
Ce ne rezerv�ast�i Capitala Cultural�
Expozitie " Tezaure Umane Vii" , Complexul National Muzeal Astra, Casa Hermes, Piata Mica,
ora 10:00
  
  Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului aduna in fiecare an mari mesteri populari din cele mai izolate
regiuni ale Romaniei, dar in care traditia inca se mai pastreaza. Scopul este ca acestia sa predea
invataturile lor stramosesti ucenicilor. 
  
  Expozitie " Baronul Brukenthal - Model Aufklarung" , Muzeul National Brukenthal, Palatul
Brukenthal, Etaj I, ora:11:30 
  
  Expozitie dedicata presonalitatii marcante pentru epoca sa a Baronului Samul von Brukenthal si
importantei pe care a acordat-o acesta culturii in epoca Luminilor. Tezaurul dedicat acestei epoci si strans
de baron la Sibiu a fost pastrat si imbogatit in timp de urmasii sai.
  
  Expozitie " Pinacoteca baronului Samuel von Brukenthal" , Muzeul National Brukenthal, Palatul
Brukenthal, Etaj II, ora: 11:30
  
  Expozitia propune vizitatorilor o privire asupra personalitatii Baronului Brukenthal ca si colectionar de
marca, bineinteles scotandu-se in evidenta valorile pe care ascesta le-a adunat de-a lungul timpului si care
astazi se afla in colactiile muzeului sibian.
  
   "Logodnicele grase" , film realizat de John Bulmer, Marea Britanie, 52 min, Studioul Astra
Film, Piata Huet, ora 14:00 
  
  Filmul lui John Bulmer schimba total conceptia intregii lumi si propune o noua perspectiva asupra
frumusetii. In Uganda de vest, populatia Bahima crede ca a fi frumos insemna a fi gras. Conceptie ce se
aplica in special femeilor. Iar casatoria presupune in priul rand un regim strict de ingrasare, femeile
hranindu-se de multe ori pana la refuz.
  Sapte Seri va recomanda astazi sa nu pierdeti filmul documentar prezentat de Studioul Astra Film.
Pentru ca in ziua de astazi toata lumea incearca sa atinga n standard de frumusete unanim acceptat si este
de neconceput ca exista in lume regimuri sociale in care numarul de kilograme, cu cat mai multe cu atat
mai bine, arata si gradul de frumusete. Pofta buna sau vizionare placuta!  
  
  Stefan DOBRE
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