
Samuel von Brukenthal va momeste cu vin, la Palatul Brukenthal
Cum ar fi sa degustati din vinul Brukenthal sau din ciocolata Brukenthal, chiar in compania baronului
Samuel von Brukenthal? Nici nu trebuie sa va mai intrebati prea mult acest fapt, caci in 19 mai veti afla
raspunsul. Cum? in Noaptea Muzeelor, sibienii si turistii vor fi intampinati de cei doi nobili, la palatul din
Piata Mare a Sibiului. La ora 16, sotii Brukenthal vor ura bun sosit vizitatorilor, chiar pe scarile principale
ale PalatuluI Brukenthal; apoi isi vor conduce oaspetii in curtile interioare, le vor arata capodoperele
colectiei muzeale, le vor recomanda produsele de brand ale muzeului, de la vinul Brukenthal la ciocolata
Brukenthal, iar la final le vor spune La revedere!
  
  Costumele celor patru personaje, desprinse parca din secolul al XVIII-lea, au fost realizate in urma unei
riguroase cercetari a pieselor din colectia de pictura si colectia de textile a muzeului. Şi tot cu ocazia Zilei
Muzeelor, vizitatorii Palatului Brukenthal pot participa la atelierul "Baroque Paper ", care va fi organizat
in 18-20 mai. De asemenea, pe 19 mai, orele 16-24, vor fi deschise gratuit Palatul Brukenthal, Muzeul De
Istorie Naturala si Muzeul de Istorie.
  
  "Noaptea si Ziua Muzeelor in Muzeul National Brukenthal " este o actiune cofinantata de Consiliul
Local Sibiu prin Primaria si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu in cadrul proiectului Sibiu Baroc
Update. (M.S.)
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