
4.500 de vizitatori pe ora, la Muzeul Na\\ional \&quot;Brukenthal \&quot;
Record dupa record aduce Noaptea Muzeelor la Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu, asa se face ca
numarul de vizitatori inregistrat in 2011 a crescut cu 176% in acest an. Asta indica cifrele raportate de
muzeul sibian: anul trecut, de Noaptea Muzeelor, "Brukenthal" a fost vizitat de 20.468 de sibieni si
turisti, iar in acest an - de 36.141 de persoane. In anul 2009, cele trei muzee componente "Brukenthal" au
fost vizitate de 10.566 de persoane, iar in 2010- de 13.957 de oameni. 
  
  Atractia numarul 1: familia von Brukenthal
  
  Muzeul de Istorie, Muzeul De Istorie Naturala si Palatul Brukenthal au fost deschise gratuit pentru
vizitatori sambata, intre orele 16-24. Anul acesta, punctul forte al programului a fost dat de prezenta
baronului Samuel si a baronesei Sofia von Brukenthal in palatul pe care l-au cladit. Asa se face ca cei doi
soti au "coborat" din tablourile expuse in palat ca sa petreaca doua zile (vineri si sambata), alaturi de
supusi. Cum? Doi angajati ai Muzeului National "Brukenthal" i-au intruchipat pe nobili, dupa ce au
imbracat costume specifice perioadei baroce. si ca sa isi arate rangul au avut si o suita: un valet si o
servanta.
  
  Costumele celor patru personaje au fost realizate pornind de la portretele lui Samuel si Sofia von
Brukenthal, portrete realizate in secolul al XVIII-lea, si de la colectia de textile a institutiei. " Costumul
este o copie dupa rochia purtata de Sofia von Brukenthal in tabloul ce se regaseste astazi in salonul de
muzica din Palatul Brukenthal. Este vorba de o rochie a la francaise si accesorii: colier si cercei din perle,
peruca. Costumul barbatesc Habit a la francaise al baronului von Brukenthal are drept accesorii decoratia
Ordinul Sfantului Ştefan si peruca" , a spus Ana-Maria Tudorie, cea care a jucat rolul baronesei von
Brukenthal.
  
  Cei patru si-au intrat bine in rol, asa ca si-au intampinat oaspetii la baza scarilor principale, i-au insotit in
prima curte interioara a palatului, acolo unde odinioara se organizau evenimente sociale sau culturale, i-au
condus prin incaperile palatului ca sa le arate picturile murale si capodoperele colectiei de pictura. Ba
mai mult, baronul si baroneasa au plecat la plimbare prin Piata Mare si i-au momit pe localnici si turisti
cu vin si ciocolata Brukenthal. La miezul noptii, sotii Brukenthal le-au urat Noapte buna oapsetilor si i-au
poftit sa revina la palat.
  
  Cu lipici la public
  
  Posibilitatea de a vizita gratuit muzeul nu le-a fost indiferenta localnicilor si turistilor, asa ca de cum
s-au deschis portile, grupuri peste grupuri au trecut pragul Muzeului "Brukenthal". La Muzeul de Istorie,
armele, soldatii, oamenii din paleolitic au facut deliciul copiilor si parintilor, iar la Muzeul De Istorie
Naturala - scheletul de zimbru si calatoria din zona tropicala in cea arctica. 
  
  La Palatul Brukenthal, lumea s-a inghesuit sa faca fotografii cu cele patru personaje de secol XVIII, fie
ca nobilii si servitorii se plimbau prin palat sau prin Piata Mare. Altii le-au aruncat priviri pline de
curiozitate si s-au indreptat rapid spre muzeu, pentru a-I intalni pe baron la el acasa. " Am vazut ca in
acest an este o moda ca la toate evenimentele sa apara personaje imbracate precum baronul Brukenthal.
Probabil cel mai potrivit loc pentru un astfel de eveniment este Palatul Brukenthal, pe care baronul l-a
vrut deschis sibienilor. M-am bucurat sa vad ca vestimentatia pe care o purtau baronul si sotia lui era
similara celei din tablouri" , ne-a spus I. M., profesoara. 
  
  Vineri, de Ziua muzeelor, 2.789 de vizitatori au trecut pragul Muzeului National "Brukenthal" .
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  Cele patru personaje au petrecut sambata, de dupa-amiaza pana la miezul noptii, ore bune alaturi de
vizitatorii Palatului " Brukenthal" , de sibienii si turistii aflati in Piata Mare. Prezenta lor nu a trecut
neobservata, asa ca lumea s-a inghesuit sa faca fotografii cu ei sau i-a privit plina de curiozitate
intrebandu-i cine sunt. In final, totul a avut efectul scontat si multimi de localnici si turisti au trecut
pragul muzeelor " Brukenthal" : sambata, acestea au fost vizitate de 36.141 de persoane, iar vineri - de
2.789.
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