui”.
Ca un bun colectiv, cultura îi implică pe creatorii şi pe consumatorii de cultură.
Publicul culturii nu este însă un consumator, în sensul comercial al termenului, el
fiind un receptor şi, totodată, un interpret al ei. În funcţie de interesele, cunoştinţele,
trebuinţele, opiniile, atitudinile şi comportamentul consumatorilor de cultură
receptarea acesteia este selectivă. Dintr-un anume punct de vedere, „totul este
cultural”, consemna Jaques Charpentreau, culturalul fiind o realitate legată prin mii
de fire de social, fiind „spaţiul unde se ordonează forţele constituite ale persoanei şi
comunităţii”.
Afirmarea marketingului în domeniul cultural ar presupune următoarele:
îmbinarea conceptului de marketing cu cel de cultură, crearea de concepte noi şi
îmbogăţirea celor existente cu alte accepţiuni sugerate de practica culturală,
experimentarea unor metode noi de investigare a consumului cultural şi al
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comportamentului consumatorului, elaborarea unor metode eficiente de previzionare a fenomenelor pieţei culturale.
Anumite concepte cum ar fi: piaţa, concurenţa, promovarea, preţul, nevoile,
consumul, strategia, etc. au cu totul alte sensuri atunci când se referă, de exemplu, la:
piaţa editorială, consumul mass-media, strategia bibliotecară, nevoia de artă,
difuzarea de carte, concurenţa producătorilor de filme, preţul informaţiei, promovarea celebrităţilor unui domeniu sau al unei naţiuni. Dacă avem în vedere însă şi
experimentarea unor metode şi tehnici de cercetare, metoda autobiografiei culturale
poate fi relevantă în analiza comportamentului cultural.
Aplicarea marketingului în domeniul cultural presupune cercetarea pieţei
culturale, identificarea nevoilor, aspiraţiilor şi aşteptărilor consumatorilor alături de
crearea unor noi nevoi la nivelul unor noi segmente de piaţă, evaluarea calităţii şi
dimensiunii ofertei, armonizarea ei cu cerinţele de consum ale populaţiei,
determinarea gradului de satisfacţie al consumatorilor, a motivaţiei şi a
comportamentelor culturale. Pentru determinarea nonconsumului precum şi pentru
atragerea unor noi segmente de consumatori sunt necesare, de asemenea, noi
instrumente de analiză şi acţiune eficientă. Având în vedere specificitatea produselor
şi serviciilor culturale, cercetările de marketing trebuie să evidenţieze metodele cele
mai relevante de promovare a valorilor şi personalităţilor creatoare.
Prin intermediul „marketingului interactiv” care realizează interacţiunea
publicului cu prestatorii de servicii culturale, poate fi stimulată creaţia culturală
precum şi spiritul creator al consumatorilor de cultură. Particularităţile mixului în
domeniul culturii pun în evidenţă funcţii specifice ale marketingului cultural. După
cum sublinia C. Florescu, însă, indiferent de domeniul şi de scara aplicării lui,
marketingul are o serie de funcţii generale care, la nivelul marketingului cultural
constau în:
1. Investigarea pieţei, a consumului de cultură şi a mediului economic şi social;
2. Adaptarea continuă a politicilor de marketing la cerinţele mediului;
3. Dimensionarea serviciilor culturale în consens cu nevoile, gusturile, preferinţele, aşteptările, exigenţele calitative ale consumatorilor, dar şi cu dezideratele
politicii culturale;
4. Promovarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună
cu resursele materiale şi informaţionale, să asigure realizarea obiectivelor
prestabilite.
Promovarea marketingului în domeniul culturii presupune, totodată, din
partea managerilor, multă muncă şi perseverenţă. Jay Conrad Levinson a sintetizat
într-o idee extrem de plastică, cele două „secrete” ale marketingului: pluta se poate
scufunda în ocean, dar omul nu poate renunţa să înoate spre mal, indiferent cât timp
trebuie să facă aceasta pentru a supravieţui.
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Abstract: In 2019 the 55th anniversary of the Danube Delta
Museum and the 10th anniversary of the opening of the Danube Delta
Ecotourism Museum Center took place. The paper presents the main stages
of the museum's transformation, in terms of its educational role.
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Danube Delta Ecotourism Museum Center, environmental education.
Cuvinte-cheie: Muzeul Deltei Dunării, patrimoniu muzeal,
expoziţie, Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, educaţie pentru
mediu.
Muzeul tulcean a luat naştere în anul 1950, printr-o decizie a
Sfatului Popular Raional Tulcea (14 noiembrie 1949), care a dispus
înfiinţarea instituţiei muzeale: Muzeul Raional Tulcea. (Fig.1) Muzeul avea
o expoziţie eterogenă, alcătuită din exponate de arheologie, etnografie,

Fig. 1. Muzeul Raional Tulcea (1950-1964).
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ştiinţele naturii şi artă plastică şi funcţiona într-un edificiu, monument de
arhitectură, ce se remarca prin decoraţiunile interioare şi exterioare.
Construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, imobilul situat în centrul oraşului
Tulcea a aparţinut armatorului grec Alexandru Avramidis.
Din 8 iulie 1964, după o perioadă de reorganizare muzeografică
(1955 - 1963), a început să funcţioneze sub denumirea de Muzeul Deltei
Dunării, fiind primul şi singurul muzeu tematic din România acceptat la
acea vreme. Noul muzeu se detaşa de celelalte muzee de profil din ţară prin
forma şi originalitatea sa. Prin intermediul biogrupelor, dioramelor şi acvariului s-a reprezentat tot ce era caracteristic unei zone unice în Europa –
Delta Dunării. Primul director al muzeului, prof. Gavrilă Simion (20 martie
1955) a fost coordonatorul întregului proiect.
Muzeul Deltei Dunării a funcţionat, sub această titulatură, până în
anul 1972, când s-a înfiinţat secţia muzeală de artă, noua denumire fiind
Muzeul de Ştiinţele Naturii Delta Dunării.
În timp, muzeul tulcean s-a extins prin organizarea altor unităţi
muzeale. Implicarea instituţiei muzeale tulcene în diversificarea modalităţilor de valorificare a întregului patrimoniu cultural a dus, în cele din
urmă, la modificarea structurii organizatorice a vechiului Muzeu al Deltei
Dunării şi transformarea lui în Institut de Cercetări Eco-Muzeale. Legiferarea şi reorganizarea muzeului tulcean s-au făcut prin deciziile nr. 118,
119/19 martie 1993, Institutul urmând să-şi desfăşoare activitatea în
domeniile: biologie şi ecologie, etnologie, istoria artelor, istorie şi
arheologie.
Muzeul de Ştiinţele Naturii Delta Dunării a funcţionat, până la
sfârşitul anului 2008, în acelaşi imobil, actuala Casă Avramide, iar din
februarie 2009 are o nouă locaţie şi o nouă denumire: Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării. Conceput ca o instituţie de cultură complexă –
muzeu şi acvariu public – acesta a fost realizat prin efortul comun al
Consiliului Judeţean Tulcea şi al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
Gavrilă Simion Tulcea, în cadrul unui proiect derulat prin Programul de
Vecinătate România - Ucraina. (Fig. 2)
Conceput iniţial cu scopul de a colecta şi conserva piese legate de
istoria naturală, Muzeul de Ştiinţele Naturii Delta Dunării a fost un loc de
educaţie prin piesele expuse, care alcătuiau expoziţia de bază.
Începând cu anul 1994 se organizează expoziţii temporare, cu scop
educativ şi recreativ. Acestea au fost gândite ca o modalitate de valorificare
a patrimoniului deţinut de muzeu, de evidenţiere a particularităţilor
unui grup de animale sau plante sau de informare a publicului vizitator
asupra unor aspecte ce ţin de protecţia mediului. Expoziţii temporare
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Fig. 2. Muzeul Deltei Dunării (19642008) şi Centrul Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării (2009-prezent).
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Fig. 3. Expoziţii temporare
Muzeul Deltei Dunării (1994-2007).
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organizate: Flora Pădurii Letea (1994), Mamifere mici (1995), Entomologie
(1997), Curiozităţi din lumea peştilor (1999), Păsări răpitoare de zi (1999),
Fascinaţia cochiliei (1999), Trofee de mamifere din fauna cinegetică a
Dobrogei (2000), Plantele şi sănătatea noastră (2001), Fluturi (2002), Pe
urmele lui Grigore Antipa (2002), Din lumea albinelor (2003), Natura ne
surprinde (2003), Rocile, daruri ale Pământului (2003), Chihlimbarul
(2003), Aripi deasupra Deltei (2004), Am văzut Europa (2004), Plante
tinctoriale (2005), Drumul mătăsii (2005), Dobrogea de azi, între ieri şi
mâine (2005), Pietrele, forme şi culori (2005), Valori din patrimoniul
muzeal (2005), Roci şi fosile (2006), Formă şi culoare în lumea din
adâncuri (2006), Drogurile = vieţi furate (2006), Liliecii, între ştiinţă şi
legendă (2007). Unele expoziţii sunt realizate prin valorificarea patrimoniului muzeal propriu, altele sunt organizate în colaborare cu alte muzee şi
instituţii. (Fig.3)
La Muzeul de Ştiinţele Naturii Delta Dunării, o atenţie mai mare se
acordă, după anul 2000, publicului şcolar, activităţile educative având
diferite forme: vizite ghidate, lecţii tematice, prezentări de filme, conferinţe.
Apare primul parteneriat educativ între muzeu şi instituţiile de învaţământ:
Natura, prietena mea. Acesta a venit în sprijinul cadrelor didactice ca o
alternativă pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi completarea
cunoştinţelor teoretice ale copiilor.
Evoluţia muzeului ca instituţie culturală s-a făcut progresiv, ţinându-se
cont de transformările sociale din toate domeniile. Muzeul a fost şi va
rămâne o instituţie cu finalitate complexă şi nu se mai poate limita doar la
exercitarea funcţiilor sale clasice, el trebuie să se adapteze cerinţelor publicului. Muzeul contemporan încearcă să comunice cu publicul la un alt nivel,
rolul său fiind mai ales cel educaţional.
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării şi-a adaptat permanent
modul de expunere al patrimoniul gestionat la necesităţile dinamice ale
publicului. Schimbările sociale profunde, facilitatea obţinerii informaţiei
din numeroase surse, au determinat o concentrare a activităţilor pe public.
Muzeul nu mai e doar un spaţiu de expoziţii permanente şi temporare, ci un
loc care provoacă publicul şi spune poveşti. Conceptul de educaţie acordă
prioritate experienţei şi nevoilor celor care învaţă, de aceea muzeul trebuie
să se adapteze în permanenţă. Cunoaşterea diversităţii vizitatorilor e
necesară pentru ca muzeul să stabilească o relaţie optimă cu ei. Astfel,
oferta muzeală s-a diversificat în funcţie de vârsta publicului ţintă. Expoziţii
temporare organizate: Lumea apelor (2009), China în spaţiu (2010),
Călătorie în lumea animală (2010), Flori de mină (2010), Album de
Dobrogea (2010), Simfonie în bronz (2011), Artefacte din corn şi os (2012),
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O şansă Dunării albastre (2012), Natură şi ceramică (2013), Planeta
animalelor (2013), El şi ea în lumea animală (2014), Zoomonetar (2014),
Dunărea, Dobrogea, Delta (2015), Cochilia, formă şi culoare (2015),
Ultimii dinozauri din Transilvania (2016), Splendori din natură: fluturii
(2017), Dobrogea, între stepele iberice şi anatoliene (2017), Tezaurul de
sub picioarele noastre (2017), Zborul în lumea animală (2018), Rolul
albinelor în natură (2018), Mame şi pui (2019). (Fig.4)
Începând cu anul 2010, la noul muzeu – Centrul Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării şi activităţile educative se diversifică: vizite ghidate, lecţii
tematice, ateliere, practică studenţească, marcarea unor evenimente din
calendarul ecologic, conferinţe şcolare, expoziţii cu lucrări ale copiilor.
Majoritatea activităţilor educative fac parte din programul educaţional
Natura, prietena mea. Acesta are ca scop valorificarea patrimoniului
muzeal prin utilizarea expoziţiei de bază, a expoziţiilor temporare şi a
colecţiilor muzeale, ca resurse pentru educaţie şi este o invitaţie adresată
cadrelor didactice pentru a experimenta noi modalităţi de proiectare şi
desfăşurare a activităţii didactice.
Activităţile educative sunt despre mediu şi pentru mediu. Acestea se
bazează pe observarea lumii vii, pe dezvoltarea cunoaşterii pornind de
la explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare, a mediului de viaţă
apropiat, a relaţiilor observabile dintre vieţuitoare şi mediul lor de viaţă, pe
înţelegerea propriului loc în natură, a consecinţelor propriului comportament asupra mediului. Activităţile urmăresc raportarea copiilor la mediul
de viaţă, cu mijloacele şi metodele specifice adaptate vârstei şi se bazează
pe o multitudine de conexiuni care se fac în dialog cu preşcolarii sau elevii,
prin implicarea lor în activităţi multiple de observare, aplicare şi
experimentare. Astfel, se dezvoltă capacitatea elevilor de a integra
informaţii noi în modele explicative proprii, de a aplica achiziţiile
dobândite în rezolvarea unor probleme simple din viaţa cotidiană, de a găsi
soluţii la probleme noi, de a-şi forma gândirea logică, dar şi de a-şi
manifesta creativitatea şi originalitatea. Societatea contemporană oferă
contexte tot mai variate, situaţii şi probleme fără răspunsuri standard, la
care trebuie să găsim rezolvare. Capacitatea de răspuns şi adaptare a
individului depinde de reperele sale comportamentale (atitudini şi valori) şi
de aptitudinile dezvoltate pe parcursul învăţării. Acestea îi vor facilita
copilului – viitor adult – integrarea în mediul social şi natural.
Programul are la bază colaborarea dintre muzeu şi instituţiile de
învăţământ şi permite o abordare flexibilă, adecvată particularităţilor de
vârstă şi nevoilor copiilor. Muzeograful coordonator are responsabilitatea
de a concepe, realiza si evalua activităţile. Succesul unei activităţi depinde
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Fig. 4. Expoziţii temporare Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării (2009-2019).
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de talentul lui, de gradul de adaptare la particularităţile grupului, de modul
în care ştie să păstreze atenţia copiilor în timpul oricărei discuţii şi de cum
se pricepe să creeze interacţiune cu audienţa. Exemple de teme abordate:
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării – loc de informare ştiinţifică,
Delta Dunării - curiozităţi, Peşti din Delta Dunării, Călătorie în lumea
animală, El şi ea în lumea animală, Micul ornitolog, Zborul în lumea
animală, Lumea la microscop, Melci şi scoici din Marea Neagră, Poveşti cu
fluturi, Rolul albinelor în natură, Reptilele, Animăluţul preferat pe batista
norocoasă, Ziua păsărilor, Plantele medicinale, un strop de sănătate,
Mamifere din România, Comorile pământului, Micul botanist – ierbarul.
Un alt proiect, iniţiat de Muzeul de Ştiinţele Naturii Delta Dunării în
anul 2007 a fost Carnavalul copiilor, concurs de costume cu tematică
inspirată din faună şi floră. De la un eveniment dedicat exclusiv micilor
vizitatori ai muzeului, Carnavalul copiilor a evoluat (2007-2019), transformându-se într-o manifestare locală, mult mai amplă. Din anul 2012,
evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
în parteneriat cu Primăria Municipiului Tulcea şi Consiliul Judeţean Tulcea
şi s-a desfăşurat în Piața Civică a oraşului, în fiecare an, la data de 1 iunie Ziua Internaţională a Copilului. Alături de organizatori au fost implicaţi şi
parteneri – instituţii şi firme tulcene (ONG Celisea, Filiala Judeţeană a
Crucii Roşii Tulcea, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Tulcea, Biblioteca Judeţeană Panait Cerna Tulcea,
Teatrul Jean Bart etc.). Pe parcusul anilor, activităţile din program s-au
diversificat, iar numărul participanţilor a crescut de la 150 (în anul 2007), la
peste 1000 (în anul 2019). Carnavalul este considerat o metodă nonformală
de educaţie, metodă care dezvoltă capacităţile expresive, relaţionale, de
întrajutorare, educative şi culturale, precum şi abilităţile de comunicare.
Sunt favorizate procesele de dezvoltare personală şi autocunoaştere,
integrare socială şi culturală. Proiectul de carnaval se adresează copiilor iar
organizatorii evenimentului, prin derularea acestui proiect, oferă o alternativă de petrecere a zilei de 1 iunie pentru comunitatea tulceană.
Un alt proiect educaţional a fost Noaptea Europeană a Cercetătorilor, adresat tuturor minţilor curioase, acesta oferind o mare varietate de
activităţi ştiinţifice şi educative desfăşurate la Centrul Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării, în perioada 2010-2013, în ultima vineri din luna septembrie. Activităţile s-au concentrat asupra publicului larg şi au constat în
experimente ştiinţifice, spectacole, dezbateri şi concursuri. Proiectul este o
iniţiativă a Comisiei Europene, sub forma unui eveniment public la nivel
european, cu scopul de a stimula interesul în carierele de cercetare, în
special în rândul tinerilor. (Fig.5)

https://biblioteca-digitala.ro

187

Anuarul Muzeului de Artă Tulcea / DOBRO-ART / Nr. 4 / 2020

Fig. 5. Activităţi educative Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării (2009-2019).
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Concluzii
Misiunea Muzeului Deltei Dunării (din anul 2009, Centrul Muzeal
Ecoturistic Delta Dunării) este, de 55 de ani, aceea de a conecta audienţa cu
valorile patrimoniului natural, prin adaptarea continuă la nevoile culturale
ale societăţii. Iniţial muzeu tradiţional, orientat pe obiect, colecţii, pe
cercetarea, achiziţia, conservarea şi interpretarea lor, acesta a căutat noi
modalităţi de atragere a publicului.
Începând cu anul 1994, se organizează expoziţii temporare pentru
public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă a
timpului liber, popularizarea cunoştinţelor legate de fauna României şi cea
mondială şi sensibilizarea publicului faţă de problemele legate de protecţia
şi conservarea mediului. Ele oferă posibilitatea de a cunoaşte şi alte piese
din colecţiile muzeului, altele decât cele expuse permanent. De asemenea,
expoziţiile temporare realizate în colaborare cu parteneri externi, aduc şi
alte noutăţi în spaţiile muzeului, asigurând o ofertă muzeală mereu
reînnoită şi interesantă.
Publicului şcolar i se acordă mai multă atenţie începând cu anul
2000, iar începând cu anul 2010, la noul muzeu, activităţile educative se
diversifică foarte mult.
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este un centru activ de
informare şi educaţie, aflat într-un permanent proces de transformare
prin diversificarea ofertei cultural-educative şi îmbunătăţirea serviciilor
culturale.
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Macedo-Romanian culture, which is part of the Museum of Ethnography
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Dobrogea ni se prezintă ca un mozaic de mai multe etnii, fiecare cu
istoria, tradiţiile şi obiceiurile sale. Dintre acestea, menţionăm: ucraineni,
turci, tătari, ruşi lipoveni, aromâni, bulgari, greci, italieni etc. Istoria
aromânilor rămâne una extrem de complicată şi presărată cu teorii privind
originea şi apartenenţa lor. Ei sunt însă mereu prezenţi în timpul istoric.
În 1925 şi apoi în 1932, aromânii au fost colonizaţi în număr mare în
Dobrogea de sud - Cadrilater, unii migrând din Macedonia din cauza
situaţiei economice dificile. În anul 1940, când Cadrilaterul a intrat în
componenţa Bulgariei şi a avut loc schimbul de populaţie între România
şi Bulgaria, o mare parte a aromânilor din Cadrilater au fost colonizaţi în
judeţele Tulcea şi Constanţa.
Prin tradiţie, aromânii au avut ca ocupaţie principală păstoritul.
Practicarea păstoritului a favorizat în Dobrogea, ca şi în alte zone, dezvoltarea altor meşteşuguri cu caracter casnic: prelucrarea lânii, torsul şi
ţesutul în război, pentru realizarea ţesăturilor de casă sau a pieselor de port.
Portul popular la aromâni, influenţat de ocupaţia de bază, de climat
şi de ambientul cultural în care au trăit, se deosebeşte de celelalte popoare
cu care au convieţuit.
Cromatica portului popular la aromâni este simplă, observându-se
predominanţa paletelor alb şi negru - în costumul bărbaţilor şi vârstnicilor,
precum şi predominanţa roşului, în costumele femeilor şi tinerelor.
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În ceea ce priveşte ornamentica, costumele se diferenţiază ca
ornamente şi simbolistică, în funcţie de sezon, ocaziile pentru care sunt
confecţionate, vârstă, sex sau statut social.
Climatul şi mai ales ocupaţiile aromânilor şi-au pus amprenta asupra
portului: a materialelor folosite, în general groase, dar şi asupra numărului
mare de piese. Costumul bărbătesc este de un pitoresc inegalabil datorită
pieselor care îl compun, dar şi mândriei cu care acesta este purtat. Piesele
de port aveau semnificaţie socială şi de apartenenţă la locul de origine al
purtătorului, diferenţa fiind făcută, mai ales, prin culoare şi ornamente.

Fig. 1 şi 2. Cămăgel, ansamblu, faţă şi
verso, înainte de restaurare.

Cămăgelul este o piesă de port purtată de mire în ziua ceremoniei
nunţii, peste cămaşă şi decorată cu găitan negru la mâneci.
Cămaşa albă este decorată la mâneci cu găitan negru. Obiectul este
realizat din ţesătură din lână împâslită şi este format din stanii faţă - spate şi
mâneci. Stanii faţă şi spate sunt croiţi din aceeaşi bucată de material, care
are lăţimea de 34 cm. Stanul faţă este secţionat pe mijloc iar răscroiala
gâtului este croită cu o formă uşor rotunjită. Pentru a realiza lăţimea
necesară a obiectului, în părţile laterale au fost adăugate două fragmente de
ţesătură, numite clini. Mânecile sunt realizate dintr-o lăţime de ţesătură iar,
pentru a da lărgimea necesară la nivelul subraţului, este introdus un clin
triunghiular de la umăr până la nivelul cotului.
Asamblarea obiectului s-a realizat prin coasere la maşina de cusut,
rezervele de coasere fiind rabatate într-o singură parte şi fixate printr-o
cusătură de tighel. Pe linia de deschidere a feţei obiectul prezintă muchia
finisată cu tighel, fără niciun ornament. Pe linia de răscroială a gâtului
este fixat un paspoal cu o lăţime de 2 cm, care are lizieră de material pe
faţa obiectului.
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b

a
La mâneci, obiectul este decorat cu găitane din lână neagră, aşezate
pe marginea inferioară şi pe şliţul de formă triunghiulară. Găitanul este
realizat din trei şnururi asamblate între ele, iar din cel exterior au fost
formate câte două găici. Mâneca prezintă doi nasturi ornamentali realizaţi
prin înnodarea unui fragment de şnur îndoit. Partea îndoită a şnurului este
introdusă în ţesătura perforată în prealabil şi fixată prin coasere, iar capetele
nodurilor sunt lăsate libere.
Ţesătura este realizată în războiul de ţesut orizontal în trei iţe cu
legătura diagonal 1/2, cu aspect de bătătură. Firele de urzeală sunt simple,
torsionate în sens Z. Firele de băteală sunt simple, torsionate în sens S. Cele
două sisteme de ţesere – urzeală şi bătătură sunt torsionate în sensuri
diferite, urzeala având grosimea mai mică. Denumirea tehnică a ţesăturii
este caşmir.
Şnurul găitanului este obţinut prin împletirea a 8 fire de lână (simple,
torsionate în S) cu secţiunea pătrată. Găitanul este format din trei şnururi
asamblate. Nasturele este obţinut prin împletirea a două şnururi sub forma
unui nod.
Caracteristicile firelor sunt:
N fire de asamblare – fire de bumbac albe, duble, torsionate în S, formate
din fire simple, torsionate Z;
N fir de asamblare nasture – fire de lână de culoare natur, duble, torsionate
în S, formate din fire simple torsionate Z.
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Fig. 3 (a,b). Cămăgel, detalii, înainte de restaurare:
a - clin triunghiular mânecă; b - clin lateral faţă.
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c

d

e

f

g

h
Fig. 3 (c-h). Cămăgel, detalii, înainte de restaurare:
c - asamblarea obiectului; d - răscroiala gâtului; e - şliţ mânecă; f - găici; g - nasture; h - asamblare nasture.
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Starea de conservare a obiectului este caracterizată prin:
Degradări produse în procesul de realizare a obiectului:
A Defect de toarcere – scai rămas între fibrele de lână, după procesul de
obţinere a firului (tunsul, spălarea, scărmănatul, pieptănatul, torsul);
A Defect de ţesere – cârcel (zonal, fir prea răsucit) - Torsionare neuniformă;
A Defect de ţesere – introducere băteală colorată pentru delimitarea lungimii de ţesătură realizată;
A Defect de ţesere – fire înnodate (urzeală sau băteală ruptă);
A Defect de împâslire – scămoşare fire înnodate;
A Defect de coasere – prindere aglomerare fibre negre la asamblare;
A Pas de coasere neuniform – reglarea defectuoasă a maşinii de cusut.
Degradări produse în timpul purtării obiectului:
A Lacună de material cu destrămare contur – produsă mecanic (spălare);
A Lacună de fibre împâslite – cauzată de un atac biologic superficial (molii);
A Lacună de material – cauzată de un atac biologic (molii);
A Pătare;
A Şifonare;
A Destrămare capăt găitan.
Degradări produse în timpul depozitării:
A Cutare.
Operaţii de restaurare efectuate:
T Eliminarea aglomerării de fibre vegetale – cu ajutorul unui croşet foarte
subţire;
T Introducerea firelor înnodate pe verso – cu ajutorul unui croşet foarte subţire;
T Introducerea cârceilor pe verso – cu ajutorul unui croşet foarte subţire;
T Eliminarea firelor de băteală de culoare albastră şi galbenă (introduse de
ţesătoare pentru a marca dimensional valul de pânză;
T Eliminarea aglomerării de fibre negre – cu ajutorul unui croşet foarte
subţire;
T Lacună de material produsă de un atac biologic (molii) – se introduc fire
din lână asortate cromatic şi cu grosime asemănătoare, formând cele două
sisteme de ţesere. După reţesere se elimină rezervele de fir de pe verso.
Lacună de material cu destrămare contur:
U Demontarea nasturelui şi a găitanului prin secţionarea firului de asamblare, pe o distanţă necesară punerii în gherghef a zonei lacunare. Firul de
asamblare nu a fost eliminat întrucât el asambla, în acelaşi timp, şi cele trei
şnururi cu secţiune pătrată din care era confecţionat găitanul;
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de bătătură, detaliu stereo x.
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a - eliminarea firelor de băteală de culoare albastră, detaliu.
d - consolidare pe suport nou, detaliu.

b - demontarea găitanului, detaliu.
e - consolidare pe suport nou, fixarea urzelii păstrate, detaliu avers.

c - fixarea provizorie a zonei pe suportul nou de consolidare, detaliu.

Fig. 5 (a-f). Cămăgel, detalii,
în timpul restaurării.

f - consolidare pe suport nou, fixarea urzelii păstrate, detaliu revers.

U Fixarea provizorie a zonei pe suportul nou de consolidare – pânză din
bumbac 100%, de culoare natur, cu fir din bumbac de culoare albastră,
folosind punctul de însăilare des;
U Consolidare pe suport nou a conturului lacunei de material, cu fir din
bumbac 100%, de culoare natur (Mouline), folosind punctul restauratorului pentru fixarea firelor care flotau (conturul prezenta destrămare).
Am păstrat firele de urzeală din interiorul lacunei de material pentru a
stabili cu precizie forma acesteia;
U Consolidarea pe suport nou a zonei vecine lacunei de material, cu fir
bumbac 100%, de culoare natur (Mouline), folosind punctul zigzag -
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pentru a da stabilitate zonei lacunare ce urmează
a fi completată cu ţesătură nouă din lână;
U Preluarea formei lacunei de material pentru
croirea ţesăturii noi - de completare, cu ajutorul
unei folii de plastic suprapuse peste lacună;
U Croirea ţesăturii de completare – ţesătură din
lână 100%, de culoare asortată cromatic, puţin
mai deschisă decât originalul şi fixarea centrală
a acesteia (intarsia), cu punct în urma acului, în
formă de zigzag. Firul de fixare este acelaşi cu
cel de consolidare;

g - preluarea formei lacunei de material, detaliu.

U Consolidare pe suport a conturului ţesăturii de
completare, cu punctul restauratorului scurt,
care prinde cele două ţesături, originală şi cea de
completare;

h - fixarea centrală a ţesăturii de completare (intarsia), detaliu avers.

U Festonarea suportului de consolidare, cu prinderea fină a ţesăturii originale – împâsliturii;
U Reconstituirea tivului mânecii prin îndoirea
rezervei de coasere după linia originală, cu
punct de tighel mic – asemănător punctului de
coasere mecanică;
i - fixarea centrală a ţesăturii de completare (intarsia), detaliu revers.

U Montarea găitanului prin coasere cu punct de
însăilare mic, ce traversează toate cele trei
şnururi alăturate care îl compun şi muchia
mânecii, pe partea ei interioară;
U Secţionarea rezervei de fir de asamblare găitan
şi reconstituirea cusăturii de asamblare a
mânecii (care a fost eliminată la punerea în
gherghef a mânecii), conform tehnicii originale;

j - consolidare pe suport a conturului ţesăturii de completare (intarsia), detaliu avers.

U Montarea nasturelui – introducerea capătului
dublu prin orificiu şi asamblarea acestuia, cu fir
din lână în patru puncte, conform cu tehnica
originală de asamblare;
U Lacună de material produsă de un atac biologic
(molii) – se introduc fire din lână, asortate cromatic şi cu grosime asemănătoare, formând cele
două sisteme de ţesere. După reţesere se elimină
rezervele de fir de pe verso.

k - consolidare pe suport a conturului ţesăturii de completare (intarsia), detaliu revers.
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r - montarea găitanului, detaliu avers/revers.

l - demontarea din gherghef, detaliu revers.

s - montarea nasturelui, detaliu revers.
m - festonarea suportului de consolidare, detaliu revers.

t - lacuna de material (produsă de molii), detaliu avers.
n - reconstituirea tivului, detaliu avers.

o - montarea găitanului, detaliu revers.

u - reconstituire ţesătură, detaliu revers în timpul restaurării.

p - montarea găitanului, detaliu avers.

v - reconstituire ţesătură (reţesere), detaliu avers.

Fig. 5 (l-v). Cămăgel, detalii, în timpul restaurării.
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a - introducere suporţi din vatelină în mâneci, detaliu.

b - introducere suporţi din vatelină între stani, detaliu.

c - pliere, detaliu.

Fig. 6 şi 7. Cămăgel, ansamblu, faţă şi verso, după restaurare.

Studierea tehnicii de realizare a obiectului, identificarea
degradărilor, precum şi a cauzelor care au dus la producerea lor,
stau la baza stabilirii diagnosticului şi a metodologiei de restaurare a
bunului cultural de patrimoniu.
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d - introducere în cutia de depozitare/transport, detaliu.

Fig. 8 (a-d). Ambalare cămăgel, detalii.
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Abstract: The creation of the twentieth century, which is based on
the British concept of community archaeology, public archaeology, both
theoretically and practically, has developed at an accelerated pace in the
last two decades. Although we have several definitions of this concept, this
is a reflection of the different needs from one community to another,
between regions or countries, which is why we do not want an uniformity
of this concept. Public archaeology aims to bring the archaeologist closer
to society and to encourage the protection and management of the
archaeological heritage in order to enjoy it and pass it on to future
generations. In this process, museums have an important role, both from
the perspective of heritage conservation and the dissemination of
information to the individual and society1.
Keywords: public archaeology, museums, archaeologists, Istanbul
Archaeological Museum.
Cuvinte-cheie: arheologie publică, muzee, arheologi, Muzeul de
Arheologie din Istanbul.

În ultimele decenii problema implicării comunităţii locale, a instituţiilor locale şi regionale precum şi a organismelor decizionale de la nivel
naţional, a voluntarilor, a presei dar şi a celorlalte mijloace de comunicare
(reţele de socializare, bloguri etc.) în cercetarea arheologică, a fost intens
dezbătută în literatura de specialitate, conturându-se mai multe şcoli de
studiu, fiecare având particularităţile sale, dictate de specificul social,
cultural, economic şi politic local sau regional.
Spre exemplu, arheologia publică americană s-a dezvoltat pe trei
paliere diferite: proiecte realizate în colaborare cu comunităţile de nativi,
proiecte de colaborare cu comunităţile locale precum şi dezvoltarea de
programe specifice pentru educaţia publică2.
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În spaţiul anglo-saxon se utilizează cu precădere conceptul de
„community archaeology” deoarece în centrul atenţiei este comunitatea
locală, dar poate include şi aspecte legate de clădiri istorice, peisaje şi
monumente. Arheologia comunităţilor încearcă să înţeleagă şi să interpreteze trecutul folosind voci diversificate şi poate facilita educaţia comună
între arheologi şi localnici3. Această definiţie are limitările sale deoarece
pierde din vedere un aspect important şi anume nevoile comunităţii4.
Conceptul, utilizat cu precădere în spaţiul continental al Europei, a
cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe definiţii, fiecare răspunzând
unei necesităţi legate de cercetarea arheologică, profesia de arheolog,
cadrul legal de protecţie a patrimoniului arheologic sau de gradul de
divulgare a informaţiei arheologice către publicul larg. Aceasta a fost
definită ca ştiinţa ce studiază activităţile umane din trecut, cu scopul de a le
face cunoscute publicului5. Sau, putem spune că arheologia este o ştiinţă
aflată în contact cu societatea iar arheologia publică studiază relaţiile dintre
arheologie şi aceasta, din punct de vedere economic, politic, educaţional,
având totodată şi o componentă aparte, sub aspectul legislaţiei şi
gestionării patrimoniului arheologic6.
Dezvoltarea acestui concept precum şi realizarea de proiecte sub
egida arheologiei publice au avut la bază mai multe cauze: pe de-o parte, în
ultimele decenii, a luat amploare „arheologia comercială”, condusă de
către dezvoltatori particulari excluzând comunităţile locale din procesul
descoperirii, interpretării şi valorificării datelor arheologice; pe de altă
parte, dezvoltarea noilor tehnologii a facilitat şi diversificat sursele de
informare, ceea ce îl determină pe arheolog să ofere constant informaţii
actuale despre munca sa unei societăţi bazate pe consum şi aflată mereu în
mişcare. Un alt factor care a determinat dezvoltarea arheologiei publice
este caracterul tehnic şi limbajul specific al acesteia, neadaptat şi îndreptat
către public7, tendinţă susţinută de către marea majoritate a arheologilor,
aceştia fiind închistaţi în mediul academic şi de cercetare8.
Menţionam anterior că arheologia publică este practica de a
prezenta publicului larg datele arheologice obţinute în urma unor cercetări
de teren, precum şi posibilele interpretări ale acestora. Scopul acesteia este
de a antrena interesul publicului, trecând prin ceea ce au învăţat arheologii,
cu ajutorul cărţilor, broşurilor, expoziţiilor muzeale, prelegerilor, programelor de televiziune şi săpăturilor deschise vizitatorilor.
În ceea ce priveşte România, foarte puţine situri arheologice sunt
amenajate9 spre a fi vizitate de către turişti: Castrul Legiunii a V-a
Macedonica (Turda), castrul şi oraşul roman Porolissum (Jud. Sălaj), Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, cetăţile greceşti din Dobrogea, o parte din cetăţile
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dacice din Munţii Orăştiei etc. Situaţia fericită de la Turda şi de la Ulpia,
unde în apropierea sitului arheologic este şi un muzeu ce adăposteşte
descoperirile de aici, sunt cazuri mai aparte. În ultimii ani, vara, arheologii
organizează evenimente în cadrul cărora vizitatorii nu doar că îi cunosc pe
cei care cercetează trecutul, dar pot vedea cum arată un şantier arheologic
şi câteva dintre artefactele descoperite în acel an. Fără a face o listă
exhaustivă, amintim (acest tip de activitate este unul specific arheologiei
publice din România): Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic de
la Sarmizegetusa Regia (jud. Hunedoara) sau de la Sultana (jud. Călăraşi),
în ambele cazuri se face regulat, Ziua Porţilor Deschise pe şantierul
arheologic de la Oarţa de Sus – Măgura (jud. Maramureş), Ziua Porţilor
Deschise la Situl arheologic Beclean – Băile Figa (jud. Bistriţa-Năsăud),
Ziua Porţilor Deschise Situl Gumelniţa (jud. Călăraşi) sau la Pietroasa Mică Gruiul Dării (jud. Buzău) etc.
Aceste evenimente sunt binevenite, dar sunt insuficiente pentru a
crea şi a menţine o relaţie între arheologi şi societate. Dacă tăiem acest tip
de activitate, o să observăm că publicul român este privat de contactul
direct cu arheologul şi de cercetarea pe care o face în teren şi mai rămâne cu
câte o ştire, din categoria senzaţionalului, despre câte o descoperire
arheologică. Unde se mai intersectează publicul larg cu arheologia este în
muzee, prin prisma descoperirilor arheologice dar, în general, expoziţiile
din România nu fac legătura dintre exponat-arheolog-şantier arheologic ci
eventual cu etapele de conservare şi/sau restaurare ale artefactelor expuse.
În cele ce urmează o să prezentăm o metodă inedită prin care un
muzeu poate să aducă mai aproape de vizitatori arheologul şi munca sa,
într-o notă distinctă şi realistă faţă de cum este ilustrată de către industria
cinemaului, să creeze o legătură între exponat şi descoperitorul acesteia.
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Pavilionul este parte integrantă a complexului Topkapi, fiind construit la ordinul
Sultanului Mahomed al II-lea, în 1472. Din
1953 clădirea găzduieşte colecţia Muzeului de Artă Islamică.
12

Shaw 2003.

Muzeul de Arheologie din Istanbul (Img.1) îşi are originile în
colecţia lui Fethi Ahmet Pasha (1801-1857), expusă din 1846 în două
secţiuni, în Hagia Eirene din aproprierea Palatului Topkapi. Vizirul Âli
Pasha decide reorganizarea colecţiei sub numele de Muzeul Imperial
(Müze-i Húmayun), totodată numindu-l pe Edward Goold curator al
acesteia. În aceeaşi perioadă, Safvet Pasha, Ministru al Educaţiei, decide ca
orice antichitate descoperită în Imperiul Otoman să fie colectată şi trimisă
la Istanbul, fapt ce a condus la creşterea rapidă a colecţiei iniţiale10. Datorită
numărului tot mai mare de artefacte, muzeul a fost reorganizat iar colecţia
relocată de mai multe ori, astfel ca în 1880 să se deschidă publicului, în
clădirea Çinili Köşk sau Pavilionul de Gresie11, avându-l ca şi curator pe
austriacul Anton Dethier.
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Img. 1. Muzeul de Arheologie din Istanbul.

Un moment de cotitură în
dezvoltarea muzeului l-a avut
numirea lui Osman Hamdi Bey
(Img. 2) ca director al Muzeului
Imperial. Acesta s-a născut într-o
familie înstărită şi cu tradiţie în
ocuparea de funcţii administrative sau militare în cadrul
Imperiului Otoman. Tatăl său,
Ibrahim Edhem Pasha, a ocupat
funcţia de Mare Vizir sub ultimul
Sultan al Imperiului Otoman,
Murad al V-lea. Bunicul său,
Hüsrev Pasha, a fost amiralul
flotei imperiale dar şi Mare Vizir,
între 1839-1840. Hüsrev Pasha a
adoptat mai mulţi copii, printre
care şi pe Edhem, acesta fiind
originar din insula Chios12, pe
care i-a educat şi pregătit pentru a
ocupa mai multe funcţii administrative în cadrul Imperiului
Otoman.
Img. 2. Osman Hamdi Bey,
Muzeul de Arheologie din Istanbul.
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Img. 3. Pictorul Osman Hamdi Bey,
Muzeul de Arheologie din Istanbul.
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La fel ca şi tatăl său, Osman Hamdi a studiat şi în străinătate, în
Franţa, la Paris. Deşi planul iniţial a fost de a urma Facultatea de Drept,
Osman Hamdi absolvă École des Beaux Arts unde a învăţat atât pictura,
cât şi sculptura. Se va remarca ca pictor în cadrul şcolii de pictură
orientaliste. Picturile sale impresionează prin atenţia la detalii, atât când
abordează interioare sau reprezentări de moschei, cât şi în cazul portretelor
(Img. 3). Educaţia otomană tradiţională se răsfrânge şi asupra creaţiilor sale,
el evitând să creeze o imagine idilică şi misterioasă a lumii orientale,
deosebindu-se de restul pictorilor orientalişti europeni13.
Întors la Istanbul, Osman Hamdi a ocupat mai multe funcţii administrative iar din 1881 a fost numit director al Muzeului Imperial dar şi al
Academiei de Arte Frumoase (Sanayi-i Nefise Mektebi). Sub conducerea
acestuia, Pavilionul de Gresie este restaurat, azi adăpostind colecţia
Muzeului de Artă Islamică. Dat fiind faptul că numărul de exponante creşte
într-un ritm galopant, în special după ce acesta participă la cercetările
arheologice de la Mound Nemrud şi de la Sidon (Img. 4), cu sprijinul
Sultanului Abdülhamit al II-lea, impresionat de rezultatele cercetătorilor şi
ale artefactelor descoperite, se construieşte o nouă clădire pentru a
adăposti sarcofagele de la Sidon14.
Planul actualului Muzeu de Arheologie a fost realizat de către
arhitectul Vallaury, proiect în cadrul căruia Osman Hamdi s-a implicat
direct, faţa clădirii fiind inspirată din sarcofagul descoperit la SidonSarcofagul femeilor care plâng15. Această clădire a marcat şi prima
construcţie destinată a fi muzeu, din istoria statului turc. Muzeul are 36 de
săli destinate expoziţiilor, 20 la parter şi 16 la etaj, adunând un număr
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impresionant de artefacte din perioada greacă, romană şi bizantină, având
peste 600.000 de monede şi peste 75.000 de tăbliţe cuneiforme, provenite
din diferite zone ale lumii16.
La parterul muzeului, înainte ca vizitatorul să intre în sălile în care
sunt expuse descoperirile din necropola de la Sidon, precum Sarcofagul lui
Alexandru sau „Sarcofagul femeilor care plâng”, acesta trebuie să treacă pe
lângă mica expoziţie dedicată lui Osman Hamdi Bey (Img. 5). Aceasta este
amplasată în mijlocul sălii, forţând vizitatorul să se „ciocnească” de ea şi a
fost gândită sub forma unui unei vitrine circulare. Această formă nu a fost
aleasă întâmplător, deoarece s-a urmărit redarea unui ciclu, de la viaţa
personală a lui Osman Hamdi, abordând dimensiunea de arheolog, pictor
şi muzeolog a acestuia, încheind cu moştenirea pe care a lăsat-o această
figură marcantă a culturii otomane. Fără a „fura” prea multe minute
vizitatorului cu această expoziţie, specialiştii de la Muzeul de Arheologie
din Istanbul au reuşit să creeze o poveste dinamică, să lege descoperirile
arheologice de arheologi, umanizând întreaga colecţie.
Un muzeu nu este doar un „depozit de vechituri”, ci un loc al memoriei, un spaţiu în care individul se educă, o reflexie a societăţii prezente şi
trecute. Muzeul este, de asemenea, şi locul de muncă al arheologilor, şi
nu numai. Conform unei statistici naţionale, peste 50% dintre arheologii
români sunt angajaţi în muzeele naţionale şi judeţene din ţară, 20,85%17
sunt angrenaţi în mediul academic şi, într-o proporţie mult mai redusă, sunt
prezenţi în cadrul unor structuri administrative (Ministerul Culturii şi
serviciile deconcentrate, primării etc.).
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Img. 4. Arheologul Osman Hamdi Bey,
Muzeul de Arheologie din Istanbul.

16

Başgelen 2010, p. 29 şi 71.

17

Borş 2014, p.162.
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Img. 5. Osman Hamdi Bey - Fondatorul
Muzeului de Arheologie şi al Academiei
de Arte Plastice din Istanbul.
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Arheologia publică nu este o modă, ci o necesitate pentru arheologia
naţională, nu este un capriciu sau un moft al unor arheologi, ci respect faţă
de profesia pe care o au, faţă de ştiinţă şi de societate. Muzeele sunt o verigă
importantă a acestui proces, fiind punctul în care individul şi societatea
românească se intersectează cel mai des cu arheologia şi descoperirile pe
care le fac arheologii, dincolo de posibilitatea, încă mult redusă la nivel
naţional, de a vizita un sit sau/şi un şantier arheologic.
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Abstract: The art world has become a vast and complex industry that
incorporates several institutions, all collaborating with each other,
providing artworks with economic value and also intertwining a series of
activities which all have as an end goal educating the target audience.
These activities involve research and development, producing, presenting,
recording and documenting, marketing and critique, promotion,
financing, and nonetheless, publishing. Standardizing art, globalizing it,
has simplified all these transactions. The art environment is not in itself
accessible, therefore the artists that accede this global art scene become
well-known, while the others remain in the shade. Museums hold calls for
future exhibits and art galleries carefully select the artists they represent.
This paper proposes an objective approach towards the way cultural
education and marketing are done, both in private and public art space
facilities. I am also analyzing the NeoNlitic exhibit and the way this was
curated in different exhibition spaces: Romanian Cultural Institute
(Bucharest), Visssual (Braşov), The Underground Gallery (Timişoara),
Buzău County Museum, The National History Museum of Romania
(Bucharest), The Regional History Museum of Varna – Bulgaria and The
Vernissage Culture Center in Cernauti – Ukraine.
Keywords: neolithic, contemporary artworks, museums, art
galleries, auction houses.
Cuvinte-cheie: neolitic, lucrări de artă contemporană, muzee,
galerii de artă, case de licitaţie.

Suntem în faţa unor transformări majore a spaţiilor de consum de
cultură, a muzeelor, prin prisma pandemiei de SARS-COV2 şi a restricţiilor
impuse. Educaţia şi marketingul cultural din mediul privat şi din mediul
public se adaptează la aceste noi variante de expunere sau riscă să îşi piardă
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din importanţă ori să dispară de pe piaţă. Comunicarea unui proiect
cultural realizată tradiţional (afişe, flyere) nu are şansa de a se prezenta
eficient si coerent unui public diversificat, mai ales în perioada pandemiei
SARS-COV2. Evenimentele culturale programate în lunile mai – iunie 2020
au fost amânate pentru lunile septembrie – noiembrie 2020 (Noaptea
Muzeelor, Art Safari, Romanian Design Week), iar majoritatea evenimentelor internaţionale sunt suspendate până în 2021. Casele de licitaţie
s-au adaptat eficient la noua stare de fapt şi propun pentru colecţionarii
interesaţi, licitaţii online.
Aceste licitaţii online ne oferă o perspectivă asupra vânzărilor de
artă, astfel la Sotheby's, pentru licitaţia 20th Century Art: A Different
Perspective (2-11 noiembrie 2020) sumele totale au fost de 420.084 lire
sterline, pentru L'Exigence d'un collectionneur, sa vision du XVIIIe siècle
din 4 noiembrie, peste 1,7 milioane de euro, pentru licitaţia Contemporary
Art, din 21 - 30 octombrie, rezultatele finale au dus la vânzarea de obiecte
de artă pentru suma de aproape 1,4 milioane de euro1. Iar în octombrie
2020, lucrarea semnată de artistul Banksy, Show me the Monet, a fost
achizionată de un colecţionar, în cadrul Casei de Licitaţie Sotheby's, pentru
7,6 milioane de lire sterline2. Pentru licitaţia Thinking Italian Milan
organizată de Christies, desfăşurată între 4 - 5 noiembrie 2020, suma totală
a vânzărilor a fost de peste 6.8 milioane de dolari, iar pentru licitaţia
American Art, organizată pe 28 octombrie 2020, suma finală a fost de
3.701.875 dolari. Suma de peste 1,4 milioane de lire sterline a rezultat în
urma licitaţiei First Open: Post-War & Contemporary Art, din 14 - 27
octombrie3.
Piaţa artei continuă să vândă şi să promoveze activ artiştii, chiar
dacă îşi desfăşoară activitatea mai ales online în această perioadă. Publicul
interesat de artă este doritor de licitaţii, de expoziţii de artă şi de intervenţii
culturale constante. Este o situaţie excepţională, de pandemie, în care
consumul de cultură se realizează de cele mai multe ori exclusiv online, dar
acest consum de cultură este necesar pentru o stare de stabilitate. Astfel, pe
site-urile proprii ale marilor opere, teatre naţionale, muzee au apărut
înregistrări ale celor mai celebre piese. Proiectul Operavision.eu a urcat pe
platforma lor peste 25 de piese de operă printre care se numără: Nunta lui
Figaro, Don Giovani, Madame Butterfly4. Teatrul Bolşoi, pentru prima dată
în istoria sa recentă, a urcat pe pagina sa de Youtube, cu peste 280.000 de
fani, câteva dintre piesele lor emblematice şi a propus un program de
premiere online: Nunta Ţarului a fost disponibilă pe 1 aprilie 2020 şi Marco
Spada pe 4 aprilie 20205.
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6

Insert textul lui Dan Perjovschi:
„Proprietarul lucrării mele expusă la Art
Safari (expusă sub titlul Scoala de la
Bucureşti. când eu am terminat la Iaşi, fără
minima consultare, panotată aiurea etc.) a
scos-o la licitaţie la Artmark. Să-i spunem
casei de licitaţii să anunţe potenţialul nou
cumpărător că alţi 1000 de oameni o să fie
proprietarii aceluiaşi desen pe care-l
redesenez de mână şi îl dau gratis la
următoarele mele vernisaje în ţară sau
afară (am ajuns cu distribuţia la 390)”.

Muzeele din România, dar mai ales cele din străinătatate: British
Museum din Londra, Guggenheim Museum din New York, Musee d'Orsay
din Paris, Rijksmuseum, Amsterdam îşi prezintă colecţiile online, colecţii
ce pot fi accesate oricând, doar cu o conexiune de internet stabilă pe
diferite aparate. Comunicarea interumană a fost întreruptă, astfel muzeele,
şi mai ales galeriile şi muzeele private, au trebuit să îşi adapteze programele
educaţionale şi de marketing cultural la mediul online. Se observă paşi în
schimbările din muzeele din România, unde multe dintre ele se bazează
atât pe vizitele fizice ale publicului cât şi pe o comunicare online, cu un
public nou sau cu publicul lor consacrat. Noaptea Muzeelor ediţia 2020 se
desfăşoară mai ales în variantă online şi o pleiadă de muzee din România
marşează pe conferinţe online, evenimente live postate pe reţelele de
social media, cum a fost şi vernisajul online pentru NeoNlitic 2.0.
Muzeele şi galeriile de artă publice sau private, casele de licitaţie,
piaţa liberă a artei au permis ca anumiţi artişti să fie consideraţi atemporali
în faţa publicului. Anumitor artişti vizuali le sunt (re)create de către
muzeografi, curatori, brokeri, comentatori de artă - istorii proprii, pentru ca
aceştia să fie consideraţi valoroşi, atât din punct de vedere estetic, cât şi din
punct de vedere material. La Art Safari 2020, am văzut doi artişti „flagship”:
Gheorghe Petraşcu versus Sabin Bălaşa, doi artişti din epoci diferite, cu
stiluri diferite şi trasee profesionale complet antitetice. Lui Sabin Bălaşa i s-a
recreat o poveste, povestea albastrului şi a himerelor sale, şi prin asocierea
cu lucrările lui Petraşcu, a devenit un artist complex. Art Safari a venit şi cu
un „război cultural” între Dan Perjovschi şi organizatori, acesta manifestându-şi dorinţa de a nu fi expus la acest eveniment. Dan Perjovschi,
nereuşind să dea jos lucrarea sa expusă la Art Safari, a realizat în octombrie
2020, alte 100 de exemplare – „copii originale” după lucrarea iniţială,
pentru ca ulterior să îşi propună să refacă şi să ofere în mod gratuit alte
exemplare, până va ajunge la 1000 de variante originale6. Acest război
cultural a dus la o altă stare de fapt a statusului pe care îl poate avea un artist
în faţa organizatorilor de expoziţii. Artistul, în acest caz, este cel care
manipulează prin strategii targetate (realizarea de alte 1000 de exemplare
originale) modul în care valoarea unei opere de artă, în timp, este
diminuată.
Cele mai multe muzee publice apelează atât la personalul său
pentru a realiza workshopuri, evenimente pentru diferite categorii de
public, cât şi la apeluri de proiecte exterioare. Pentru o vizibilitate
constantă a evenimentelor, apelarea la servicii externe, din mediul privat
este varianta cea mai eficientă astfel încât să se creeze un parteneriat
public - privat, fiecare entitate venind cu un know-how pertinent.
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Vedem cum la Muzeul MARe/ Muzeul de Artă Recentă, apar
evenimente de dans realizate în colaborare cu fundaţii private cum este
proiectul Dans la MARe - Eventually, everything will make sense (noiembrie 2020), galerii de artă private care realizează evenimente în spaţii
pop-up cum a fost de exemplu Galeria Suprainfinit pentru 2018 - 2019.
ICOM-ul, fondat în 1946, realizează un cadru comun pentru a pune
reperele condiţiilor prealabile unei limbi a muzeologiei. Prin comitetele
sale internaţionale, ICOM dezvoltă recomandări, formule, standarde
menite a facilita munca în muzee şi a stabili valorile definitorii meseriilor
din muzee. Conform ICOM, un muzeu este definit ca un compromis între
mai multe viziuni7. Muzeul trebuie să îşi cunoască publicul, iar publicul
trebuie să fie educat eficient şi corect, prin intermediul expoziţiilor.
Muzeului îi revine dubla cunoaştere a artei şi a publicului. Coroborat
funcţiilor muzeului, de conservare şi cercetare este necesar să se adauge şi
funcţia de educaţie culturală. Printr-un efort colectiv al angajaţilor unui
muzeu, al entităţilor private, vizitatorul trebuie să profite cât mai mult de pe
urma vizitei unui muzeu. Boris Groys aplică teoria „outside in the inside/
afară în interior”8 pentru definirea muzeelor şi a galeriilor de artă. „Outside
in the inside/ Afară în interior” demonstrează cum o operă de artă are o
durată mai mare de supravieţuire şi îşi păstrează forma iniţială într-un spaţiu
de consum de cultură - muzeu, galerie de artă, decât dacă ar fi expusă într-o
locaţie neamenajată. Un obiect pare „mai real” într-un muzeu decât dacă
aceasta s-ar afla în cotidian sau în atelierul unui artist. Perimetrul
convenţional propus de un muzeu face ca materialul suport al operei de
artă să fie intangibil, şi astfel, lucrarea rămâne într-un spaţiu inaccesibil
atingerii privitorului. Am observat în toate expoziţiile NeoNlitic că publicul
se comportă diferit în funcţie de spaţiul ales pentru expunere. În muzee s-a
simţit un pic stingher să discute direct cu artiştii, să fotografieze lucrările
expuse, pe când în galeriile private, publicul a fost emancipat, a comunicat
mai mult, a participat activ la vernisaj, a pus întrebări şi a fotografiat
constant lucrările şi spaţiile de consum de cultură. Arta nu este altceva
decât o formă de comportament9, iar spaţiile de expunere impun un alt
comportament pentru vizitatori.
În cadrul conferinţei EUNAMUS National Museums in a Changing
Europe, 201210 s-a pus problema naţionalului în cadrul muzeelor. Discuţiile
au dus la următoarele concluzii:
A muzeele naţionale trebuie să ajungă la un echilibru între stabilitate
şi schimbare prin (re)formulări, (re)naraţii, (re)meditaţii, (re)profesionalizare,
(re)organizare;
A muzeele naţionale trebuie să se folosească de noile media, social
media, aş putea adăuga acum în 2020, pentru prezentarea atentă a colecţiilor
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internationales entre universalisme et
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Cambridge, 2008, p. 37.
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Immediacy: Contemporary Art vs. History
în “ELH”, vol 37, nr. 27, 1970, The John
Hopkins University Press, p. 308.
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şi a patrimoniului existent. Prezenţa pe social media nu este suficientă
pentru a ajunge la categoriile de public ţintă, pentru a fi vizibil. Este necesar
un departament cu experienţă în social media, în SEO, în editare fotovideo, astfel încât site-urile şi reţelele de social media ale muzeelor să fie
indexate pe motoarele de căutare;
A muzeele naţionale trebuie să colaboreze;
A muzeele naţionale trebuie să realizeze parteneriate cu muzeele
locale şi regionale astfel încât acestea să prezinte un mozaic al identităţii
unei naţiuni. Aş putea adăuga că sunt necesare aceste colaborări, astfel
încât specificul vizual al unei regiuni să fie promovat eficient la nivel
naţional şi la nivel internaţional, prin prisma vizitatorilor din străinătate.

11

Idem

Peter Aronsonn, coordonatorul proiectului EUNAMUS continuă
aceste sfaturi afirmând că:
A muzeele naţionale trebuie să fie instituţii creative autonome;
A muzeele naţionale trebuie să depăşească toate constrângerile
naţionale;
A muzeele naţionale pot să acţioneze în calitate de forumuri pentru
probleme în domeniul artei;
A muzeele naţionale trebuie să ajungă la o nouă audienţă11.
Rolul muzeelor este acela de a fi compendii pertinente ale istoriei
artei naţionale, din care artistul contemporan să se poată inspira pentru noi
lucrări. Proiectul NeoNlitic a pornit de la imaginea Gânditorului şi a Femeii
care stă şi de la motivele neolitice regăsite în muzeele de arheologie şi
istorie din România.
Scopul proiectului NeoNlitic este de a promova producţia artistică
internaţională, prin reinterpretarea actuală a formelor primare de artă
neolitică asociate culturilor Cucuteni, Hamangia şi Gumelniţa. Proiectul a
fost iniţiat în 2018 de Asociaţia Atelierul Wood Be Nice, cu o cofinanţare
constantă din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional - curatoare
Mihaela Ion.
Prima ediţie, desfăşurată pe 2 ani între 2018 – 2019, s-a desfăşurat în
4 oraşe din România: în Bucureşti la Institutul Cultural Român, Braşov la
Visssual, Timişoara la Casa Artelor, Galeria Subterana şi în Buzău, la
Muzeul Judeţean.
Conceptul de NeoNlitic este unul special ales de iniţiatorii
proiectului, punându-se accentul pe reinterpretările contemporane ale
motivelor culturii neolitice, folosindu-se de surse de lumină. De la această
dorinţă de a se folosi sursele de lumină a venit şi numele de „NeoNlitic”
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(Neon – neolitic – NeoNlitic). Peste 80%
dintre lucrările selectate la NeoNlitic au surse
de lumină încorporate în ele.
Conceptul afişului este realizat de Irina
Maria Iliescu, grafician şi artist în cadrul
NeoNlitic 1.0 şi propune o reinterpretare a
statuii neolitice, acesta din urmă fiind acum
un contur care încorporează diferite unelte
contemporane, aparate folosite pentru
consemnarea vizitelor pe termen lung. Pentru
fiecare expoziţie din cadrul NeoNlitic 1.0,
afişul a păstrat aceeaşi imagine centrală, dar
cromatica de ansamblu a fost diferită. Astfel,
fiecare eveniment a avut o identitate cromatică specifică. Pentru evenimentul de la ICR
cromatica a fost roşu, la Visssual în Braşov
culoarea folosită a fost verde, la Casa Artelor
în Timişoara - mov iar la Muzeul Judeţean
Buzău – albastru. Pe lângă afiş, toate ediţiile
NeoNlitic au avut bannere online, promovare
eficientă în online şi offline şi pliante
profesionist realizate cu detalii despre
proiect, artişti şi locaţii. Pentru fiecare oraş în
parte, partenerilor media naţionali li s-au
adăugat o pleiadă de radiouri, site-uri
culturale, televiziuni locale. Proiectul
NeoNlitic între 2018 - 2019 a avut astfel
sprijinul a peste 40 de parteneri media.
Prima expoziţie NeoNlitic cuprinde 30
de exponate - instalaţii luminoase, sculpturi
din lemn, răşină, metal, picturi, obiecte din
ceramică şi material textil, animaţie şi video
mapping, toate lucrările având ca sursă de
inspiraţie motivele estetice ale culturilor
neolitice: Hamangia, Cucuteni, Gumelniţa.
În cadrul NeoNlitic 1.0 expun Daniel
Loagăr şi Andrei Cornea (fondatori Wood Be
Nice şi iniţiatorii proiectului NeoNlitic) şi
artiştii invitaţi: Sasha Meret (Statele Unite
ale Americii), Andreea Toma, Irina Maria,
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Raluca Băjenaru, Marius Gheorghe, Marian Codrea, Beaver, Roxana
Tomescu, Lucian Simion, Alexandru Claudiu Maxim, Gabriel Marin,
Misha Diaconu, Evghenia Gritscu (Ucraina).
Pentru fiecare spaţiu în parte, expoziţia a fost panotată diferit. Astfel
la ICR, în Sala Mare au fost panotate peste 90% dintre lucrări, iar sculpturile
de mari dimensiuni şi realizate pentru a putea fi postate şi afară, au fost
expuse în curtea ICR-ului. De asemenea, lucrările Evgheniei Gritscu, care
au fost concepute pentru a avea lumini în ele, au fost expuse pe treptele de
la intrarea la ICR. La ICR proiectul a avut un public de peste 2500 de
persoane, care au venit atât la vernisaj, la finisaj, cât şi pe perioada de
expunere a proiectului. La Braşov, spaţiul VISSSUAL, hub cultural realizat
în fosta fabrică de încălţăminte TINO, a oferit proiectului izul de industrial.
Fostele linii de producţie şi pereţii nevăruiţi au transformat experienţa
NeoNlitic în două reîntoarceri în timp: cea a culturilor Cucuteni,
Hamangia, Gumelniţa şi cea a perioadei când fabrica TINO era funcţională.
La Timişoara, Casa Artelor ne-a pus la dispoziţie spaţiul Galeriei
Subterana, spaţiu la subsol, întunecat, care a făcut posibil ca lucrările să fie
descoperite prin prisma surselor de lumină pe care le aveau încorporate.
Expoziţia din Timişoara a avut un public de peste 500 de vizitatori, la care
s-au adăugat cei din cadrul Nopţii Muzeelor. Am selectat în mod voit luna
mai 2019 pentru expoziţie, pentru a intra în traseul oficial al Nopţii
Muzeelor. Expoziţia NeoNlitic 1.0 a continuat la Muzeul Judeţean Buzău,
intrând astfel în primul spaţiu de muzeu. Publicul din Buzău a fost interesat
de expoziţie şi un număr de peste 400 de persoane au participat la vernisaj
şi pe parcursul zilelor de expoziţie.
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Pentru a oferi o vizibilitate eficientă proiectului, la toate vernisajele
au participat iniţiatorii proiectului, curatoarea, o parte dintre artiştii
implicaţi, reprezentanţi ai spaţiilor. Publicul a putut avea acces la informaţii
direct de la echipa de organizare, de la artiştii care au reinterpretat
contemporan motivele estetice ale culturilor Cucuteni, Hamangia şi
Gumelniţa.
NeoNlitic 1.0 aidoma NeoNlitic 2.0 s-a bazat pe o cercetare pe
teren a iniţiatorilor proiectului: Daniel Loagăr şi Andrei Cornea. Aceştia au
realizat documentări pe teren în zonele în care culturile Hamangia şi
Cucuteni s-au dezvoltat în România şi Bulgaria, cu menţiunea că în Ucraina
accesul nu a fost posibil din cauza limitărilor impuse de pandemia de
COVID-19. Vizitele pe teren au fost completate cu patru workshopuri
pentru prima ediţie, patru workshopuri desfăşurate în Bucureşti la atelierul
Asociaţiei Wood Be Nice, în cadrul cărora s-a discutat despre reciclarea în
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creaţia artistică, transformarea obiectelor din cotidian în obiecte artistice,
culturile neolitice drept surse de inspiraţie. Aceste workshopuri au
prezentat cadrul pentru networking între artişti şi specialişti în domeniile
vizate (reprezentanţi ai organizaţiilor de reciclare, arheologi, istorici de
artă, artişti vizuali) şi au propus o zonă de comunicare deschisă între artişti
şi publicul interesat de proiect.
Pentru ediţia NeoNlitic 2.0 workshopul a avut loc la MNIR (Muzeul
Naţional de Istorie a României) Bucureşti, într-un spaţiu adaptat la propunerile de distanţare socială cauzate de criza sanitară de COVID-19.
Workshopul din anul 2020 a avut loc pe 5 octombrie şi a avut ca tematici
dezbătute: dr. Mihaela Ion - Arta în neolitic, Cristina Elena Florea - Gumelniţa – O lume dispărută antropologic, Alexandra Ion - Corp şi imaginarul
corpului în Neoliticul din Balcani, Daniel Loagăr şi Andrei Cornea - prezentare proiect NeoNlitic, documentare Bulgaria, artiştii ce vor fi expuşi.
Expoziţia NeoNlitic este un proiect cultural complex care pune
accentul pe relaţia organizatori – curator - artişti – spaţii de consum de
cultură – public internaţional. Folosim texte atât în limba română, cât şi în
limba engleză pentru comunicatele de presă, de asemenea în 2020 am avut
traducători pentru limba bulgară şi ucraineană. De asemenea, este vizibil
modul în care expoziţia şi-a demonstrat importanţa artistică, astfel MNIR,
pentru expoziţia din noiembrie 2020, a alăturat lucrărilor contemporane
peste 21 de artefacte istorice din tezaur.
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Expoziţia NeoNlitic 2.0 este una internaţională atât prin prisma
spaţiilor publice şi private de desfăşurare a evenimentelor: Muzeul Regional
Varna – Bulgaria, Centrul Cultural Vernissage – Cernăuţi (Ucraina), Muzeul
Naţional de Istorie a României – Bucureşti, cât şi prin prisma artiştilor
participanţi selectaţi în urma unui apel public. Astfel au fost selectaţi artiştii:
Neno Belcev (Bg), Sofia from Sofia (Bg) Ina Valentinova (Bg), Evghenia
Gritscu (Ukr), Alex Manea (Ro), Ana Maria Panaitescu (Ro), Astian Rey (Ukr),
Carla Schoppel (Ro), Gergana Ivanova (Bg), Grosu Denisa (Ro), IRLO (Ro),
Lora Markova (Bg), Teodor Ştefan (Ro), Tatiana Zubchenko (Ukr). Pentru
NeoNlitic 2.0 au fost reinvitaţi cinci artişti: Marian Codrea (Ro), Marius
Gheorghe (Ro), Raluca Băjenaru (Ro), Roxana Tomescu (Ro), Andreea Toma
(Ro) şi au expus lucrările care au fost panotate şi la NeoNlitic 1.0.
Proiectul NeoNlitic şi-a construit un public, şi-a dezvoltat prin
intermediul unor strategii culturale o vizibilitate internaţională susţinută.

https://biblioteca-digitala.ro

216

Mihaela ION

NeoNlitic este unul dintre proiecte culturale pornite din mediul privat –
Asociaţia Wood Be Nice, care se adaptează eficient la spaţiile de expunere
din muzeele publice.
Interdisciplinaritatea şi practica, bine definite, sunt modalităţi prin
care educaţia şi marketingul cultural sunt definite pentru un public divers şi
pentru un public care să prindă curajul de a intra în spaţiile de consum de
cultură. Prin modul în care expoziţiile NeoNlitic sunt organizate, acestea
pun accentul pe interdisciplinaritate culturală, pluridisciplinaritate (video
mapping, instalaţii, sculpturi, picturi) şi pe o practică curatorială constantă.
Este sesizat şi aspectul educaţional propus proiectului, prin reinterpretarea
şi readucerea în atenţia publicului prin opere contemporane, a motivelor
estetice neolitice – aspect educaţional semnalizat mai ales prin cele 21 de
artefacte din tezaurul MNIR, panotate la expoziţia din 2020, din Bucureşti.
Expoziţiile NeoNlitic sunt exemple de bune practici vizuale,
estetice, curatoriale şi educaţionale, atât prin intermediul artiştilor selectaţi,
al lucrărilor contemporane realizate, al strategiilor de promovare şi vizibilitate folosite, cât şi al organizării eficiente a proiectului în diferite spaţii de
cultură private şi publice.
Fotografiile fac parte din arhiva personală, arhiva NeoNlitic,
arhiva Asociaţiei Wood Be Nice.
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Abstract: Contemporary museums are dynamic organizations that
are increasingly more appealing to children and their families.
Nevertheless, the existence of installations specially designed for children
would enhance not only the visit experience but also its educational/
cultural impact. This paper presents some points of reference to assist
museums to develop more attractive and effective installations for
children. The installations designed by the Da'DeCe Association for
various types of museums are presented as models to inspire.
Keywords: museums for children, museum installations, learning in
museums.
Cuvinte-cheie: muzee pentru copii, instalaţii muzeale, învăţarea în
muzee.

Introducere
Probabil că cea mai folosită definiţie a muzeului este cea asumată de
International Council of Museums (ICOM) în anul 2007: „Un muzeu este o
instituţie non-profit, permanentă, în serviciul societăţii şi al dezvoltării sale,
deschisă publicului, care dobândeşte, conservă, cercetează, comunică şi
expune patrimoniul tangibil şi intangibil al umanităţii şi al mediului său în
scopul educaţiei, studiu şi plăcere”. Această definiţie, avută de altfel în
vedere şi de legislaţia în domeniu din România, nu mai corespunde dinamismului muzeelor contemporane, care sunt organizaţii complexe, care
relaţionează în modalităţi foarte diverse cu categorii numeroase de public,
inclusiv cu copiii. Avându-se în vedere aceste evoluţii, ICOM a pus în
dezbatere în cursul anului 2019 o nouă definiţie: „Muzeele sunt spaţii
democratice, incluzive şi polifonice pentru dialog critic despre trecut şi
viitor. Recunoscând şi abordând conflictele şi provocările prezentului, ele
deţin artefacte în custodie pentru societate, protejează amintiri diverse
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pentru generaţiile viitoare şi garantează drepturi egale şi acces egal la
patrimoniu pentru toţi oamenii. Muzeele nu au scop lucrativ. Acestea sunt
participative şi transparente şi lucrează în parteneriat activ cu şi pentru
diverse comunităţi pentru a colecta, păstra, cerceta, interpreta, expune şi
îmbunătăţi înţelegerea lumii, urmărind să contribuie la demnitatea umană
şi la justiţia socială, egalitatea globală şi bunăstarea planetară”. Nu toţi
reprezentanţii sectorului muzeal global au agreat însă această definiţie, de
aceea se lucrează în continuare pentru a se surprinde complexitatea acestor
organizaţii.
Printre evoluţiile cele mai pregnante ale muzeelor din ultimele
decenii este deschiderea lor către copii, respectiv către familiile cu copii. În
acest context este nevoie ca specialiştii din muzee nu doar să traducă
patrimoniul pe înţelesul copiilor, ci mai ales să construiască un limbaj
comun cu aceştia. A crea un limbaj comun înseamnă a avea răbdare şi a
parcurge împreună mai multe etape, a le da timpul necesar pentru realizare
şi reflecţie. De asemenea, presupune adaptarea continuă a unor concepte
abstracte la nivelul cel mai concret al intereselor copiilor. Acest lucru
permite ca muzeele să devină nu numai spaţii de reflecţie pentru copii şi
familiile lor, dar şi locuri de creaţie, un cadru încurajator pentru iniţiative
diverse în această direcţie.
În consonanţă cu aceste evoluţii, asociaţia Da'DeCe a fost înfiinţată
cu scopul de a traduce patrimoniul în funcţie de interesele şi particularităţile familiilor şi copiilor, însă, treptat, a ajuns să creeze elemente de
limbaj comun, cu ajutorul copiilor. Acest lucru s-a întâmplat progresiv,
începând cu ateliere de educaţie muzeală, în care rolul principal îl are
educatorul muzeal şi modul acestuia de interacţiune cu vizitatorii,
completat de o scenografie elaborată şi adaptată caracteristicilor de vârstă
ale grupului. S-a ajuns la instrumente interactive menite să le ofere copiilor
care vizitează muzee o experienţă autonomă, cum sunt expoziţiile sau
instalaţiile interactive.
Prezentul articol este un demers de analiză a acestui proces, urmărindu-se ca experienţa asociaţiei să devină un punct de reper pentru
muzeografii şi educatorii interesaţi de educaţia copiilor, pornind de la
patrimoniul muzeal. Prima parte analizează succint conceptul de instalaţie
muzeală. Acest concept este deconstruit, avându-se în vedere capacitatea
sa de a contribui la asigurarea unei experienţe, în egală măsură educaţională
şi provocatoare pentru copii. Următoarea secţiune analizează diversele
instalaţii muzeale dedicate copiilor, realizate de către asociaţia Da'DeCe
în ultimii ani, documentând un efort continuu de aprofundare a acestui
concept.

https://biblioteca-digitala.ro

219

Anuarul Muzeului de Artă Tulcea / DOBRO-ART / Nr. 4 / 2020

Ce înseamnă instalaţie interactivă?
Ceea ce vom denumi în continuare ca fiind instalaţie interactivă se
poate regăsi, în accepţia noastră, într-o varietate de forme şi moduri de
interacţiune cu publicul. Instalaţia interactivă se referă la un obiect şi/sau
spaţiu bine delimitat, amenajat în aşa fel încât să-i ofere accesul vizitatorului într-un mod ludic la un set de semnificaţii ale patrimoniului
muzeului respectiv. Explorarea conţinutului cultural se poate face în
diverse moduri, implicând de fiecare dată tipuri diferite de învăţare,
apelând la diverse tipuri de inteligenţă, folosind simţurile sau, mai degrabă,
abilităţile cognitive ale vizitatorilor etc. De fiecare dată abordarea se face în
legătură cu interesele publicului ţintă identificat şi cu patrimoniul la care
se face referire. În acest sens, asociaţia a creat, sub umbrela generoasă a
conceptului general de instalaţie interactivă, board-game-uri sau kituri
senzoriale, tonomate de poveşti sau replici miniaturale ale unor clădiri de
patrimoniu, oferind experienţe complexe vizitatorilor.
Instalaţii muzeale pentru copii sau muzeul ca loc de joacă
Muzeele pot fi pentru copii spaţii complexe, de dezvoltare personală, de învăţare, dar şi de divertisment. În prezent, forma de învăţare
căutată de publicul muzeelor, în general, este învăţarea de tip free-choice,
experienţială (Falk & Dierking, 2016). Acest tip de învăţare este unul dintre
cele mai populare tipuri de învăţare printre şi pentru copii. Mai mult,
aceştia nici nu au în vedere în mod explicit învăţarea – ei doresc experienţe
inedite, vor să se joace neîngrădiţi în orice spaţiu în care merg, inclusiv în
muzee. Acestea au acceptat/vor accepta această abordare dacă doresc să
devină relevante pentru un public numeros şi divers. Avându-se în vedere
acest lucru, colecţiile trebuie prezentate pornind de la premisa unui public
pentru care învăţarea se desfăşoară în manieră proprie, din experienţa
vizitei la muzeu. De fapt free-choice learning este o învăţare experienţială,
tacită. Ea activează resursele cognitive individuale ale vizitatorului, particularităţile sale de a învăţa, opţiunile sale morale etc. (Falk, Storksdieck &
Dierking, 2007). Adulţii pot face acest lucru independent, chiar conştient
de acest proces. Copiii însă trebuie susţinuţi în acest demers.
Diverse studii arată că vizitarea muzeelor de către copii generează
numeroase efecte pozitive (Luke & Windleharth, 2013; Munley & Center,
2012; Shine & Acosta, 2000; Weier, 2004). Cel mai evident este dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul specific muzeului. Însă acesta nu este
singurul beneficiu, şi probabil nu este nici cel mai important. În muzeu
copiii pot învăţa să fie mai empatici, să se exprime creativ, să înţeleagă
mai bine mecanismele sociale.
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Expunerea patrimoniului pentru public, în muzee, nu este numai o
chestiune de prezenţă fizică, de prezentare într-un mod estetic a celor mai
valoroase piese din colecţiile unui muzeu. Artefactele expuse sunt alese şi
prezentate în aşa fel încât să pară reale, dar capabile să genereze trei tipuri
de interacţiuni: activităţi de tip hands-on (acolo unde este posibil, altfel
folosindu-se o serie de elemente complementare), mind-on (provocare din
punct de vedere mental) şi heart-on (interactiv din punct de vedere
sentimental) (Wagensberg, 2005, p. 311). Deşi întreaga expunere a unui
muzeu ar trebui să aibă în vedere această abordare, muzeele integrează în
expunerea lor instalaţii interactive care sintetizează, în mod explicit şi
focalizat mesaje cheie, în jurul unor teme centrale, pe care doresc să le
transmită vizitatorilor.
Aceste instalaţii interactive au rolul de a aduce patrimoniul mai
aproape de public (familii şi copii în contextul acestui studiu) prin mijloace
participative şi experienţiale. Ele facilitează imersiunea copiilor (şi a
familiilor) într-o activitate în timpul căreia aceştia se simt liberi, se pot
exprima în ritmul şi în stilul lor, având drept rezultat un proces de învăţare
despre sine, abilităţile sale, precum şi despre lumea externă (HooperGreenhill, 2009). Stimularea cunoaşterii prin experiment şi creativitate
într-un mod prietenos şi adaptat, pornind de la nevoile vizitatorilor (familii
şi copii în acest caz) face ca instalaţiile să fie nu numai instrumente de
educaţie culturală, de stimulare intelectuală şi emoţională a copiilor, ci şi
mijloace eficiente de a atrage un număr mare de vizitatori, atât copii, cât şi
adulţi. Astfel muzeele nu numai că sunt mai eficiente în raport cu publicul
format din familii şi copii, dar au impact şi asupra unui număr crescut de
persoane.
Pentru a fi proiectate cât mai bine, adică să se obţină impactul dorit
prin utilizarea lor de către familii şi copii, instalaţiile ar trebui să fie
proiectate în funcţie de utilizatori. Cu alte cuvinte este necesar să se ţină
cont de caracteristicile, de interesele lor, de modul în care doresc să
exploreze patrimoniul şi chiar şi de curiozităţile privind tematica şi
patrimoniul muzeului care găzduieşte instalaţiile. De asemenea, ar trebui
să se aibă în vedere contextul în care va avea loc vizita, respectiv
comportamentul în muzeu şi modul de socializare al familiilor vizate.
Copiii nu vin la muzeu singuri – vin cu părinţii şi fraţii, vin cu prietenii, vin
cu grădiniţa sau şcoala. Şi pentru copii, ca şi pentru adulţi, vizitarea
muzeului este o experienţă socială (Coffee, 2007), iar interacţiunea cu
persoanele din grup influenţează şi modul de raportare la muzeu şi oferta
sa. Utilizarea unei instalaţii muzeale oferă cadrul pentru mai multe tipuri
de interacţiuni: cu adulţii şi alţi copii, cu mediul/muzeul şi cu tehnologia
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(Andre, Durksen & Volman, 2017). Acestea facilitează şi stimulează curiozitatea, entuziasmul, experienţe memorabile, discuţiile şi explorările în timpul
vizitării, ducând spre dobândirea unor cunoştinţe şi chiar abilităţi noi.
O modalitate de a se realiza instalaţii eficiente din punct de vedere
educaţional şi cultural, dar şi atractive pentru copii este prin studierea
publicului. O altă modalitate, şi mai potrivită, este de a se proiecta instalaţia
chiar împreună cu copiii/familiile. Dându-le ocazia acestora de a construi
propria lor instalaţie, împreună sau cu monitorizarea unor curatori şi a altor
specialişti, publicul interacţionează într-un fel mai profund (şi plăcut) cu
patrimoniul. Totuşi, chiar dacă vizitatorii preferă să construiască propriul
lor spaţiu de interacţiune cu patrimoniul, input-urile venite de la cei care
cunosc patrimoniul sunt utile pentru o mai bună şi complexă experienţă
(Lischke, 2014).
De asemenea, procesul de proiectare a unei instalaţii ar trebui să fie
rezultat al muncii unei echipe interdisciplinare. Argumentele pentru
aceasta sunt multiple. O astfel de echipă asigură o interpretare mai
complexă şi nuanţată a patrimoniului. Fiecare obiect din muzeu
încorporează mai multe istorii, mai multe dimensiuni, care pot fi puse
mai bine în evidenţă de o astfel de echipă. Patrimoniul unui muzeu nu
înseamnă numai obiecte (vechi, unice, valoroase etc.). El este despre
obiecte, despre istoria lor, despre experienţele asociate, despre creatorul
lui, despre proprietarii lui din trecut şi din prezent, despre imaginea sa sau
chiar despre lipsa lui (Heumann Gurian, 1999). O echipă multidisciplinară
le poate aduce la suprafaţă şi găsi cele mai bune modalităţi de prezentare a
acestora. Din această echipă ar trebui să facă parte nu numai specialiştii
„obişnuiţi” ai muzeului, ci şi arhitecţi, designeri, psihologi etc. Perspectiva
acestora poate contribui la realizarea unei instalaţii care să ofere copiilor şi
părinţilor o experienţă unică.
Pentru proiectarea acestei experienţe există un model validat de
muzee, codificat sub acronimul IPOP: Ideas-People-Objects-Physical
(Beghetto, 2014). Componentele proiectate sunt:
A Idei - cunoştinţe reprezentate în perspective informaţionale şi
interpretări;
A Oameni - vieţile altora reprezentate în poveşti, biografii, videoclipuri, fotografii şi audio;
A Obiecte - artefacte expuse în descrieri, context estetic;
A Elemente fizice - dimensiune materializată prin mişcare, atingere,
lumini, sunete şi mirosuri.
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Combinarea acestor elemente şi explorarea liberă a lor determină
experienţe cu care să poată rezona vizitatorii. Astfel vizita la muzeu nu mai
este despre alţii şi despre obiecte, capătă semnificaţie personală. În plus,
copiilor (şi nu numai lor) le prilejuieşte şi bucuria unui joc inedit, poate
chiar le dă ocazia să îşi exprime creativitatea.
Formele de concretizare a acestor instalaţii sunt diverse, dar
probabil că cele mai frecvente sunt sub forma unor „staţii de lucru” unde
copiii desfăşoară anumite activităţi. Experimentul prin mijloace fizice şi
mecanice este o metodă eficientă care îi ajută pe copii, alături de părinţi, să
înţeleagă şi să interiorizeze idei, concepte legate de ceea ce văd în muzeu.
Instalaţiile interactive pot, prin manipulare şi expunere la informaţii, crea
legături mentale şi emoţionale, genera experienţe care să-i ajute pe copii să
privească cu un nivel mai ridicat de curiozitate artefactele expuse în
muzeu, decât ar face-o în cazul unei vizite clasice şi, în consecinţă, să
petreacă mai mult timp în muzeu, să se gândească la ce a văzut şi aflat, să
împărtăşească experienţa atât cu cei cu care au fost la muzeu, cât şi cu alţi
prieteni.
Ideea de interactivitate în muzee, inclusiv în contextul unor instalaţii
din muzee, s-a îndreptat în ultimii ani tot mai mult spre digital şi noile
tehnologii. Deşi acestea oferă numeroase facilităţi şi prezintă avantaje, în
timp ce copiii par să prefere acest gen de interacţiune, unii specialişti
argumentează de ce mijloacele digitale nu sunt suficiente pentru a
interacţiona într-un mod transformator cu patrimoniul (Ringel, 2005).
Instalaţiile interactive marca Da'DeCe
Asociaţia Da'DeCe a fost înfiinţată cu scopul de a traduce patrimoniul în funcţie de interesele şi particularităţile publicului, însă, treptat, a
ajuns să creeze mai multe elemente de limbaj comun între specialişti şi
public. Acest lucru s-a întâmplat progresiv, începând cu ateliere de
educaţie muzeală în care rolul principal îl are educatorul muzeal şi modul
acestuia de interacţiune cu vizitatorii, completat de o scenografie elaborată
şi adaptată caracteristicilor de vârstă ale grupului. Şi am ajuns treptat la
instrumente interactive menite să-i ofere vizitatorului (familia cu copii) o
experienţă autonomă, cum sunt expoziţiile sau instalaţiile interactive.
Dorinţa de a explora, experimenta şi testa în permanenţă limitele
educaţiei muzeale a fost tradusă de către asociaţia noastră în crearea de
instalaţii interactive prin intermediul unor proiecte inovatoare co-finanţate
de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Ele sunt disponibile în cadrul
câtorva muzee din Bucureşti şi din ţară: Muzeul de Artă din Tulcea, Casa
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Avramide din Tulcea, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din
Bucureşti, Muzeul de Artă din Baia Mare, Muzeul Theodor Aman, Muzeul
ASTRA din Sibiu şi Muzeul Nicolae Minovici.
La Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi s-a realizat un joc
pentru copii de 6-12 ani care porneşte de la formarea unor puzzle-uri cu
hărţi vechi prin care este ilustrată evoluţia reprezentării cartografice a
provinciilor româneşti şi importanţa lor în istoria cartografiei. Scopul
jocului este familiarizarea cu conceptul de hartă şi trezirea curiozităţii
copiilor pentru ea, prin oferirea de informaţii şi chei de descifrare a hărţilor.
Iată, succint, cum se joacă. Copilul/jucătorul primeşte un „jurnal de bord”
cu instrucţiuni. Masa de joc este un adevărat „panou de control”, unde se
găsesc atât informaţii despre hărţi – conţinute într-o „fişă de destinaţie” şi
povestea hărţii spusă de ea însăşi, de cartograf sau chiar de un alt
personaj din epocă –, cât şi provocări de soluţionat, fie după ce a realizat
puzzle-ul şi poate inspecta harta, fie căutând harta respectivă în original, în
muzeu. Misiunile au şi rol educativ şi pot fi îndeplinite atât individual, cât
şi în echipă.
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Casa Avramide din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” (ICEM) constituie punctul de plecare pentru o instalaţie
interactivă în formă de căsuţă pentru copii de 2-6 ani, plasată în holul
casei istorice care a aparţinut prosperului industriaş tulcean din secolul
al XIX-lea. Copiii pot „intra” în casa miniaturală şi pot explora istoria casei
şi a familiei care a locuit aici, atât citind şi discutând informaţiile furnizate,
cât şi folosind story cubes cu imagini inspirate de elemente din decoraţia
originală a casei. De asemenea, ei se pot juca cu membrii familiei
Avramide, recreaţi din material textil.

Fig. 2. Casa în casă, Casa Avramide, Tulcea.

În Muzeul de Artă din cadrul ICEM Tulcea s-a realizat un joc de cărţi
pentru copiii mai mari de 6 ani în care, pornind de la picturi care reprezintă
cele 13 etnii din Dobrogea, se formează seturi de carduri asociate
aceleiaşi etnii. Setul cuprinde mai multe elemente: informaţii despre etnie,
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Fig. 3. Împreună, Muzeul de Artă, Tulcea.

informaţii despre artişti din etnia respectivă, picturi sau detalii din picturi
care ilustrează elemente caracteristice etniei etc. Apoi copiii explorează
muzeul pentru a identifica lucrările asociate jocului.
Pornind de la unul dintre principiile asociaţiei, acela al folosirii
storytelling-ului pentru a apropia vizitatorii de patrimoniu, la Muzeul
Theodor Aman a fost realizat un tonomat de poveşti. Combinând elemente
mecanice, elemente digitale, un design original şi interpretarea creativă a
patrimoniului muzeal, a fost conceput astfel un obiect unic, prin
intermediul căruia vizitatorii pot asculta poveşti, care nu numai că sunt
inspirate de obiectele din muzeu, dar sunt şi spuse de respectivele obiecte
sau de către personajele ilustrate în lucrările selectate. Prin intermediul
unor fişe de lucru, experienţa vizitatorului se poate completa ulterior,
oferind o perspectivă şi mai complexă asupra creaţiei lui Theodor Aman.
La Muzeul de Artă din Baia Mare a fost creată o trusă senzorială prin
intermediul căreia vizitatorii cei mai mici pot descoperi o parte dintre
picturile din patrimoniul muzeului folosindu-şi simţurile. Cu un design
special şi ergonomic, trusa poate fi purtată cu uşurinţă de către părinţi prin
sălile muzeului, oferindu-le posibilitatea să aleagă ordinea activităţilor şi
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Fig. 5. Trusa de privit în muzeu, Muzeul
Judeţean de Artă Centrul Artistic Baia Mare.

dozarea lor pe parcursul vizitei stimulând cunoaşterea senzorială prin
elemente care solicită văzul, simţul tactil şi auzul micilor vizitatori.
La Muzeul ASTRA din Sibiu au fost create o serie de mecanisme
asemănătoare celor tradiţionale de prelucrare a textilelor din expoziţia
permanentă a muzeului. Parcurgând un traseu în zona „textile” a muzeului,
copiii vor putea utiliza miniaturi ale instalaţiilor hidraulice tradiţionale.
Astfel vor experimenta şi înţelege cum lâna de oaie se transformă în
îmbrăcăminte.
La Muzeul Nicolae Minovici s-a reuşit integrarea unui bogat
conţinut etnografic într-un obiect aparte, denumit Lada Sfintei Vineri.
Aceasta cuprinde o serie de propuneri de activităţi pentru familii pornind
de la patrimoniul expus în muzeu, care pot fi desfăşurate atât în exteriorul,
cât şi în interiorul muzeului. Pretextul jocurilor asociate lăzii sunt cinci
animale inspirate de obiecte de artă tradiţională românească din
colecţiile muzeului. Acestea trebuie „îmblânzite” de copii prin jocuri şi
poveşti inspirate de datini, legende şi credinţe populare. Lada poate fi
folosită atât de către copiii care deja ştiu să citească independent, cât şi de
familii cu copii mai mici.
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Fig. 6. Piuă şi vâltoare,
Complexul Naţional Muzeal
Astra, Sibiu.

Fig. 7. Lada Sfintei Vineri,
Muzeul Nicolae Minovici,
Bucureşti.
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Gânduri de final
Echipa implicată în proiectele asociaţiei, de construire de instalaţii
muzeale adresate copiilor, a avut în vedere mai multe ingrediente de
succes, credem noi. La baza interacţiunii cu familiile şi copiii stă conceptul
de storytelling. Uneori este patrimoniul care se adresează copiilor, alteori
povestitorii sunt chiar copiii şi familiile lor. Instalaţiile au o componentă
interactivă care face experienţa vizitei la muzeu mai plăcută şi mai
dinamică, precum şi o componentă educativă axată în special pe ideea
de joc, ca instrument de învăţare. Astfel copiii îşi însuşesc cunoştinţe şi
abilităţi noi şi se familiarizează cu obiectele de patrimoniu, dar şi cu
elemente care ţin de conservarea şi mai buna gestionare a colecţiilor
muzeale. Optimizarea acestor procese porneşte de la implicarea copiilor în
faza de proiectare a instalaţiei, respectiv de testare a instalaţiilor propuse.
Toate instalaţiile proiectate de către asociaţia Da'DeCe au contribuit
în aceşti ultimi câţiva ani, credem noi, la schimbarea percepţiei publicului
asupra muzeelor respective, acestea fiind privite ca nişte spaţii mai primitoare, în care se poate petrece un timp plăcut în familie.
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Informaţii privind instalaţiile realizate sunt disponibile şi online:
https://asociatiadadece.ro/interventii-in-muzee/.
Mai multe detalii despre proiectele Asociaţiei Da'DeCe şi resurse
libere, utile educatorilor muzeali sau cadrelor didactice, pe site-ul organizaţiei: www.asociatiadadece.ro.
Asociaţia Da'DeCe a fost înfiinţată în anul 2011, cu denumirea De
Dragul Artei, schimbându-şi numele în anul 2013. Asociaţia este unul
dintre cei mai cunoscuţi ofertanţi de programe de educaţie culturală pentru
copii, fiind menţionată şi în Strategia Culturală a Bucureştiului. Asociaţia
promovează educaţia culturală, cu precădere pe cea muzeală, în rândul
familiilor şi copiilor în moduri inedite, umărind înţelegerea de către publicul tânăr a semnificaţiei culturii în sens larg şi facilitând în mod special
accesul spiritual şi fizic la patrimonial cultural. Proiectele asociaţiei sunt
legate direct de muzee şi alte spaţii culturale, de-a lungul timpului asociaţia
colaborând cu majoritatea muzeelor bucureştene şi cu altele din ţară (ClujNapoca, Constanţa, Iaşi, Tulcea, Braşov, Baia Mare, Sibiu, Vânătorii Mici).
Asociaţia a creat anual contexte inovative (ateliere, ghiduri, trasee tematice,
expoziţii şi instalaţii interactive, publicaţii, audioghiduri) pentru a uşura
accesul copiilor la cultură, militând pentru educaţia în asociere cu arta
contemporană, patrimoniul, filosofia, literatura, istoria.
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Abstract: Almost 400 years of Ottoman domination has left an
imprint over the Dobrudjan culture, a space which during millennia has
become a cradle of relief for many populations. The decorative arts
collection contains household items that bear the imprint of the good taste
of Western European and also Oriental craftsmen, along with various
decorative objects made by visual artists. They are revitalized by the
restoration operations to which they are subjected and which improve
their state of preservation, thus opening up the possibility of their
exhibiting.
Keywords: brazier, copper, corrosion, washstand, mechanical
cleaning, benzotriazole, complexone III, inhibitor.
Cuvinte-cheie: Mangal, cupru, coroziune, lavoar, curăţare
mecanică, benzotriazol, complexon III, inhibitor.

Cei peste patru sute de ani de dominaţie otomană şi-au pus amprenta
asupra culturii dobrogene, spaţiu ce de-a lungul mileniilor a devenit leagăn
de alinare a multor populaţii. În cadrul colecţiei de artă decorativă, sunt
cuprinse obiecte de utilitate casnică ce poartă amprenta bunului-gust al
meşteşugarilor vest-europeni dar şi orientali, alături de diverse obiecte
decorative realizate de artişti plastici. În Dobrogea, muzeele noastre deţin
un bogat patrimoniu cultural oriental. Din colecţia de artă decorativă
orientală am ales îmbogăţirea acesteia prin restaurarea unui obiect ce
poartă denumirea de „mangal” sau „vas de cărbuni”, denumire atribuită
vaselor metalice preponderent din alamă, utilizate pentru încălzirea
spaţiului interior. Acesta se afla într-o stare de conservare precară,
neputând fi expus.
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Vasul este realizat dintr-un picior
gol pe interior, iar partea superioară este
mai mare, largă, evazată, cu o bordură
lată, orizontală. Pe corpul acestei zone
sunt fixate mânere cu forme arcuite,
inspirate din formele vegetale, câte unul
pe fiecare latură, opus poziţionate,
fixate pe câte un ax. Axurile sunt prinse
cu ajutorul a câte două nituri din cupru,
fiecare.
Corpul, de picior este fixat cu
ajutorul a cinci nituri din cupru.

Fig. 1. Obiectul,
înainte de restaurare.

Pe vas este realizat un model liniar
concentric, din linii paralele care realizează prin poziţionare o anumită ritmicitate.
Obiectul are o înălţime de 340 mm,
diametrul superior este de 515 mm şi diametrul inferior, al bazei, este de 345 mm.
Tehnicile utilizate pentru realizarea obiectului sunt: turnare, tăiere,
ciocănire, nituire, incizare.
De ce am spus „denumit”? Simplu!
În momentul în care am adus
obiectul în laboratorul de restaurare metal
a început evaluarea formelor de degradare
existente pe suprafaţa obiectului.
Fig. 2. Partea superioară, înainte de restaurare.
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Fig. 4. Pete de oxidare pe bordura vasului superior.

Fig. 3. Mâner, cu oxidări şi urme de prelingere a
unor lichide.

Fig. 5. Diferite forme de degradare.

Am concluzionat faptul că obiectul nu prezintă forme de
degradare specifice arderii, zgură, modificări chimice, alte
depuneri din urma arderilor, concluzia: obiectul, chiar dacă
păstrează formele specifice arzătoarelor orientale, este posibil să
nu fi avut scopul de a încălzi băuturile şi alimentele.

Fig. 6. Zona de nituire, în interior, cu oxidare puternică şi depuneri de minerale şi săruri.
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Partea superioară este, după părerea mea, prea mare pentru a
rămâne intactă în urma arderilor succesive, iar metalul s-ar fi degradat
iremediabil. Pe interiorul vasului observăm urme de depuneri de minerale
(sedimentări) inelar poziţionate. Acestea, dar şi alte substanţe, au antrenat
cloruri şi au determinat apariţia unei patine maligne de culoare verde
albicios cu aspect prăfos.
Pete de oxidare sunt şi pe bordura obiectului, mânere şi uşor, în
modelul liniar de pe exteriorul vasului. Întorcând vasul, am observat pe
verso, din zona de nituire, urme cauzate de prelingerea unor lichide.
Acestea sunt evidenţiate de forme agresive de degradare, cauzate de o
puternică oxidare activă. De asemenea, nici aici nu sunt vizibile urme de
ardere şi forme de degradare specifice acesteia. Analizarea ne ajută să
concluzionăm că obiectul a fost utilizat pentru lichide, posibil având o
folosire ca vas pentru spălare, tip lavoar.
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Descrierea lucrărilor de conservare şi restaurare efectuate

Fig. 11-14. Probe de curăţare mecanică şi
de curăţare chimică.

S-a efectuat desprăfuirea obiectului. Petele de grăsime au fost îndepărtate iniţial cu bisturiul, mecanic, şi cu ajutorul terebentinei, stratul rămas.
Vasul a fost supus curăţării chimice prin imersarea acestuia într-o
soluţie de Complexon III realizată în apă distilată, cu o concentraţie de
3,72%. Tot în acel moment, am observat că din vas, pe la nituire, nu s-a
pierdut soluţie aplicată în vederea îndepărtării oxizilor de cupru; un alt
motiv să cred că obiectul a avut scop de a ţine lichide. Soluţia de curăţare a
fost neutralizată prin mai multe clătiri în apă distilată.
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Fig. 15 şi 16. Curăţarea mecanică a suprafeţei.

A urmat curăţarea mecanică a întregii suprafeţe cu ajutorul periilor
din bronz. Suprafaţa a fost lustruită cu pâslă şi finisată cu puf din bumbac.
Neutralizarea finală şi stabilizarea materialului s-a realizat prin imersare în
soluţie inhibatoare de benzotriazol diluat în alcool etilic, în concentraţie de
2%, pentru o perioadă de două ore.
Suprafaţa s-a peliculizat, pentru protejare, cu o soluţie de Paraloid B
72 diluat 5% în acetonă 45% şi toluen 50%. S-a obţinut un obiect stabilizat,
curăţat, care aminteşte de minuţiozitatea meşterilor orientali.
Obiectul şi-a primit locul în expoziţia permanentă a Muzeului de
Artă, în sala mare.
Restaurarea reuşeşte să mijlocească valorificarea patrimoniului
cultural şi totodată ajută în activitatea de cercetare.
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Fig. 18 şi 19. Obiectul, înainte şi după restaurare.

Fig. 20. Obiectul, după restaurare (detaliu).

Fig. 21. Partea superioară, după restaurare.
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Abstract: Composed of three registers, the artwork presents the story
of an Oriental piece. Handmade in the tooling technique, the bath bowl is
part of the Oriental decorative arts collection from the Tulcea Fine Arts
Museum and has been chosen as the logo of the fourth edition of the
National Communication Session dedicated to heritage and education in
the Romanian art museums. In our paper we present the following: a short
history of public baths, with accent on the Oriental bath (the hamam); the
techniques these types of objects (bath bowls) were made in; the
restoration and conservation processes that have restored the original
appearance of the object we are presenting. Made by Anonymous
craftsmen, these special objects played an important role in the social life
of Muslims.
Keywords: bath bowl, hamam, restoration, conservation, tooling.
Cuvinte-cheie: vas de baie, hamam, restaurare, conservare,
repousse.

Lucrat manual, în tehnica repousse, vasul de baie a servit ca obiect
de folosinţă în hamam (baia turcească). Printre multe alte obiecte, această
piesă face parte din Colecţia de artă orientală a Muzeului de Artă tulcean.
În restaurarea fiecărei piese din această colecţie am încercat să fac
legătura cu contextul istoric, căutând să aflu şi să creionez, pe cât posibil,
povestea fiecărui obiect.
Lucrarea prezintă povestea unui frumos obiect ce aparţine şi a servit
timp de secole, fascinantei lumi orientale. Pentru frumuseţea decorului, a
fost ales să reprezinte sigla Sesiunii Naţionale de Comunicări „Patrimoniul
şi Educaţia în Muzeele de Artă”, ediţia a IV-a.
Lucrarea va prezenta următoarele trei aspecte importante:
A Scurt istoric al băilor publice, în special al băii orientale (hamamul);
A Tehnici şi modalităţi de confecţionare a obiectelor de acest gen;
A Intervenţii de restaurare şi conservare pentru redarea aspectului
iniţial.
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Hamamul, simbol al tradiţiilor şi obiceiurilor turceşti, este varianta
orientală a băii cu aburi, distingându-se prin faptul că se axează mai mult
pe apă decât pe vaporii din aer. Acest fapt este demonstrat şi de uzura
obiectului prezentat.
Tradiţia băilor publice datează din timpul Romei Antice, sub forma
termelor. Otomanii au preluat ideea, au combinat-o cu elemente din
cultura proprie, luând astfel naştere hamamul sau baia turcească. Aceasta
reprezintă un fel de saună cu aer cald şi grad ridicat de umiditate (90 100 %), însă cu o temperatură de 40-50 grade C – mai redusă decât în cazul
saunei clasice.
Hamamul este moştenitorul băii romane şi greceşti, îmbinându-le cu
tradiţiile central asiatice, de baie cu aburi şi spălare rituală. Denumirea
provine din cuvântul arabic ham – fierbinte. Este răspândit în ţările arabice,
Turcia, Maroc şi în cursul secolelor a avut un rol important în viaţa socială
a musulmanilor. Turcii au început să construiască hamamuri încă din
sec. al XIV-lea. Camerele pentru baia cu aburi sunt din marmură, având o
arhitectură frumoasă şi o cupolă centrală.
În Islam, spălatul trupului este obligatoriu pentru rugăciune şi
venerare. De aceea multe hamamuri au fost construite pe lângă moschei.
Baia turcescă – hamamul, este folosită de sute de ani în Orientul Apropiat,
atât de oamenii cu statut social privilegiat, cât şi de oamenii de rând.
Hamamul a fost introdus în Constantinopol în sec. al XVI- lea, odată cu
cucerirea acestuia de Imperiul Otoman. Istanbul este astăzi oraşul cu cele
mai multe hamamuri din lume.
Pentru realizarea acestei piese, meşterul artizan a folosit tabla de
cupru căreia, prin modelare şi prin folosirea mai multor metode şi tehnici
de lucru – ciocănire, incizare, cizelare, şlefuire, lustruire, aurire a reuşit să
creeze o piesă unicat. Motivele vegetale în relief, au fost realizate manual,
în tehnica repousse.
Tehnica repousse, veche de peste 3000 de ani, presupune
ciocănirea metalului pe ambele părţi, pentru realizarea modelului în relief.
Cea de a doua jumătate a sec. al XVI-lea a marcat o creştere a preferinţei
pentru decorarea în tehnica repousse.
Ciocănirea este un procedeu mai dur decât gravarea, diferenţiindu-se
de aceasta prin urmele lăsate pe partea din spate a piesei. Imperfecţiunile
rezultate în urma acestui procedeu se rectifică prin metoda cizelării,
procedeu realizat pe faţa obiectului, pentru accentuarea detaliilor, umbrelor
şi definitivarea motivelor decorative.
Alte procedee destinate atenuării imperfecţiunilor rezultate în urma
metodei de ciocănire, sudare, lipire sunt şlefuirea şi lustruirea. Ultima etapă
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a procesului de prelucrare a piesei o reprezintă
aurirea – un procedeu cunoscut la rândul său din
Antichitate.
Aurirea este tehnica de suprapunere sau
acoperire a unui obiect cu un strat subţire de aur
sau aliaj din aur. Aurirea se poate realiza prin
placare – aplicarea unei foiţe subţiri de aur peste
tabla de cupru, proporţia dintre cele două fiind de
1/12, placa de aur fiind de 12 ori mai subţire decât
cea de cupru sau argint.
În cazul argintului se folosea şi un alt
procedeu de aurire – aurirea cu mercur. Această
metodă presupune aplicarea prin pensulare a
unui amalgam de aur şi mercur, pe obiectul din
argint, curăţat şi degresat în prealabil. Prin încălzire, mercurul se evapora, lâsând o peliculă subţire
de aur.
În realizarea creaţiei sale, meşterul artizan a
îmbinat în mod armonios creaţia artistică cu
tehnica de execuţie. Decorul obţinut prin ciocănire
şi incizie pe formă este amplasat anterior – pe fund
şi posterior – pe pereţii vasului. Interiorul este
compus din motive vegetale dispuse concentric
sub formă de corolă – o floare, o ghirlandă, şase
flori de lotus, şase frunze. Peretele vasului este
ornat la exterior cu şase cartuşe, cu motive
vegetale ce alternează şi un registru cu ghirlandă
de flori stilizate.
Vremea şi anii de folosinţă şi-au pus
amprenta pe starea obiectului. Acesta şi-a pierdut
strălucirea metalică căpătând o patină închisă şi
oxidată, prin acumulări de murdărie, praf, oxizi,
făcând pe alocuri invizibil decorul elegant al
piesei.
Stratul de aur ce odinioară înfrumuseţa în
totalitate decorul piesei, a dispărut în mare parte,
păstrându-se, într-o proporţie mai mare, pe fundul
vasului şi pe pereţi (partea exterioară).
Fig.1 şi 2. Obiectul, înainte de restaurare.
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Vasul de baie puţin deformat, prezintă
mici fisuri pe margini şi uşoare denivelări ale
peretelui, cauzate de şocurile mecanice.
Grija restauratorului şi toate intervenţiile
efectuate asupra piesei au avut ca scop
recuperarea, pe cât mai mult posibil, a decorului placat cu aur, mai ales în zonele foarte
oxidate.
Intervenţiile de restaurare – conservare
au constat în efectuarea de:
L Operaţii de curăţare fizico - mecanice –
milimetru cu milimetru, pe toată suprafaţa
piesei, folosindu-se un instrumentar adecvat;
L Tratamente umede şi uscate pentru
îndepărtarea stratului de murdărie şi oxizi;
L Lustruirea piesei pentru redarea
luciului metalic – pietre polipanto de diferite
granulaţii;
L Conservare prin peliculizare, cu lac
incolor – incralac.
Fig. 3 şi 4. Obiectul, înainte de restaurare.
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Confecţionată într-un atelier
turcesc sau arab, meşterul artizan şi-a
pus amprenta în realizarea acestei
piese care se evidenţiază prin fineţe,
eleganţă şi frumuseţe. Bogăţia şi
rafinamentul decorului, tehnicile
străvechi utilizate, conferă rezistenţă
acestei piese, care dăinuie peste timp.
La final, putem aprecia faptul
că acest deosebit obiect ce provine
din misterioasa lume Orientală, făurit
de un meşter anonim, a creat o
poveste care ne-a purtat într-o lume
fascinantă – cea a Orientului – unde
îmbăierea a fost ridicată la rang de
ritual, pentru curăţirea trupului şi a
sufletului.
Iată deci cum, prin migală,
pricepere, dar mai ales pasiune,
restauratorul poate scoate la lumină
câte o poveste pentru fiecare obiect
ce-i trece prin mâini.
Fig. 5-7. Obiectul, în timpul restaurării.
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Fig. 8-10. Obiectul, după restaurare.
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ATELIERELE DE CREAŢIE DE LA CASA AVRAMIDE ŞI
BENEFICIILE PSIHOLOGICE ASUPRA COPIILOR

Florenţa GAVRILĂ*

*muzeograf, Complexul Muzeal de
Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean,
ICEM Tulcea

Abstract: As part of the Northern Dobrujan Cultural Heritage
Museum Complex, Avramide House started being the host of the Painting
and Handicraft Workshops for preschoolers and children of young age,
later called ART@mică. Also, the partnerships with schools and
kindergartens in Tulcea County are taking place at Avramide House, where
children perform various extracurricular crafting, painting and art related
activities. The main purpose of these workshops is teaching children the art
of painting and crafting of various items, especially using recyclable
materials. Another important purpose is also associated with the
developing of motor skills, patience and expressing emotions. In this
article, I have considered the influence of workshops on children of young
age and also the long term beneficial effects on their behaviour. Another
important idea of this article is the one on the psychological influence of
painting and art creation on the brain and the meaning and effect of the
world of color on children; therefore I gathered information from various
specialized sites on the Internet.
Keywords: Avramide House, workshop, children, artcraft.
Cuvinte-cheie: Casa Avramide, atelier, copii, artizanat.

În cadrul Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural NordDobrogean - Muzeul de Artă - Casa Avramide funcţionează, începând din
anul 2013, Atelierele de pictură şi lucru manual pentru preşcolari,
denumite ulterior ART@mică. De asemenea, tot la Casa Avramide, au loc şi
parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din judeţul Tulcea, unde elevii şi
preşcolarii desfăşoară diferite activităţi extraşcolare de pictură şi creaţie.
Scopul acestor ateliere este de a-i determina pe copii să înveţe să picteze
sau să confecţioneze diverse obiecte, folosind în special materiale
reciclabile, însă există şi scopuri asociate, cum ar fi dezvoltarea abilităţilor
motorii, educarea răbdării sau exprimarea emoţiilor.
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Fig. 1. Casa Avramide, Tulcea.

În acest articol am avut în vedere în ce mod îi influenţează atelierele
organizate de noi pe cei mici şi care sunt beneficiile pe termen lung. De
asemenea, am vrut să înţeleg şi latura psihologică a desenelor, ce reprezintă
culorile folosite de copii. M-am folosit în acest demers de o serie de studii
de specialitate culese şi analizate din online.
Arta, la fel de importantă ca matematica
Din punct de vedere fiziologic, creierul uman este alcătuit din două
părţi: emisfera stângă şi emisfera dreaptă, şi este destul de cunoscut faptul că
cea stângă este folosită în gândirea logică şi în procesele de analiză, pe când
cea dreaptă în procesele creative şi intuitive. Mai exact, atunci când un copil
studiază matematica sau ştiinţele, îşi pune în funcţiune emisfera stângă, în
timp ce arta necesită folosirea emisferei drepte. În general, pentru o
dezvoltare corectă şi armonioasă a copiilor, fie că vorbim despre educarea
în mediul familiei sau în cel şcolar, trebuie să se ţină cont de acest principiu,
activităţile de logică fiind necesar să fie armonizate cu cele creative.
Explicaţia psihologilor este că dezvoltarea concomitentă a ambelor
emisfere are ca rezultat creşterea performanţelor şcolare. Potrivit unui
raport al organizaţiei „Americans for the Arts”, citat de Asociaţia Curtea
Veche, „acei copii care participă în mod regulat, câteva ore pe zi, la diferite
activităţi care implică manifestarea artistică, dobândesc o mai bună tehnică
de învăţare, iar creativitatea lor este cu mult mai dezvoltată decât a celor
care îşi petrec timpul studiind exclusiv subiecte analitice”.
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Mai mult, copiii pot învăţa mai uşor ştiinţele exacte prin metode
creative, iar profesorii sau învăţătorii ar trebui să ţină cont de aceste premise
atunci când concep programele şcolare. De asemenea, părinţii ar trebui să
combine activităţile celor mici, astfel încât performanţele acestora în viaţă,
să crească.
Ce influenţă are arta asupra copiilor?
Dacă ne referim la studiul artelor, fie că este vorba de arte plastice,
dans, teatru sau literatură, psihologii sau cercetătorii în educaţie, au câteva
concluzii comune: arta îi face pe copii creativi, arta dezvoltă inteligenţa
emoţională, îi învaţă pe copii răbdarea, iar, în relaţia cu ceilalţi, îi învaţă să
fie empatici şi să lucreze în echipă. Acestea sunt de altfel premisele pentru
formarea unor persoane angajate normal, mai târziu, în societate.
Într-un clasament neoficial, putem însă să stabilim următoarele:
1. Arta dezvoltă creativitatea copiilor
Potrivit National Advisory Committee on Creative and Cultural
Education din Anglia, definiţia creativităţii este următoarea: „O activitate
imaginativă adaptată astfel încât să producă rezultate care sunt atât
originale cât şi de valoare”.

Fig. 2. Spaţiul destinat atelierelor de creaţie
de la Casa Avramide, demisol.
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Fig. 3. Selecţie de materiale utilizate în
desfăşurarea atelierelor de creaţie de la
Casa Avramide.

Caracteristicile cele mai importante ale persoanelor creative sunt:
imaginaţia, sensibilitatea la probleme, curiozitatea, intuiţia, descoperirea
ideilor, toleranţa pentru ambiguitate, independenţa (autonomia) şi originalitatea. În total, cercetătorii au găsit peste 200 de trăsături de personalitate
care derivă din creativitate.
Persoana creativă prezintă originalitate în gândire şi idei, vede
lucrurile în modalităţi noi: „Originalitatea se exprimă şi prin aptitudinea de
a lăsa la o parte sistemele ferm structurate şi stabilite, de a dizolva sintezele
existente şi de a utiliza elementele şi concepţiile în afara contextelor
iniţiale, pentru a crea noi combinaţii, noi sisteme de relaţii”, se precizează
într-un studiu al National Advisory Committee on Creative and Cultural
Education, citat de Wikipedia.
2. Arta ajută la dezvoltarea unor abilităţi motrice fine
În afară de creativitate, prin desen şi pictură copiii învaţă să realizeze
activităţi care presupun un grad ridicat de fineţe, prin desen fiind antrenată
coordonarea mână – ochi. Practic, cu cât desenează mai mult, cu atât ajung
să controleze mai bine creionul şi mişcările acestuia pe hârtie. Această
abilitate este foarte importantă atunci când copilul învaţă să scrie sau când
practică sporturi. De fapt, activităţile artistice pot implica toate simţurile:
văzul, auzul, simţul tactil, mirosul şi gustul.
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„Sinapsele din creierul unui copil se «aprind» când acesta creează,
strânge între degete tuburile de vopsea, amestecă materialele şi culorile sau
desenează fie din imaginaţie, fie după model”, se arată într-un articol numit
„Beneficiile artei pentru copii”, postat pe blogul gabrielaalbaartedu.wix
site.com.
3. Prin artă, copiii învaţă să devină mai răbdători şi motivaţi
Atât pedagogii, cât şi părinţii sunt de acord că, practicând o artă, fie
plastică, muzică sau chiar literatură, copiii devin mai răbdători, aceasta
fiind o calitate care îi va ajuta foarte mult pe tot parcursul vieţii. Răbdarea şi
perseverenţa sunt calităţi care, în cele mai multe cazuri, asigură succesul
în viaţă. Este cunoscut sloganul, încă discutabil, că în artă 99% este muncă
şi 1% talent.
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4. Exteriorizarea emoţiilor
Psihologii susţin că emoţiile sunt preponderente în comportamentul
copiilor, şi mai puţin raţiunea. De aceea este important ca aceştia să înveţe
să le folosească într-un mod constructiv. Astfel, dirijarea celor mici către
activităţile creative este esenţială în dezvoltarea lor emoţională. Pictura,
muzica, teatrul sunt toate mijloace de exprimare, prin care micuţii se pot
cunoaşte pe ei înşişi şi pot experimenta culorile, sunetele, gesturile sau
vorbirea. Iar toate acestea nu pentru ca ei să devină artişti cu acte în regulă,
ci pentru a avea încredere în ei înşişi şi a explora metode şi tehnici
folositoare în viaţa de zi cu zi.
5. Arta îi învaţă empatia şi socializarea

Fig. 5 şi 6. Instantanee din cadrul unor
atelierele de creaţie de la Casa Avramide.

Arta îl învaţă pe copil să aibă încredere în sine şi să transforme eşecul
într-o experienţă din care are ce învăţa. De asemenea, el va şti să lucreze în
echipă, să ajute şi să primească ajutor şi tot timpul să încerce să se autodepăşească. Drept urmare, când va creşte va şti să fie competitiv şi să nu îi fie
teamă de concurenţă. Practic, îl pregăteşte pentru succes, dar îl învaţă şi
cum să transforme eşecul într-o experienţă din care are ceva de învăţat.
În urma unor studii realizate de cercetătorii de la Universitatea de
Stat din Michigan s-a constatat că expunerea copiilor la artă le asigură
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Fig. 7. Instantaneu din cadrul unuia dintre
atelierele de creaţie de la Casa Avramide.

acestora o rată mai mare de success în viitor. Astfel, cu cât cei mici au fost
prezenţi la evenimente culturale sau au fost ei înşişi implicaţi în cadrul
unor ateliere de creaţie, cu atât gândesc mai deschis şi reuşesc să rezolve
probleme cu grad sporit de dificultate, în orice specialitate.
„Cercetările arată că un copil care este expus la artă deprinde o
abilitate specială de a gândi creativ, de a fi original, de a descoperi, de a
inova şi de a crea proprietate intelectuală – atribute esenţiale pentru o
persoană de succes şi pentru prosperitate socială în secolul XXI.”
(„Importanţa educaţiei prin artă”; www.asociatiacurteaveche.ro).
Copiii care au luat parte la o mai mare varietate de activităţi artistice
sunt cei mai predispuşi să creeze, să devină ei înşişi cercetători în diferite
domenii, chiar şi în cele ştiinţifice sau tehnologice.
Semnificaţia culorilor în desenele copiilor
În acest capitol am sintetizat date compilate de psihologi prin mai
multe canale media. Uneori informaţiile au fost contradictorii, însă toţi
specialiştii au căzut de acord că nu o culoare singulară poate să determine o
anumită trăsătură temperamentală a copiilor, ci o combinaţie a acestora,
precum şi urmărirea culorilor folosite în desene pe o perioadă mai mare
de timp.
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Fig. 8. Planşe realizate în cadrul
unuia dintre atelierele de creaţie
de la Casa Avramide.

Fig. 9. Planşe realizate în cadrul
unuia dintre atelierele de creaţie
de la Casa Avramide.

De asemenea, înainte de a formula un profil al copilului, cât de
talentat este sau dacă este trist, vesel, etc., trebuie să se ţină cont de mai
mulţi factori, cum ar fi: vârsta copilului, mărimea şi forma desenului,
localizarea în foaie etc.
„Orice ipoteză suspectată în desen sau în analiza culorii, trebuie
verificată cu o evaluare mult mai structurată. În orice caz, desenele, ca
materiale suplimentare, sunt esenţiale pentru psiholog. Aceste caracteristici ale culorii variază în funcţie de nuanţă. Culorile pastelate aplicate
uşor şi uniform sunt asociate temperamentelor calme şi emoţionale. În
contrast, culorile puternice sunt asociate sentimentelor intense, fie pozitive
(dragoste) sau negative (agresiune).
Un alt aspect important, ce trebuie luat în considerare atunci când se
analizează culoarea în desenele copiilor, este adecvarea lor (de la vârsta de
7 ani), şi anume, în cazul în care copilul reprezintă diferitele elemente sau
obiecte, respectând sau nu culoarea lor reală (de exemplu soarele
galben, cerul albastru, etc.). Un soare verde nu-l putem interpreta după
caracteristicile cheie ale acestei culori, ci din motivul schimbării
din partea copilului”. (Sursa: „Semnificaţia culorilor în desenul copiilor”;
clicpsihologic.ro).
Toate aceste metode sunt folosite de psihologi pentru a detecta
eventualele probleme la copii. Astfel, culorile pot exprima fie calm,
dinamism, echilibru, fie revoltă sau dificultăţi de adaptare.
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Iată culorile şi stările pe care le transmit („Interpretează desenele
copilului tău descifrează modul de comunicare”; www.lapsiholog.com):
A albastrul – calm, are nevoie de timp, uşor adaptabil;
A galben – vesel, sociabil, dar dependent;
A verde – punctul de echilibru, trăieşte intens;
A roşu – dinamic, plin de energie, mereu în mişcare, jucăuş, dar
poate avea şi un comportament agresiv;
A maro – regresie, dificultăţi de adaptare, apare de obicei ca o
dorinţă puternică de a se simţi bine fizic, la copii cu boli mai grave;
A violet – neliniştit, anxios, dificultăţi de adaptare;
A negrul – revoltat, contrariat, rebel, cu dorinţa de confruntare,
perioada de negare;
A curcubeu – echilibraţi, sociabili, comunicativi.
Din modul în care sunt folosite culorile putem vedea dacă un copil
este introvertit, timid, atunci când foloseşte doar două sau trei culori, ori
un copil extrovertit, deschis, sociabil, când foloseşte culori calde şi
diversificate.
O altă simbolistică, puţin diferită de prima, este următoarea („Cum
interpretezi desenele copilului”; tikaboo.ro):
A albastru – copilul este calm şi deschis comunicării;
A galben – copilul este gelos, posesiv, însă are o personalitate
deschisă şi veselă;
A roşu – comportament uşor agresiv, caracter schimbător;
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A mov – anxietate, stare de nervozitate;
A negru – revoltă, închidere în sine, traumă, nevoie de confruntare;
A multicolor – copilul este deschis, fericit, are imaginaţie bogată, se
simte împăcat cu sine şi este echilibrat.

Fig.11. Planşe realizate în cadrul unuia
dintre atelierele de creaţie de la Casa
Avramide, expuse la panou.

Semnificaţii diferite sunt date de alţi psihologi („Semnificaţia
culorilor în desenul copiilor”; clicpsihologic.ro).
A galben - Unii psihologi interpretează folosirea în exces a culorii
galben în desenele copiilor ca fiind un efect al unei situaţii conflictuale în
familie. Însă, dacă apare în desen, fără a fi în exces, atunci galbenul este
interpretat ca energie, creativitate sau adaptare.
A albastru - Această culoare transmite „calm, sensibilitate, lipsa
impulsivităţii, capacitatea de a gândi”. Unii autori susţin că prea mult
albastru în desene ar putea însemna un semn de enuresis.
A maro - Maroul, în combinaţie cu alte culori, poate avea foarte
multe interpretări. Potrivit sursei citate, „vedem maroul de obicei la
trunchiurile de copaci desenate, reprezentând propriul «eu». O
predominanţă de maro poate însemna necesitatea de a avea «picioarele
pe pământ», viziune realistă a situaţiilor, responsabilitate prematură. De
asemenea, tendinţe agresive (justificate ca defensive) în cazul în care tonul
este foarte întunecat”. Maroul poate fi înţeles ca seriozitate, persistenţă,
prudenţă şi intoleranţă.
A negru – „O predominanţă a acestei culori, indică o personalitate
rebelă, emotivă, suferindă. De asemenea, melancolică, ruşinoasă sau care
simte nevoia de a ieşi în evidenţă. Interpretarea ei trebuie să se bazeze pe
indicii contextuale din restul desenului”.
A roşu - Culoarea roşu înseamnă, în viziunea psihologilor, vitalitate,
energie, curaj, pasiune, entuziasm şi, în general, cu toate emoţiile umane,
iar un roşu predominant indică ambiţie, lipsă de autocontrol, plăcere
pentru risc sau iraţionalitate. Un roşu foarte puternic, dominant în desen,
poate însemna ostilitate, agresiune, încălcarea regulilor şi chiar violenţă.
A verde – „Verdele este o culoare asociată, în primul rând, liniştei,
odihnei, speranţei, dragostei de natură, sensibilităţii, etc. Ca şi în cazul altor
culori, poate avea diferite nuanţe. De la verdele cel mai deschis (calm,
sensibilitate), la cel mai închis (decizie, speranţă), trecând prin mai multe
nuanţe”.
A violet - Violetul este asociat cu o „personalitate idealistă, care
este dominată de principiile etice, religioase, morale sau de alt tip.
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Fig. 12. Copil lucrând la una din temele
atelierului de creaţie de la Casa Avramide.

De asemenea, presupune o expresie a dorinţei inconştiente, controlul
pasiunilor şi chiar melancolie sau tristeţe. La copii este rar întâlnit într-un
mod dominant. Predominanţa violetului în desenul copiilor, deşi rar
întâlnită, a fost asociată cu expresia răului interior referitor la modelele
educative, din partea părinţilor prea rigizi şi intoleranţi. Acest lucru
formează în copil teama de a nu fi capabil să obţină satisfacerea pe deplin a
aşteptărilor părinţilor lor”.
Cum pot fi interpretate desenele copiilor
Desenele sau picturile sunt cărţi deschise despre personalitatea,
temperamentul sau stările de spirit ale copiilor. De exemplu, dacă
desenează un chip vesel, atunci copilul este vesel, iar dacă un copac are
crengi mari, bogate şi colorate, aceasta poate înseamna că acel copil are
imaginaţie bogată şi înclinaţii artistice.
Desenul unei feţe prezintă indicatori importanţi ai emoţiilor
copilului. Astfel, ochii pot indica veselie, tristeţe, timiditate, teamă sau
agresivitate. Dacă gura are colţurile îndreptate în sus, copilul care desenează sau pictează este vesel, iar dacă sunt în jos, este trist. Dacă linia gurii
este dreaptă, specialiştii consideră că cei mici nu ştiu să îşi exprime
sentimentele, iar dacă gura din desen este deschisă, este posibil ca acel
copil să aibă probleme de comunicare. Există o problemă de agresivitate
dacă în desen gura este deschisă şi dinţii personajului sunt ascuţiţi.
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Desenul copacului
Un test foarte folosit de către psihologi şi care arată importante
indicii despre starea interioară a unui copil este cel al copacului. Modul în
care este perceput şi interpretat poate fi cheia rezolvării unor probleme cu
care se confruntă cel mic.
Copacul cu crengi mari, bogate şi colorate indică faptul că un copil
are înclinaţii artistice şi o imaginaţie foarte bogată. În schimb, dacă crengile
sunt plecate sau dacă un copac este uscat, poate însemna că cel mic este
trist, anxios sau instabil emoţional, iar părinţii sunt sfătuiţi să remedieze
această problemă.
În funcţie de poziţionarea în pagină, un copac foarte mare este
specific copiilor dornici de afirmare sau cu nevoie de dominare, iar un
copac mic, indică faptul că cel mic se simte inferior sau că este timid.
Desenul familiei

Fig.13. Copil prezentând rezultatul unei
teme de lucru din cadrul atelierului de
creaţie de la Casa Avramide.

Un alt test folosit de psihologi este cel al familiei. Prin desenarea
propriei familii, specialiştii primesc informaţii valoroase despre starea
emoţională a unui copil.
Dacă cel mic se va desena doar pe el pe foaie, copilul este curajos,
curios să descopere lumea şi semnifică o deschidere deosebită a sa spre
mediul înconjurător. Dacă din desen lipseşte o persoană, aceasta poate
însemna fie că micuţului îi lipseşte acea persoană, fie că nu doreşte să fie
prezentă. Dacă el însuşi lipseşte, o explicaţie ar fi că nu se simte integrat în
familia sa şi că este lipsit de afecţiunea celor din jur. Poziţia în care se
desenează copilul pe pagină reprezintă locul în care el însuşi se plasează în
familia sa şi exprimă nivelul de siguranţă al acestuia.
În funcţie de modul de realizare a desenului, bogaţia detaliilor,
desenul este un instrument util pentru a măsura nivelul de inteligenţă al
copilului, gradul său de maturitate psihomotorie, în funcţie de vârsta pe
care o are.
„Arta are în educaţie rolul de a-i ajuta pe copii să devină ei înşişi, în
loc să devină asemănători cu toţi ceilalţi”, spunea Sydney Gurewitz
Clemens, consilier în educaţia copiilor, autoarea mai multor cărţi de
specialitate.
Activităţile artistice, desenul, pictura, teatrul, muzica, sau chiar
vizitarea muzeelor îi ajută pe copii să se dezvolte armonios. Psihologii
recomandă părinţilor ca acasă să amenajeze locuri speciale pentru creaţiile
copiilor, iar desenele să le păstreze în dosare speciale, astfel încât cei mici
să se simtă importanţi. Ceea ce creează copiii sunt părţi din ei, din acea
etapă a vieţii lor.
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Abstract: This article presents a short history of the monument
dedicated to the heart of Queen Mary, set near Bran Castle, in a cliff at the
foot of the Magura massif, at the wish of Princess Ileana of Romania, the
sovereign's favorite daughter. We are also presenting the conservationrestoration processes of the monument, from 1995, made by the Bran
Museum staff in collaboration with "Bran Sons and Friends' Association",
as well as some unique images from the memorial services held at "The
Heart of Queen Mary" monument, on the occasion of the commemoration
of Queen Mary, at the initiative of the Bran Museum administration.
Keywords: The Heart of Queen Mary, Queen Mary, Princess Ileana,
Bran Museum, restoration, conservation, monument.
Cuvinte-cheie: Inima Reginei Maria, Regina Maria, Principesa
Ileana, Muzeul Bran, restaurare, conservare, monument.

În cetatea de piatră a Carpaţilor Meridionali se află un spaţiu, o
străveche poartă care leagă, de veacuri, Muntenia şi Transilvania. Întreaga
zonă are forma unei cetăţi naturale, mărginită pe toate părţile de terase şi
masive muntoase. Intrarea în trecătoare este dominată de Castelul Bran, la
60 m altitudine faţă de apa Turcu, din apropiere1. La poalele Castelului
Bran, pe latura estică a pintenului terminal de stâncă al masivului Măgura,
pe o punte, peste râul Turcu, în punctul Vama Medievală, se trece prin
„Livada Gâştelor”. O potecă duce la baza înălţimii Măgurii Branului, de
unde scări zidite în piatră duc la nişa săpată în stânca care adăposteşte
Monumentul „Inima Reginei Maria”.
Fig. 1. Castelul, clădirile Vămii Bran şi podeţul peste râul Turcu spre „Livada Gâştelor”
(carte poştală ilustrată, Muzeul Naţional Bran, nr. inv. I. 30).
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Fig. 2. Stânca înclinată a Măgurii Branului (carte poştală ilustrată, Muzeul Naţional Bran, nr. inv. I. 36).

La 24 mai 1922 Regina Maria şi-a exprimat dorinţa, către Primăria
oraşului Braşov, de a lua în posesiune stânca înclinată spre „Livada
Gâştelor”, împreună cu părţile înconjurătoare din masivul Măgura.
Problema donaţiei s-a rezolvat la 26 septembrie 1933, când Casa
Autonomă a Pădurilor Statului a oferit Reginei Maria, în uzufruct,
parcelele nr. 1, 2 E şi D, din pădurea Măgura Bran2.
Branul este o zonă cu rare frumuseţi şi cu mirifice aşezări, care îţi
încântă privirea şi îţi desfată inima. Regina Maria a iubit foarte mult aceste
locuri, fiind însoţită, la reşedinţa regală de la Bran, de multe ori, de fiica sa,
principesa Ileana a României, căreia îi lasă prin testament castelul cu toate
celelalte proprietăţi de la Bran.
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Narcis Dorin Ion, Casa de vis a reginei
Maria de la Bran, în Casele de vis ale
reginei Maria. Castelul Bran, Muzeul
Naţional Peleş, Muzeul Naţional Bran,
2012, p. 44.
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Fig. 3 şi 4. Principesa Ileana a României
(stânga); Regina Maria a României în 1922
(dreapta) (cărţi poştale ilustrate, Muzeul
Naţional Bran, nr. inv. I. 62 şi I. 72).

3

Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune.
Însemnări zilnice, vol. I, p. 286.
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O dorinţă testamentară inedită a Reginei Maria a fost ca inima sa să
nu fie îngropată în biserica de la Curtea de Argeş, unde i se va odihni trupul,
ci să fie depusă în capela Stella Maris de la Balcic.
Regina Maria a trecut în eternitate în ziua de 18 iulie 1938, urmând
ca la ora 24 să îi fie prelevată inima, iar trupul să fie îmbălsămat la
Cotroceni. În 23 iulie 1938, Carol al II-lea, după slujba de seară, de la ora
19:30, luând caseta de argint cu inima reginei de la Zwiedinek, care o luase
din sicriu, a învelit-o cu drapelul englez şi român, după dorinţa mamei sale
şi, împreună cu familia, completul a fost depus într-o casetă mai mare, iar
apoi a fost dusă de către un adjutant şi aşezată în biserica de la Cotroceni,
până în ziua în care va fi transportată la Balcic3.
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În 29 octombrie 1938, de ziua de naştere a reginei Maria, inima a
fost dusă la Balcic, cu distrugătorul „Regina Maria”. Apoi cortegiul a trecut
prin grădina castelului şi s-a îndreptat spre capelă, unde s-a oficiat un
serviciu religios. Inima Reginei Maria a fost aşezată într-o urnă mare de
marmură aflată în partea stângă a capelei, la intrare. Pe sarcofagul pe care
erau aşezate casetele era gravată o cruce gamată, simbol al Reginei Maria
din 1917, prin instituirea decoraţiei „Meritului sanitar”4. Casetele cu inima
au stat la Balcic doar doi ani.
În septembrie 1940, România este nevoită, conform înţelegerilor
internaţionale, să cedeze Cadrilaterul Bulgariei şi, o dată cu el, Balcicul.
Principesa Ileana îşi amintea în exil, „cu câteva ore” înainte ca Bulgaria să ia
în posesiune Dobrogea de Sud: „credinciosul aghiotant al mamei,
generalul Eugen Zwiedinek a luat caseta în care se găsea inima mamei şi a
dus-o la Bran, unde am aşezat-o în mica noastră biserică de lemn”5,
bisericuţă, pe care regina Maria a văzut-o în anul 1928, pe Valea Mureşului,
în satul Luieriu. Biserica de lemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”, „foarte frumos lucrată”, construită în anul 1731, rămăsese
neîncăpătoare pentru credincioşii din Luieriu, care între timp ridicaseră o
biserică nouă, de piatră, a fost donată la sfârşitul lunii septembrie 1928,
„bunei noastre Regine-văduve, pentru ca să o aşeze lângă castelul Bran
(jud. Braşov)”6.

4

Nicolae Pepene, Emil Soian, Inima reginei
Maria, Editura Ilustratis, 2005, p. 157.

5

Ileana, principesă de România, arhiducesă
de Austria, Trăiesc din nou, traducere din
engleză de Agra Baroti-Gheorghe, prefaţă
de Al. Paleologu, Credinţă lăuntrică,
Introducere la Rugăciunea lui Iisus, Tatăl
nostru, traducere din engleză de Mihaela
Skultéty-Myer, ediţia a treia, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2008, p. 200.

6

Apud Emil Stoian şi Sebastian Măluşelu,
Suferinţele bisericuţei de la Bran a Reginei
Maria, Baia Mare, Editura Marist, 2019,
p. 13.

Fig. 5. Biserica de la Balcic a reginei Maria
(colecţia Mihai Neicu, imagine publicată în
The spell of Romania de Henrietta Allen
Holmes, în The National Geographic
Magazine, Chicago, aprilie, 1934, nr. 4, vol.
LXV, pp. 320-450).
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Fig. 6. Regina Maria a României purtând
doliu după regele Ferdinand, 1927
(carte poştală ilustrată, Muzeul Naţional
Bran, nr. inv. I. 54).
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În anul 1939 principesa Ileana a României, arhiducesă de Austria, îi
adaugă bisericii de lemn din Bran, un nou hram: „Sfânta Mironosiţă
întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena”, hramul sfintei patroane a
numelui mamei sale7. În anul 1956 biserica de lemn a fost mutată din
ordinul autorităţilor comuniste, la schitul „Sfânta Maria din Cricov, UrlaţiPrahova”8.
În perioada 31 iulie-22 august 1939, în registrele de cheltuieli ale
reşedinţei din Bran se fac referiri la lucrările de la „capela din stâncă”9, dar
brănenii nu îşi amintesc de existenţa unei capele anterioare anului 1941. În
memoriile sale, Domniţa Ileana spunea: „Mai târziu a fost săpată o capelă
chiar în stânca din spatele bisericii. O cărare întortocheată, cu scări, urcă
până la ea. Acolo am aşezat caseta care conţine inima. Acolo stă, departe,
singură - relicvă uşor accesibilă tuturor”10.

7

Nicolae Pepene, Bogdan-Florin Popovici,
Victor Ştefănescu, Raul Mihai, Bran, o
istorie în imagini, Editura Suvenir, 2006,
p. 173.

8

Ibidem.

9

Nicolae Pepene, Emil Soian, op. cit.,
p. 167.

10

Apud Nicolae Pepene, Emil Soian, op. cit.,
pp. 167-168, D.A.N.I.C., fond Casa
Regală, Castele şi Palate, Castelul Bran,
dosar 25/1939, f. 19.

În primăvara anului 1941, într-o stâncă de la poalele Măgurii
Branului, deasupra bisericii de lemn, la dorinţa Domniţei Ileana, inima
reginei a fost depusă într-o nişă, unde localnicii, urcând câteva trepte,
veneau cu flori să se închine.
În apropiere avea să fie construit, trei ani mai târziu, cu sprijinul
industriaşului Malaxa, a cărui activitate se desfăşura şi în Zărneşti, oraş
apropiat de Bran, spitalul cu acelaşi nume „Inima Reginei Maria”, iar în
anul 1947 se construieşte, lângă spital, o capelă asemănătoare cu Stella

Fig. 7. Biserica de lemn din 1731 (colecţia
dr. Emil Stoian-Coriolan, imagine publicată
în lucrarea Din suferinţele bisericuţei de la
Bran a Reginei Maria de Emil Stoian şi
Sebastian Măluşelu, Editura Marist, Baia
Mare, 2019, p. 46).
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Maris de la Balcic, care urma să adăpostească inima reginei. Proiectul nu a
fost finalizat deoarece Domnița Ileana a fost silită să părăsească Branul la
începutul anului 1948 împreună cu întreaga familie arhiducală, când
castelul trece în proprietatea statului român.

Fig. 8. Monumentul „Inima Reginei Maria”
cu scările de piatră care duc la nişa săpată în
stâncă (Fototeca Muzeului Naţional Bran).

Fig. 9. Capela şi Spitalul „Inima
Reginei Maria”, martie 1996
(Fototeca Muzeului Naţional Bran).
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În 1957 a fost deschis muzeul din Bran, ca urmare a amenajării unei
expoziţii tematice în cadrul Castelului Bran. La 5 iulie 1968, Titus Haşdeu,
directorul de atunci al Muzeului Bran, a observat că era forţat grilajul
metalic încastrat în stâncă şi că în mica grotă, pe capacul urnei de marmură,
erau urme, hotărându-se să desfacă atât grilajul cât şi urna11. Preţioasa
casetă cu inima reginei a fost păstrată în casa de bani a muzeului, din
clădirile Vămii Medievale. Inima reginei, împreună cu caseta în care era
depusă (două casete şi un drapel dublu, român-englez), a fost transferată la
Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, în martie 1971, cu
toată insistenţa lui Titus Haşdeu, directorul Muzeului Bran de atunci, de a
rămâne la Bran12.

11

Titus Haşdeu, Inima reginei Maria în
„Cotrocenii în istorie, 18-20 iulie 1992”,
Muzeul Naţional Cotroceni, 1993, p. 129.

12

Informaţii preluate în august 2020 de la
Livia Folea, secretar la Muzeul Bran în
anul 1970.

Fig. 10 şi 11. Casetele în care a fost
depusă inima reginei Maria
(Fototeca Muzeului Naţional Bran).

Inima Reginei Maria era depusă în vată cu formol, într-o casetă
octogonală din argint, care cântărea 561 g, realizată într-un atelier francez.
Caseta de argint, împreună cu inima Reginei Maria au fost introduse într-o
casetă mai mare, din argint aurit, de 8100 g, realizată de Froment-Meurice
şi decorată cu motive antropomorfe şi florale. Tot aici erau încrustrate şi
307 pietre preţioase (briliante, safire şi rubine).
De la Muzeul Naţional de Istorie a României, în 3 noiembrie 2015,
după multe eforturi ale familiei regale, la acestea adăugându-se înţelegerea
domnului Ernest Oberlander, director general al Muzeului Naţional de
Istorie a României şi a managerului Muzeului Naţional Peleş, Mihail Ion
Gorgoi, inima Reginei Maria, depusă în caseta de argint, caseta cea mică,
deoarece caseta mare din argint aurit a rămas la Muzeul Naţional de Istorie
a României, în secţia Tezaur, a fost adusă la Castelul Pelişor.
Aceasta a fost adusă cu onoruri militare şi aşezată în Camera de Aur a
Castelului Pelişor. La ceremonia de la Castelul Pelişor, care a avut loc la ora
13:30, oră la care în prezenţa reprezentanţilor Casei Regale, a ambasadorului Marii Britanii, a domnului secretar de stat Alexandru Oprean, a
Preasfinţitului Timotei şi a conducătorilor celor două muzee, Muzeul
Naţional Peleş, Mihail Ion Gorgoi şi Muzeul Naţional de Istorie a României,
Ernest Oberlander, inima reginei a fost depusă în Camera de Aur, locul
unde a bătut pentru ultima oară.
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Fig. 12. Depunerea inimii reginei Maria în Camera de Aur a Castelului Pelişor
(fotografie realizată de către Daniel Angelescu).

Fig. 13. Episcopul Vicar Patriarhal Timotei, domnul Alexandru Oprean, Secretar de Stat la Ministerul
Culturii, Mihail Ion Gorgoi - manager al Muzeului Naţional Peleş şi reprezentanţi ai Casei Regale.
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Din partea locuitorilor din Bran a fost prezentă la eveniment o
delegaţie condusă de primarul de atunci, Gheorghe Hermeneanu.

Fig. 14. Delegaţia de la Bran condusă de primarul Gheorghe Hermeneanu, din care mai face parte
şi dr. Emil Stoian, ing. Sorin Fierăstrău, preot Nicolae Enescu.

Domniţa Ileana ar fi vrut ca înainte să părăsească Branul să ia şi inima
mamei sale cu ea. „Dar sarcofagul de marmură era atât de bine cimentat în
stâncă încât nu am putut nici să-l deschidem, nici să-l mişcăm. Apoi m-am
gândit că poate era dorinţa mamei ca inima ei să rămână cu poporul ei, în
pietrele şi pământul românesc”13.
Domniţa Ileana a părăsit ţara mergând în exil în Elveţia, apoi s-a
stabilit în SUA. Aici va pierde pe fiica Minola (Maria-Ileana), care a murit
într-un accident de avion în 1959. Lovită de moartea Minolei, a hotărât să
se retragă din cele lumeşti, adică să se călugărească. În anul 1967 a devenit
călugăriţă sub numele de Maica Alexandra. În octombrie acelaşi an,
avea să pună temelia Mănăstirii „Schimbarea la faţă” lângă Ellwood City,
în S.U.A.
Maica Alexandra (domniţa Ileana), revine la Bran în anul 1990 şi, cu
acest prilej, consemnează în cartea de onoare a muzeului: „După 42 de ani o
binecuvântată revedere - Maica Alexandra (Ileana), 5-7 septembrie 1990”14.
După această vizită, ea dorea să revină în ţară, să mai revadă Branul, dar n-a
mai apucat, deoarece a trecut la cele veşnice în 21 ianuarie 1991.
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Ileana, principesă de România, arhiducesă
de Austria, Trăiesc din nou, traducere din
engleză de Agra Baroti-Gheorghe, prefaţă
de Al. Paleologu, Credinţă lăuntrică,
Introducere la Rugăciunea lui Iisus, Tatăl
nostru, Traducere din engleză de Mihaela
Skultéty-Myer, ediţia a treia, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2008, p. 354.
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Cartea de onoare a Muzeului Naţional
Bran.
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Fig. 15. Însemnarea Maicii Alexandra din
cartea de onoare a muzeului.

Fig. 16 şi 17. Ansamblul „Inima Reginei
Maria” înainte de restaurare, 10 octombrie
1995 (Fototeca Muzeului Naţional Bran).

Principalul element al monumentului „Inima Reginei Maria” îl
constituie nişa săpată în stânca de formă dreptunghiulară, compartimentată, având la nivelul de jos caseta de marmură, care adăpostea cele
două casete: caseta de argint aurit şi caseta de argint în care a fost depusă
inima Reginei Maria. La nivelul de sus a fost săpată o altă nişă, înscrisă în
planul dreptunghiular al ansamblului, pentru a adăposti o candelă, permanent aprinsă. Nişa superioară este închisă cu o portiţă din fier forjat.
Întreaga nişă este protejată de un grilaj de fier forjat decorat cu cruci
gamate. Crucea gamată, simbolul preferat al Reginei Maria, este întâlnită în
relief şi pe caseta de marmură, dar şi în fier forjat pe grilajul nişei interioare.
Nişa este protejată în partea superioară de un acoperiş în două ape cu
învelitoare din ţiglă solzi, aşezată pe nişte laţi din brad, la rândul lor fixaţi pe
profile de beton. Ansamblul este completat de o cruce veche din piatră.
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Terasa din plăci de piatră, legate cu mortar de ciment, amenajată în faţa
monumentului, este mărginită de stâlpi, zidiţi, din piatră de calcar fasonată
şi legaţi între ei cu lanțuri metalice. Legătura între „Livada Gâştelor” şi
monument se face prin nişte trepte de calcar zidite în aceeaşi tehnică
pe care o întâlnim în întregul ansamblu al Castelului Bran, cu prilejul
restaurării făcute de arhitectul Curţii Regale, Karel Liman, în perioada
anilor 1920-1929.
Ansamblul „Inima Reginei Maria” amplasat între cele două ziduri de
apărare ale Castelului Bran din secolele XIV-XVI, construit în anii 19401941 la dorinţa principesei Ileana, a intrat din 1948 în administrarea
operativă a Ministerului de Interne. În perioada 1948-1995, monumentul
nu a mai fost îngrijit, aflându-se într-o stare avansată de degradare. Situat pe
o stâncă de calcar, înconjurat de o pădure de conifere, la o altitudine de
circa 760 m, vegetaţia trebuia supravegheată pentru a nu pune în pericol
monumentul. Ca urmare, în iunie 1995 a început restaurarea monumentului de către specialiştii Muzeului Naţional Bran, în regie proprie, la
propunerea directorilor de atunci, Ionel Bauman şi Raul Mihai, în
colaborare cu „Asociaţia Fiii şi Prietenii Branului”, condusă de dr. Emil
Stoian. Acţiunea a fost coordonată de regretatul Raul Mihai, director
adjunct la acea dată, care a întocmit ulterior şi o documentaţie aflată în
arhiva Muzeului Naţional Bran.
Scările erau deteriorate, lanţurile metalice de protecţie lipseau,
vegetaţia parazitară avansase, punând în pericol monumentul, crucile
gamate ale grilajului lipseau, iar învelitoarea monumentului era degradată.
Ansamblul s-a restaurat ţinând cont de informaţiile primite de la
grădinarul Ilie Cobzaru care a lucrat la Castelul Bran în timpul Domniţei
Ileana15.
Au fost renovate aleea şi Monumentul „Inima Reginei Maria”,
elementele de piatră, inclusiv sarcofagul de marmură, fiind restaurate de
către regretatul restaurator, profesorul Dan Mihai. De crucile metalice ale
grilajului s-au ocupat administratorul Ioan Bârsan şi regretaţii: Sorin Viorel
Pop, şef de secţie la Secţia „Vama Medievală” şi Nicole Reit, restauratormetal. Crucile metalice s-au confecţionat la S.C. „FSR” S.A. Râşnov16, iar
integrarea cromatică a fost realizată de către Cristian Ion Todor, conservator
al Muzeului Naţional Bran. Elementele din lemn ale băncii de lângă
monument au fost confecţionate şi asamblate de către Ionuţ Terciu,
restaurator-lemn, care atunci lucra la Muzeul Naţional Bran. Placa
încastrată în stâncă, fixată de către restauratorul Dan Mihai, a fost dăruită de
Asociaţia „Fiii şi Prietenii Branului”, în frunte cu preşedintele acesteia,
dr. Emil Stoian Coriolan, şi poartă inscripţia: „Aici a fost depusă, în 1940,
inima REGINEI MARIA A ROMÂNIEI”.
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Fig. 18. Monumentul „Inima Reginei
Maria”, 5 iunie 1995 (Fototeca Muzeului
Naţional Bran).

15

Informaţie preluată, în septembrie 2020,
de la Nicoleta Petcu, şef de secţie, Muzeul
Naţional Bran, care a cules datele de la Ilie
Cobzaru în vara anului 1995.

16

Conform contractului de sponsorizare nr.
8654/26.07. 1995 din arhiva Muzeului
Naţional Bran.
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Fig. 19. Monumentul „Inima Reginei Maria” cu prilejul restaurării din anul 1995
(Fototeca Muzeului Naţional Bran).

Fig. 20 şi 21. Ansamblul „Inima Reginei Maria” cu placa de marmură montată de Muzeul Bran cu
prilejul lucrărilor de restaurare din anul 1995 (Fototeca Muzeului Naţional Bran).
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Începând cu 15 august
1995 până în iulie 1998, Muzeul
Bran a organizat, în fiecare an,
manifestarea „Regina Maria la
Bran”, care a cuprins slujbe de
pomenire, expoziţii temporare,
completări ale expoziţiei de bază
din castel, simpozioane, colocvii, concerte de muzică clasică.
Fig. 22. Monumentul „Inima Reginei Maria”, 1996
(Fototeca Muzeului Naţional Bran).

Fig. 23 şi 24. Monumentul „Inima Reginei Maria”, fotografii realizate în timpul manifestării comemorative „Regina Maria la Bran”, ediţia a III-a, 15-16 august 1997 (Fototeca Muzeului Naţional Bran).
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În anul 2003, în urma unei documentări ştiinţifice realizate de către directorul de atunci al
muzeului, Mihai Raul, conform HG nr. 16/16.01.2003,
terenul şi monumentul „Inima Reginei Maria” au trecut
din administrarea Serviciului Român de Informaţii în
administrarea Muzeului Naţional Bran, iar mai târziu,
odată cu retrocedarea Castelului Bran, moştenitorii
principesei Ileana au avut drept de folosinţă specială
pentru terenul respectiv, ca apoi, obţinând cetăţenia
română, să devină proprietari ai imobilului.
Fig. 25-27. Monumentul „Inima Reginei Maria”, fotografii realizate în
timpul manifestării comemorative „Regina Maria la Bran”, ediţia a IV-a,
18 iulie 1998 (Fototeca Muzeului Naţional Bran).
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