
\&quot;Satul de demult in Muzeul Astra\&quot;, cel mai nou film al lui Dumitru Budrala
Satul de demult in Muzeul Astra" este filmul pe care sibienii si toti cinefilii au ocazia sa-l urmareasca la
sfarsitul acestei saptamani la Noaptea Muzeelor. Pelicula este cea mai noua "isprava" in materie de film
documentar a regizorului Dumitru Budrala si le-a fost "servita" proaspata, jurnalistilor sibieni ieri
dimineata. "Satul de demult in Muzeul Astra" isi propune sa promoveze unul dintre cele mai valoroase
muzee din tara, Complexul National Muzeal ASTRA, mai precis o parte a lui - Muzeul In Aer Liber din
Dumbrava Sibiului, punand un egal intre lumea satului real si viata rurala recreata in Padurea Dumbrava.
  
  Lacul cu ratele lui salbatice, morile, bisericile, fantanile si gospodariile, toate isi fac loc in pelicula
nou-nouta, care reda obiceiuri, moduri de viata, ritualuri din lumea satului, trecand prin toate etapele
considerate sacre in viata rurala a Romaniei: nasterea, nunta si moartea. Acestea nu sunt insa singurele
aspecte puse in lumina prin intermediul filmului, pentru ca productia surprinde si evenimentele
desfasurate an de an in muzeul din Dumbrava.
  
  "Ne-ar placea sa credem ca acest film este un dar pe care Muzeul Astra il face sibienilor si turistilor", a
spus regizorul Dumitru Budrala, precizand ca pelicula va fi transpusa in format DVD, subtitrata in noua
limbi, urmand sa promoveze Muzeul in Aer Liber in intreaga lume. Regizorul sibian a mai declarat ca
filmarile au fost efectuate in muzeul sibian, si in alte locuri din tara, unele dintre imagini provenind din
arhive. 
  
  Film de trei stele
  
  "Nu o facem intamplator, ci pentru ca Muzeul ASTRA si in special Muzeul in Aer Liber este si de data
aceasta extrem de bine cotat pe plan national si international. Avem nevoie de acest film pentru a putea
merge si mai departe, sa impunem pe plan international valoarea muzeului", a spus Valeriu Olaru,
directorul CNM ASTRA. Valeriu Olaru a tinut sa le reaminteasca celor prezenti cele trei stele pe care
Sibiul - singurul oras din Romania - le-a primit din partea Ghidului verde Michelin, Muzeul in Aer Liber
din Dumbrava Sibiului fiind totodata cotat cu acelasi numar de stele, in paginile aceluiasi ghid. 
  
  "Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului se numara pe drept cuvant printre cele mai frumoase muzee in
aer liber din Europa, si, in acelasi timp, printre cele mai valoroase. Cu o istorie de peste un secol si cu un
patrimoniu coplesitor prin bogatie si diversitate, care cuprinde, printre multe alte miracole ale lumii
preindustriale, o colectie de mori unica in lume, muzeul daruieste oaspetilor sai o calatorie inegalabila in
lumea satului traditional. Mai mult decat prezenta fizica a caselor, bisericilor, troitelor si feluritelor
instalatii, muzeul aduce intr-un decor de poveste viata satului de altadata. La targurile si festivalurile de
peste an, oameni ai satului vin din toata tara. Traiesc, ca si noi, in secolul al XXI-lea, dar poarta cu ei
obiceiuri de demult, cand omul era mai aproape de pamant si de cer deopotriva. Muzeul Din Dumbrava
Sibiului este prea vast pentru a fi redat in cuvinte. O particica din sufletul lui poate fi surprinsa intr-un film
ca acesta, care se doreste o invitatie pentru cei care si-au deschis inima - sau o vor deschide de acum
inainte - spre a-l cunoaste" este descrierea filmului pe care sibienii sunt invitati "sa-l deguste", cu mic, cu
mare, in avanpremiera, sambata, 19 mai, cum era si normal, in Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului, la
scena de pe lac.
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