
Castelul Apafi si prima expozitie a armenilor s-au deschis ieri la Dumbraveni
Prima initiativa muzeala din Romania derulata in parteneriat public privat si-a derulat prima fila ieri la
Dumbraveni. in prezenta a numeroase oficialitati, a avut loc redeschiderea Castelului Apafi din oras.
Astfel, s-au aflat ieri la Dumbraveni, consilierul Ambasadei Norvegiei in Romania, Liv Maria Roste,
Excelenta Sa Hamlet Gasparian, Ambasadorul Armeniei in Romania, dar si reprezentanti ai
Parlamentului si Guvernului Romaniei, impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor locale. Evenimentul s-a
desfasurat in cadrul proiectului A.R.C.A. - Actiuni de Regenerare a Comunitatii Armene, proiect care
vizeaza conservarea si promovarea mostenirii culturale a minoritatii armene din Dumbraveni, pentru
transformarea orasului intr-o zona de receptivitate turistica si stimularea primelor initiative locale de
crestere economica si de coeziune sociala prin cultura. Proiectul a avut drept prima etapa reabilitarea
spatiilor in care se deschide colectia ARCA din cadrul Castelului Apafi, cladire monument istoric a carei
constructie a inceput in anul 1552. Au fost reabilitate patru incaperi si un hol de acces, respectiv 700 de
metri patrati care au presupus fasonarea si finisarea peretilor precum si remedierea problemelor aparute in
timp, refacerea tamplariei, reconditionarea zidului portii de acces, a portii efective si a treptelor de acces
in castel. O a doua etapa a proiectului ARCA consta in deschiderea primului spatiu din cadrul Centrului
European al Diversitatii Culturale: Colectia Muzeala a Armenilor Transilvaneni. Este vorba despre o
colectie a memoriei si a amintirilor adunate simbolic in bagajele cu care armenii au venit in Transilvania.
"Muzeul virtual din Dumbraveni vorbeste despre modul in care armenii au pastrat pentru generatiile care
vin, o parte din gloria de odinioara. El este astazi doar muzeu virtual, insa noi speram sa-l transformam
intr-un muzeu in care sa fie admirate obiecte de cult, carti, fotografii si vreau sa va spun ca am contactat
deja autoritatile culturale din Armenia pentru a trimite aici specialisti in vederea evaluarii fondului de
carte ", a spus Varujan Vosganian. Edilul din Dumbraveni, Georgeta Irimie a spus ca redeschiderea
castelului ar putea reprezenta un adevarat castiga din punct de vedere cultural pentru oras. "Eu imi doresc
din tot sufletul ca aceasta deschidere a muzeului sa insemne un castig in plus, sa insemne o relansare a
turismului in Romania, care sa aduca bani si sa aduca si prosperitate oamenilor din comunitatea noastra ",
ne-a spus Irimie. Şi reprezentantul Guvernului, prefectul Constantin Trihenea a luat parte la manifestarile
de la Dumbraveni. "Deschiderea acestui muzeu arata ca pe teritoriul judetului Sibiu se intampla unele
evenimente, altele decat de natura economica sau sociala. Restaurarea acestui spatiu destinat minoritatii
armene din tara noastra si din judetul Sibiu este un lucru deosebit realizat prin colaborarea autoritatilor
locale cu finantatorii, in cazul de fata norvegieni ", a precizat Trihenea. Proiectul a fost finantat de
Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei, prin Mecanismul Financiar si Spatiului
Economic European.
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