
In dormitoarele lui Brukenthal, ca odinioara

   Anul viitor, Muzeul National "Brukenthal" sarbatoreste. De aceea, la etajul I se efectueaza o serie de
lucrari de amenajare expozitionala cu desfasurare de lunga durata, ce se vor incheia in 2017. "Vorbim
despre zugraveli, vopsit, recon?siderarea conceptului de expunere. Vom inchide partial circuitul de
vizitare", a spus Sabin Adrian Luca, managerul Muzeului National "Brukenthal", in cadrul unei
conferinte de presa.
   
   Proiectul implica doua modalitati de lucru. Prima data, palatul se va inchide partial pentru lucrari de
zuvravire si amenajare primara, apoi va fi vorba despre o abordare de tip "work in progress", ce va avea
loc indeosebi in saloanele de primire si sectoarele redeschise pentru vizitatori.
   
   Unde lucra si dormea guvernatorul Transilvaniei
   
    De fapt, scopul principal al expozitiei este acela de a readuce anii veacului XVIII, cand spatiile
etajului I erau destinate functiilor de primire si camerelor de locuit. "Proiectul presupune reconstituirea
apartamentului baronului Samuel von Brukenthal in aripa de nord si cel al Sophiei von Brukenthal in
aripa de sud, ambientarea specifica a saloanelor de primire si amenajarea unor sectoare de vizitare cu
expunere tematica", mai spun reprezentantii MNB. Astfel, cei care vor trece pragul muzeului pot vedea
biroul secretarului, camera de lucru a baronului Samuel von Brukenthal, dormitorul acestuia, precum si
incaperi tematice dedicate scenei de razboi.
   
    Expozitia va cuprinde, pentru prima data, cel putin o lucrare de pictura, cele patru ceasuri cu pendul,
patul in stil baroc, reproducere din ghips si telescopul vienez. O parte dintre exponate au mai fost vazute
de public, cu prilejul expozitiilor temporare.  

Cuvinte cheie: brukenthal  samuel von brukenthal  ambient  cum  expozitii  pictura  despre  muzeu  ipa
ceasuri  chei  dormitor  conferinte de presa  manager  sabin adrian luca  amenajare  circuit  cir  aripa
zugrav  vizita  proiect

Pagina 1 / 1

\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/samuel+von+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ambient
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cum
https://www.sibiul.ro/cauta/1/expozitii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pictura
https://www.sibiul.ro/cauta/1/despre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ipa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceasuri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/chei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dormitor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conferinte+de+presa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/manager
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sabin+adrian+luca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/amenajare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/circuit
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cir
https://www.sibiul.ro/cauta/1/aripa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/zugrav
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vizita
https://www.sibiul.ro/cauta/1/proiect

