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MUZEUL „FRANZ BINDER" PRIMUL MUZEU DE ETNOGRAFIE
EXTRA-EUROPEANĂ DIN ROMÂNIA
Sediul. Inaugurat la 18 mai 1993, Muzeul „Franz
Binder" - axat, în principal, pe civilizaţia, cultura şi arta
popoarelor extra-europene - este primul muzeu de acest
fel din România, fiind organizat într-o clădire construită
între anii 1865-1867, denumită iniţial „Casa Asociaţiei
Micilor Meseriaşi" („ Biirger-und-Gewerb everein-Haus" ),
odinioară sediu al breslelor, iar după cel de-al doilea
război mondial, „Casa Hermes", patronim ce trimite la
zeul comerţului. Câteva plăci heraldice, descoperite la
restaurarea clădirii, atestă locuirea aici a lui Valentin
Franck von Franckenstein, comite al saşilor din Transilvania şi judecător regal din 1686 pânâ la sfârşitul vieţii
(primul traducător din opera lui Ovidiu în limbile
română şi maghiară).
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COLECTII SI COLECTIO NARI

Colecţiile Muzet'.ilui „Franz Binder" s-au constituit în
secolul al XIX-iea din donaţii şi achiziţii provenind de la
călători sau deţinători de asemenea obiecte: Franz Binder,
Andreas Breckner, Karl Meliska, Carl F. Jickeli, Artur
von Sachsenheim, Hermann von Hannenheim, Gustav
Adolf Schoppelt, Alfred Capesius, W. Schonhut, A.
Schwabe, G.A. Seraphin, Emerich Schuleri, Hans Mallik,
Rudolf Nussbăcher, Christine Schuster, Helene Fischer,
Wagner von Wetterstădt şi alţii. Cei mai mulţi dintre ei,
membri ai Societăţii Transilvane pentru Ştiinţe Naturale
(„Siebenbiirgische Verein fiir Naturwissensch aften") care
şi-a desfăşurat activitatea în a doua jumătate a secolului
al XIX-iea şi prima parte a secolului XX. Provenite din toate
părţile lumii - nordul Africii şi izvoarele Nilului, China,
Japonia, Oceania, Asia Mică, Brazilia, Laponia, Australia etc.
- obiectele „colecţiei exotice" sibiene au intrat în patrimoniul
Muzeului de Istorie Naturală, alcătuind o expoziţie-cabinet
deschisă în clădirea muzeului până în anu[ 1957.
Colecţiile au fost îmbogăţite duP.ă anul 1990 prin achiziţii
succesive, schimburi sau donaţii. Aşa sunt colecţia zaireză achiziţionată de la Violeta şi Cătălin Rang din Bacău,
colecţia specială ex-prezidenţială de cadouri, cuprinzând
obiecte de provenienţă extra-europeană, jucăriile tradiţionale
iaponeze obţinute prin schimb de colecţii cu Muzeul
Jucăriilor din Hyogo, costume populare ale naţionalităţilor
minoritare din China, donate de Ambasada Chinei la
Bucureşti etc.
Farmacist originar din Sebeş (jud. Alba), Franz Binder
(1820-1875) a condus, în anul 1857, consulatul austriac din
Chartum. În anii 1860-1861 a efectuat călătorii interesante
la unele triburi nilote - Baggara, Silluk, Nuer, Kici, Agar,
Gok, Djur, etc., colecţionând personal, cu această ocazie,
arme, podoabe, obiecte de uz, unelte. Reîntors în patrie,
donează în 1862 Societăţii Transilvane pentru Ştiinţe Naturale, valoroasa colecţie africană adunată în călătoriile sale,
reprezentând, în opinia lui W. Hirschberg de la Muzeul
de Etno~rafia Popoarelor din Viena, „cea mai veche colecţie închisă din regiunea superioară a Nilului pe care o
cunoaştem azi".
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EXPOZIŢIA PERMANENTĂ
Expoziţia permanentă ocupă şase săli de la etajul clă
dirii, fiind concepută ca un decupaj al sensurilor gestului
uman creator. Prima sală intitulată „Gestul în expansiune.
Deschiderea spre exterior", ilustrează dorinţa şi,

totodată,
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concretizarea în obiecte şi imagini - harta lumii,
cu galeria de portrete ale călătorilor, lada (şi de
călătorie), zaireză, monedele de provenienţă diversă - a
dorinţei de cunoaştere a lumii, de depăşire a graniţelor
etnocentrismului. Sala „Gestului cosmocrator. Integrarea
spaţială" oferă vizitatorului obiecte şi imagini (moara în
formă de şa, secţiune grafică printr-o colibă africană şi
obiectele utilitare specifice: rogojină, bici pentru vite şi
clopot din lemn, scaune monoxile, care evidenţiază
poziţia omului, ca axă a lumii, legătura dintre cer şi
pământul pe care îl umanizează - vatra, casa, satul. Sala
a treia, sub denumirea „Gestul dominator. Transformarea
funcţională a materiei", reuneşte obiecte împletite din
paie, frunze şi ierburi (coşuleţe, capace, piese de
îmbrăcăminte - eşarfă, brâu, fustă etc.) din piele (saci
pentru haine şi merinde, pungi de bani, şorţuri din
franjuri, vase pentru apă), scoarţă de copac sau lemn
(vase pentru lapte, piuliţă, linguri), din lut ars sau nears
(vasele din lut de Nil, nearse, ulcioare, ceainic etc.) şi
din metal (mai ales setul de greutăţi şi brăţările), toate
făcând apel la cele mai vechi şi mai importante meşte
şuguri umane: împletiturile din pai şi alte fibre vegetale,
prelucrarea pieilor, prelucrarea lutului, a metalelor. Sala
„Gestului posesiv. Achiziţie şi agresiune" etalează o
bogată colecţie de arme - lănci , suliţe, harpoane,
măciuci, cuţite „kulbeda", brăţări de luptă, scuturi,
bumerang, dar şi tobe mari şi mici („tam-tam"). Toate
dovedesc o perfectă stăpânire a meşteşugului prelucrării
fierului şi a altor materiale (lemn, corn), precum şi
rafinament functional si decorativ. Sala intitulată
„Gestul estetic. Valorizarea insolitului formelor" este
destinată esteticului,
decorativismului. Satisfacţia
repausului, a prelungirii corpului în obiecte, bucuria de
a crea o lume aproape independentă în lucruri de artă,
sunt prezente aici prin expunerea unor piese de
vestimentaţie şi podoabă, sau a altor obiecte: de la
narghilea şi lulele, evantaie, mobilier mărunt, vase din
metal sau corn, până la statuetele chinezeşti şi africane
sculptate în piatră, lemn sau fildeş. Ultima sală, cea a
„Gestului încremenit. Atitudinea în fata mortii", oferă
posibilitatea de a vedea o mumie din · perioada Ptolemeilor, cu sarcofagul ei original, precum şi câteva
statuete aduse de la Luxor.
Structura modernă a expoziţiei concepută într-o viziupe
antropologic-culturală, permite abordarea celor trei nivele - etnografic, etnologic şi antropologic, oferind, totodată, o conturare a marilor ritmuri umane, înscrise
într-un circuit ce sugerează implacabilul curs al
existe nţei .
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temporare (sălile de la parterul
valori ale artizanatului contemporan
din toate continentele, provenind fie din colecţiile proprii
ale muzeului, fie oferite de ambasadele acreditate în
România. Au fost expuse creaţii din China, Cuba, Indonezia sau Japonia, imagini reprezentând lumea Saharei
- picturile rupestre din Tassili - jucării japoneze şi
evantaie chinezeşti, textile, broderii sau tablouri sculptate,
piese vestimentare etc.
În sala de proiecţii a muzeului (de la subsolul clădirii),
au loc proiecţii regulate de filme documentare, care completează ansamblul expoziţional, aducând fascinantul prin diversitatea sa culturală - spectacol viu al lumii în

Sectorul de

expoziţii

clădirii) prezintă

mişcare.

Prin comparaţie şi prin contrast cu universul etnografic
românesc, etalat somptuos în impresionantul muzeu în
aer liber din Dumbrava Sibiului (96 ha), destinat ilustrării
civilizaţiei populare tradiţionale (preindustriale) din
România, Muzeul „Franz Binder" oferă şansa cunoaşterii
specificului cultural european şi românesc prin raportare
la alteritatea culturală extra-europeană, realizând, astfel,
unul dintre cele mai originale complexe etno-culturale
din Europa.
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