
Povestea calfelor calatoare, la \&quot;Brukenthal\&quot;
Pret de 400 de ani, Sibiul a fost unul dintre cele mai mari centre mestesugaresti din Transilvania,
produsele lucrate de mesterii locali fiind vandute atat in Transilvania, Ţarile Romane, cat si in Europa. in
Sibiu, a fost emis, la 9 noiembrie 1376, primul statut care reglementa modul de organizare a breslelor
autohtone si a celor din Orastie, Sebes si Sighisoara. "Prin expozitie se aduc in fata vizitatorilor obiecte de
identificare si produse ale calfelor si fratiilor de calfe care surprind modul de organizare si activitatea
calfelor pana la desfiintarea breslelor in anul 1872 si transformarea lor in cooperative mestesugaresti. Un
al doilea segment al expozitiei este dedicat calfelor de azi, prezente in fiecare an in lunile iulie-septembrie
in orasul nostru", spune dr. Raluca Maria Frincu, curatorul expozitiei.
  
  Nu intotdeauna calfele au fost intelese. Primele trei calfe ale secolului al XXI-lea au ajuns la Sibiu in
anul 2002, fiind privite, datorita vestimentatiei, drept personaje venite din alte timpuri. Datorita
colaborarii si sprijinului Parohiei Evanghelice C.A., care a oferit actuala Casa a Calfelor, ele gaseau la
Sibiu sustinere si un adapost unde sa locuiasca. Din 2007, cand primele ateliere ale calfelor au fost
deschise in curtea Muzeului de Istorie "Casa Altemberger", ele se intalnesc, an de an, pe strada Cetatii,
animand, prin activitatea lor, zona turnurilor intretinute si aparate in perioada Evului Mediu de bresle.
  
  Expozitia de la "Brukenthal, "Calfe calatoare de ieri si de azi", este organizata in parteneriat cu Asociatia
Casa Calfelor si CNM ASTRA, si ramane deschisa publicului pana pe 3 august. (A. M.)
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