NOAPTEA MUZEELOR

17-18 MAI 2008. DOUĂ EVENIMENTE MENITE
PENTRU UN MUZEU ALTFEL
Mihaela MURGOCI
Luna mai re pre z intă pentru muzee
angajarea în două evenimente menite ă
aducă publicul mai aproape de muzeu ,
Ziua Internaţional ă a Muzeelor ş i oaptea
Muzeelor. Semnificaţia lor, conform
intenţiilor iniţiatorilor lor, este de a
schimba percepţia publicului asupra
muzeului şi de a oferi muzeelor
oportunitatea de a e apropria mai mult de
cei cărora li se adresează . Pentru prima
oară, în 2008 Ziua lnt ernationa l ă a
Muzeelor iniţiată de ICOM s-a 'derulat în
parteneriat cu oaptea muzeelor, eveniment iniţiat de Mini sterul francez al
Culturii .
oaptea muzeelor a fost anul acesta
un adevărat succes, da că ne raportăm la
num ă rul mare de viz itatori p art i c ip a nţi la
eveniment. Oferta muzeelor a fost ge neroasă , i eşi nd din tiparele c u care ne-au
obişnuit. Astfel, publicul a avut parte de
proiecţ ii de film e, de reprezentaţii teatrale,
de recitaluri , concerte ş i de expoziţii
aparte. Fiecare mu ze u participant la
eveniment s-a întrecut în a organiza
ac tivităţi ş i momente speciale care să ofere
vizi tatorului mai mult decât o s impl ă
vizitare peste programul obişnuit.
12 muzee bu c ureş ten e au participat
la eveniment, Muzeul Naţiona l de Artă
Co ntemporan ă,
Muze ul
aţional
Cotroceni , Muzeul Militar
aţ i o n a l ,
Muzeul Ţăranului Rom ân, Muze ul
aţional de Geologie, Muzeul de Istorie
aturală Grigore Antipa, Muzeul George
Enescu, Muzeul Co l ecţ iilor de A rtă,
Muzeul Naţional de A rt ă a l Români ei,
Muzeul Municipiului Bu c u reşti şi Muzeul
Naţional de Istorie a Românie i. Reunite
pentru prima oarâ într-un c ircuit, e le au
atras un num ă r est imat de I 00.000 de
vizitatori . Marile bulevarde ale capitalei
au fost pline de oameni de diverse vâ rste,
foa rte mul ţ i tineri, dar şi fami lii . Oamenii
au stat la coada la aproape toate muzeele
participante în proiect, iar autobuzele puse

la di s poziţie de RATB care au parcurs
cursa specia l ă Noaptea muzeelor au fo st
încontinuu pline.
La Sibiu , aproximativ 20 .000 de
vizitatori de toate vârste le, foarte mulţi
tineri , au petrecut o zi şi o seara în
Complexul Muzeal ASTRA , participând
la spectacole, concursuri , concerte,
vernisaje, l ecţii de astro nomi e sau doar
plimbându-se prin muzeul în aer liber
luminat feeric . Autobuzele au asigurat
transportul din şi spre ora ş toata noaptea.
La Sighişoara , Muzeul de Istorie din
Turnul cu Ceas a fost vizitat până după
miezul noptii de 1241 vizitatori . În ora ş,
au fost org~nizate di ve rse evenimente. În
faţa Turnului cu Ceas a aj uns la orele
20,30 procesiunea copiilor din grădiniţele
s i g hi şo re n e,
îmbrăcaţi
în costume
fosforescente cu lanterne. Ei au plecat din
parcul oraşului însoţiţi de s piriduşul cetă ţii
şi s-au oprit în fata muzeului , unde au
s u sţ inut un program de cântece vesele ş i
poezioare. Păpu ş i gigant de 3 m, lansate
de Casa de C ultura Sighi şoara, s-au
amestecat spre sfă rşit printre copii . La
orele 22 a avut loc vernisajul expoziţiei de
arta pla s ti că „Natura neob se rvată" a
artistei Degi Eva . Spiriduşul a anunţat la
orele 22.30 piesa de teatru „Moartea albă"
care s-a d esfăş urat în Pi aţa Muzeului
s u sţ inut ă de trupa Cameleon. Acordurile
fanfarei s i g hi şo re n e au încântat mulţimea
a fl ată în cetate.
O seri e de evenimente similare au avut
în alte oraşe ale ţării . Revista
muzeelor, în colaborare cu Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România, a scos
pentru acest eveniment un num ăr spec ial,
promoţional , ce a fost distribuit muzeelor
participante
la
proiectul
editorial
(www . revi s t a mu zee l o r . r o
/agendamuzeelor).
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