
<b>Muzeul Brukenthal � s�b�oare</b>
Duminica, 25 februarie, Muzeul National Brukenthal aniverseaza 190 de ani de la deschiderea pentru
public. Cu acesta ocazie vor fi vernisate nu mai putin de cinci expozitii iar publicul va avea acces gratuit
in muzeu.
  
  " Duminica vom avea cinci vernisaje cu expozitii total noi, intre care unele se vor transforma in
expozitii de baza ale muzeului" , a declarat ieri in cadrul unei conferinte de presa Sabin Luca, directorul
Muzeului National Brukenthal. Astfel, maratonul expozitional va incepe la ora 15:00, la Muzeul de
Vanatoare " August von Spiess"  cu vernisarea atat a expozitiei care va deveni permanenta cat si cu
inaugurarea oficiala a muzeului proaspat restaurat. " O prima expozitie este cea de la Muzeul de
Vanatoare, care a fost transformat de la baza pana in acoperis" , a completat Sabin Luca. Ora 16:00 aduce
cea de-a doua expozitie aniversara si anume " Vechi covoare turcesti in colectii transilvanene" . De
mentionat ca aceste covoare reprezinta o raritate a zilelor noastre, fiind printre ultimele covoare de acest
gen pastrate in toata lumea. Expozitia a putut fi vazuta in anii trecuti in Roma si in Berlin, numai in
capitala germana atragand peste 80 de mii de spectatori in mai putin de o luna si jumatate, urmand ca in
viitorul apropiat covoarele sa plece spre expunere chiar la Istambul.
  
  Muzeul de Istorie 
  Cea de-a doua parte a zilei aniversare va fi gazduita de Muzeul de Istorie, unde incepand cu ora 17:00 va
fi vernisata expozitia " Samuel von Brukenthal. Homo europaeus"  care va vorbi despre infatisarea pe
care o avea Sibiul in timpul Baronului, iar o jumatate de ora mai tarziu expozitia " Arme si armuri din
colectia Muzeului National Brukenthal" . In fine, ultima dar nu cea din urma expozitie a zilei va fi "
Lapidarium roman" , o colectie de inscrisuri pe piatra foarte valoroase si unice in tara noastra pe care
Sabin Luca a caracterizat-o ca fiind " cea mai moderna expozitie de tip lapidar din Romania si una dintre
cele mai moderne din lume" . Accesul va fi liber la toate vernisajele, urmand ca expozitiile sa poata fi
vizitate incepand de miercuri, ora 11:30 la Muzeul de Vanatoare si cel de Istorie, iar Palatul Brukenthal
chiar de duminica cu ocazia vernisajelor. Atentie insa pentru ca din motive de siguranta nu se va intra in
muzeu decat in grupuri de cate 50 de personae, respective 25 de personae la expozitia tablourilor revenite
de la Bucuresti in toamna. Cu ocazia a 190 de ani de la deschidere, toate persoanele implicate in
actvitatea muzeulu sibian in ultima vreme vor primi diplome aniversare. Stefan DOBRE 
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