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In nobila misiune de educare şi modelare spirituală a omului nou, muzeului
contemporan - tezaur de valori inestimabile, de mărturii ale existenţei milenare
a poporului român - îi revine rolul de a insufla maselor largi de oameni ai mun
cii, dragoste şi preţuire faţă de istoria patriei, faţă de comorile culturale create de-a
lungul secolelor.
Muzeul îşi exercită acest rol prin toate laturile activităţii sale, dar cea mai
însemnată contribuţie la informarea şi educarea publicului vizitator şi-o aduce
prin expoziţia de bază, oglinda activităţii muzeografilor în domeniul cercetării şi
valorificării patrimoniului existent, principala verigă de legătură dintre muzeu
şi public.
Muzeele beneficiază, în general, de multiple şi valoroase colecţii, ce nu pot fi
cuprinse in totalitate in cadrul expoziţiei permanente, dar, care sint valorificate,
în forme interesante şi atractive, prin intermediul expoziţiilor temporare.
In articolul de faţă ne propunem să urmărim tocmai această latură a activi
tăţii ştiinţifice, care la obiectivele din cadrul Complexului muzeistic ieşean ocupă
un loc deosebit de important.
Intrucit realizările de acest fel din ultimii 2-3 ani - perioadă la care se
referă milterialul - sînt multiple şi variate nu vom analiza fiecare expoziţie orga
nizată, ceea ce ar presupune un spaţiu mult prea mare, ci vom releva problemele
specifice ce se pun in practica pregătirii şi finalizării unor asemenea acţiuni, ape
lînd la exemplE'" concrete în funcţie de aspectul pe care dorim să-I subliniem.
Expoziţiile temporare organizate cu patrimoniu original, de o mare diversi
tate tematică, imprimă o notă de dinamism şi noutate însăşi expoziţiilor perma
nente, readuc pub licul în muzeele noastre, îndeplinind un rol cultural-ştiinţific şi
instructiv-educativ de primă însemnătate.
Dacă expoziţia de bază punctează cele mai importante momente ale culturii
şi civilizaţiei unui popor, expoziţia temporară permite etalarea unor colecţii va
loroase, mai puţin cunoscute publicului vizitator, cît şi a unor valori provenite
din marile colecţii de stat şi particulare ale ţării.
Deosebit de important devine rolul expoziţiilor temporare care au posibili
tatea de a trece hotarul unei ţări şi de a duce cu ele mesajul cultw-ii ţării respec
tive într-un colţ sau altul al lumii, contribuind astfel la schimbul de valori cultural
ştiinţifice pe plan internaţional, încercînd şi în felul acesta o mai bună cunoaştere
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specificului naţional al fiecărui popor, o apropiere între popoare.
Expoziţiile temporare prilejuiesc organizatorilor posibilitatea de a reconstitui

un moment istoric sau o întreagă epocă in detaliu,
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creaţiei unor personalităţi de presti gi u naţional sau un iversal, dar mai ales, de a
marca sărbătorirea unor mari evenimente cul tural-ştiinţifice interne sau inter
naţionale.
Unele expoziţii temporare de mare a mpl oare , organizate la sediu, cu originale,
ne c esită un volum impresionant de muncă din partea muzeografilor organizatori,
atit în ceea ce priveşte studiul, c ercetarea temei respective, cit şi problemele orga
nizatorice propriu-zise. De la fi:ş.area materialului bibl iografic, stu diul patrimoniu
lui di sponi bi l şi intocmirea tema tici i , c are ia cel mai mult timp, la act iv i tat ea ad
min i.strativă - de intocmire a adreselor p ri vind pro c u rare a lucrărilor sau obiec
telor ce urmează a fi exp use, asigurarea cond i ţi ilor de secur i tate şi microclimat in
timpul transportulu i pentru obiectele împrumutate de la a lte instituţii sau de la
particulari - pînă la redactarea te:xtelor şi etalarea propriu-zisă, este un drum
lung pe care spec i a l istul sa u colectivul orga n izator il parc urge cu competenţă şi
răspundere, asumîn d u -şi o serie de riscuri privind securitatea şi păstrarea in con
diţii corespunzătoare a unor l ucrăr i sau obiecte de mare valoare.
Expoziţiile de acest gen, in car e pentru Hustrarea unei anumite teme se ape
l ează Ia cele mai valoroase lucrări de pe cuprinsul ţării sint deosebit de interesante
şi de mare succes la pub lic , dar 'in ul timul timp muzeele noastre din ce în ce mai
greu reuşesc să real izeze asemenea acţiuni , deoarece condi ţiile d e securitate şi
con servare ce se impun in timpul transportului s int foarte severe şi organizatorii
intîmpină m ari greutăţi.
Cu toate acestea, s-au realizat in ultimii ani c itev a expoziţii de mare anver
gură cum ar fi : "Iaşii in arta plastică .. , �Retro spectiva Şte:fan Dimitrescu", "Auto
portJ·e�ul in p i c tura românească", o rganizate de Muzeul de artă şi " D o uă decenii
de eră cosmică"" a Muzeului politehn i c .
Toate ace ste expoziţii au fost .însoţi te de reu şite seri muzeale sau simpozioane
ştii nţifice, d i nt re care menţionăm pe cea cu tema "Dimensiuni i nterioare al e uma
n ismului", prilejuind reun irea unor personali tăţi de pr esti g i u naţional ale criticii
de artă, precu m şi Simpo z i on u l "Ştefan DimLtrescu�, r el uat la cererea u n u i nu
meros public ie�ean.
Cele mai multe expoziţii temporare însă au fost realizate cu patrimoniul
muzeului organ izator sau ce l mult cu sprijinul u n or instituţii sau colecţi onari par
ticulari din ora�ul nostru .
Menţionam, la început, că un număr 'insemnat de expoziţii temporare orga
nizate au fost prileju i te de sărbătorirea unor mari evenimente cultural-ştiinţifice
pe p l an naţion al sau internaţional.
Unul dintre cele mai remarcabile even i mente din uJtimii cinci ani a fost
C enten aru l Independenţei de Stat a Rom âniei care a ocazjonat organizarea de către
Muzeul de istorie al M oldovei şi Muzeul de artă, a unor ample expoziţii cuprinzind
lucrări de artă plastică, documente origin ale ş i fo to c opii, Aceasta a presupus din
partea reali zatoriior, o documentare mi nuţi oasă El supra evenimentului, discernă
mînt ş tii n ţi f i c in punctarea momen telor reprezel'tative ale tematicii, in selectarea
materialul u i ilustra tiv - in parte i nedit - şi a te xtel or.
Expoziţia "Ce n te nar ul Indepen denţei de Slat a Româ ni e i ", organizat de Muzeul
de i storie al Mol dovei in holul Pal a tului C u ltu r ii a constituit şi un expresiv cadru
pentru organizare-ci a numeroase manifestări c ultural -educative, adevărate lecţii de
educaţie patriotică pentru tînăra generaţie. Acest cadru, in prezenţa unui spec i a lis t
al Muzeului, care a evoc at importanţa evenimentului, a găzduit diverse momente
festive pri lej u i te de în minarea c rava telor roşii sau carn e telor U.T.C. unor grup uri
de c op i i şi tineri din oraşul nostru.
Omagiind şapte decenii de la izbu<:n irea marilor ră scoale ţărăneşti din 1907,
c omemor ativa "Ţăranul in plastica românească"", a reunit valori din colecţiile Mu
zeului d e artă şi a Muzeului de i sto ri e al Moldovei , pub licul vizitator ben efi c iind
de un contact direct cu n u mero a se creaţii ale artei plastice româneŞti care altfel
i-ar fi rămas necu nos cut e.
O expoziţie la fel de amplă cu piese ori ginale de pictură, grafi că şi sculptură
�Noul in peisajul patriei", realizată in cad r ul Muzeului de artă a avut menirea de
a întîmpina Conferinţa N a ţiona lă a P.C.R. d in 7-9 d ecem brie 1 977.

Unele a cţi uni de acest fel între care şi ultimele două menţionate au fost
tnsoţite de cataloage de prezentare care au contribuit la mărirea eficienţei instruc
tiv-educative. Reunind un bogat material documentar şi ilustrat iv, cataloagele
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reprezintă importante şi eficiente mijloace de popularizare a acţiunilor respective:'
dacă ele apar concomitent cu vernisajul expoziţiei ; acestea constituie un material
ştiinţific util, indeosebi pentru specialişti ŞI amatori de artă, chiar după inchi
derea expoziţiilor respective.
Al V-lea Festival de poezie - eveniment de importanţă culturală pe plan
naţional a prilejuit Muzeului de literatură al Moldovei, organizarea expoziţiei "Mo
mente din viaţa şi creaţia Luceafărului poeziei româneşti", reunind un bogat ma
terial original, cu numeroase unicate provenind din colecţiile muzeului, ale Biblio
tecii universitare şi Arhivelor statului. Vernisată in cadrul ciclului "Prelecţiunile
Junimii", expoziţia a contribuit la realizarea unei acţiuni de prestigiu cu mare
răsunet in viaţa spirituală a oraşului nostru.
Un specific aparte il au expoziţiile temporare la sediu, organizate de Muzeul
politehnic Iaşi, acestea fiind prilejuite totdeauna de sărbătorirea pe plan interna
ţional a unor evenimente tehnica-ştiinţifice.
In această ordine de idei, implinirea in 1976 a 100 de ani de la brevetarea
primului telefon din lume şi a 80 de i' ni de la brevetarea primului radioreceptor
din lume a marcat evenimente cărora le-au fost consacrate expoziţiile de originale
şi fotografii intitulate "Centenarul telefoniei" şi "Radioul la a 80-a aniversare".
Ambele expoziţii au servit drept cadru pentru organizarea simpozioanelor "Tele
fonia in slujba civilizaţiei", respectiv, "Radiotehnica in zilele noastre", la care au
participat elevi din clasele speciale de fizică, unii dintre aceştia fiind cooptaţi
pentru prezentarea unor expuneri privind realizări pe aceste teme, în cadrul cer
cului de fizică, incercindu-se astfel o mai strînsă legătură a muzeului cu şcoala.
O acţiune de prestigiu deosebit, organizată de acest muzeu, a fost expoziţia
"Două decenii de eră cosmică" care a solicitat realizatorilor cercetarea unui mate
rial fo· rte bogat, necesitînd o muncă intensă de documentare şi selectare a mo
mentelor de bază din dezvoltarea acestui domeniu atît de vast şi i mpresionant al
tehnicii - astronautica. Expoziţia s-a bucurat de un deosebit succes, la reuşită
contribuind mult, prezentarea in cadrul acesteia a unor piese originale cit şi a unor
modele sau machete cu caracter de unicat in ţară, obţinute de la Muzeul tehnic
"Prof. ing. Dimitrie Leonida" din Bucureşti. Expoziţia amintită a fost una dintre
cele mai vizitate, atrăgind nenumărate grupuri de elevi şi tineri în general, inte
resaţi de această temă de mare actualitate a ştiinţei şi tehnicii contemporane.
Vernisajul acestei expoziţii, care a beneficiat de o largă participare de public
a fost însoţit şi de o reuşită seară muzeală organizată în colaborare cu Muzeul
tehnic din Bucureşti la care s-au prezentat a specte din aplicaţiile sateliţilor artifi
ciali şi despre vehiculele cosmice ale viitorului - navetele spaţiale. Interesante
filme documentare color, adecvate, au completat in final acţiunea.
Dacă în general expoziţiile temporare realizate au fost însoţite de organizarea
unor acţiuni cultural-educative, trebuie să arătăm că uneori lucrurile s-au petrecut
şi invers. In acest sens menţionăm "Dialogul artiştilor plastici ieşeni cu publicul" mani festare prestigioasă, intrată în tradiţia activităţii Muzeului de artă ieşean înso
ţi'.ă de organizarea unor expoziţii-portret, cum a fost cea consacrată prezentării
pictorului Eugen Ştefan Bouşcă sau a lui Victor Mihăilescu Craiu - adevărate re
trospective reunind lucrări din colecţiile muzeului şi colecţii particulare. Deosebit
de atractive prin însăşi conţinutul expunerilor referitoare la viaţa şi creaţia artis
tului prezentat, acţiunile au fost completate de recitaluri de poezie şi muzică, sus
ţinute cu concursul unor actori ai Teatrului NaţionOJl şi ai Conservatorului de
muzică din oraşul nostru.
Interesante expoziţii temporare, de data aceasta cu patrimoniu virtual, au fost
prilejuite şi de organizarea şezătorilor populare "De la străbuni la nepoţi" - ini
ţiate de Muzeul etnografic al Moldovei, în unele comune ale judeţului. Şezătorile
populare s-au desfăşurat în cadrul expoziţiilor care constituie un material viu pri
vind valoarea creaţiei populare tradiţionale din zona respectivă, izvor nesecat de
I nspiraţie şi pentru arta populară actuală ; prin participarea directă a unor săteni
mai virstnici la desfăşurarea şezătorilor se realizează un adevărat dialog intre ge
nPraţii care duce la cunoaşterea de către tineri a ceea ce au creat mai valoros stră
hunii lor in decursul timpului.
Tot in această ordine de idei menţionăm şi expoziţiile ocazionate de acţiunile
M \ Jroului de literatură al Moldovei desfăşurate sub genericul "Ei I-au cunoscut
ax· . ". Astfel, prin intermediul expoziţiilor "Mihail Sadoveanu" şi "Cezar Petrescu"
.

.
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care au etalat manuscrise literare valoroase, fotografii originale, documente din
presa vremii şi ediţii ra1·e, participantii la acţiuni, cit �i publicul vizitator au cu
noscut aspecte semnificaLive din viaţol şi creaţia scriitorilor prezentanţi.
Unele expoziţii temporare deosebi t de interesante, organizate la sediu, cu ori
ginale, au avut drept scop in sine, popularizarea colecţiilor muzeale, cunoaşterea
de către publicul larg a noi lor achiziţi i intrate in patrimoniul muzeelor, sau a pie
selor descoperite in săpăturile arheologice.
Intre acestea, un loc impor tant ocupă expoziţi-a Muzeului etnografic al Mol
dovei, organizi.ltă in ccldrul �Săptămîn ii muzeelor ieşenc" (ediţia a III-a), sub denu
mirea �Arta populară tradiţională din zona Ia�j''. Aceasta a prezentat piese apar
ţinînd principalelor genuri de cre<lţie artistică populara, port, textile, mobilier,
ceramică şi obiceiuri , contribuind la cunoaşterea de către publicul local a speci
ficului etnografic <ll j u deţu lui Ia�i.
Expoziţii temporare, organizate î n acel aşi scop, a realizat şi Muzeul de lite
ratură al Moldovei, d intre care o menţionăm pe cea intitulată "Din istoria presei
progresiste româneşti", cuprinzîn d un bo,g<1t material original, secondată fiind de
prezentări-lecţii in faţa a numeroase grupuri de elevi !li prieteni ai muzeului.
Un capitol aparte al activi tăţii expoziţionale, speci fic Muzeului de artă il
constituie docu mentarea in veder ea etalării la sediu �i a prezentării către public
a unor expoziţii temporare primite prin Oficiul de expoziţH, care popularizează
creaţia unor pictori români sau de peste hotare, infăţi�ind creatorilor şi amatorilor
de ariă, noi experienţe in necontenită căutare de forme şi viziuni originale. Pe
această linie menţionăm expozi ţii l e "Peisaje din Turingia" şi expoziţia pictoriţei
americane de origine română Georgeta Arămescu Anderson.
Intrucit o expoziţie bună pentru a-şi atinge scopul trebuie să fie însoţită de
o largă popularizare, se cuvine să comentăm puţin şi modul cum se realizează acest
lucru în muzeele noastre. In afară de metoda arhicunoscută a invitaţiilor şi af�elor,
de o mare e ficienţă sint prezentările la ziarul local sau la Radio Iaşi şi mai ales
unele interviuri l a radio, luate organizatorilor expoziţiilor de unde publicul află
adesea lucruri i nedite care îl îndeamnă să constate pe viu cele auzite despre unele
vawn deoseb ite cuprinse in expoziţia respecti vă. La mobilizare1 publicului spre
vizitare contribuie in bună măsură !li grupul de prieteni ai muzeului organizator.
Un mijloc important de popularizare, d e mare eficienţă, care face cunoscute reali
zările respective atit in judeţ cît şi în restul ţării este prezentarea la televiziune
a unor secvenţe din cadrul expoziţiilor temporare. Acelaşi rol I-ar putea avea popu
larizarea prin intermediul ziarului central "Scinteia" pe care nu l-am folosit decit
in cazuri extrem de rare şi men ţionăm aceasta ca o deficienţă a muzeelor ieşene.
In continuare vom menţiona cîteva c:specte ale activităţii privind organizarea
expoziţii lor temporare itinerante.
ln ultimii 2-3 ani, de cele mai multe ori, organizarea expoziţiilor temporare
la sediu a prilejuit şi realizarea unor expoziţii temporare itinerante pe aceleaşi
teme, acestea din urmă fiind apreci ate c-a o prelungire a ecourilor celor dintii, ca
o finalizare eficientă a activităţii de cercetare şi documentare privind temele
respective.
Totodată s-au organizat şi expoziţii temporare itinerante de sine stătătoare
pentru marcarea unor mari evenimente cultural-ştiinţifice sau sărbătorirea unor
personalităţi de seamă, mai ales, in situaţiile in cq.re muzeul nu dispunea de sufi
cient material original pentru tratarea l a sediu a unor <lsemenea teme.
Pdn faptul că nu se pot asigura condiţii privind microclimatul şi mai ales
securitatea valorilor de muzeu in diverse Locuri unde urmează să se organl%eze,
expoziţiile temporare itinerante au fost realizate pe bază de reproduceri foto color
sau alb-negru.
Chi ar dacă aceste expoziţii nu beneficiază de aspectul valoric şi estetic al celor
de la sediu, ele constituie un eficient prilej d e popularizare a valorilor muzeale
de organiz;:re a unor foarte reuşite acţiuni cultural-educative care au menirea de
a aduce publicul in muzee.
Astfel, in prezent, un număr de peste 20 e xpoziţii temporare fac circuitul prin
cipalelor intreprinderi şi şcoli ieşenc, a comunelor din judeţ şi a unor localităţi
Jin Moldova, ducînd cu ele invitaţi a către publicul din centrele respective .de a
lua contact pe viu cu tezaurele de cu ltu'!:'ă adăpostite de muzeele L:şului.
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Considerăm eficientă itinerarea expoziţiilor temporare de acest gen deoarece
in multe cazuri ele sînt prezentate în întreprinderi sau cămine culturale în faţa
a sute de auditori şi în funcţie de calitatea prezentării respective sau a acţiunii
O!"ganizate, oamenii pot fi sensibilizaţi în legătură cu valoarea şi rolul muzeelor
noastre, pot fi ati·aşi spre a cunoaşte asemenea valori la ele acasă.
In multe cazuri expoziţiile respective oferă cadrul prilenic desfă�urării unor
adevărate lecţii de educaţie patriotică şi estetică organizate direct în procesul
muncii.
Astfel, expoziţia "LuptCt seculară a poporului român pentru unitate şi inde
pendenţă naţională", itinerată în mai multe întreprinderi din oraş a permis orga
nizarea unor simpozioane pe tema respectivă, oglindită în istorie, artă şi literatură
care s-au bucurat de unanime aprecieri din partea publicului participant.
�a cum reiese din menţiunea anterioară, ţinem să subliniem că unele expo
ziţii temporare itinerante organizate în colaborare de două sau trei dintre muzeele
noastre, dau posibilitatea prezentării unor expuneri deosebit de atractive şi variate
în conţinut, ele fiind s usţinute de muzeografi cu pregătire de profil diferit, tratînd
aceeaşi temă. dar privită din unghiuri şi cu argumente diferite.
Fie că dau prilejul susţinerii unor interesante expuneri pe teme de artă, dacă
ne referim la titluri ca : "Istoria patriei oglindită în nrtă", "Ţăranul în plastica
românească", "Femeia în arta pl<�stică", a unor lecţii de cunoaştere a luptei po
porului nostru pentru libertate şi independenţă naţională, cum e cazul expoziţiilor
"Răscoalele ţărăneşti din 1907, oglindite în literatură şi artă", "Muzeul Unirii pagină istorică a luptei pentru unitate şi indepedenţă", a unor sinteze privind popu
larizarea unor mari realizări ale ştiinţei şi tehnicii, prin titluri ca "Momente din
dezvoltarea telefoniei" şi "Din istoria radiotehnicii" sau a unor dezbateri privind
cunoaşterea valorilor tradiţionale ale creaţiei populare din diferite zone ale Mol
dovei, cum este cazul unor titluri ca "Sumane şi cojoace moldoveneşti", "Păstoritul
in Moldova", "Scoarţe moldovedeşti", expoziţiile itinerante reprezintă mijloace utile
de instruire şi educare a publicului.
Expoziţiile temporare organizate de muzeele ieşene constituie rodul unei seri
oase activităţi de cercetare ştiinţifică cu finalitate pr2.ctică, cu implicaţii �tila
tcrale în activitatea cultural-educativă - principala latură prin care muzeele "ifl\mg
in conştiinţa publicului vizit:ttor.
·

DES ASPECTS DE L' ACTIVITE EXPOSITIONNELLE
AUX MUSEES D'IA5SY

R e s u m e
Apres une presentation synthetique du r6le et du moyen d'organisation des
· · x positions temporaires, le present ouvrage met en evidence le genre d'expositions
or�o:;m isees par les musees de Iassy, dans les dernieres 3-4 annees avec des exem
p l l flcations concretes et des caracterisations sommaires des ces realisations.
On presente d'abord les expositions organisees ă l'occasion de divers eveni
n u ·nts politiques, culturels et scientifiques d'importance interne et aussi interna
� l l lllilll' ; des expositions accompagnees par interessantes actions culturelles-educa
t 1 \'c•o;
par exemple des symposions, des soirees museales, des conferences etc.
On presente encore des expositions occasionees par l'organisation des presti•;t · · u "·s manifestations culturelles-educatives comme : "Les discours de Junimea",
1 .•· c l i ;dogue des artistes plastiques avec le publique", les sejours populaires : Des
" ' ' ,\·. n·s aux neveux" etc. ; des expositions organisees pour populariser les collec
t 1 · 1 1 1 � mu'ie;J]cs aussi que celles qui sont venues par l'Office des expositions.
En f i n , on fait des refe1·ences sur le r6le et l'efficacite des expositions tem
I '" ' . d n · � i\inc1·antes.
"
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