FORME DE POPULARIZARE A MUZEULUI
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I. Muzeul

şi funcţiilq

ROŞU

lui contemporane - o problemă

mondială

ln epoca noastră, muzeul, spre deosebire de Lrecul cîml e1 d sucutit mai mult ca un depozit de obiecte vechi, bun doar pentru unii care
doreau să se „distreze" pe socoteala trecutului a devenit azi o instituţie
de prim ordin în ce priveşte munca de cercetare, de salvare
şi conservare a operelor de artă, a obiectelor de civilizaţie şi de
cultură, cît şi de educaţie a marelui public în efortul comun de realizare a unei lumi mai bune, mai drepte, mai ales că muzeele actuale se
străduiesc să cuprindă tot ce e valabil uman pe plan mondial. în mod
deosebit în ţara noastră, muzeul a luat un avînt fără precedent atît ca
instituţie de cercetare cît şi de educaţie în efortul comun de construire
a socialismului şi comunismului. în scopul creării unei lumi mai bune
se ridică glasuri şi în statele capitaliste, încercîndu-se şi prin intermediul muzeului frînarea dezagregării societăţii civilizate prin desconsiderarea legilor ei de bază ca şi a operelor general umane şi valabile. De aceea se depun şi aici eforturi pentru o nouă orientare în
viaţa socială, în rolul social şi de îndrumare a muzeului. Concomitent
se depun însă eforturi şi pentru „salvarea" artei, adică a concepţiei
despre artă, o apropiere a artistului de public pentru înţelegere reciprocă şi o mai bună înţelegere a artei. în orice caz e o acţiune şi împotriva decăderii în artă, ca şi pentru educarea publicului, îndrumarea lui,
prin apropierea lui faţă de operele de artă. Gh. Achiţei, vorbind despre o artă, o anumită artă, subliniează tendinţa „înnoitoare" a acesteia,
care se refuză „eternităţii", se refuză muzeului, reproducerii, în acelaşi
timp însă se vrea primită în muzeu, în galeriile de artă, dar şi comentată favorabil, deci, totuşi primită. Dar noua artă se refuză „eternităţii"
şi din cauza materialului perisabil folosit: hîrtie, sfori, benzi adezive, etc. Un curent izvorît dintr-un mediu social-politic dezolant, fără
perspectivă. Totuşi, din mijlocul aceleaşi lumi se desprind eforturi deosebite, după cum relatează Emil Miiller, după care arta de mîine ni se
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va afirma iar în condiţiile sale fireşti: de domeniu al unicatelor, emoţionînd la simpla lor contemplare, capabilă să stîrnească în om acea
preocupare de a deveni mereu altceva, de a deveni mai bun, mai superior sieşi, de a se autodepăşii ... 1
Este a.şadar, în cealaltă „lume" o tendinţă de minimalizare chiar
de anulare a rolului artei în societate, tendinţă care totuşi, chiar pe loc
îşi primeşte răspunsul
prin avîntul luptei pentru arta autentică,
„eternă". La noi, în cadrul societăţii socialiste, societatea ce se bazează
şi se realizează pe o înaltă concepţie despre om şi umanitate, pentru
binele omului, arta este chemată să contribuie la înălţarea omului şi
nu la dezagregarea lui aici, arta îndeplinind rolul de catalizator în
temeluirea noii societăţi. Şi, desigur, în aceste condiţii noi şi muzeul,
păstrătorul operelor de artă, are un rol imens atît în cercetarea cît şi
în educarea oamenilor. De aici şi necesitatea ca muzeul să se plaseze
în mijlocul maselor, prin toată activitatea lui contribuind cu eforturi
susţinute la educarea lor în spiritul socialismului şi comunismului.
De aceea, atît pe plan naţional cit şi internaţional, muzeul, ca instituţie ştiinţifică şi educativă, constituie o problemă de prim ordin.
Pe de altă parte, aşa cum s-a mai arătat şi mai sus, muzeul în mod
deosebit muzeele de artă ca şi secţiile de artă, au datoria de a apropia
publicul şi de arta nouă, contemporană. Deosebit de interesante şi
semnificative sînt în această privinţă dezbaterile care au loc în cadrul
I.C.O.M., la sesiunile căreia participă şi ţara noastră. In 1970 a avut
loc un colocviu organizat de I.C.O.M.: ,,Muzeul de artă modernă şi
societatea contemporană" .2 Aici s-a vorbit despre reacţiile îngrijoră
toare ale publicului faţă de arta modernă, .,dovedind publicul, aşa cum
se arată în referate, de multe ori incomprehensiune şi ignoranţă cvasi
totală" faţă de această artă. In urma acestor constatări, colocviu îşi
fixează şi misiunea de a ajuta muzeele de artă modernă, să devină·
lăcaşuri de comunicare între operele artiştilor moderni pe de o parte
şi societatea contemporană pe de altă parte". Temele dezbătute sînt
semnificative: 1. Opinia publică privind arta modernă şi publicul său.
2. Muzeul de artă modernă în serviciul publicului. S-a arătat atunci, că
în ordinea instituţie-public, muzeul deţine locul al 10-lea după cinematograf, etc.
In 1971, în a 9-a conferinţă generală I.C.O.M. care s-a ţinut în
Franţa între 28 august 10 septembrie, s-a pus din nou în discuţie
problema relaţie muzeu-public. In comunicarea „Muzeul în serviciul
omului astăzi şi mîine", s-a analizat locul şi rolul muzeului în societatea în care trăim şi pe care o pregătim. In a doua comunicare s-a pus
problema în legătură cu însemnătatea pentru tineri de a descoperi prin
1

reşti,

G he org h c
1972.

2 Muzeul de
nr. 2, 1970, p. 171.
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muzee legăturile dintre artă şi ştiinţă, dintre vechi şi nou ca şi dintre
diverse civilizaţii. 3
Aşadar, pe plan internaţional se luptă. pentru o plasare a muzeului ca o instituţie ştiinţifică ,şi de cultură de prim ordin în interesul
maselor şi pentru ele, pentru o lume nouă, din care nu pot lipsi legă
turile dintre popoare, înţelegerea pe planul artei dintre ele.
Şi atunci, pe plan mondial s-a pus şi se pune întrebarea: care sînt
metodele apropierii muzeului de public? ln ce fel această instituţie atît
de bogată în documente, atît de importantă în educaţia multilaterală a
cetăţeanului de azi şi de mîine, poate şi trebuie să impună, să concentreze în jurul său interesul maselor?.
Sigur, atît pe plan internaţional cît şi naţional, se fac eforturi
deosebite pentru depistarea şi organizarea noilor mijloace moderne ce
se impun. Şi nu sînt puţine încercările de a uni artele plastice cu muzica, teatrul, etc.
La muzeul de artă din Paris s-a făcut o experien1tă în efortul de
„animare" a activităţii muzeului, la care au fost angrenate pe lîngă
artele plastice şi teatrul, muzica, dîndu-se concerte de muzică contemporană, dansul, cinematograful etc., avînd apoi loc şi întîlniri cu regizori, dirijori şi interpreţi. Deci o experienţă privind colaborarea artelor
în general. Pentru că noţiunea de „animare" a· muzeului comportă transformarea lui şi într-un loc de dezbateri, confruntări între public, creatori şi critici, fiind atras în acest proces şi şcolile, mai ales medii şi
superioare.
ln felul acesta a apărut şi o nouă formulă expoziţională: ,,atelierul
muzeului" prin care un pictor îşi expune sumar operele la muzeu şi le
comentează în faţa publicului, muzeul de artă modernă tinzînrl astfel să
devină un centru cultural viu, un laborator plastic experimental, avînd
loc în felul acesta, o mulţime calitativă în rosturile muzeului de artă,
prin depăşirea fazei staţionare, de colecţionare, prin participarea activă
la procesul de creaţie artistică, devenind deci un muzeu-şantier. Mai
mult, se interesează în mod deosebit de copii şi tineret. Tot în cadrul
muzeului s-a organizat şi un centru de documentare internaţional şi de
publicare a unui repertoriu şi index de opere. 4
ln muzeele de artă americane problema relaţie-public-colecţii, se
concretizează în organizarea expoziţiei circuit continuu, simplu şi logic,
aranjarea colecţiilor după şcoli şi continente, fiecare sală avînd tipărit
un ghid,. la· fel pentru fiecare şcoală de pictură, broşuri care se dau
gratuit. S-au instalat radioemiţătoare conţinînd informaţii, vizitatorii
posedînd cite un aparat radio-receptor. Duminicile sînt servicii speciale de ghidaj, la 15 persoane cite un ghid. Popularizarea muzeului se
face prin gale de fi-Ime artistice, conferinţe, dumini'ca seara, concerte.
Pentru specialişti şi elevi sînt prevăzute şi mese de lucru pentru mo3

Revista muzeelor, nr. 2, 1972, p. 169.
' Revista muzeelor, nr. 2, 1970, p. 171.
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delaj etc. De altfel, la îndemîna publicului, în localul muzeului este
loc de odihnă etc. 5
La muzeul de artă a oraşului Lyon s-a creat un serviciu educativ
al muzeului care organizează conferinţe pentru elevi ca şi pentru alte
categorii de vizitatori, iar joi seara se organizează vizite comentate
ale galeriei de artă. Nu lipsesc nici ghidurile tipărite care conţin pe
lingă informaţiile necesare pe săli de expoziţie şi un scurt istoric al
muzeului. S-au tipărit şi ilustrate de pe operele de artă mai importante.6
La fel şi în R. F. Germania, la Koln, activitatea muzeului nu se limitează numai la expoziţia de bază ci, în muzeu, se desfăşoară şi o susţinută activitate de cercetare şi educativă.
Concludente pentru preocupările muzeelor pe plan internaţional
este activitatea acestora sub egida O.N.U. ln acest sens amintim studiul Aurorei Bădilă „Problemele muzeului de artă contemporană în
occident" 7 şi cel din revista „Museum", ,,Muzeul şi publicul". Din acest
material se desprinde importanţa publicului in rosturile muzeului care
n-a putut fi încă folosit ca participant activ la deciziile ce determină
funcţia muzeului şi realizarea lui. Se încearcă o participare activă a
publicului în viaţa muzeului, prin opinii, observaţii şi sugestii diverse.
Se arată că pentru a „anima" publicul în activitatea muzeală, artiştii
stau la dispoziţia publicului răspunzînd la întrebări. Şi la Stockholm,
se încearcă strîngerea legăturilor cu cei mai tineri vizitatori, elevii 8•
De o preocupare deosebită se bucură muzeele şi în special cele de
artă şi în Bulgaria, unde se înregistrează în ultimele decenii o bogată
activitate cultural-educativă. Ca şi în celelalte ţări socialiste, în Bulgaria au fost amenajate pentru vizitare sau expuse, monumente şi opere
de artă populară şi cultă, laică şi religioasă - mărturie a culturii care
a înflorit aici din vremuri îndepărtate pînă în zilele noastre 9 •
bibliotecă, cofetărie,

La noi ....
Aşa cum s-a văzut în cele precedente şi în ţara noastră problema
muzeului în general şi a celui de artă în special, a constituit şi constituie o problemă de prim ordin el fiind chemat să contribuie la înfăp
tuirea programului de educaţie comunistă elaborat de Plenara din 3-5
noiembrie 1971 a P.C.R., ,,incit impactul lor să ducă la maximum de
efecte sub raport cultural-educativ adică sub raportul contribuţiei la
formarea omului nou cu un larg orizont cultural şi ştiinţific, constructor activ şi conştient al societăţii socialiste multilateral dezvoltate în
5 P.
Petrescu, Despre relaţii public-colecţii, Jn muzeele de artă americane,
Revista muzeelor, nr. 2, 1967, p. 187-188.
6 Revista muzeelor, nr. 1, 1967, p. 41.
1
Revista muzeelor, nr. I, 1973, p. 90.
8
Revista muzeelor, nr. 1, 1973, p. 90.
9 G.
An ani a, Pentru o mai largă popularizare a experienţei muzeelor din
străinătate, Revista muzeelor, nr. 4, 1970, p. 24-25.
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România.1° Aşadar, muzeului azi i se cer activităţi care să contribuie
în cea mai mare măsură la crearea omului nou.
în scopul integrării depline a muzeului în viaţa poporului, în 1969
s-a difuzat un chestionar către toate muzeele din ţară în legătură cu
munca educativă şi de popularizare (Grupul de lucru al Comitetului
Naţional Român I.C.O.M.). Din răspunsurile primite se poate vedea
strădania ce se depune în popularizarea muzeului şi a eficienţei lui
educative. 11
Credem însă că un eveniment important în activitatea muzeelor
l-a constituit Simpozionul cu tema: ,,Muzeul contemporan - factor activ în realizarea educaţiei socialiste", care s-a ţinut în cadrul Muzeului
Ţării Crişurilor din Oradea. Din comunicarea tov. Lucian Roşu de la
Revista Muzeelor a reieşit scopul „pentru dinamizarea muzeelor în
sensul creării unei mai strînse legături cu publicul". In acest sens se
fac şi cercetări psiho-pedagogice şi sociologice, ,,se încearcă o diversificare a formelor în - funcţie de profilul fiecărui muzeu - de răs
pîndirea în mase a cuceririlor ştiinţei moderne ca şi ieşirea muzeului
în întimpinarea intereselor crescînde rlP. cunoaştere şi instruire a vizitatorului" .12
Intre temele cu caracter general, prezentate la acest simpozion,
amintim: ,,Relaţia muzeu-public", ,,Muzeul şi şcoala", ,,Cercetarea în
muzee", ,,Rolul diferitelor tipuri de exponate sau al muzeelor cu profil
special în educarea publicului" etc.
Intre temele de specialitate: ,,Arta de a comunica" de N. Lăptoiu
şi „Aspecte instructiv-educative ale muncii de popularizare la Muzeul
de artă din Cluj" de I. Veress, ambii de la muzeul de artă din ClujNapoca.
Din referatele prezentate, ca şi din discuţiile care au avut Ioc
desprindem că: ,,în condiţiile noastre muzeele sînt chemate să devină
instituţii de educaţie politică, socialistă, a muncitorilor, a tuturor membrilor societăţii noastre".
Sigur, orientarea nouă a muzeelor noastre nu începe cu simpozionul de la Oradea, aici expunîndu-se mai mult rezultate, trasîndu-se
sarcini pentru viitor. Totuşi, a constituit un moment important.
De aceea e necesar să urmărim cîteva din frămîntările şi realizările
muzeelor noastre de azi. Trebuie să subliniem însă, de la început, rolul
imens şi în această privinţă a Revistei muzeelor - ajutor nepreţuit în
cunoaşterea strădaniilor diferitelor colective, ca şi a rezultatelor obţi
nute, apoi prezentări în fiecare număr a muzeelor din ţară. Este şi în
privinţa propagandei cel mai important organ de publicitate.
10 B. Z de r ci u c, Unele probleme psihosociale ale relaţiilor dintre muzee şi
public, Revista muzeelor, nr. 5, 1972, p. 435.
11
Dr. F 1. Georgescu, Pan ai t, Studiu privind activitatea cultural-educativă muzeală, Revista muzee/or, nr. 6, 1970, p. 485.
12 T.
Sini g a 1 ia, Simpozionu/ ,,Muzeal contemporan, factor activ 1n realizarea educaţiei socialiste", Revista muzeelor, nr. 2, 1972, p. 101.
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Vom încerca să concretizăm acţiunile întreprinse de cîteva muzee
artă în problema muzeu-public ca şi rolul său educativ.
Dacă pe plan mondial muzeul, ca instituţie ştiinţifică şi mai ales
educativă, constituie, aşa cum s-a văzul. o problemă de prim ordin pentru a-l încadra cît mai mult şi mai eficient în contemporaneitate, Ia noi
muzeul s-a încadrat sub toate aspectele în marea operă de construire

de

a

noi, socialiste, fiind o instituţie de cultură generală atotsingura care poate satisface masele de toate vîrstele şi
pretenţiile. De aceea şi la noi colectivele muzeelor fac eforturi susţi
nute în găsirea căilor de intensificare a relaţiilor muzeu public, pentru
antrenarea maselor largi şi în mod deosebit a tineretului în activitatea
muzeelor. Operele de artă din toate timpurile, pot contribui în cel mai
înalt grad la educarea omului nou, om cult, preţuitor a tot ce-i frumos. Privind tocmai acest aspect al operelor de artă, tov. Nicolae
Ceauşescu adresîndu-se artiştilor plastici, Ie cere în expunerea din
3 noiembrie 1971 să facă din artă „un instrument de perfecţionare continuă a societăţii, a omului, de afirmare a dreptăţii şi echităţii sociale,
a modului de muncă şi viaţă socialistă şi comunistă". Şi mai departe:
.,Puneţi talentul şi măiestria de care dispuneţi în slujba unei arte închinate poporului, cauzei socialismului şi comunismului în patria noastră".
Sînt temeliile noii orientări în activitatea cu publicul a muzeelor. Sigur
şi muzeele ca şi toate instituţiile noastre de cultură s-au încadrat total
încă de la începutul revoluţiei culturale în opera de construire a societăţii socialiste.
Muzeul de artă al Republicii Socialiste România a cărui activitate
este urmărită cu interes, a creat o secţie cu o preocupare specială:
" ... de perfecţionare a personalităţii umane în contextul social al zilelor noastre", publicul fiind împărţit în trei categorii: şcolar, matur, şi de
specialitate.
a) Pentru publicul şcolar s-au organizat:
- vizite îndrumate cu caracter general
- prezentări tematice în sălile muzeului
- expoziţii volante de fotoreproduceri în şcoli, la susţinerea
unor expuneri în ca-cirul orelor de diriginţie
- lecţii constituite in cicluri, privind perioadele din arta românească şi străină reprezentate în muzeu (cu acest prilej se
transmit şi un minimum de cunoştinţe de ordin istoric şi teoretic, drept pregătire pentru înţelegerea plastică a operelor
de artă analizate)
conferinţe organizate la muzeu în vacanţa de vară.
- întîlniri ale elevilor cu artişti plastici şi critici de artă
b) Pentru publicul matur:
- lectorate cu durata de 6 luni (în ·cadrul muzeului sau la
sediul unor întreprinderi sau instituţii)
în lunile de vară, serviciul de relaţii cu publicul a experimentat unele rezultate bune, o suită de vizite comentate, cu
societăţii

cuprinzătoare,
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caracter tematic, în muzeu, în zile şi la ore anumite, acţiuni
precedate de propagandă prin presă.
c) Publicul da specialitate a fost format din muzeografi, artişti plastici, colecţionari de opere de artă, actori, redactori etc., pentru
care s-au organizat seri artistice în ambianţa anumitor săli din
expozitia permanentă ,, ... manifestări complexe în care muzica,
dansul şi poezia vin să întregească imaginea generală despre o
anumită epocă de dezvoltare a artelor".
Legat de profesiune, s-a organizat cercul de studii al muzeului de
artă. In cadrul activităţilor se prezintă şi filme de scurt-metraj obţi
nute de la Arhiva Naţională de filme. 13
Lei încheierea celui de al 3-lea an al lectoratului pentru elevi, organizat de Muzeul de artă al R.S.R. s-a arătat că acest lectorat este format din circa 1 500 de elevi din licee şi şcoli generale din Bucureşti,
număr care creşte an de an. S-a subliniat apoi caracterul tot mai viu,
mai antrenant, valoarea educativă, importanţa (cursurilor) în formarea
gustului pentru frumos al tinerei generaţii, elevii exprimîndu-şi recunoştinţa pentru efortul depus de muzeu. După încheierea discuţiilor, s-a
vizitat expoziţia Brîncuşi. 14
Alte activităţi:
- organizarea expoziţiei temporare „Xilogravura populară din
Transilvania în sec. XVIII-XIX" însoţită de un catalog
- expoziţia retrospectivă „Constantin Brîncuşi", tipărindu-se cu
acest prilej cataloage
- expoziţia „150 de ani de la revoluţia din 1848" care s-a organizat în cadrul Galeriei Naţionale 15
- ,,Omagiu lui Theodor Pallady" în care au fost adunate 255 de
lucrări valoroase. Vernisajul expoziţiei a fost precedat de o conferinţă
de presă. 16 O altă expoziţie: ,,O sută de ani de la naşterea lui Octav
Băncilă" cu care prilej s-au ţinut mai multe conferinţe.17.
Muzeul de artă din Craiova pe lingă expoziţia permanentă a organizat interesante şi diverse expoziţii temporare. Astfel, în trei săli ale
muzeului s-a deschis în mai 1970 expoziţia de pictură „Teodorescu-Romanaţi", apoi expoziţia ,,Selecţiuni din achiziţiile muzeului 1970" etc. 18
Muzeul de artă din Iaşi şi-a atras o mare popularitate prin:
- expoziţiile temporare organizate la sediu: ,,laşul în trecut şi azi
oglindit în artă", ,,Comemorativa Ştefan Dumitrescu", ,,Comemorativa
Otto Briese".
13 Marce 1 a
Să n du Ies cu, Forme ale relaţiilor cu publicul la muzeul de
arid al R .S. România, Revista muzeelor, nr. 1, 1970, p. 32.
14
Revista muzeelor, nr. 5, 1970, p. 469----470.
15 Revista muzeelor, nr. 6, 1970, p. 564.
18 Revista muzeelor, nr. 2, 1972, p. 175.
17 Revista muzeelor, nr. 3, 1972, p. 278.
18
Revista muzeeloc, nr. 4, 1970, p. 376.
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In sala nouă din oraş s-au organizat expoziţii de artă din ţară
plastice, apoi conferinţe însoţite
întreprinderi, şcoli, instituţii etc.
In timpul din urmă o expoziţie comemorativă Gheorghe Popovici, fost
profesor şi director al şcolii şi pinacotecii ieşene. Alte expoziţii: ,,Emanoil P. Bogdan" şi „Constantin D. Sthal ", expoziţii de cataloage documentare.19
Eforturi deosebite s-au depus şi la Muzeul de artă din Constanţa,
unde pe lîngă expoziţia de bază s-au organizat la fel expoziţii temporare şi retrospective. Reţinem din concluziile unui articol „Formă a
muncii de masă, expoziţia asigură caracterul de organism viu dinamic
al muzeului ca şi un contact permanent, mereu înoit cu publicul vizitator" .20
Privind munca cu tineretul, tot la Constanţa se fac ghidaje tematice
pe următoarele teme: pentru clasele I-IV, teme legate de noţiuni
despre pictură, sculptură, grafică; ce este un portret, o natură statică,
o compoziţie. Pentru licee, unde se predau lecţii de istoria artelor, teme
ca: ,,Arta românească în sec. XIX-XX", ,,Arta românească contemporană" etc.
La Tîrgu-Mureş, la fel s-au ţinut conferinţe: ,,Genurile artelor plastice", apoi s-au organizat diferite expoziţii între care expoziţia itinerantă „Arta contemporană", organizată în mai multe localităţi din ju-

şi străinătate, adevărate evenimente
de proiecţii sau reproduceri ţinute la

deţ.21

Forme interesante de activitate cu publicul a realizat colectivul
Muzeului Bruckental din Sibiu.
1n organizarea expoziţiei permanente, locul de „prim plan" s-a
acordat operelor celor mai reprezentative, unele fiind expuse pe draperii
de pluş, pentru a atrage atenţia vizitatorilor asupra lor, a reliefa calităţile plastice prin culoarea adecvată a pluşului şi pentru a evita monotonia expoziţiei.
1n ceea ce priveşte munca de educare, deci cea mai apropiată de
public s-a luat legătura cu: sindicatele, şcolile, armata, organizaţiile de
tineret, gospodăriile agricole etc., pentru mobilizarea publicului. S-au
redactat apoi ghidaje obişnuite, ghidaje speciale. Duminica au fost prezentate şi opere din depozit. ln cluburile întreprinderilor sibiene a fost
prezentat diafilmul Galeria de artă, s-au ţinut conferinţe despre arta
universală şi românească, altele de iniţiere în pictură etc., şi ca alte
muzee, expoziţii retrospective. ln diferite localităţi din jur au fost organizate expoziţii itinerante cu reproduceri colorate, cum ar fi: ,,Maeştrii
picturii româneşti" etc.
Cit priveşte Muzeul de artă din Cluj-Napoca, activitatea acestuia
cu publicul poate fi cunoscută din comunicările lui Negoiţă Lăptoiu şi
19 Revista muzeelor, nr. 4, 1g;o, p. -:r17.

20

21 •

Revista muzeeelor, nr. 4, 1970, p. 341.
Revista muzeelor, nr. 3, 1964, p. 289.
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Iosif Veress prezentate la simpozionul care a avut loc la Oradea, în
zilele de 11-12 dec. 1971. Şi aici ca mijloace de comunicare cu publicul amintim: ghidaje obişnuite şi speciale, publicaţii de specialitate,
conferinţe, articole de popularizare, lectorate pe anumite teme, seri
arlislice în care expunerile plastice sînt îmbinate cu momente muzicalcoregrafice, poezie, filme etc. Ghidajele, e de părere N. Lăptoiu, e bine
să se efectueze fie pe perioade istorice artistice, fie după o temă dată,
iar conferinţele pe cicluri.
Din comunicarea lui I. Veress, ,,Aspecte instrucliv-educative ale
muncii de popularizare", reţinem că aici această muncă se bazează pe
o susUnută activitate ştiinţifică de valorificare a patrimoniului muzeal
clujean şi transilvănean, 'Precum şi în direcţia determinării aportului
artei transilvănene la mişcarea plastică românească şi a evidenţierii
activităţii militante a unor artişti plastici transilvăneni. Totodată, activitatea ştiinţifică a servit drept temei popularizării metodelor şi formelor cele mai potrivite de popularizare a muzeului.
Majoritatea vizitatorilor este formată din elevi şi studenţi. De aici
importanţa popularizării din punct de vedere al mijloacelor folosite, al
educaţiei comuniste a tineretului. In continuare se arată că 25 % din
vizitatori sînt muncitori şi alţi salariaţi. De aici reiese.necesitatea diversificării muncii cu publicul.
Prin activitatea instructiv-educativă, muzeul acţionează aşa cum
se accentuează, asupra formării gustului a educaţiei estetice, dar şi a
sentimentului patriotic de preţuire a valorilor de ieri şi de azi a marilor
personalităţi de a contribui astfel la formarea profilului omului nou.
Din cele relatate concluzionăm că muzeele din ţară cele de artă în
mod deosebit, desfăşoară o activitate susţinută în munca cu publicul în
scopul sporirii eficienţei ştiinţifice şi educative. Pe aceeaşi linie şi avînt
îşi desfăşoară activitatea şi secţia de artă a Muzeului Ţării Crişurilor.

Secţia de artă de la Muzeul Ţării Crişurilor în slujba
construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate

II.

Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea s-a încadrat plenar atît în activitatea ştiinţifică cit şi în cea educativă, scopul final fiind punerea în
valoare a trecutului istoric şi de artă, a artei noastre popularP., a rlasPi
noastre muncitoare pentru o lume mai bună în crearea omului nou. De
aceea nu numai materialul expus ci şi felul în care este expus, apoi
mobilierul, ornamentarea sălilor de expoziţie au fost alese cu grijă pentru a atrage publicul ca şi pentru a-l îndemna la studiu şi meditaţie.
În scopul comodităţii, în fiecare sală de expoziţie s-au pus bănci şi
scaune tapiţate. De altfel însăşi localul, palatul baroc, operă arhitecturală cu renume mondial, este el însuşi un punct de atracţie deosebit
de valoros.
19 - Biharea 1974
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La 23 mai 1762 s-a pus piatra fundamentală, palatul fiind definitivat în 1776. Impunător, nu are totuşi pretenţia de a fi un edificiu cheie
în elaborarea unui curent artistic (Al. Avram, Un monument de artă
feudală din Oradea palatul baroc, Oradea, 1968). Totuşi, atît pentru
publicul din ţară cît şi pentru cel de peste hotare, palatul prezintă un

CJ.!NT}~N!.H MUZ}~AL

. ORAn .KA
•FIS'TJVIJÂJI JUBILIARE
. • IXPO.IITU 4Nl'VUt5AlţĂ
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)))))))

NOHMBRH 1972

interes deosebit prin v e chimea lui cit şi prin interiorul impresionant.
Este una -dintre cele mai vechi construcţii de artă feudală din Oradea.
Un punct atractiv mult solicitat de vizitatori, îl constituie capela palatului pentru frescele care aparţin renumitului pictor din sec. XVIII-iea,
Johann epomouk Schopf. De altfel cu toată vitregia vremurilor prin
care a trecut şi palatul, în interior se mai pot distinge numeroase ornamentaţii din epoca construirii lui. Impresionează apoi scările de marmoră care dau un aspect deosebit construcţiei.
19•
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Palatul cuprinde patru secţii: istorie, artă, etnografie şi ştiinţe naturale. lncă de la intrare, vizitatorul pătrunde într-o lume deosebită
care se cere cunoscută şi apreciată.
Muzeul Ţării Crişurilor în noul local, s-a deschis la 17 ianuarie 1971.
Cu acest prilej, pe lîngă autorităţile locale şi invitaţi, au luat parte un
număr impresionant de orădeni, dovadă a interesului de care s-a bucurat evenimentul în faţa maselor. Din cuvîntările rostite cu acest prilej
desprindem că muzeul este „un important centru de cultură, rod al polilicii partidului nostru, de înălţare spirituală a tuturor judeţelor ţării,
de punere în valoare a trecutului de glorie a poporului nostru ... "
apoi ... ,,inaugurarea Muzeului Ţării Crişurilor constituie un cald şi
preţios omagiu adus luptei şi activităţii de cinci decenii a Partidului
Comunist Român, una din manifestările de prestigiu organizate în întimpinarea glorioasei sale aniversări".
„Muzeul Ţării Crişurilor, spunea tov. Pompiliu Macovei, conţine şi
o dovadă în plus a politicii partidului şi statului nostru de protejare,
conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice, mărturii ale
trecutului cultural şi artistic, de utilizare a lor în folosul îmbogăţirii
vieţii spirituale ale întregului popor ... " Tov. Gh. Protopopescu din partea clujenilor aprecia că „muzeul va constitui de acum înainte o nouă
cărămidă a minunatului edificiu al ştiinţei şi culturii contemporane româneşti. Acesta va oglindi istoria zbuciumată, arta şi cultura milenară
a locuitorilor mîndrelor plaiuri bihorene". Iar reporterul local scria că
„pentru noi, orădenii, evenimentul a însemnat ceva şi mai mult, noi
beneficiind în primul rînd, de această instituţie de instrucţie şi educaţie
care ... va completa peisajul cultural al judeţului şi municipiului. In
încheierea articolului T. Crişan scria că „pentru ca acest muzeu să-şi
îndeplinească rolul său, el trebuie să organizeze o largă şi însufleţită
activitate, să devină un adevărat centru viu de stimulare a tradiţiilor
şi forţelor artistice locale, de atracţie a maselor, de educare ... a acestora, de formare ştiinţifică şi de insufleUre patriotică ... ".
Din cuvîntările rostite la deschiderea muzeului i s-au desprins tot
atîtea jaloane privind activitatea noului local de cultură.
Ce a făcut colectivul muzeului pentru integrarea plenară în viaţa
contemporană a muzeului?
1. Expozitia de

bază

Expoziţia de bază, una dintre formele principale de relaţie muzeupublic, este situată la etajul întîi al palatului, accesul făcîndu-se pe
scara de onoare. De-a lungul scării, pe pereţii laterali sînt expuse opt
tapiserii, care fac parte dintr-un ciclu intitulat „Anotimpurile" concepute în game de ocruri şi griuri, încadrîndu-se perfect în atmosfera
palatului. Lucrările aparţin unui colectiv de artişti, condus de Maria
Blendea.
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Secţia

Galeria de

cuprinde trei

părţi principale: Galeria de artă universală,
artă românească şi o expoziţie de artă decorativă româ-

nească.

Galeria de artă universală este organizată pe şcoli de pictură, respectiv şcoală franceză, italiană, flamandă, maghiară şi austriacă.
Parcurgînd sălile acestei galerii, vom întîlni nume consacrate în
arta maghiară din sec. XIX-XX. Amintim pe Benczur Gyula cu portretul Cardinalului Schlauch, Vaszari Janos - Portret şi un peisaj intitulat Toamna, lucrare aparţinind perioadei de maturitate artistică, Barabas Miklos - Ţărani sălişteni mergînd. la tîrg.
In sala flamandă vizitatorul are posibilitatea să vadă cîteva opere
de artă de o valoare inestimabilă. Exemplific acea frumoasă Madonă
cu pruncul de un anonim flamand (şcoala lui Gerard David 1460-1523),
două uşi de altar în stil gotic, provenite din şcoala tiroleză, ,,Petrecerea
la marginea satului", lucrarea lui Max Liebermann, primul pictor modern german. Tot aici se pot admira frumoasele porţelanuri Meissen,
executate în manufacturile berlineze şi porţelanuri Alt- Wein, aparţi
nînd meşterilor vienezi. In sala italiană atenţia ni se îndreaptă spre
tabloul circular aparţinînd şcolii lui Botticelli, reprezentînd Sfînta familie. Şcoala franceză este reprezentată prin Victor Vignon cu „Vechiul
drum de la St. Nicolas, Jean Fran<;:ois Rafaelli cu „Case pe malul apei",
prin sculptorii Codion cu „Două bacante dansînd", Joseph Brian „Molie re", J. A. Hudon „Diana", Boucher cu „Ţărancă cu furca" etc. ln
centrul sălii este expusă o masă din cobalt, stil Ludovic, 1n centrul
căreia este reprezentat Ludovic al XVI-iea.
In ultima sală a galeriei universale, predomină un salon stil baroc
din sec. al XVIII-iea, din lemn aurit.
Trecerea la Galeria de artă românească se fac prin sala mare,
destinată în timpul reşedinţei Episcopiei romano-catolice - recepţiilor şi consiliilor, sală ce în prezent găzduieşte expoziţiile temporare.
In sălile de artă românească, vizitatorul trece în revistă aspecte din
două mari etape ale evoluţiei artei româneşti: arta românească interbelică şi arta românească contemporană.
Figurile proeminente ale picturii româneşti moderne, a căror artă
a ajuns la deplina lor maturizare în epoca dintre cele două războaie
mondiale au lucrat şi au creat şi înainte de războiul întîi mondial.
în sălile Galeriei de artă românească interbelică ne întîlnim cu lucrările lui T. Pallady, Gh. Petraşcu, N. N. Tonitza, Iosif Iser, Camil
Ressu, Lucian Grigorescu, Mattis-Teutsch, AI. Phoebus, M. H. Maxy etc.
Sculptorii Ioan Jalea, Oscar Han, Paciurea etc. Toate aceste săli situate
la elajul de gală al palatului posedă o decoraţie murală deosebit de
frumoasă, fiecare sală fiind prevăzută cu sobe în stil baroc din faianţă,
avînd decoraţii şi forme aparte, lucru ce atrage în mod deosebit publicul.
Ultimele cinci săli găzduiesc expoziţia de artă românească contemporană. lntîlnim aici figuri din cele mai reprezentative ale artei româ-
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neşti

contemporane, amintind pe Corneliu Baba, Al. Ciucurencu, Ion
Ghiorghiu, Brăduţ Covaliu, Magdalena Rădulescu, I. Tuculescu, Vida
Gheza, Iulia Oniţă etc.
2.

Expoziţii

temporare

Altă formă de popularizare a patrimoniului secţiei de artă şi a
muzeului în general sînt expoziţiile temporare. în cadrul acestor expoziţii s-au avut în vedere evenimente privind istoria ţării noastre sau
aspecte din evoluţia artei româneşti contemporane. In această ordine
de idei s-au realizat următoarele expoziţii temporare:
a) Expoziţia de grafică militantă, cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani
de la crearea P.C.R. Expoziţia a cuprins lucrări de grafică cu teme inspirate din lupta ilegaliştilor, aspecte din timpul războiului împotriva
fascismului şi lucrări cu terne care oglindesc viaţa de azi a poporului
nostru.
b) Expoziţia de grafică românească 1914-1944, expoziţie ce a
oglindit activitatea artiştilor în această perioadă aliniind lucrări s•emnate de Iosif Iser, Petre Iorgulescu-Yor, A. Jiquidi, Leon Alex, T. Pallady, Nicolae Tonitza etc., deschisă în perioada iulie-august 1971.
c) Expoziţii retrospective: expoziţia Macalik Alfred, deschisă în
noiembrie 1971 retrospectiva Emil Cornea, februarie-martie 1973, expoziţia retrospectivă a graficianului orădean Leon Alex, care cuprinde
în majoritate lucrări cu teme sociale.
d) Expoziţii personale ale artiştilor consacraţi cum ar fi expoziţia
pictorului M. H. Maxy, expoziţia de gravuri în lemn a maestrului clujean Gy. Szabo Bela, expoziţia sculptorului Szervatiusz J., Balogh Peter,
expoziţia de tapiserii a Angelei Balogh, expoziţia de grup a clujenilor
Vremir Ileana, Benczedi Al., Incze Ioan, expoziţia Ligiei Macovei,
Al. Phoebus, D, Ghiaţă, A. Ciupe, Petre Abrudan etc.
Expoziţia de ilustraţii „Tudor Arghezi", care a cuprins desene şi
ilustraţii la poeziile poetului, executate de artişti contemporani. Aceasta
a coincis cu sărbătorirea a 120 de ani de la înfiinţarea societăţii de
lectură din Oradea şi cu 210 ani de la punerea pietrei fundamentale a
clădirii Muzeului de azi.

3.

Relaţii

cu

străinătatea

Prin relaţiile cu străinătatea pe care le avem prin intermediul Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Bihor şi al Qfi.
ciului de Expoziţii, am avut pînă în prezent două expoziţii străine. În
mai 1971, a fost organizată la sediul muzeului Expoziţia de grafică germană 1910-1930, cu lucrări aparţinînd unor artişti de renume mondial,
ca: Otto Dix, Klee, Kandinsky, Nolde, Grosz, Beckmann, Gotheim,

https://biblioteca-digitala.ro

296

--

16
··•·.

,_ .•.,

,- rE

...,_ '....,.;!'_Jl':""1"'1"'P""""~~"'~-:-· ... ,,., .....

nf!

'& Pf" .,. • .r
.,
DE
~"''1-lJ.~...:t.A
'•<t¼ 'MUZEUL
;$.
.
'
.MlLI°i
.: N I A
;J. TARII
..
c'. CRl$URILOR
I WCH !NIJA SUo\lC l NlE NARU l UI
',,

j\,,';.:.'

I

•CRE!RII PlRTIOIJWI COMUNIST ROMU

FEBRUARIE
MARTIE
1 9 7 2

MUZEUL TARII CRISUIIILOR

https://biblioteca-digitala.ro

297

17

Hasse, Kokoschka, Kollwitz etc. Alte expoziţii: .,Wacllaw Taranczewsky", .. Arta popular~ norvegiană".
Recent a avut loc vernisajul expozinei artiştilor plastici din Debreţin şi Hajdu-Bihar (R.P.U.), expoziţie organizată la Muzeul Ţării Crişurilor.

4.

Expoziţii

itinerante

Pentru ca publicul, atît din oraş cit şi din judeţ să cunoască din
operele de artă pe care le deţine muzeul nostru şi în special pentru a
fi atras să viziteze secţia de artă, şi muzeul în general, au fost organizate expoziţii itinerante. Astfel a fost deschisă expoziţia de grafică
militantă la sediul căminelor culturale din cadrul fabricii Sinteza şi
Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră, au fost itinerate expoziţii de
pictură românească contemporană la casele de cultură din Beiuş, Salonta, Marghita, Dr. Petru Groza etc.
5. Briglizile muzeistice

Tot pentru popularizarea muzeului şi pentru ridicarea nivelului
cultural-artistic al poporului s-au organizat brigăzi muzeistice la sate,
în cadrul cărora au fost prezentate expuneri însoţite de proiecţii, ori
s-au desfăşurat pe bază de întrebări-răspunsuri. Astfel de brigăzi au
avut loc Ia Cociuba, Viişoara, Olcea, Ucuriş etc.
6.

Conferinţe

O formă asemănătoare sînt conferinţele. Acestea au loc la căminele
culturale din oraş şi judeţ. Exemplu: la Băile Felix, Ileiuş, la casa de
cultură a sindicatelor din oraş, clubul „Poligrafia" şi etc. Exemple:
,.175 de ani de la naşterea lui Delacroix", la Casa de cultură a sindicatelor din oraş, ,.Pictura românească contemporană în Muzeul Ţării
Crişurilor", conferinţă ţinută la clubul „Poligrafia". Alte teme de conferinţe ţinute au fost: ,.Ştefan Luchian", ,.Arta plastică românească
interbelică", ,.Pictura romanească în Muzeul Ţării Crişurilor", ,.Monumente istorice din Oradea", ,.Ţăranul în pictura românească", ,.Pictori
români în Muzeul Ţării Crişurilor" etc. Aceste conferinţe au fost însoţie de proiecţii.
7. leclii în muzeu
Lecţiile în muzeu sînt ţinute în special pentru elevi. Au avut loc
Iectiii care au prezentat teme ca:
- Arta românească interbelică şi contemporană, la data de 17 ianuarie şi 5 septembrie 1971
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8.

Introducere în istoria artelor 1971
Pictura românească contemporană
Dragostea faţă de om în operele lui Ressu, Tonitza, Isser.
Relaţii

cu Uniunea

artiştilor

plastici

Intensificarea relaţiilor muzeu-public se face şi prin intermediul
Uniunii artiştilor plastici, care-şi organizează cele mai multe expoziţii
(exemplu cele anuale), în sala mare a secţiei de artă. Cu acest prilej
publicul foarte numeros se interesează şi de expoziţia de bază.
Alte forme de relaţie muzeu-public:
9. Concerte în cadrul muzeului

Concertele de ca·meră susţinute de orchestra Filarmonicii de stal
din Oradea - tot în sala mare a secţiei de artă - s-au bucurat de
participarea unui numeros public, datorită şi ineditului acestei manifestări, publicul putî~d astfel să ia contad şi cu expoziţia de bază a
secţiei.

1O.

Ilustraţiile

O altă formă de popularizare a muzeului şi de optimizare a formelor felurite, îl formează tipărirea şi punerea în vînzare de cărţi poştale
ilustrate, reprezentînd cele mai semnificative opere de artă ale secţiei.
In prezent s-a pus în vînzare ghidul secţiei de artă.
Tot în ac~st scoP. sînl şi afişele - mari şi mici - executate de
colectivul secţiei de artă a muzeului pentru popularizarea lui. Afişele
mari au fost implantate la principalele intrări în oraş şi lingă muzeu,
iar o mulţime de afişe mici au fost răspîndite în mijloacele de transport.
hoteluri, şcoli, întreprinderi etc. Menţionăm faptul că toate afişele sînt
artistic executate, ele însele constituind un interes artistic.
11. Radioul

Muzeul
nenumărate

12. Presa

şi

televiziunea

foloseşte pentru popularizare şi radioul şi televiziunea. în
rînduri s-au prezentat aspecte din muzeu.
locală şi centrală

O activitate deosebit de importantă •de popularizare a muzeului se
face prin articolele apărute în presa locală şi centrală
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- articole: AI. Avram, ,,Vă prezentăm Muzeul Ţării Crişurilor Arta decorativă", ,,Crişana", 1972, 30. XII.; AI. Avram, Vă prezentăm
Muzeul Ţării Crişurilor Galeria de artă românească interbelică",
„Crişana", 1972, 12. VIII., pag. 2; AI. Avram, Vă prezentăm Muzeul
Ţării Crişurilor, ,,Crişana", 1973, 3. VI., p. 2; Crişan Elena, Muzeul Ţării
Crişurilor Galeria de artă românească interbelică", ,,Crişana", 1972,
24. VI.; Crişan Elena, ,,Galeria de artă românească interbelică în Muzeul Ţării Crişurilor", ,,Crişana", 1972, 8. XII., p. 2.; Faur V., Giurcă V.,
,,Muzeul Ţării Crişurilor", ,,Tribuna", 1972, 16. XI., p. 12.; Faur V., Marinescu I., ,,Expoziţia aniversară", ,,Crişana", 1972, 20. XII., p. 2.; Giurcă
V., Faur V., ,,Muzeul Ţării Crişurilor", ,,Contemporanul", 1972, 6. XII.,
p. 8.; Hîrcă Rodica, ,,Vă prezentăm Muzeul Ţării Crişurilor - colecţia
de artă românească contemporană", ,,Crişana", 1972, 2. IX.; ,,Crişana",
1971, nr. 14, 19, I., p. 1, Festivitatea de deschidere a Muzeului Ţării Crişurilor; AI. Avram, Expoziţia Angela şi Peter Balogh „Crişana", 1972,
2, IV., p. 2.; Al. Avram, Expoziţia de grafică închinată aniversării Republicii", ,.Crişana", nr. 64,• 1973, 18. III.
- anunţuri: ,,Crişana", anul XXVII, nr. 175, 1962, 25. VII; ,,Faklya", 1962, 4. XII; ,,Crişana", nr. 287, 1962, 4. XII; ,,Scînteia", anul
XXXII, nr. 5745, 1962, 17. XXII; ,,Crişana", 1972, 16. X.; ,,Crişana",
1972, 28. III; ,,Crişana", 1972, 2. XI., p. 2.; ,,Crişana", 1972, 5. XI.; ,,Crişana"; 1972, 3. XI., p. 1., ,,Crişana"; 1972, 12. XII., ,,Crişana"; 1973, 6.
111., ,,Crişana"; 1972, 18. III., ,,Crişana"; 1972, 7. IV., ,,Crişana"; 1966, 3.

II.,

,,Crişana";

1962, 25. VII.

aprecieri: Gabor Stela, Itinerar sentimental prin Jvluzeul Ţării
Crişurilor, ,,Flacăra Roşie", 1972, 4. XI.: Fekete Attila, Kellemes megJepetes", ,,faklya", 1962, 6. VI.: Borghida Istvan, A Korosok volgyenek
muzeuma", Dolgoz6 no", 1971, 9. IX., p. 10-11.; Gheorghiu Ştefan,
Muzeul Ţării Crişurilor, ,,Rumînschie gorizontî", 1972, nr. 3, pag. 29.
-

În perspertivă, vom căuta să îmbunătăţim expoziţia de bază, iar
în continuare, problema de relaţie muzeu-public va trebui ridicată la un
nivel mai înalt.
In epoca noastră muzeul este, fără îndoială, instituţia cea mai
apropiată şi mai accesibilă m~selor unde cei doritori îşi pot perfecţiona cunoştinţele ştiinţifice în pas cu noile cuceriri ale ştiinţei. In
acelaşi timp este instituţia care vine în ajutorul oamenilor •de ştiinţă
prin cercetările pe care le face. Nu ne putem imagina lumea contemporană fără muzee.
De altă parte transformările economice şi sociale care se petrec cu
paşi uriaşi în lume şi în mod deosebit în ţara noastră impune salvarea
şi păstrarea pentru posteritate şi ştiinţă a vestigiilor trecutului nostru
- atît în domeniul istoriei cit şi al artei. şi etnografiei. Pentru că niciodată în altă parte oamenii de ştiinţă de mîine nu se vor mai întîlni cu
splendidele opere de artă populară sau cultă. Or, contemporaneitatea nu
poate fi ruptă de trecut.
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Aceasta fiind situaţia, muzeul ca instituţie a întregului popor nu
se poate izola în cămaşa de forţă a specialistului egoist, ci el trebuie
să-şi deschidă larg porţile tuturor celor ce doresc. De aceea muzeul este
obligat să abordeze o atitudine nouă, faţă de "trecutul muzeu", de a-şi
apropia forţele <lin afară, pentru a-i de valabilitate şi rost.
De aceea muzeul trebuie să concentreze toate societăţile ştiinţifice
(de istorie, filologie, ştiinţe naturale etc.), pentru completarea activităţii şi a unora 1şi a celorlalte şi pentru atragerea a cit mai mulţi în
atingerea scopului propus.
Muzeul va trebui să aibă colaboratorii săi spirituali în toate instituţiile, întreprinderile, şi în afara oraşului prin ei muzeul putînd fi
întotdeauna prezent în mijlocul maselor.
Privind muzeul de artă, acesta are un rost deosebit - arta îl înnobilează pe om, îl face să înţeleagă prin lucrări epocile, oameni. fră
mîntările sociale şi în general lupta pentru mai .bine a întregii omeniri.
Muzeul este instituţia viitorului. de aceea nu-l putem trata ca pe
un loc de muncă oarecare, ci ca pe o instituţie cu rosturi mari în construirea lumii noi şi a omului nou - omul socialismului şi comunismului.
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