
A donat cea mai mare colectie de vederi cu Sibiul
Muzeul National Brukenthal a primit prin donatie cea mai mare colectie de carti postale si litografii
despre Sibiu. Aceasta cuprinde fix 2458 de obiecte, evaluate la minim 10.000 de lei, stranse de zeci de
ani de regretatul colectionar Horia Tipurita. Vederile si litografiile se adauga astfel celor 6.000 care se
afla in depozitele muzeului, si care, e drept, nu au toate ca subiect, Sibiul.

 Horia Tipurita a tinut, prin testament, ca aceasta colectie sa ramana orasului. "Este o colectie foarte
valoroasa pentru ca reprezinta franturi din istoria orasului si este foarte important ca a ajuns intr-un muzeu
unde poate fi conservata. Este o colectie unicat in Romania si este cea mai consistenta donatie pe care am
avut-o de la Revolutie incoace. Este totodata, un indemn, si pentru alti colectionari, sa doneze muzeelor",
a declarat directorul Brukenthal, Sabin Luca.

 Colectia este atat de bogata incat ar putea genera mai multe expozitii tematice, dedicate cate unui
obiectiv din oras, de exemplu evolutia Turnului Sfatului sau Pietii Mari, de-a lungul timpului. Inainte de a
ajunge in fata publicului, colectia va trece prin mai multe etape, de restaurare si cercetare. Dupa o
perioada de "carantina", vederile ar putea ajunge in expozitie, dar nu mai mult de 30 de zile, si, oricum, in
conditii draconice legate de lumina, temperatura si umiditate.

 Muzeul a primit destul de putine donatii, de-a lungul timpului, insa unele au fost mai mult sau mai putin
ciudate. Pe langa documente sau carti, Brukenthal s-a ales anul acesta, din partea unui generos donator, cu
o masina Singer de cusut pantofi. in curand, muzeul ar putea intra si in posesia unui troleibuz, unul din
putinele exemplare atat de vechi din Romania si care sta uitat in curtea Tursib. Acesta se va incadra in
muzeul locomotivelor pe care Brukenthal vrea sa il ia preia de la Ministerul Transporturilor si sa il
dezvolte.
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