
Palatul \&quot;Brukenthal\&quot; se imbogateste cu \&quot;Aurul si argintul antic al Romaniei\&quot;

   "Aurul si argintul antic al Romaniei" este o expozitie itineranta, iar initiativa organizarii ei a apartinut
Muzeului National de Istorie a Romaniei, la ea contribuind alte 31 de muzee din tara, printre care si
Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu, unde va fi vernisata maine. "Dupa titlu si dupa componenta sa,
aceasta expozitie este spectaculoasa, referindu-se la materialele pretioase, la aur si argint, din care s-au
facut diverse artefacte. Eu sunt bucurs ca pe unele le-am descoperit eu, pe altele colegii mei, altele provin
din descoperiri mai vechi", a spus Sabin Adrian Luca, managerul MNB Sibiu, in cadrul unei conferinte de
presa.
   
   Peste 1.000 de exponate
   
   Expozitia aduce in fata publicului 1.004 piese arheologice, din mileniul al V+lea i. Hr. - veacul al
VII-lea, toate descoperite pe teritoriul Romaniei. Piesele ilustreaza, potrivit curatorilor Rodica Oanta
Marghitu, din partea Muzeului National de Istorie a Romaniei, si Adrian Georgescu, din partea
"Brukenthal", multiple fatete imbracate de metalele pretioase, de la podoabe, la insemne ale nobletei,
prestigiului si bogatiei sau sacralitatii. Pregatirea e3xpozitiei a durat circa doi ani, pentru ca piesele,
organiyzate pe sase sectiuni, sa poata reflecta o istorie cronologica. Astfel, piesele provenite din
inventarele ansamblurilor princiare getice vin din Craiova, Cucuteni - Baiceni, Poiana Cotofenesti,
Agighiol si Peretu, fiind reprezentative pentru ofrevraria dacica. Ele sunt bratari polispiralice de aur,
descoperite in zona cetatii de la Sarmizegetusa Refia, dar si tezaure precum sunt cele de la Dragesti,
Tasad, Sacalasau, Rociu, Balanesti, Peteni sau Sancraieni. Tezaure ale Evului Mediu si ale Antichitatii
Tarzii s-au gasit la Pietroasa, Apahida, Histria si Cluj-Someseni. "De multe ori, piesele sunt descoperite
intamplator. De exemplu, la Agighiol, mormantul funerar a fost mai intai jefuit de catre descoperitor si
abia apoi a fost cercetat arheologic. Cu toate acestea, inventarul care a ramas in urma este absolut
fabulos. Sunt piese de argint, unele din argint aurit, dar toata constructia de acolo sugereaza faptul ca,
inisial, inventarul continea, cu siguranta, si piese din aur, jefuitorii lasand in urma lor numai piesele de
argint care au fost probabil considerate mai putin importante", a explicat Rodica Oanta Marghitu.
   
   59 de piese din colectia "Brukenthal"
   
   in ceea ce priveste contributia Muzeului National "Brukenthal" din Sibiu, el a oferit 59 de piese
expozitiei. Au fpst descoperite in mormantul de incineratie nr. 1 de la Tilisca si in mormintele gepidice
M3 si M4 de la Miercurea Sibiului. Cele 50 de piese din mormantul M1 de la Tilisca dateaza inca din
secolul al II-lea i. Hr si repreyzinta podoabe de argint, distruse cu dalta si trecute prin foc, cum sunt:
colier, bratari, inele spiralice, fibule cu nodozitati si altele. Cat despre mormintele gepidice de la
Miercurea Sibiului, ele sunt parte integranta ale unei asezari datate in secolele VI-VII, iar sapte margele
si doua agrafe din acest tezaur fac acum parte si din expozitia ce va fi vernisata maine.
   
   Expozitia ramane deschisa pana pe 18 ianuarie 2015, putand fi vizitata in fiecare zi, de luni pana
duminica. Pretul unui bilet este 20 de lei. Grupurile de minim zece persoane scot din buzunar 13 lei/
persoana. Elevii, studentii, card Euro 26, militarii, persoanele cu handicap usor platesc cinci lei fiecare,
iar pensionarii zece lei/ persoana.  
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