
Sabin Luca: romanii vor vedea Muzeul Brukenthal in strainatate!
Directorul Muzeului National Brukenthal, Sabin Luca, s-a aratat astazi foarte ingrijorat in privinta
viitorului muzeului sibian. 
  
  Luca a declarat astazi ca a fost informat, laolalta cu alti 12 directori de muzee nationale din tara, de catre
secretarul general al Ministerului Culturii si Cultelor, ca in viitorul apropiat urmeaza ca toate posturile
neocupate sa fie scoase din organigrama institutiei iar bugetul de salarii pe anul viitor sa fie diminuat cu
50 la suta. `Ni s-a comunicat ca se lucreaza o Hotarare de Guvern in acest sens. Va fi sange! Chiar vor sa
ne inchida de tot! Nelinistea mea de acum cateva luni legata de posibilitatea inchiderii muzeului era
intemeiata` a declarat Sabin Luca. 
  
  Acesta a mai spus ca daca se va ajunge in aceasta situatie va inchide majoritatea expozitiilor si va
concentra activitatea muzeului pe expozitii internationale. `Vom inchide expozitiile pentru ca nu avem cu
cine sa le tinem deschise! Vom merge in principal pe activitiati si colaborari internationale. Romanii vor
vedea Muzeul Brukenthal in strainatate`, a mai declarat Luca. 
  
  Saptamana trecuta Muzeul Brukenthal a incheiat un parteneriat cu Muzeul National din Gdansk,
Polonia. Acesta din urma va gazdui pana la sfarsitul anului o expozitie bazata pe capodoperele Muzeului
National Brukenthal. Expozitia a fost vernisata in data de 4 septembrie si a avut peste 500 de vizitatori in
prima zi. 
  
  Maine, Muzeul National Brukenthal gaduieste in Casa Albastra vernisajul expozitiei formate din cele
mai importante lucrari de pictura ale muzeului din Polonia. `Colectia Brukenthal nu prea este cunoscuta
in Polonia. `Omul cu tichie albastra` este piesa de rezistenta a expozitiei. Ne-am bucura foarte mult ca si
pe viitor sa existe astfel de schimburi`, a declarat Jacek Kriegseisen, director al muzeului polonez. 
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