
Tablourile, in detaliu la \&quot;Brukenthal\&quot;
Perioada dintre anii 2007 si 2012 s-a dovedit a fi de mare importanta pentru Muzeul National
"Brukenthal", spatiu care va gazdui, incepand de astazi, 13 decembrie, ora 15, expozitia "Descoperiri in
pinacoteca Muzeului National Brukenthal (2007-2012)", respectiv in Palatul "Brukenthal", la Galeria de
Arta Europeana, etaj I, in cele trei sali din sectorul Şcolii germane si austriece si in sala expozitiei de
covoare anatoliene. Aceasta isi propune sa prezinte cercetarile specialistilor din 2010-2012, care se
datoreaza atat celor din muzeu, cat si celor din afara lui, denotand astfel o mai buna cunoastere si
apreciere in strainatate a patrimoniului Galeriilor de Arta. Astfel, au contribuit atat expozitiile muzeului,
care au cuprins un numar semnificativ de lucrari pentru prima oara prezentate publicului strain sau anume
restaurate in acest scop, cat si tot mai frecventele solicitari ale unor lucrari din pinacoteca muzeului la
mari expozitii internationale. in acest sens, de mare folos au fost mijloacele tehnice moderne, precum
aparatele optice, calculatorul, si accesul la comunicarea electronica si la informatiile de pe Internet,
aprofundand astfel complexitatea lucrarilor, de la imaginea de ansamblu pana la detalii greu de sesizat
anterior. in ceea ce priveste alegerea anului descoperirilor, 2007, aceasta are in vedere perioada in care
orasul de pe Cibin a devenit Capitala Culturala Europeana. "Am ales 2007 pentru ca atunci Sibiul si,
implicit, colectia <>, au devenit cu rasunet, mii de oameni din toate partile venind sa viziteze", spune
Alexandru Sonoc, curatorul expozitiei. Astfel, cei care doresc sa descopere universul restaurarii picturale
de la muzeu sunt asteptati de astazi, ora 15, si pana pe 1 martie 2013, la Galeria de Arta Europeana a
Muzeului National din Piata Mare.
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