
Aniversare cu cinci vernisaje
Muzeul National Brukenthal a sarbatorit ieri 190 de ani de cand a fost deschis oficial pentru
public. Pentru a comemora evenimentul, au fost vernisate nu mai putin de cinci expozitii noi,
incepand cu Muzeul de Vanatoare " August von Spiess" , redeschis dupa aprope doi ani de
renovari.
  
  La inaugurarea Muzeului de Vanatoare " August von Spiess"  au tinut ieri sa fie prezenti reprezentanti
de seama ai celor mai importante institutii sibiene, de la Sergiu Nistor, comisarul guvernamental pentru
proiectul Sibiu Capitala Culturala Europeana, Cristoph Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice si
subprefectul Marin Craciun, pana la, bineinteles, Sabin Luca, directorul Muzeului National Brukenthal.
Reconditionat din temelie pana in acoperis, Muzeul de Vanatoare arata astazi ca unul care reprezinta cu
mandrie numele celui care a fost August von Spiess, maestrul de vanatoare al Curtii Regale a Romaniei.
Cele cinci sali de care dispune pana in prezent sunt practic ticsite cu exponate, de la arme si acesorii de
vanatoare inca din paleolitic pana la animale impaiate si fotografii documentare ale expeditiilor de
vanatoare ale ilustrului vanator. 
  
  Maraton expozitional
  Vernisarea expozitiei de baza a Muzeului de Vanatoare a fost doar startul expozitiilor deschise ieri de
Muzeul National Brukenthal cu ocazia sarbatoririi a 190 de existenta. " Cred ca aceste aniversari sunt
foarte utile daca ele se aseaza pe niste energii ale celor care administreaza aceste muzee" , a declarat
Sergiu Nistor. Iar aceste energii chiar se vad in Muzeul National Brukenthal. A urmat expozitia " Vechi
covoare anatoliene din colectii transilvanene"  din Palatul Brukenthal, una dintre cele mai importante
colectii de covoare turcesti din lume, dupa care toata lumea s-a mutat la Muzeul de Istorie unde au fost
deschise oficial publicului expozitiile " Baronul Brukenthal - Homo Europaneus" , " Arme si armuri din
colectia Muzeului National Brukenthal"  si " Lapidariumul roman" . Si maratonul expozitiilor in Capitala
Culturala nu se opreste aici. 
  
  Stefan DOBRE 
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