
Casa Artelor, adoptat�de elevii de la 24
? Elevii scolii Generale Nr. 24 stiu la perfectie istoria Casei Artelor si au imaginat mai multe scenarii
pentru acest edificiu ? Copiii au studiat monumentul in cadrul proiectului  "scoli si muzee pentru Europa"
.<br />  <br />  In <a href="http://www.sibiul.net/sibiu.php" title="Sibiu">Sibiu</a> exista 60 de experti
care stiu totul despre <a
href="http://www.sibiul.net/muzee-din-sibiu/casa-artelor-muzeul-de-etnografie-saseasca-emil-sigerus.htm
l" title="Casa Artelor">Casa Artelor</a>. Acest monument, care se afla acum in patrimoniul <a
href="http://www.sibiul.net/muzee-din-sibiu/muzeul-civilizatiei-traditionale-astra.html" title="Muzeului
ASTRA">Muzeului ASTRA</a>, a fost adoptat de cativa elevi de la scoala Generala Nr. 24 din Sibiu,
cuprinsi in proiectul  "scoli si muzee pentru Europa" .  "Muzeul ASTRA, in colaborare cu scoala 24,
trebuia sa adopte un edificiu cu valoare istorica si ne-am indreptat atentia asupra Casei Artelor. Aceasta
este o cladire de importanta istorica, amplasata intr-o piata din centrul istoric, care era locul de intalnire
al mestesugarilor diferitelor bresle. De fapt, Casa Artelor era numita casa breslelor, pentru ca aici era
sediul macelarilor, la parter si al cojocarilor, la etaj. Mai mult decat atat, cladirea a suferit multe
modificari arhitectonice, dar si functionale, fiind si depozit de orz si chiar locul de desfasurare a unor
spectacole de teatru" , spune Andrei Agoston, de la departamentul de Marketing al muzeului ASTRA.<br
/>  Impreuna cu sociologul Raluca Balasoiu, el a desfasurat o ampla activitate de documentare, pentru a
intocmi un dosar cat mai complet despre istoricul cladirii, integrat in contextul istoric si arhitectural al
Pietei Mici, dar si al celei Mari si al Pietei Huet. Cei doi tineri au apelat la Arhivele Statului, unde au
gasit manuscrise si documente in limba germana, la <a
href="http://www.sibiul.net/muzee-din-sibiu/muzeul-brukenthal.html" title="Muzeului
Brukenthal">Muzeului Brukenthal</a>, care le-a furnizat planuri ale pietelor, gravuri si fotografii
(cliseele fratilor Fisher).<br />  In prima etapa a proiectului, cea de documentare, elevii au parcurs aceste
informatii despre istoricul orasului si al breslelor, al cladirilor din cele trei piete istorice si al Casei
Artelor. Cunostintele lor au fost verificate printr-un test-grila, trecut cu brio de toti participantii, precedat
de o deplasare in teren, cand elevii au trebuit sa identifice cladirile despre care s-au documentat. <br /> 
<br />  <b>Scenarii de film</b><br />  Al doilea pas al proiectului este cel de creatie in care elevii au
redactat eseuri, compuneri si articole cu tema  "Trecut, prezent si viitor Casa Artelor" .  "Am primit niste
eseuri care mai de care mai interesante. Ioana Mohanu, de exemplu, din clasa a VII-a A, vede Casa
Artelor ca un castel medieval parasit, pe care un copil il descopera si ii vede stralucirea. Intors la castel,
regele nu vede decat ruine si vrea sa il darame, dar copilul se opune si promite ca el se va ingriji de
castel. Colega ei, Roxana Veltan, a redactat un scenariu asemanator povestirii  "Frumoasa si bestia" ,
Casa Artelor fiind locul in care traiesc fericiti un pictor tanar cu o printesa incantatoare. In fine, o alta
eleva, Cristina Borcea, vrea ca la Casa Artelor sa aiba loc concerte medievale si sa fie vizitata in fiecare
zi de copii" , relateaza Andrei Agoston.<br />  Acestor eseuri li se adauga crearea unor afise si modelaje
cu edificiul adoptat, pentru ca, odata cu terminarea lucrarilor la Casa Artelor, Muzeul ASTRA
intentioneaza organizarea, in Piata Mica, a unui targ mestesugaresc ca in secolul al XVIII-ea, unde copiii,
costumati adecvat, sa fie pe rand brutari, cronicari, cojocari etc.  "Ultima etapa a proiectului consta in
organizarea unei expozitii cu lucrarile elevilor, a unui spectacol de teatru medieval si a unui bal. In final,
dorim sa realizam un schimb cultural cu o scoala din strainatate, participanta la proiectul �scoli si
muzee�" , adauga Agoston.<br />  Tot dintr-un scenariu de film face parte si inaugurarea Casei Artelor.
Andrei ar vrea ca oficialitatile Sibiului sa vina in trasuri, trase de cai albi, iar fiecare invitat sa paseasca pe
un covor rosu inauntru, numele lui fiind anuntat dupa o scurta cortina muzicala.<br />  Proiectul este
derulat de Fundatia  "Pegasus"  din Luxembug, condusa de Hubert Bauler, iar in Romania a fost
imbratisat de Muzeul Judetean de Arta din Ploiesti, de Muzeul ASTRA din Sibiu, de Muzeul Satului si
Muzeul taranului Roman din Bucuresti.<br />  <br />  Ioana C��IN
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