
Muzeul locomotivei la Sibiu
Vineri sosesc la Sibiu specialisti din Munchen interesati de infiintarea la Sibiu a doua muzee

 Proiectul Muzeului National Brukenthal de a infiinta la Sibiu un Muzeu al Industriilor a depasit deja
prima etapa. Zilele trecute a avut loc o prospectie directa  spatiilor si s-a format deja o idee generala a
noului muzeu. Proiectul va incepe cu amenajarea in spatiul dintr Gara Sibiu si Depou a unui muzeu
dedicat originii si evolutiei materialului rulant pe sine. Este vorba despre amenajarea unui sine de cale
ferata si a spatiului din preajma care sa poata fi vizitat.

 Intr-o prima faza va fi doar in aer liber si aici vor putea fi vazute pe langa locomotive de epoca si
vagoane, pluguri sau macarale. „Cele mai frumoase realitati sunt utopiile. Acest muzeu va fi gata destul
de curand " a anuntat ieri Sabin Luca, directorul MN Brukenthal. Vizitatorii vor putea urca in
locomotivele vechi, arunca carbuni in cazanele cu aburi si participa la activitati asemanatoare din muzeu.
O alta faza a acestui muzeu va implica acoperirea lui pe viitor cu un pavilion semitransparent.

 Cea de-a doua sectiune a proiectului Muzeului Brukenthal implica realizarea a unui Muzeu al
Industriilor pe o parte din spatiile Independenta. Tocmai pentru aceasta, la invitatia lui Sabin Luca, sosesc
la Sibiu vineri specialisti din Germania interesati de dezvoltarea acestui muzeu. Este vorba despre Wolf
Fehlhammer, directorul general al Muzeului German din Munchen si directori ai unor firme germane care
se ocupa cu dezvoltarea de proiecte muzeale. „Sunt directori ai unor firme private si persoane care conduc
cel mai mare muzeu al industriilor din lume. Vom ajunge sa putem fi finantati de consortii private cu
origini germane. Ei vin si cu proiectul si cu finantarea ", a mai declarat Sabin Luca. Muzeul Industriilor
va deveni sectie muzeala in cadrul Muzeului de Istorie.
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