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AN I D E LA I N F I INTAREA M UZEULUI D E ARTA D I N IAŞI

La 26 octombrie
viaţă.

1 970

muzeul ·nostru va împlini

11

decenii de

Cu 1 1 0 ani în urmă, in climatul revoluţionar al Unirii Principatelor
Române, domnitorul Cuza împreună cu eminentul patriot Mihail Kogăl
niceanu emit decretul de fondare a Pinacotecii din laşi care se înscrie
astfel ca una din cele mai vechi institutii de acest profil în tara noastră.
Infruntind consecven t perioadele de vitregie ale istoriei , fosta Pina
cotecă n-a încetat să fiinţeze in decursul aTlli lor, dimpotrivă cu trece
rea vremi i şi-a îmbogăţit tezaurul artistic, reuşind, in etapa avintului
cu ltural contemporan, să devină urnul din marile muzee de artă· din
ţară, cu o valoroasă colecţie de lucrări şi cu un excelent spatiu de
ex punere.
Aniversarea din acest an va fi marcată prin o serie de acţiuni
menite să evo·ce pe de-o parte memoria vajnicilor înaintaşi iar pe de
altă parte săi reliefeze evoluţia net ascendentă pe care a irnregistrat-o
muzeul nostru în ultimele decenii .
In acest scop se va organiza o expoziţie festivă cu cele mai repre
zentative lucrări de pictură şi grafică ale artiştilor români clasici, achi
ziţionate de către muzeu in ultimii 1 5 ani. Insumind peste 300 piese
expoziţia va fi însoţită de un catalog documentar, bogat ilustrat, pre
faţat de UJn text evocator al momentului precum şi a valorii pieselor
expuse.
Se va amenaja un " colţ memorial Panaiteanu " , omagiind pe iniţia
torul şi ·conducătorul neobosit al Pinacotecii din Laşi.
Se vor organiza vitrine cu documente de arhivă şi publicaţii ale
muzeului.
Se va da în circuitul expozitiei de bază un nou spaţiu, compus din
care va permite o justi:i
existent în depozite.

6 săli,

valorificare a materialului muzeistic
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Totodatâ se va lârgi eria de expunere a artiştilor contemporani,
mai cu seamă moldoveni.
ln cursul aceluiaşi trimestru va avea loc vernisajul expoziţiei Const.

D. Stahi, exponent de seamă al şcolii ieşene de artă. Această mani

festare se inscrie fericit alături de retrospectivele Em. P. Bardasare şi
Gh. Popovid, seria lor urmind să se continuie cu expoziţiile omagia ! P.
Gh. Panaiteanu şi G h . Asachi.

nostru va găzdui, în luna
Ca o aoreolare a aniversării muzeul
octombrie, sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de artă pe
anul 1 970.
VIRGINIA VASILOVICI
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