
China, Sudanul si Cehia se viziteaza fara sa pleci de acasa
China este destinatia care nu le va mai fi accesibila sibienilor incepand cu luna august. Este vorba, mai
precis, despre expozitia derulata la Muzeul Franz Binder, care isi inchide portile pentru public la sfarsitul
acestei luni. "China. Impresii de calatorie" este titlul evenimentului care promite sa mai aduca doar pentru
cateva zile, in fata amatorilor de calatorii, prin fotografii si artefacte, aspecte din fascinanta cultura si
civilizatie chineza, asa cum a fost ea vazuta de mai multi calatori sibieni. Selectia de piese include obiecte
diverse, mai vechi si mai noi, intrate in colectiile muzeului de-a lungul timpului.
  
  Iar daca unele dintre evenimente ajung cu desfasurarea pe ultima suta de metri, altele ii provoaca pe
sibieni cu seri ce promit sa fie interesante. Prima dintre acestea este dezbaterea organizata de AIOS si
care are directa legatura cu istoria si cu oamenii Sibiului. Tot un fel de calatorie propune si evenimentul
desfasurat sub genericul "Serile Sibiului: Calatori sasi pe alte continente", care are loc miercuri, 24 iulie,
incepand cu ora 19, la Cafe Wien. Dezbaterea, organizata in cadrul proiectului "Cuvintele Sibiului ", ii va
purta pe participanti in calatoriile exotice din secolele trecute ale sasilor sibieni. Cei care vor lua parte la
seara care o are ca invitata pe Maria Bozan, muzeograf in cadrul Muzeului de Etnografie Universala
Franz Binder din Sibiu, vor afla mai multe despre personalitatea lui Franz Binder, despre cum a ajuns la
Sibiu mumia aflata in muzeul sibian sau ce sibian s-a putut lauda ca a fost consul al Imperiului
Habsburgic in Sudan.
  
  Cei care vor sa calatoreasca mai aproape de noi, pe meleagurile Europei, pot sa se aseze confortabil
incepand de joi, 25 iulie si pana sambata, 27 iulie, pe unul dintre scaunele Librariei Humanitas, unde in
aceasta perioada se vor desfasura "Serile filmului ceh". in fiecare dintre cele trei seri, incepand cu ora 20,
la libraria sibiana vor rula - in ordine - mai multe productii: "Trenuri bine pazite" (joi), scurtmetraje
(vineri) si "Magazinul de pe strada mea" (sambata). Pretul biletului este de 7 lei pe seara.
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