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În 15 ianuarie, au avut loc la Muzeul Brăilei manifestări dedicate împlinirii 
a 161 ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Seria acestora a debutat cu 
vernisajul expoziţiei memoriale şi de artă plastică Nemărginire de gând…, 
organizată de Muzeul Literaturii Române Iaşi şi Muzeul Naţional al Literaturii 

Române Bucureşti. Secţia "Memoriale" a fost reprezentată printr-o vitrină cu 
piese tridimensionale din fondul "D. P. Perpessicius", piese ilustrative pentru 
eminescologul brăilean. Programul a continuat cu lansarea cărţii Eminescu - 
realitate şi sublimare poetică, de Valentin Coşereanu, prezentată de dr. Zamfir 
Bălan. 

Programul sărbătoririi marelui poet a continuat cu simpozionul Mihai 
Eminescu, având ca participanţi profesori şi elevi de la şcoli şi licee brăilene:  
Liceul pedagogic „D. P. Perpessicius”¸ Liceul „P. S. Aurelian”, Şcoala nr. 21, 
Liceul Sportiv. Manifestarea a fost coordonată de dr. Zamfir Bălan, director 
adjunct al Muzeului Brăilei. 

La Casa memorială „D. P. Perpessicius” s-a desfăşurat vernisajul 
expoziţiei de carte şi documente La aniversară, organizată de muzeograful casei, 
şi un moment poetic-muzical susţinut de elevii şi corul Trison ai Liceului 
Pedagogic „D. P. Perpessicius”.

Comemorarea, în 29 martie, a 40 de ani de la moartea eminescologului, 
istoricului şi criticului literar D. P. Perpessicius a inclus conferinţa Amintirea lui 
Perpessicius, susţinută de prof. univ. dr. C. D. Zeletin şi un moment coral susţinut 
de corul Trison. În ziua următoare, prof univ. dr. C. D. Zeletin a fost invitatul Casei 

memoriale ”D. P. Perpessicius”, 
unde a acordat un interviu al cărui 
conţinut l-a constituit rememo-
rarea unor amintiri inedite despre 
Perpessicius şi familia acestuia, 
alături de exprimarea propriilor 
trăiri în casa prietenului său.

În domeniul manifestărilor 
culturale, luna octombrie este 
dedicată sărbătoririi  patronului 
Casei memoriale din Strada 
Cetăţii nr. 70: „De ziua lui 
Perpessicius”, activitate ce se 
regăseşte de ani buni pe agenda 
manifestărilor culturale ale secţiei 
”Memoriale”, s-a desfăşurat cu 
aceiaşi oaspeţi, elevi şi profesori ai 
Liceului pedagogic „D. P. 
Perpessicius”. Manifestarea din 
acest an a fost dedicată împlinirii a 
120 de ani de la naşterea lui 
Dumitru Panaitescu Perpessicius.

Începând cu 17 noiembrie, 
la Casa memorială „D. P. 
Perpessicius” a început derularea programului educativ „Să ne cunoaştem 
scriitorii”, iniţiat de Liceul „Mihail Sebastian”, în parteneriat cu Muzeul Brăilei,  
activitate interactivă, ce a demonstrat dintru început interesul tinerilor pentru  
cunoaşterea valorilor culturale ale oraşului.

Activitatea în domeniul expoziţional a inclus şi organizarea expoziţiei 
Mari personalităţi ale ştiinţei româneşti: Petru Poni şi Ştefan Procopiu, expoziţie 
itinerantă, cu piese din colecţiile Muzeelor Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” 
şi „Petru Poni-Radu Cernătescu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional 
„Moldova” Iaşi. Expoziţia a fost vernisată la Casa memorială ”D. P. 
Perpessicius”, pe 15 iunie, şi a rămas deschisă pentru public până la sfârşitul lunii 
august.

Pe aceeaşi secvenţă a activităţii muzeale, colaborarea cu Muzeul ”Vasile 
Pârvan” din Bârlad a avut drept concretizare expoziţia Imaginile copilăriei, ce a 
reunit piese din categoriile carte poştală ilustrată şi fotografii de epocă, din 
colecţiile secţiei ”Memoriale”. Expoziţia a fost prezentată publicului bârlădean în 
perioada 29 octombrie - 15 decembrie 2011, public cunoscător şi interesat de 
fenomenul cultural.

În spaţiul destinat expoziţiilor temporare de la Casa memorială ”D. P. 
Perpessicius” a fost organizată expoziţia Ipostaze ale universului lui Edmond 
Nicolau, dedicată comemorării a 15 ani de la trecerea în eternitate a savantului. 
Expoziţia a cuprins piese din fondul memorial Edmond Nicolau, aflat în 
patrimoniul secţiei ”Memoriale”. Expoziţia a fost deschisă pentru vizitare în 5 
septembrie.

În domeniul cercetării şi valorificării patrimoniului, munca de cercetare s-a 
îndreptat şi spre participarea la sesiuni şi susţinerea de studii sau comunicări în 
domeniu.

Pentru perioada 25 - 28 mai, menţionăm participarea la Sesiunea anuală a 
Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad, secţia ”Personalităţi”, cu comunicarea 
Ilustraţia de carte sau de la estetic la decodarea textului, care va fi publicată în 
Acta Musei Tutovensis  nr. VII / 2012.  La aceeaşi sesiune a avut loc lansarea 
revistei anuale a Muzeului „Vasile Pârvan”,  „Acta Musei Tutovensis”, nr. VI / 
2011, unde figurează studiul A different way of reading school memories 
(Considerations on the volume 7th Grade A Easy sketches, author Marta D. 
Rădulescu), semnat de Elena Ilie.

Comunicarea Redeschiderea expoziţiilor memoriale permanente la 
Muzeul Brăilei: proiect şi realizare, autori Elena Ilie şi dr. Zamfir Bălan, a fost 
prezentată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice cu tema Rolul 
muzeelor memoriale în muzeografia românească, organizată de Consiliul 
Judeţean Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi Muzeul 
Memorial ”Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte (2 - 5 iunie).

În perioada 16-18 iulie secţia „Memoriale” a participat la Sesiunea 
Naţională a Muzeului Naţional al Viei şi Viticulturii Goleşti, cu comunicările 
Piese de patrimoniu din colecţiile secţiei „Memoriale” a Muzeului Brăilei (Elena 
Ilie, Gabriela Cloşcă) şi Expoziţii memoriale (dr. Zamfir Bălan).

În perioada 29-30 septembrie, în cadrul Sesiunii ştiinţifice Istoria şi 
cultura oraşului Câmpulung Muscel şi a zonei înconjurătoare. Restaurarea şi 
conservarea în judeţul Argeş. Realizări şi perspective, organizată de Muzeul 
Municipal Câmpulung Muscel, Primăria oraşului Câmpulung Muscel şi 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, au fost prezentate comunicările 
Câmpulungul – reper  pe axa memorialisticii brăilene (Elena Ilie) şi Noi 
documente despre Panait Istrati (dr. Zamfir Bălan).

La Simpozionul Naţional Timpul şi omul, organizat de Consiliul Judeţean 
Prahova, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi Muzeul Ceasului 
„Nicolae Simache”, Ploieşti, în perioada 2-3 noiembrie, secţia „Memoriale” a fost 
prezentă cu comunicările Dimensiunea temporală în creaţia perpessiciană 
(Elena Ilie) şi Ceasurile lui Panait Istrati (dr. Zamfir Bălan).  Intervenţiile 
susţinute la manifestările ştiinţifice au fost însoţite de materiale ilustrative, 
complementare  textului.

Elena ILIE



După mai bine de un sfert de veac de la inaugurare (1984) și după 
încă trei ani, cât a durat reabilitarea clădirii, în cadrul unui proiect amplu, 
finanțat de Consiliul Județean Brăila, Casa memorială „Panait Istrati” a 
reintrat în circuitul public, într-o înfățișare nouă, la 16 aprilie 2011. 
Practic, din 1984, când s-a sărbătorit centenarul naşterii lui Panait Istrati, 
nu s-a mai investit niciodată până acum atât de serios, în repararea şi 
consolidarea acestei clădiri. 

În organizarea de acum, Casa memorială „Panait Istrati”, are un 
segment de conservare-restaurare (cu un depozit pentru patrimoniu, dotat 
conform standardelor moderne, şi un atelier de restaurare a cărţii și a 
patrimoniului pe suport papetar) şi două paliere pentru public, unul 
expozițional, iar celălalt pentru activități culturale.

Sectorul expoziţional cuprinde trei săli, dintre care două 
reconstituie interioarele ultimei locuinţe a scriitorului: biroul de lucru şi 
sufrageria. Aici sunt expuse piese originale, care i-au aparținut lui Panait 
Istrati: mobilier, obiecte personale, artă decorativă, artă plastică. A treia 
sală – expoziţia foto-documentară – ilustrează etapele semnificative ale 
biografiei şi creaţiei lui Panait Istrati, prin reproduceri de fotografii, 
manuscrise şi documente, precum şi fragmente din însemnări 
autobiografice. În vitrine, sunt expuse cărţi, fotografii, manuscrise – în 
majoritate, originale.

Pentru realizarea expoziției foto-documentare, am beneficiat de un 
foarte important sprijin din partea Muzeului Național al Literaturii 
Române din București, precum și din partea Muzeului Literatrurii 
Române din Iași, care ne-au pus la dispoziție facsimile și imagini digitale 
din arhivele proprii.

Prin amabilitatea domnișoarei Niki Stavrou, profesor la University 
of Indianapolis - Athens și director al editurii Kazantzakis Publications, 
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nepoata scriitorului Nikos Kazantzakis, am putut reproduce în spațiul 
expozițional numeroase fotografii ale scriitorului grec, unul dintre marii 
prieteni ai lui Panait Istrati. 

În urma restaurării, Casa memorială „Panait Istrati” dispune și de 
un spaţiu generos la mansardă, pentru organizare de activităţi culturale cu 
publicul: conferinţe, expoziţii temporare, lecţii muzeale etc. 

La festivitatea de redeschidere pentru public au participat și au 
rostit alocuțiuni: Gheorghe Bunea Stancu – preşedintele Consiliului 
Judeţean Brăila, prof. univ. dr. Ionel Cândea – directorul Muzeului 
Brăilei, dr. Ernest Oberländer Târnoveanu – preşedintele Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prof. univ. dr. Lucian Chişu, 
directorul Muzeului Naţional al Literaturii Române Bucureşti. Proiectul 
expozițional a fost prezentat de conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director 
adjunct al Muzeului Brăilei și custodele Casei memoriale „Panait Istrati”.

Întreaga adunare a fost binecuvântată de IPS Casian, Arhiepiscopul 
Dunării de Jos.

Echipa proiectului expozițional:

Concepţie, machetare și coordonare proiect: Zamfir Bălan

Design consultant: Corina Irimiţă (MLR Iași)

Conservare-restaurare: Raluca Tănăsache, Vlad Smaznov, 

Sorin Filoti, Ioana Brânză, Vasilică Vernescu

Transport, manipulare obiecte: Vasile Mocanu, Titi Mucuță, 

Cornel Smeu, Fănică Gâscă, Radu Viorel, Alina Mucuță,  Gheorghe 

Plopeanu, Viorel Tătaru, Marius Secuiu, Marian Fuică, Vasile Mogoș



reprezentative nume ale sale, în domeniul filosofiei, logicii, științei, 
eseisticii.

Sălile de la etajul corpului B reconstituie pentru fiecare dintre 
personalități câte o secvență de interior, având ca element dominant 
cartea, biblioteca, alături de care nuanțează atmosfera piese de artă 

decorativă, fotografii, corespondență, instrumente de scris.
Busturile sculptate în lemn din sălile “Nae Ionescu”, “Vasile 

Băncilă”, “Anton Dumitriu” sunt opera unui alt nume de mare rezonanţă 
culturală – artistul plastic Nicăpetre.

După o absenţă de aproape şapte ani din peisajul muzeal brăilean, 
cele mai importante personalităţi reintră în atenţia publicului, într-un 
spaţiu nou, o adevărată galerie a numelor mari din cultura română.

La evenimentul redeschiderii au participat: Adrian Neagu 
Rădulescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, prof. univ. dr. 
Ioan Opriş, dr. Virgil Niţulescu, director general al Muzeului Țăranului 
Român, președintele Comitetului Național Român al Consiliului 
Internațional al Muzeelor (ICOM). 

În 10 mai, în corpul B al imobilului Muzeului Brăilei din Piaţa 
Traian nr. 3, a fost redeschis pentru public Centrul Memorial. Rămas 
mulți ani în depozite, patrimoniul Centrului Memorial (deschis în anii 90, 
dar închis foarte repede, pentru că funcționa într-o clădire aflată în proces 
de retrocedare) a revenit acum în circuitul public, într-o formulă mai 

cuprinzătoare:  filosofilor  Nae Ionescu și Vasile Băncilă, logicianului și 
eseistului Anton Dumitriu li s-au alăturat medicul renumit în întreaga 
lume pentru tratamentele împotriva îmbătrânirii, Ana Aslan, şi 
ciberneticianul Edmond Nicolau.

Noul spațiu expozițional valorifică fondurile memoriale ale 
acestor cinci mari nume ale culturii și științei românești, constituite prin 
achiziții, sau prin donații, ca în cazul lui Anton Dumitriu, sau în cel al lui 
Edmond Nicolau. 

Brăila recuperează astfel memoria culturală a celor mai 
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Echipa proiectului expozițional:

coordonare: Zamfir Bălan

concepție, machetare: Elena Ilie, Zamfir Bălan

conservare-restaurare: Ioana Brânză, Vlad Smaznov, Sorin Filoti, 

Raluca 

Tănăsache, Constanța Vâlcu

transport, manipulare obiecte: Vasile Mocanu, Titi Mucuță, 

Cornel Smeu, Fănică Gâscă, Radu Viorel, Alina Mucuță,  Gheorghe 

Plopeanu, Viorel Tătaru, Marius Secuiu, Marian Fuică, Vasile Mogoș
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ulița copilăriei, devenită în timp strada 
Scriitorului, a primit numele celui care a dat o 
nebănuită faimă satului de pe malul Buzăului.

După afirmația primarului comunei, 

niciodată nu au călcat în Gradiștea atâția oameni 
importanți laolaltă, ca în această zi.

Au venit la inaugurarea Casei memoriale 
"Fănuș Neagu": familia, rudele cele mai 
apropiate, prietenii; jurnaliști, scriitori, elevi și 
profesori, oameni ai locului și de prin satele 
vecine.

După slujba de pomenire, au vorbit în 
memoria lui Fănuș Neagu: Gheorghe Bunea 
Stancu, președintele Consiliului Județean 
Brăila, Petre Andrei, primarul comunei 
Gradiștea, acad. Eugen Simion.

CASA MEMORIALĂ "F NU  NEAGU" Ă Ş
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m ISTROS, XVII
m Journal of Wetlands Biodiversity – 

Volume I 
m Costin Croitoru, Roman 

Discoveries in the East 
Carpathian Barbaricum (1st 
century B. C. – 5 th century A. D.)

m Viorel Coman, Fănuş Neagu – 
Povestirile magice

m Spiridon Cristocea, Marele vornic 
Stroe Leurdeanu

m ANALELE BRĂILEI, serie nouă, 
an XI, Nr. 11

m Ionel Cândea, Brăila 1711. 
Documente şi studii

m Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi 
documente otomane

m Dan Gh. Teodor, Un centru 
meşteşugăresc din Evul Mediu 
timpuriu. Cercetările arheologice 
de la Lozna – Botoşani

m Constantin Ottescu, Diurne 2
m Radu Ştefănescu, Din trecutul 

muzeisticii din România: Julius 
Teutsch – Iulian Marţian, 
Corespondenţă
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CĂRȚI PREMIATE DE 
ACADEMIA ROMÂNĂ

În 2011, trei volume publicate la Editura 
„Istros” a Muzeului Brăilei au fost 
încununate cu premii ale Academiei 
Române:

Mihaela-Elena Ciocoiţei, Valori 
universale ale operei lui Dimitrie Cantemir, 
Premiul "Nicolae Iorga".

Cristian Nicolae Apetrei, Reşedinţele 
boiereşti din Ţara Românească şi Moldova 
în secolele XIV – XVI,  Premiul "Mihail 
Kogălniceanu".

Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Ţările 
Române în  perioada 1687-1807, Premiul 
"Eudoxiu Hurmuzaki".

Sâmbătă, 2 iulie, când se împlineau 40 de 
zile de la moartea scriitorului Fănuș Neagu, casa 
copilăriei sale din Gradiștea a devenit casă 
memorială.

Într-un interval relativ scurt, cu un sprijin 
substanțial din partea familiei, o echipă de 
specialiști de la Muzeul Brăilei a amenajat 
încăperile casei, pregătind evenimentul.

În cea mai mare parte, fondul expozițional 
a fost constituit din fotografii, obiecte 
etnografice, obiecte de uz casnic curent, 
mobilier, unelte, păstrate în casa părintească de 
rude apropiate și de profesorul Nicu Negoiță.

Pentru realizarea expoziției foto-
documentare, ajutorul substanțial (cărți, 
fotografii, costumul de academician, distincții, 
obiecte personale, precum și multe informații 
prețioase) a venit din partea i, 
Anita Neagu.

Inițial, casa de la Gradiștea ar fi trebuit să 
fie – după dorința lui Fănuș Neagu însuși – o 
casă țărănească, amenajată ca un loc al 
copilăriei și adolescenței, cu un aspect 
etnografic foarte bine conturat. 

Această particularitate s-a păstrat și în 
varianta din urmă, elementele etnografice fiind 
dominante. Li s-a adăugat un spațiu cu vitrine și 
panouri foto-documentare, în ideea de a oferi 
vizitatorului informația de bază privind viața și 
opera scriitorului.

Odată cu inaugurarea Casei memoriale, 

fiicei scriitorulu

Echipa proiectului expozițional:

coordonare: Zamfir Bălan

concepție și machetare (foto-documentar): Zamfir Bălan

concepție (etnografie): Gabriela Cloșcă

conservare-restaurare: Ioana Brânză, Vlad Smaznov, 
Sorin Filoti

transport, manipulare obiecte: Vasile Mocanu, Fănică 
Gâscă, Radu Viorel, Alina Mucuță,  Gheorghe Plopeanu, 
Viorel Tătaru, Marius Secuiu, Marian Fuică, Vasile 
Mogoș
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Conferinţele Analelor Brăilei, seria "Literatură"

þ 16 februarie 2011 – 
conferinţa de deschidere susţinută de prof. univ. dr. Nicolae Creţu, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi.

þ 23 martie 2011 – Portret peste timp: D. Panaitescu Perpessicius 
(criticul şi istoricul literar Gabriel Dimisianu). 

þ 29 martie 2011 – Amintirea lui Perpessicius (prof. univ. dr. C. D. 
Zeletin).

þ 21 mai 2011 – Panait Istrati şi Nikos Kazantzakis: povestea unei 
prietenii (Gheorghios Stasinakis, preşedintele Societăţii Internaţionale 
"Prietenii lui Nikos Kazantzakis" din Elveţia).

þ 21 mai 2011 – Descendenţa grecească a lui Panait Istrati -  conf. 
univ. Zamfir Bălan). Organizatori: Muzeul Brăilei, Comunitatea Elenă 
Brăila, Editura "Omonia" Bucureşti, Secţia Română a Societăţii 
Internaţionale "Prietenii lui Nikos Kazantzakis". Evenimentul a inclus şi 
o prezentare de carte: Kyriakos Mitsotakis, Kazantzakis despre 
Dumnezeu, susţinută de doamna Elena Lazăr, directoarea Editurii 
„Omonia” Bucureşti.

þ 21 octombrie 2011 – Eminescu în limba turcă (Ali Narcin, scriitor 
turc, traducător al operei poetice eminesciene în limba turcă); Panait 
Istrati despre Eminescu  (conf. univ. dr. Zamfir Bălan). Organizatori: 
Muzeul Brăilei şi Centrul de Studii Turce „Dimitrie Cantemir” al 
Universităţii din Bucureşti. 

Tradiţie deschisă, modernitate substanţială, 

Conferinţele Analelor Brăilei, seria "Istorie

þ

Conferinţele Analelor Brăilei, seria "Istoria culturii"

þ 6 decembrie 2011 – 
dr. Valentin Popa, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”) 

þ 6 decembrie 201 – Gândirea economică a lui Petre Ţuţea (cercet. 
şt. Florin Mitrea, Institutul de Cercetări Politice al Universităţii 
Bucureşti).

"

Gândirea economică a lui Nae Ionescu (lect. 

28 mai 2011 – 
românilor (prof. univ. dr. Victor Spinei, membru corespondent al 
Academiei Române)

þ 8 iunie 2011 – Cum se învaţă 
limba, literatura şi istoria în România şi în 
Europa contemporană (acad. Ioan-Aurel 
Pop, directorul Centrului de Studii 
Transilvane al Academiei Române – Cluj 
Napoca.

þ 23 august 2011 – 530 de ani de la 
prima atestare a judeţului Brăila – 300 de 
ani de la prima carte despre istoria Brăilei 
- Muzeul Brăilei la 130 de ani  (prof. univ. 
dr. Mihai Maxim, fondator și director al 
Centrului de Studii Turce „Dimitrie 
Cantemir” al Universităţii din Bucureşti, 
director al publicaţiei „Româno-Turcica”; 
dr. Radu Ştefănescu, directorul Muzeului 
Judeţean de Istorie Braşov; prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul 
Muzeului Brăilei).

þ 21 octombrie 2011 – Dimitrie Cantemir – 338 de ani de la naştere 
(prof. univ. dr. Mihai Maxim). Organizatori: Muzeul Brăilei şi Centrul de 
Studii Turce „Dimitrie Cantemir” al Universităţii din Bucureşti.

Noi documente medievale privind istoria 

Zamfir BĂLAN
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ETNOGRAFIE
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Gabriela CLOªCÃ

Patrimoniul cultural, în înþelesul sãu de „moºtenire 
culturalã”, constituie o laturã definitorie a educaþiei în 
lumea contemporanã. Colaborarea dintre instituþiile 
specializate în gestionarea ºi promovarea patrimoniului  
muzeal ºi ºcoalã, ca factor de educaþie ºi instrucþie, are loc 
prin intermediul unor programe ce implicã o relaþie de 
colaborare permanentã. În cadrul activitãþilor desfãºurate, 
elevii ºi preºcolarii au posibilitatea sã cunoascã valorile 
culturale (materiale ºi imateriale) create de omenire de-a 
lungul timpului  ºi chiar sã le perpetueze prin învãþare. În 
anul care a trecut, activitãþile organizate de secþia 
"Etnografie ºi Artã Popularã" în parteneriat cu alte 
instituþii s-au desfãºurat pe douã mari teme de referinþã: 
a) Muzeul în afara spaþiului propriu, b) Patrimoniul 
cultural ºi educaþia.  În continuare vom prezenta selectiv 
câteva dintre aceste activitãþi.

locul al II-lea s-a clasat ªcoala Galbenu cu "Regina Asociaþia „Rãdãcini Culturale” (kimono-uri), Colegiul 
balului". Locul al III-lea a fost ocupat de ºcolile din Cireºu Economic „Ion Ghica” ºi Origami Romania (origami), 
cu "Drãgaica" ºi Lanurile cu Paparude". Menþiuni au Romanian Haiku (fotoHaiku) ºi Ro-Bonsai (bonseki-
primit ªcoala "Ion Bãncilã", cu prezentarea "De la desene pe nisip). Evenimentul a fost coordonat de 
Pluguºor la Sorcova" ºi "I. L. Caragiale” cu "Capra". Georgeta Pardos, profesor la Colegiul Economic „Ion 

 ªcoala organizatoare din Chiscani a prezentat Ghica”, Brînduºa Ilie, muzeograf în cadrul secþiei 
activitatea demonstrativã "Drãgaica", coordonator prof. „Etnografie ºi Artã Popularã” a Muzeului Brãilei, gazda 
Vasilica Drãgan ºi o expoziþie de picturã pe vase de lut ºi evenimentului, precum ºi de Camelia Baºta, preºedintele 
linguri de lemn, "Târgul Moºilor", coordonator prof. Aneta Asociaþiei „Rãdãcini Culturale” Bucureºti. Cuvântul de 
Urse. Festivalul a fost organizat de învãþãtoarele de la deschidere a fost rostit de Brînduºa Ilie, urmând apoi o 
Chiscani: Eugenia Sandu, Octavia Dumbravã, Georgeta prezentare fãcutã de Georgeta Pardos, despre modul în 
Condruz, Fãnica Botãreanu. Din juriu a fãcut parte care a luat naºtere ideea acestui eveniment. În continuare, 
Gabriela Cloºcã, ºefa Secþiei Etnografie a Muzeului Alexandru Eftime, vicepreºedinte al Asociaþiei „Rãdãcini 
Brãilei. Culturale” ºi instructor de GO categoria E, a vorbit despre 

importanþa artelor marþiale în educaþia spiritului nipon, iar 
Vernisarea unor expoziþii ºi alte manifestãri Camelia Baºta a prezentat complexitatea culturii nipone, 

cultural-educative desfãºurate la sediul muzeului precum ºi importanþa cunoaºterii ºi pãstrãrii tradiþiilor ºi 
Cu prilejul zilei de 8 Martie a avut loc o manifestare valorilor naþionale. În final, a avut loc un mini-spectacol cu Dragobetele, sãrbãtoare tradiþionalã româneascã

organizatã de Asociaþia Anima Caste. Cuvântul de tema „Natura oglinditã în viaþa cotidianã din Japonia”: Secþia "Etnografie ºi Artã Popularã" a Muzeului 
deschidere a fost rostit de profesor Cornelia Negoiþã, prezentare GO, demonstraþie de Ikebana, poezie Haiku ºi Brãilei, în colaborare cu profesori ºi elevi ai ªcolii cu 
reprezentantã a Asociaþiei ºi coordonatorul activitãþii. poeme Tanka, expunere elementarã despre BONSAI ºi clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Brãila ºi ai Colegiului 

Programul a cuprins: BONSEKI, moment Kitsuke - îmbrãcarea unui  kimono ºi tehnic „C. D. Neniþescu” Brãila, au organizat concursuri 
 - Prezentarea conþinutului Rezoluþiei 1325 a Consiliului paradã de Yukata. variate, scopul fiind cunoaºterea acestei tradiþii populare 
de Securitate. Proiect realizat de un grup de elevi ai  A fost lansat manualul „Primii Paºi în GO”, autor româneºti. 
Colegiului Naþional „Gheorghe Munteanu Murgoci” L Mirel Florescu, fondator Tsurukame Go School Piteºti, a ªcoala „Mihai Eminescu” elevii claselor a III-a 
Brãila. Profesor îndrumãtor: Corina Ciolacu. jucãtor de GO 6 dan, instructor internaþional de GO ºi  A ºi a VII-a A, coordonaþi de inst. Marioara Partene, prof. 
 -  Moment muzical la flaut susþinut de Cristina Elena antrenor al Lotului Naþional de GO al României.  S-a fãcut Marioara Bãlan ºi prof. Dorina Vâlcu, au participat la 
Grigore ºi Marta Piroºcã, eleve ale Liceului de Artã o scurtã prezentare a filozofiei Chanoyu - Ceremonia urmãtoarele activitãþi: 
„Hariclea Darcleé” Brãila. Profesor îndrumãtor: Mariana v „Cine ghiceºte obiectul?”- concurs; Ceaiului ºi o micã demonstraþie de Furoshiki - Arta 
Chirman.v „Dragobetele, obicei al românilor” - prezentãri Împãturirii Cadourilor, urmatã de momente de Nihon 
 - „Grigore Vieru ºi poezia mamei” - evocare - prof. PowerPoint ºi dezbateri; Buyo - dans tradiþional japonez.  S-au organizat ateliere de 
Gheorghe Calotã ºi prof.  Adriana Grigorescu. Au recitat v „Obiecte simbol pentru Dragobete”- confecþionarea Origami, Sumie, Shodo, Washinigyo, Kirigami, Yukata ºi 
un grup de elevi ai Liceului de Artã „Hariclea Darcleé” unor obiecte tradiþionale; „Dragobete versus Valentine's Go, ºi un moment de introducere în limba ºi scrierea 
Brãila. Profesori îndrumãtori: Jarcu Zane ºi Nicoleta Day”- concurs de catrene; japonezã, concurs de Atari GO. 
Brânzia.v „Cel mai expresiv mesaj”- realizare de postere cu Expoziþia itinerantã Patrimoniu 2010, expoziþie 
 - „Cine m-a fãcut femeie?”  moment realizat de elevi ai mesaje specifice acestei zile; realizatã de Muzeul Viticulturii ºi Pomiculturii Goleºti, 
Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Brãila. Profesori judeþul Argeº a fost deschisã la sediul muzeului. Expoziþia v „Ziua clãtitelor” - sãrbãtoarea claselor noastre.
îndrumãtori: Zina Pancu ºi Monica Rãdulescu. a cuprins lucrãri ale copiilor (peste 500) participanþi la La Colegiul tehnic „C. D. Neniþescu”, elevii au fost 
 - „Carnavalul personajelor din poveºti” - program realizat taberele de creaþie popularã, desfãºurate pe parcursul coordonaþi de profesoarele Angelica Muºat, Cristina 
de Grãdiniþa „Dumbrava minunatã”, grupa „Spiriduºii vacanþei de varã 2010, tabere organizate în parcul Cursaru ºi Iuliana Berilã. 
veseli”. Îndrumãtor: institutor Angela Alexandrescu. domeniului feudal de la Goleºti. Lucrãrile au constat din În deschiderea ambelor manifestãri, Brînduºa Ilie a 
Acompaniament muzical: Mitu Costel, ªcoala cu clasele I- peste 300 de piese: ouã încondeiate cu motive tradiþionale, prezentat materialul „Dragobetele sãrutã fetele!”, în care a 
VIII „Mihail Sadoveanu” Brãila. covoraºe din lânã þesute în gherghef, icoane  pictate pe explicat semnificaþia acestei sãrbãtori.
 - Activitate interactivã la propunerea institutor Angela lemn ºi sticlã, pãpuºi populare reprezentând lumea Premiile pentru concursuri au fost oferite de 
Burtea, „Anima Caste”. basmelor româneºti,  dar ºi picturi cu tematicã etnograficã, Editura Istros a Muzeului Brãilei.
 - Expoziþie de miniaturi. Realizator: învãþãtor Constantin inspirate din Muzeul în aer liber din Goleºti. Micii creatori 
Florica.Izvorul Tãmãduirii sunt elevi ai ºcolilor generale: nr. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 

Expoziþia Suflet, expoziþie de În organizarea Primãriei Municipiului Brãila, a 20 din Piteºti, nr. 1 ºi nr. 2 „Vintilã Brãtianu” din 
ceramicã a artistului plastic Lucian Teatrului “Maria Filotti”, a Centrului de Creaþie, a ªtefãneºti, „Radu Golescu” din Goleºti, de la ºcolile 
Constantin, a avut vernisajul la sediul Direcþiei “Seroplant”, a Muzeului Brãilei ºi a Mãnãstirii Râncãciov, Vrãneºti, Vãleni, Cãlineºti, precum ºi de la 
Muzeului Brãilei din Piaþa Traian nr. 3. “Sf. Pantelimon” din staþiunea Lacu Sãrat, în Holul grãdiniþa „Universul copilãriei”, Centrul Educaþional 

Au prezentat Brînduºa Ilie, Monumental al Teatrului “Maria Filotti”, a avut loc „Maria Pro Day” din Piteºti ºi „Ray Kindergarten” 
muzeograf în cadrul secþiei "Etnografie vernisajul expoziþiei de icoane, ouã încondeiate din ªtefãneºti. 
ºi Artã Popularã" ºi autorul. Expoziþia a patrimoniul muzeului Brãilei, ºtergare ºi flori, intitulatã Secþia de Etnografie ºi Artã Popularã a participat cu 
avut ca punct de referinþã „partea “Luminã din Luminã”. Deschiderea manifestãrii a fãcut-o lucrãri realizate de elevi ai ºcolilor din municipiul ºi 
interioarã a individului, cea pe care IPS Arhiepiscopul Dunãrii de Jos, care a judeþul Brãila, în cadrul atelierelor de creaþie popularã, 
foarte puþini dintre noi o putem apreciat lucrãrile expuse ºi a comparat lumina Învierii cu organizate pe parcursul anului 2010. Printre obiectele 
vizualiza la cei din jurul nostru”, florile, ouãle ºi icoanele expuse. La manifestare au prezentate s-au remarcat ouãle încondeiate de copii de la 
conform spuselor artistului.participat Primarul Municipiului Brãila, Aurel Gabriel Salcia Tudor (premianþi ai Festivalului de la Ciocãneºti, 

Manifestarea Poartã cãtre Japonia a fost Simionescu, viceprimarul municipiului, Alexandru jud. Suceava) ºi icoanele realizate de elevii Colegiului 
organizatã de cãtre Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila Dãnãilã, protopopul Brãilei, Gheorghe Marinescu, preoþi Tehnic „C. D. Neniþescu”.
ºi Asociaþia „Rãdãcini Culturale” Bucureºti în colaborare ai parohiilor brãilene, elevi din localitatea Viziru însoþiþi de Grãdiniþa „Sfântul Nicolae” din Brãila ºi Secþia de 
cu Centrul ªcolar pentru Educaþie Incluzivã Brãila, preotul paroh Simeon Sicã Bãnicã. Etnografie ºi Artã Popularã au organizat o manifestare 
Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila, Casa Corpului dedicatã vechiului rit de chemare  a ploii, „Caloianul”. 

"La  Moºi" Didactic Brãila, Asociaþia de Go Brãila, Romanian Haiku Programul a inclus întregul ritual legat de caloian, realizat 
La ªcoala Lacu Sãrat  a avut loc a doua ediþie a Bucureºti, Origami Romania Galaþi, Tsurukame Go de copiii grãdiniþei, sub îndrumarea doamnelor 

festivalului de concurs de tradiþii ºi obiceiuri populare "La School Piteºti ºi Ro-Bonsai Bucureºti. În cadrul educatoare: Vasilica Barac - grupa pregãtitoare, Geanina 
Moºi", structurat pe douã secþiuni: Muzical-coregraficã ºi evenimentului au fost prezentate: o expoziþie de obiecte, Vasilescu - grupa mare, Georgeta Boanþã - grupa mijlocie, 
Obiecte realizate de elevi. Au participat ºcolile: "George ateliere ºi prezentãri de culturã niponã. ªtefana Cãldãruº - grupa micã. Cei prezenþi au vizionat ºi 
Coºbuc", "Anton Pann", "I. L. Caragiale", "Ion Bãncilã",  Programul a constat din mai multe activitãþi, filmul documentar „Povestea caloianului”, realizat de 
Tichileºti, Galbenu, Cireºu, Lanurile. Marele Premiu a fost printre care vernisajul unei expoziþii cu diverse obiecte din Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia. Coordonatorul 
câºtigat de ªcoala "George Coºbuc", cu "Cãluºul de Þara Soarelui Rãsare, obiecte ce au reflectat prin formã, activitãþii - educatoarea ªtefana Cãldãruº.
Rusalii", îndrumãtor învãþãtoarea Florica Panþuru. Pe culoare, texturã ºi întrebuinþare dragostea ºi respectul 
locul I, la egalitate de puncte, s-au situat formaþiile ªcolilor japonezilor pentru natura înconjurãtoare. Materialele 
Tichileºti ºi "Anton Pann", cu obiceiul "Paparude". Pe expuse au fost puse la dispoziþia publicului de cãtre 

Casian Crãciun, 

ASPECTE DIN ACTIVITATEA SECÞIEI DE ETNOGRAFIE ªI ARTÃ POPULARÃ 
Programe educaþionale ºi de valorificarea patrimoniului
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Gabriela CLOªCÃ

ªCOALA DE VARÃ ,,TRADIÞII ªI OBICEIURI DIN JUDEÞELE BRÃILA ªI SIBIU” - 2011

Brînduºa ILIE

se remarcã prin continuitate, la ambele ediþii participând comerþ: telemea, caº, unt, lapte bãtut. În perioada 25 august - 8 septembrie 2011, Muzeul 
,, ” aceiaºi elevi. La fel ca în 2010, ºi anul acesta ªcoala de În oraºul Brãila am poposit la un cioplitor de Brãilei, secþia Etnografie ºi Artã Popularã  a organizat 

varã s-a finalizat cu o broºurã, publicatã de Editura Istros a linguri de lemn (domnul Iancu Mocanu) ºi un artist plastic ªcoala de varã ,,Tradiþii ºi obiceiuri din judeþele Brãila ºi 
Muzeului Brãilei, ºi cu un film realizat de copii, în care ceramist (domnul Lucian Constantin), fiind impresionaþi Sibiu”, în colaborare cu ªcoala ,,Mihai Eminescu” 
sunt prezentate fragmente relevante din cercetãrile de de un modus vivendi situat între tradiþionalism ºi (Brãila) ºi Complexul Naþional Muzeal ASTRA (Sibiu). 
teren din cele douã judeþe. modernism. Intrând în cele douã ateliere-lumi, am fost Echipa de proiect a fost alcãtuitã din specialiºti din cadrul 

Ne-am dorit sã aducem în faþa micilor gustieni captivaþi de istoria fiecãrei linguri de lemn sau a fiecãrei muzeelor participante, alãturi de elevi, cadre didactice ºi 
oameni care au o anumitã pasiune, oameni pentru care piese ceramice, am observat unelte ºi tehnici de lucru, ºi, pãrinþi.
munca nu este doar un mijloc de a-ºi câºtiga existenþa, ci mai ales, am ascultat povestea de viaþã a omului ,,marcat” Dacã anul trecut, la prima ediþie a ªcolii de varã, 
un mod de a face artã; am fost interesaþi nu numai de de meºteºugul ca destin; curiozitate, descoperire, ne-am propus o campanie de cercetare focalizatã pe unele 
obiecte, ci ºi de povestea omului din spatele lor. ªi, mai înþelegere ºi multe întrebãri au fost noþiunile aspecte privind tradiþiile ºi obiceiurile din judeþul Brãila, 
ales, am stat de vorbã cu persoane cu pregãtiri diferite, din fundamentale care au caracterizat vizitele în cele douã anul acesta ne-am deplasat o sãptãmânã ºi în judeþul 
medii diferite, din generaþii diferite, uniþi de un singur ateliere.Sibiu, la invitaþia colegilor de la Complexul Naþional 
lucru: pasiune. În Sibiu am vizitat Muzeul de Etnografie Muzeal ASTRA. Menþionãm cã  acest proiect educaþional 

În judeþul Brãila ne-am deplasat în localitãþile Universalã ,,Franz Binder”, Muzeul în aer liber din 
Tichileºti, Ianca, Târlele Filiului ºi Zãvoaia. La Tichileºti Dumbrava Sibiului ºi Târgul Olarilor, organizat în Piaþa 
ne-am întâlnit cu unul dintre cei mai în vârstã lãutari Mare, ajuns la ediþia cu numãrul 45, unde am stat de vorbã 
brãileni, Nea Tatu, care, la 89 ani, participã ºi câºtigã cu meºteri din douã centre cu tradiþie în arta olãritului: 
premii la diferite concursuri judeþene ºi naþionale. Corund (Harghita) ºi Horezu (Vâlcea).
Povesteºte cu plãcere  despre nunþile de altã datã din satul Dupã o scurtã escapadã la Pãltiniº, însoþiþi de un 
brãilean, evocând momentele frumoase de la masa mare ghid minunat, în persoana Ralucãi Iliuþ, muzeograf la  
sau de la legãtoare, horele ºi ºezãtorile unde lãutarul era Complexul Naþional Muzeal ASTRA, ne-am deplasat la 
preþuit. Cei mai mulþi dintre copii au aflat pentru prima Rãºinari, o localitate sibianã încãrcatã de istorie, locul de 
datã cine a fost vestitul bandit al Brãilei, poreclit ,,regele naºtere al lui Octavian Goga ºi Emil Cioran, dar ºi locul de 
bãlþilor” ºi au ascultat, la o vioarã veche de peste 100 de odihnã al Mitropolitului Andrei ªaguna. Am vizitat Casa 
ani ,,Balada lui Terente”. Episcopalã ºi biserica ,,Sfânta Paraschiva”, ne-am recules 

La Ianca, profesorul Ion Bãrbuceanu, custodele la mormântul episcopului ortodox de origine sârbã, 
Muzeului Orãºenesc din localitate, ne-a explicat tipologia Ghedeon Nichitici, înmormântat în bisericã, ºi am fost 
modelului arhitectural al unei case tradiþionale de la uimiþi de istoria ºi frumuseþea patrimoniului Muzeului 
sfârºitul secolului al XIX-lea din Câmpia Brãilei. Detalii Etnografic din localitate. Am aflat cum se confecþioneazã 
precum obiceiuri practicate la construcþia unei case, o lumânare din seu de oaie, am admirat colecþia de picturi 
termeni specifici (salã, tindã, gârlici, sobã oarbã) au fost pe sticlã ºi am fost impresionaþi de cromatica ºi motivele 
explicaþi în interiorul unei locuinþe þãrãneºti în lucru (în pictate pe mobilierul de interior local, atât de diferit de cel 
curs de restaurare), donaþie din satul Opriºeneºti. Tot la din Câmpia Brãilei. 
muzeul din Ianca ne-a întâmpinat cântãreaþa de muzicã Dacã anul trecut ªcoala de varã s-a vrut un fel de 
popularã Tudoriþa Voineag, care ne-a povestit ce vacanþã la þarã, noutatea fiind trãsãtura definitorie, anul 
înseamnã sã culegi folclor, care sunt sursele de inspiraþie acesta am avut ca devizã: descoperã ºi câºtigã! …depinde 
folcloricã locale, ºi mai ales ne-a fascinat felul în care de fiecare dintre noi ce înþelege prin noþiunea de câºtig. 
cântecul popular poate deveni un mod de viaþã. Rezultatele finale au fost concretizate prin realizarea unui 

În comuna Zãvoaia am vizitat muzeul ºcolar cu film care surprinde crâmpeie din cercetarea de teren ºi  
specific etnografic din localitate. Profesorul Radu Tilihoi publicarea broºurii ªcoala de varã ,,Tradiþii ºi obiceiuri 
spunea cã în muzeu am pornit de la ideea cã localnicii au din judeþele Brãila ºi Sibiu 2011” în cadrul Editurii Istros 
avut ca ocupaþie de bazã agricultura. Dacã în secolele a Muzeului Brãilei.
XVII-XVIII preponderentã era activitatea pastoralã, în 
secolul al XIX-lea, de când dispunem de primele piese, a 
fost cea de culturã a plantelor.

În localitatea Târlele Filiului am vizitat casa 
pãrinteascã, devenitã casã memorialã din anul 2001, a 
arhimandritului Dometie Manolache (1937-1975), cel 
care a fost numit de cãtre pãrintele Dumitru Stãniloae un 
erou al credinþei, un suflet de mare sfinþenie ºi puritate. 
Muzeul deþine colecþii de fotografii cu familia parintelui, 
diplome de studii, cãrþi, icoane ºi obiecte bisericeºti de la 
mãnãstirea Rãmeþ, unde a fost numit duhovnic din 
anul1959.

Unele lucruri nu pot fi explicate ºi înþelese în 
timpul orelor ºcolare, iar cea mai potrivitã este prezenþa in 
situ pentru a putea pãtrunde sensul lucrurilor. Pãstoritul 
reprezintã o activitate practicatã intens în Câmpia Brãilei, 
fiind atestatã în urma descoperirilor arheologice. Ne-am 
deplasat la câteva stâne din judeþ, am stat de vorbã cu 
ciobani, iar elevii au descoperit cum se preparã produsele 
(dupã metode tradiþionale) pe care le gãsesc de vânzare în 

Activitatea de conservare ºi restaurare a patrimoniului etnografic s-a 
concentrat pe urmãtoarele colecþii: apiculturã, oierit, agriculturã, pescuit, 
meºteºuguri casnice. Au fost conservate ºi restaurate o serie de piese din colecþia 
de covoare ºi textile de interior. Selecþia acestora s-a fãcut în funcþie de proiectul 
viitoarei expoziþii permanente a Secþiei de Etnografie ºi Artã Popularã a În cadrul activitãþii de pãstrare, depozitare ºi asigurarea securitãþii s-a 
Muzeului Brãilei. asigurat verificarea periodicã a stãrii de conservare a pieselor aflate în depozit, s-

S-au mai executat: l a asigurat microclimatul necesar conform normelor de conservare în vigoare. S-
l au executat activitãþile specifice: aerisire, igienizare, dezinsecþie, urmãrirea 

permanentã a aparatelor de mãsurã ºi control.

Operaþiile executate au constat în: desprãfuiri, decapãri ale murdãriei 
aderente, injectãri cu insecticid împotriva insectelor xilofage, completãri cu 
material lemnos, consolidãri cu paraloid, ceruiri, lustruiri, executat huse, montat 
elemente de expunere.

ucrãri de conservare ºi etalare a pieselor din expoziþiile 
temporare realizate pe parcursul anului 2011, ucrãri de conservare ºi etalare a 
pieselor din Expoziþia permanentã a Casei Memoriale “Fãnuº Neagu”, lucrãri de 
conservare a pieselor din expoziþiile temporare ale secþiei deschise  în  holul 
Muzeului Brãilei. 

CONSERVAREA ªI RESTAURAREA BUNURILOR CULTURALE. 
PÃSTRAREA, DEPOZITAREA ªI ASIGURAREA SECURITÃÞII PATRIMONIULUI.
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unul de etnografie este mai uºor sã-þi dai 
frâu liber imaginaþiei, într-un muzeu de artã 
acest lucru este mult mai greu de fãcut. 
Posibilitãþile pe care le are muzeograful 
atunci când face expoziþii de artã sunt mult 
mai limitate decât ale colegilor de la 
celelalte secþii ale unui muzeu regional, aºa 
cum este Muzeul Brãilei. Eu remarc, totuºi, 
faptul cã acest muzeu a fost fãcut cu multã 
imaginaþie ºi ar trebui, domnule director, sã 
rostiþi numele tuturor creatorilor acestei 
expoziþii, pentru cã, repet, o expoziþie sau 
un muzeu sunt opera unuia sau a unor 
creatori, a unor oameni care nu doar aºeazã 
niºte obiecte într-un spaþiu, ci transmit un 
mesaj cu ajutorul acestor obiecte, despre 
oamenii care le-au creat sau despre mediul 
în care aceste obiecte au existat.
Expoziþia de la Brãila are avantajul de a 
expune ºi câteva capodopere care, cu 
siguranþã, vor constitui centrul de interes 
pentru orice vizitator român sau strãin. 
Cred cã este nevoie de o intensã publicitate de artã decorativã, înscrise în tezaurul Domnul prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
în momentul de faþã, pentru cã sunt aici patrimoniului cultural naþional, înseamnã directorul Muzeului Brãilei:
lucrãri de valoare excepþionalã, pe care un capital excepþional pe seama acestui Tuturor celor de faþã trebuie sã le spun cã 
mulþi nici nu-ºi pot imagina cã le pot întâlni oraº. Muzeul Brãilei împlineºte anul acesta 130 
în muzeul din Brãila. Este mesajul pe care Pe mine mã impresioneazã cã sunteþi oraºul de ani, iar data aleasã pentru aceastã 
doresc sã-l adresez conducerii Consiliului care, dupã Iaºi, are cea mai mare densitate sãrbãtoare a muzeului, 10 mai, este un 
Judeþean, finanþatorul acestui muzeu. Mi-de personalitãþi muzeificate. Sunt în þarã modest omagiu adus regalitãþii, Regelui 
am amintit cã, foarte recent, Ministerul oraºe mult mai cosmopolite ºi cu pretenþii Carol I, înainte de toate, cel care ºi-a pus 
Culturii din Regatul Unit al Marii Britanii a mult mai mari decât Brãila, din punct de semnãtura pe celebrul, de acum, decret 
anunþat cã a luat decizia ca în fiecare an, vedere cultural, care nu au aºa ceva. Este o regal  2134, din 23 august 1881. La 23 
începând cu anul 2011, pe o perioadã de laudã la adresa celor care au ºtiut sã sprijine august noi vom organiza o nouã 
cinci ani, sã mãreascã cu câte 10% sumele o asemenea lucrare.manifestare pentru a sublinia acest moment 
de bani care sunt alocate muzeelor aflate în ªi un ultim cuvânt vreau sã-l adresez fast din istoria culturii naþionale, în care, în 
subordinea lui, pentru achiziþii muzeale. De colegilor mei. Aþi folosit o formã foarte Vechiul Regat, la Brãila, s-a înfiinþat un 
ce? Pentru cã preþurile la arta contemporanã inteligentã de a ne atrage atenþia asupra muzeu ºtiinþific cu o evoluþie extraordinarã 
au crescut foarte mult. În momentul de faþã expunerii, care nu este doar o simezã în în slujba cetãþeanului, în slujba urbei.
nu poþi cumpãra o lucrare a unui artist de sine, ci prin panotare este calculat fiecare Expoziþia Secþiei de Artã a Muzeului 
valoare medie sub 100.000 euro, artiºtii efect. Se oferã ºi o lecþie de orientare în Brãilei se redeschide astãzi, dupã decenii 
valoroºi merg de la 500.000 euro în sus, iar materie de artã, conceptul cã noi trebuie sã de absenþã din viaþa culturalã a oraºului ºi a 
cei mai de vazã sunt vânduþi cu multe ne delectãm atunci când vizitãm o expoziþie þãrii. De aceea sper, pentru toþi cei de faþã, 
milioane de euro. Ori, dacã aceastã artã nu de artã. Noi nu suntem toþi creatori, nici sã aveþi o foarte plãcutã surprizã vizitându-i 
este achiziþionatã acum de cãtre muzee, istorici de artã, nici critici de artã. Arta sãlile.
urmaºii noºtri nu o vor mai vedea, nu o vor : trebuie sã ne facã mai buni, sã ne dea o Domnul prof. univ. dr. Ioan Opriº
mai cunoaºte decât din colecþii particulare, Pentru mine este un privilegiu ziua de azi, z cãldurã atunci când venim în contact cu ea, i 
care sunt mai greu de vizitat. Aºa încât ºi odatã realizatã înþelegerea ei, s-o difuzãm fastã ºi pentru Consiliul Judeþean, ºi pentru 
vreau sã vã gândiþi foarte serios la aceste mai departe. Le adresez, din tot sufletul, Prefecturã, ºi pentru Primãrie, pentru cã ea 
lucruri.cuvintele acestea de mare mulþumire pentru adaugã o asemenea faþã culturalã oraºului. 
Oricum, cred cã trebuie felicitat Consiliul performanþa lor, pentru cã e o performanþã Este un privilegiu pentru cã din anii '70 am 
Judeþean pentru efortul pe care l-a fãcut. în muzeografie, ºi de rãsplatã, pentru cã e urmãrit, în mod direct, ceea ce se întâmplã 
ªtiu de pe vremea când eram la minister ºi rãsplata unei munci împlinite. Aþi fãcut la în materie de circulaþie, de mobilitate a 
domnul Cândea era preºedintele Comisiei Brãila un oraº cultural, care poate sã aibã lucrãrilor de artã, a marilor noºtri creatori. 
Naþionale a Muzeelor ºi Colecþiilor, ºtiu de mari probleme în alte domenii, dar în Încã de atunci, la doamna Harþuche, ºi este 
toate strãdaniile colectivului de la Muzeul culturã are o viaþã ferventã, are o un omagiu pentru dânsa în cuvintele pe care 
Brãilei, de a mãri numãrul de muzee, de a le atractivitate ºi eu sunt convins cã aceasta se le spun, era evidentã grija de a aduce 
consolida, de a le îmbogãþi ºi de a face din va reflecta ºi în alte planuri: economic, oraºului arta ºi artiºtii. N-aº putea spune cã 
Brãila un pol de culturã care sã conteze social, spiritual. fãrã greutãþi, n-aº putea spune cã fãrã 
pentru toatã aceastã parte a þãrii. Vreau sã-i Domnule vicepreºedinte, spuneþi-le investiþii foarte mari, pentru cã a avea artã 
felicit pe toþi colegii mei care au lucrat aici, domnului preºedinte ºi domnului prefect cã înseamnã sã dai bani. Arta costã, dar arta 
la aceastã expoziþie, ºi pe domnul director meritã ca, în primul moment liber, sã-ºi rãsplãteºte. Arta este un capital fantastic. 
pentru ambiþia sa de a o aduce în circuitul adjudece bucuria de a veni sã vadã prin ce Trebuie sã remarc în cazul acestei colecþii 
cultural pentru a fi vãzutã de un public cât se remarcã judeþul, cartea de vizitã care vârfuri, dar ºi vârfuri din punct de vedere 
mai larg.poate sã-l ducã mai sus. Oricând, orice muzeografic. Acele reconstituiri ale 
Domnul Adrian Neagu Rãdulescu, oaspete veþi avea în planul politic sau în cel atelierelor de artiºti ne redau personalitatea 
vicepreºedintele Consiliului Judeþean diplomatic, îl veþi putea aduce aici pentru cã unui creator, viaþa lui artisticã, orizontul lui, 
Brãila:aveþi cu ce vã mândri.universul lui. Este foarte greu de fãcut în 
Eu vreau sã mulþumesc tuturor celor care   Vã felicit domnule coleg ºi sã dea muzeografie aºa ceva, fãrã obiectele 
s-au implicat în deschiderea acestor galerii Dumnezeu acestui muzeu cât mai mulþi personale, de la ºevalet ºi pânã la tuburile 
pentru expunerea operelor de artã. Dupã vizitatori.de culoare. Pentru cã ceea ce noi vedem de 
cum ºtiþi, acestea au stat foarte mulþi ani regulã, la artã, este lucrarea finitã. Puþine Domnul Virgil Niþulescu, director 
ascunse ochilor vizitatorilor. Pentru ºtim despre autorul ei, despre zbuciumul general al Muzeului Þãranului Român, 
Consiliul Judeþean este o investiþie care a lui, despre lumea lui, despre conceptele lui. preºedintele Comitetului Naþional 
meritat din plin, putem spune. Sperãm ca pe A aduce vârfurile presupune o pricepere Român al Consiliului Internaþional al 
viitor sã reuºim sã gãsim soluþii pentru profesionalã cu totul specialã. A-l aduce pe Muzeelor (ICOM):
redeschiderea secþiei de etnografie. Trebuie Pentru un muzeograf, care este prin profilul Maxy aici, Maxy este unul din marii noºtri 
o mediatizare cât mai bunã. Toþi cei care profesiei sale un creator, imaginaþia este creatori ai avangardei, înseamnã a aduce un 
viziteazã Brãila sã ºtie cã au ce vedea la noi esenþialã. ªi dacã într-un muzeu de istorie avangardist care a fãcut celebrã localitatea 
în oraº. Încã o datã, felicitãri. sau într-un muzeu de ºtiinþe naturale sau aceasta în lume. A-l aduce pe Maxy cu piese 

Redeschiderea expoziþiei Secþiei de Artã

  
Coordonator: prof. univ. dr. Ionel Cândea
Concept, proiect  tematic, panotare: Maria Stoica  Vladimir Smaznov, Sorin Filoti, restauratori
Conservare: Rodica Liliana Gâþã Cornel Smeu, Vasile Mocanu - transportul pieselor
Restaurare: Emanuela Laura Enache Vasilicã Vernescu, conservator; 
Supraveghere: Ana Þuþuianu, Marilena Duminicã Gheorghe Plopeanu, Viorel Tãtaru, Viorel Radu, Marius 
Promovarea evenimentului: Diana Erminia Coºarcã, Dumitru Secuiu, Fãnicã Gâscã, Marian Fuicã, Vasile 
 relaþii publice; Gabriel Stoica, operator foto-video Mogoº - manipularea pieselor 

      Avocatul Mircea Barzuca, un 
bun brãilean care trãieºte de mulþi 
ani în capitalã, mare animator ºi 
susþinãtor al artelor din România, 
ne-a donat douã piese foarte 
necesare colecþiei noastre, deosebit 
de valoroase prin autor ºi prin 
provenienþã: 
1. Viorica Velescu Ilie, Portret de 
fatã, ulei/pânzã, 58x48 cm, datare: 
1959-1962; a aparþinut criticului de 
artã Petru Comarnescu.
2. Max Herman Maxy, Toaletã cu 
oglindã ºi banchetã (douã piese), 
lemn, sticlã, 180x164x35 cm, 
datare: 1925-1928; a aparþinut 
colecþiei Pictor Margareta Sterian. 
Ambele piese au fost integrate 
expoziþiei permanente a Secþiei de 
Artã.

      Cdr.(r) ing. Romeo Hagiac, din 
Bucureºti, ne-a donat, în memoria 
primei sale soþii, Narcisa Felicia 
Domnica Velescu, nãscutã la Brãila, 
aproximativ 800 de volume ºi 
materiale cu caracter documentar, 
referitoare la cumnaþii sãi, artiºtii 
Viorica Velescu Ilie  ºi Pavel Ilie 
(scrisori, cataloage). Narcisa Felicia 
Domnica Velescu ºi Viorica Velescu 
au fost surori. Dupã ce a divorþat de 
tatãl lor, Arghir Velescu, mama 
fetelor, Elisa (Alice), s-a recãsãtorit 
cu avocatul Radu R. Campiniu, 
fostul primar al Brãilei. (Romeo 
Hagiac, Arborele genealogic al 
familiei Hagiac ºi al rudelor 
colaterale, dactilogramã). Domnul 
Romeo Hagiac a donat Muzeului 
Brãilei, dupã anul 1990, mai multe 
cãrþi, care au aparþinut Feliciei 
Hagiac, ºi documente referitoare la 
Radu  R .  Campin iu  (Sec þ i a  
Memoriale) ºi lucrãri de Viorica 
Velescu (Secþia de artã).

       Din ultimele zile ale anului care 
a trecut, se aflã în etapa de cercetare 
donaþia Georgeta Naum, compusã 
din lucrãri realizate de pictorul  
Gheorghe Naum, socrul sãu, ºi piese 
de artã decorativã care au aparþinut 
acestuia.
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Donaþii

Toaletã cu banchetã, Max Herman Maxy, 1925-1928, 
provine din colecþia Pictor Margareta Sterian.

 Aspect din expoziþia permanentã a Secþiei de Artã.

Realizatorii expoziþiei Au colaborat 

(A consemnat M. S.)

M. S.
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* 20 ianuarie - lansarea revistei Analele 
Brãilei, nr. 11, Brãila, 2011, în care  
Claudia - Anca Moldovan publicã studiul 
„Nicãpetre  repere stilistice, teme, tehnici 
ºi materiale”. 
* 27 ianuarie - Centrul Cultural Nicãpetre: 
Aniversarea a 75 de ani de la naºterea 
sculptorului Nicãpetre. În program, 
vizionarea poemului cinematografic 
„Solitudine în albastru minor”, producþie a 
Studioului  „Film Sense”, Toronto, 2005. 
* 27 ianuarie - la Radio România 
Internaþional, timp de o orã, s-a difuzat 
emisiunea „Cultura româneascã, acasã ºi în 
lume”, dedicatã celor 75 de ani de la 
naºterea sculptorului Nicãpetre. Invitat: 
Maria Stoica. Moderator / realizator: Nicoleta Dandu  Florescu; regia tehnicã: Cornelia 
ªerban. 
* 28 ianuarie - la Galeriile Municipale de Artã Târgu Jiu, a avut loc vernisajul expoziþiei 
„Nicãpetre  ultimul portret” / fotografii de Vasile Vasiescu, însoþit de un intermezzo 
muzical Maria Gugu.
* 30 ianuarie -  în ziarul Observatorul  (Toronto/Canada), Tea Nicolescu a publicat eseul 
„Nicãpetre”, despre arta sculptorului ºi despre expoziþia de sculpturã de la Centrul 
Cultural Nicãpetre din Brãila.
* 4 aprilie - Observatorul (Toronto/Canada) a publicat, sub titlul „Remember 
Nicãpetre”, biografia artisticã a sculptorului Nicãpetre (preluatã de pe site-ul Muzeului 
Brãilei) ºi a republicat fragmentul de jurnal „Salcâmul din fereastrã”, apãrut pentru prima 
datã la 11 aprilie 2006, în aceeaºi publicaþie, în pagina ce-i era rezervatã lui Nicãpetre, cu 
genericul „Note de carierã”.
* Revista Vatra Veche din Târgu-Mureº, redactor-ºef poetul Nicolae Bãciuþ, a ilustrat nr. 
5/2011 cu sculpturi din expoziþia permanentã a Centrului Cultural Nicãpetre ºi a publicat 
un articol de prezentare a istoricului acestei secþii a Muzeului Brãilei.
* Vatra Veche, nr. 6/2011, a publicat un articol semnat de Elena Buicã,  „Nicãpetre dupã 
Nicãpetre. Moºtenirea artisticã de la Nicãpetre  o deosebitã valoare” ºi fragmentul de 
jurnal, „Salcâmul din fereastrã”, de Nicãpetre (probabil, transcriere dupã Observatorul).
*23 iulie - Radio România Actualitãþi a dedicat emisiunea „Românii în lume” evocãrii 
sculptorului Nicãpetre ºi Centrului Cultural Nicãpetre din Brãila. Invitaþi: Ioana Niþescu, 
de la Radio România Cultural, Ionel Cândea, directorul Muzeului Brãilei, ºi Claudia - 
Anca Moldovan, colaborator al muzeului. Realizator Denise Theodoru. 
* 30 iunie / 25 septembrie - Centrul Cultural Nicãpetre a fost invitat la expoziþia: 
„Muzeele din România între clasic ºi modern. Proiecte muzeale. (1990-2010)”, 
organizatã de Centrul Naþional de Cercetare ºi Documentare în Domeniul Muzeologiei  
Radu Florescu la Muzeul Naþional de Istorie a României din Bucureºti.
Obiectivul expoziþiei a urmãrit sublinierea procesului de modernizare a instituþiei 
muzeale, în toate aspectele ei.
Centrul Cultural Nicãpetre s-a numãrat între cele 20 de proiecte selectate de organizatori. 
Modulul de prezentare a CCN, format din grupul statuar Rugãciune pentru fiul pierdut, 
ºase desene din ciclul Nulla dies sine linea ºi patru panouri tematice: sediul Centrului 
Cultural Nicãpetre înainte ºi dupã reabilitare, expoziþia de sculpturã în aer liber, expoziþia 
de sculpturã din interiorul clãdirii ºi atelierul sculptorului, a ocupat locul central al 
spaþiului expoziþional. Evenimentul a fost însoþit de un catalog, tipãrit în condiþii grafice 
deosebite, în care este publicatã ºi tematica expoziþiei de sculpturã, întocmitã de Maria 
Stoica.
Prezenþa în acest proiect, alãturi de instituþii culturale reprezentative la nivel naþional, este 
încã un succes al Muzeului Brãilei. Iar pentru opera lui Nicãpetre, expoziþia a marcat 
punctul culminant al activitãþilor pe care i le-am dedicat ºi la care am participat în anul 
aniversar.
* 1 / 2 iulie - susþinerea lucrãrii de licenþã a studentei Claudia - Anca Moldovan, cu tema 
„Nicãpetre  tratare monograficã”, la Universitatea Naþionalã de Artã Bucureºti. 
* 12 / 15 august - în cadrul „Zilelor municipiului Brãila”, campanie de promovare a 
Centrului Cultural Nicãpetre în spaþii publice din oraº, prin împãrþirea a 500 de flyere. 
* 17 septembrie - expoziþie de artã contemporanã: „Maeºtri ai sculpturii în lemn, 
Nicãpetre ºi Ovidiu Maitec”, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediþia a XIX-a, 
cu tema: „Moºtenirea culturalã realizatã din lemn”.

Remember / Secþia de Artã 

1928
S-a constituit la Brãila prima colecþie 
publicã, de artã, formatã din 30 de 
lucrãri donate de colecþionarul 
Anastase Simu, pentru a fi expuse în  
saloanele Primãriei.

1938
În cadrul Primãriei s-a înfiinþat un 
serviciu cultural care a preluat 
Pinacoteca

1950
Pinacoteca a devenit instituþie 
independentã

1955
Pinacoteca a primit denumirea de 
Muzeu de Artã

1968
Muzeul de artã s-a transformat în secþie 
a Muzeului Brãilei. Festivitatea de 
redeschidere a Muzeului Brãilei, în 
aceastã nouã formulã, cu o expoziþie 
permanentã de artã plasticã ºi 
decorativã, organizatã la etajul clãdirii 
din Piaþa Traian nr. 3, a fost integratã 
manifestãrilor dedicate aniversãrii Dumitrescu, integrate Secþiei de Artã, 
celor 600 de ani de la atestarea pentru a adãposti ºi a prezenta 
documentarã a oraºului ºi a avut loc publicului donaþia artistei; au fost 
sâmbãtã, 25 mai 1968. Cu acelaºi prilej închise în anul 2005, iar lucrãrile au 
a fost vernisatã expoziþia temporarã intrat în conservare
Brãila vãzutã de artiºtii plastici. În 2001
timp ce fãcea panotarea lucrãrilor, în În fosta Casã a Colecþiilor, din strada 
dimineaþa zilei de 15 mai, pictorului Belvedere nr. 1, s-a înfiinþat Centrul 
Gheorghe Naum, primul director al Cultural Nicãpetre, ataºat Secþiei de 
Pinacotecii oraºului Brãila, i s-a fãcut Artã
rãu ºi a decedat în sala de expoziþie. 2001
Expoziþia permanentã a Secþiei de Artã Colecþia de artã decorativã a Secþiei de 
a funcþionat aici pânã la cutremurul din Artã a fost inclusã în expoziþia 
anul 1977 permanentã Culturã ºi civilizaþie la 

1986 Dunãrea de Jos, deschisã la sediul 
Expoziþia permanentã a Secþiei de Artã Muzeului Brãilei
s-a mutat în Casa Colecþiilor de Artã din 2011, 10 mai
strada Belvedere nr. 1, unde a S-a redeschis expoziþia permanentã a 
funcþionat pânã în anul 2001 Secþiei de Artã, într-un spaþiu nou, din 

2000 Piaþa Traian nr. 3.
S-au înfiinþat Galeriile de Artã Emilia 

Generaþii. 

Prezintã creaþia artiºtilor, brãileni de origine, în context naþional ºi 
structuratã în cinci module:

1. Ion Theodorescu-Sion, liderul grupãrii „Arta Românã” 
2. Max Herman Maxy, reprezentantul avangardei istorice

3. Mimi ªaraga Maxy, retrospectivã
4. Emilia Dumitrescu,  Peisaj în þinutul de legendã - picturã 

5. Ateliere: Gheorghe Naum, Emilia Dumitrescu, Octav Angheluþã, 
ªerban Zainea, Viorica Velescu Ilie, Vespasian Lungu

Tematica expoziþiei permanente a Secþiei de Artã 

10 mai 2011 - Virgil Niþulescu, Ionel Cândea, Ioan Opriº în expoziþia Max Herman Maxy

75 de ani de la naºtere

2011 - ANIVERSARE NICÃPETRE
                     

Opera lui Nicãpetre oferã numeroase posibilitãþi de valorificare atât din 
punct de vedere cultural cât ºi artistic. La întrebarea: cui se adreseazã Nicãpetre, 
rãspunsul îl avem privindu-i sculpturile ca prelungiri ale sinelui în spaþiu, ca 
semne ale unor evenimente trãite în timp, pe care artistul le pãstreazã în procesul 
de creaþie, datoritã rolului lor revelator. Piesele sunt semne-reper ale prezentului 
care îºi deschide drumul spre trecut, în cãutarea propriei identitãþi.

Prin arta sa, Nicãpetre pãstreazã firescul materialului lucrat, iar formele 
nu supradimensioneazã ºi nu forþeazã limitele naturale. Artistul a deschis în 
structurile materiei vizibile - piatrã, lemn, marmurã -, cãi ce fac posibilã captarea 
ºi modelarea luminii astfel încât aceasta sã întregeascã spectacolul devenirii lor. 
Problema concretizãrii gândului creator pare sã-ºi afle rãspunsul în aceste lucrãri 
ce pãstreazã frumuseþea construirii formelor din linii simple ºi proporþii inspirate 
de naturã. Prin raportarea lor la scarã umanã artistul se integreazã propriei creaþii 
care rãmâne, în timp, mãrturie a existenþei lui.

Claudia-Anca MOLDOVAN

(M.S.)

(M.S.)

(de la dreapta la stânga: Ana Maria Harþuche, Maria 
Stoica, Valeriu Sîrbu; fotografie din anul 1985, 
dãruitã de domnul Ioan Budeº)
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Expoziþiile anului 2011: mai/iunie - Octav Angheluþã. Lucrãri din colecþiile Muzeului Brãilei; iunie/iulie - Florin Mihai. Eroul relativ. Picturã; august/septembrie 
- Tipologii artistice din ultima jumãtate a secolului trecut. Expoziþie de picturã dedicatã aniversãrii a 90 de ani de la naºterea Emiliei Dumitrescu; 
octombrie/noiembrie - Expoziþia Ziarului Neconvenþional; noiembrie/decembrie - Salonul brãilenilor

 Galeria de Artã Gheorghe Naum a Muzeului Brãilei
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„neconvenþionale”, artizanale, tipãrite Florin Mihai, Eroul relativ EMILIA DUMITRESCU
în tiraje confidenþiale). Dar tocmai Expoziþia cuprinde o selecþie de lucrãri 90 de ani de la naºtere 
acestei inactualitãþi de principiu  cãci realizate în mai multe etape, dupã anii 
ea scoate actul artistic de pe orbita '90, (una este chiar mai timpurie), dar La aniversarea celor 90 de ani, câþi au 

confruntarea mizelor stilistice ºi ideologice având aceeaºi temã, , ºi trecut de la venirea în lume a Emiliei 
. În imediate, a contingenþelor de tot felul  acelaºi protagonist, eroul/ justiþiarul Dumitrescu (1921  2005), am avut 

anul 20 îi datoreazã proiectul Paulei Ribariu 10 expoziþia a fost prezentatã pe aceastã iniþiativã, de a aduce pe simezã 
flexibilitatea ºi deschiderea generoasã simeza Palatelor Brâncoveneºti din nume de referinþã ale generaþiei de 
faþã de cele mai diverse forme de Mogoºoaia, apoi ea a fost itineratã la pictori nãscuþi în anii '20 ai secolului 
expresie. Ziarul neconvenþional a Muzeul de Artã Vizualã din Galaþi, de XX - Gheorghe ªaru, Ileana Cojan, Ion 
izbutit astfel sã adune o sumã de unde a fost adusã la noi, pentru o Pacea, Ion Bitzan, Rodica Pandele, 
individualitãþi creatoare (expozanþii perioadã de trei sãptãmâni, pânã la Expoziþia Ziarului neconvenþionalPaul Gherasim, Sanda ªãrãmãt, Ion 
formeazã  un grup, nu o grupare) ºi sã începutul lunii iulie. Între 7 octombrie ºi  15 Sãliºteanu, Ion Alin Gheorghiu, 
întreþinã un context în care fiecare Este o expoziþie dinamicã, sonorã, noiembrie 2011, publicul brãilean a Constantin Piliuþã, Elena Uþã Chelaru , 
dintre acestea sã poatã rãmâne construitã din secvenþe gândite ºi putut vizita, la Galeria „Gheorghe cu lucrãri aflate în patrimoniul 
credincioasã propriei structuri ºi montate cinematografic, pentru a Naum” a Muzeului Brãilei, expoziþia Muzeului Brãilei.
propriilor interogaþii. compune imaginea unei lumi aflate în anualã a artiºtilor grupaþi în jurul Prima intenþie a fost omagierea artistei 

 Aceastã „reþetã” a reuºit, la derivã, în care speciile ºi-au pierdut publicaþiei Ziarul neconvenþional.printr-un eveniment la care sã fie în 
Brãila, realizarea a douã expoziþii într-identitatea,  nu mai au repere, se Alãturi de Paula Ribariu, mod simbolic prezenþi o parte dintre 
una singurã  pe de-o parte, un soi de autodistrug. principalul creator al Ziarului ºi spiritul colegii ei de generaþie, pe care îi preþuia 
„salon”, aºadar o expoziþie de grup C r u z i m e a  f a p t e l o r ,  v i o l e n þ a  rector al grupului, au expus picturã, ºi despre care vorbea mereu cu cea mai 
inevitabil heteroclitã, chiar riscând, pe atitudinilor, brutalitatea gesturilor ºi sculpturã, lucrãri de ceramicã, artã mare bucurie. Ulterior am extins 
alocuri, prolixitatea (am putut vedea þipãtul expresionist sunt multiplicate ºi digitalã ºi instalaþie artiºtii Mircea motivaþia, deoarece fiecare dintre 
ecouri ale avangardei istorice în intensificate de spaþiul care tinde sã se Barzuca, Daniela Chirion, Radu numele invocate au trasat o direcþie în 
proximitatea artei digitale ºi geometrii comprime, de grafismul formei ºi de Comºa, Adela Edu, Marin Gherasim, r ep rezen ta rea  r ea lu lu i  s au  a  
simbolice „neo-bizantine” flancate de deformãrile anatomice. Nicolae Macovei, Alma Redlinger ºi imaginarului, într-un limbaj figurativ, 
amoraºi puhavi ºi „spirite ale naturii” Un loc al agoniei unde protagoniºtii Lucian Þãran, cãrora li s-a alãturat, la de diferite expresii, care a devenit 
evocând formele învoalate ale elibereazã constant urletul provocat de invitaþia doamnei Ribariu, cunoscutul caracteristic pentru arta ultimei 
barocului popular) ºi, pe de altã parte, o durere ºi de spaimã. (M.S.) artist ºi dascãl brãilean Hugo jumãtãþi a secolului al XX-lea. Astfel 
(quasi-)expoziþie tematicã, centratã pe Mãrãcineanu. Vizitatorii au mai putut am lãrgit ºi aria de selecþie a lucrãrilor, 
subiecte ca moartea, trecerea, întâlni în expoziþie textele a doi la autori nãscuþi în anii '30 / '40 - Rodica 
memoria. De altfel, expoziþia a pãrut sã apropiaþi ai grupului: cartea doamnei Lazãr, Vladimir ªetran, Rãzvan 
capete o mizã mai clarã cãtre cea de-a Adriana Bittel, Cum încãrunþeºte o Aureliu Ionescu, Marcel Bejan, 
doua salã a Galeriei, unde panotarea a blondã, apãrutã acum câþiva ani la Gheorghe Anghel, Paula Ribariu, Ion 
realizat un triunghi tematic între editura Compania, ºi un text „de G r i g o r e ,  A n g e l l a  To m a s e l l i ,  
ansamblul compus din lucrãrile Paulei însoþire” semnat de criticul Pavel Vlãdulescu Mariangela, iar pentru a 
Ribariu („Urma ca rostire a fiinþei”), ªuºarã.sugera relaþia de continuitate între 
Adelei Edu („Proiect pentru ultima  Mai puþin cunoscut publicului m o d e r n i t a t e a  i n t e r b e l i c ã  º i  
lucrare / ultimul vis”), Danielei Chirion larg ºi, cu rare excepþii, ignorat de modernitatea contemporanã am apelat 
(„Desen textil”) ºi ale lui Hugo establishmentul cultural actual, Ziarul la Lucia Dem. Bãlãcescu (1895  1979), 
Mãrãcineanu („Geneza dispariþiei”) ºi neconvenþional este, de aproape un al cãrei spirit ludic, manifestat în 
instalaþia lui Mircea Barzuca („Infanta deceniu, o prezenþã discretã, dar abordarea subiectului, a contribuit la 
moartã”), aflatã în prima salã  un tenace, pe scena artei româneºti nuanþarea figurativismului. 
triunghi care „traverseazã” simbolic contemporane. Ca specie de demers Dintre pictorii prezenþi în expoziþie, 
spaþiul celor douã sãli, creând astfel un cultural, Ziarul ºi-a asumat, lucid ºi cu Emilia Dumitrescu se apropie, ca forþã 
parcurs, o cale de orientare în interiorul fermitate, o identitate ºi un tip de ºi libertate de expresie, de Wanda 
expoziþiei. Totodatã, reuºeºte sã discurs voit inactuale: îmbinã o Sachelarie Vladimirescu (1916  2008). 
reliefeze o serie de teme înrudite sau concepþie romanticã asupra profilului Expoziþia oferã celor interesaþi de 
cel puþin congruente (transcendenþa, intelectual ºi moral al artistului, privit mediul artistic al epocii, un context 
întruparea, evadarea în/din vis, ca un soi de erou civilizator („artistul potrivit pentru receptarea lucrãrilor 
trecerea ºi urma, semnul), sã este purtãtorul de spirit al unei lumi”, Emiliei Dumitrescu, aflate în expunere 
desluºeascã un „refren” pe fundalul declara undeva Paula Ribariu) cu permanentã, într-un spaþiu învecinat. 
unui „peisaj sonic”, spuneam, atât de mijloace mediatice de inspiraþie (M.S.)
divers.a v a n g a r d i s t ã  ( p u b l i c a þ i i  

 

 

 

*

Alina-Ruxandra MIRCEA

Lecþia la muzeu: vizuale din România; expresia lui în Documentar istoric: 
19 februarie - 135 de ani de la naºterea lui expoziþia Ziarului Neconvenþional. Proprietãþile imobiliare ale armatorului 
Constantin Brâncuºi. La Centrul Cultural Sesiuni ºtiinþifice/workshop-uri: Leonidas Embiricos: casa în care s-a 
Nicãpetre a fost evocatã personalitatea Brãila, 27/29 mai - Sesiunea naþionalã a nãscut poetul Andreas Embirikos (Brãila, 
sculptorului ºi a fost argumentatã Comisiei de Istorie a Oraºelor: 2 septembrie 1901 - Athena, 3 august 
descendenþa creaþiei lui Nicãpetre  din Corespondenþã din Gand. Secvenþe din 1975).  
estetica  brâncuºianã. viaþa cotidianã a unui tânãr brãilean, Participãri, ca invitat, în presa 
9 iunie -  Arta de a trãi, reflectatã în student la Drept. centralã:
pictura interbelicã Brãila, 25/27 iulie - Workshop româno- Patrimoniul arhitectural al comunitãþii 
31 iulie -  Emilia Dumitrescu - 90 de ani italian (Universita degli Studi Gabrielle greceºti din Brãila, Radio România 
de la naºterea artistei D ' A n n u n z i o  C h i e t i   P e s c a r a ) :  Internaþional, în cadrul emisiunii 
27 august -  Comemorare Vespasian Reconstituiri  Reconstrucþii / Restaurare România în direct, din 21 mai, la rubrica 
Lungu (21 iulie 1927 -  23 august 1994) urbanã: Contribuþia arhitecþilor italieni la Enciclopedia RRI. (M.S.)
25 octombrie - Spaþiul spiritual în artele construirea imaginii oraºului Brãila

Afiºul expoziþiei dedicate aniversãrii
Emiliei Dumitrescu
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SECÞIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2011
- Cercetare, valorificare ºtiinþificã ºi culturalã -

 (continuare în pag. 14)

 Valeriu SÎRBU
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Ca de obicei, respectând „canoanele” din formate din Valeriu Sîrbu, Mirela Vernescu ºi c) Peste hotare: 1). T. Soroceanu, V. Sîrbu, Die 
numerele trecute, voi prezenta activitatea Secþiei Costin Croitoru. Höhle  von  Nucu-Fundu  Peº ter i i :  e in  
de Arheologie în câteva din domeniile esenþiale: De asemenea, la solicitarea unor primãrii hervorragendes Denkmal mit bronzezeitlichen 
cercetare, valorificare ºtiinþificã ºi culturalã. s-au efectuat cercetãri ºi studii de specialitate  de Waffendarstellungen in den rumänischen 

cãtre specialiºti de la diverse secþii ale muzeului Karpaten, la Deutsches Archäologisches Institut - 
Sãpãturi arheologice sistematice. Pe baza nostru - pentru proiecte generale de urbanism la Berlin (Germany), 30 martie 2011, 2). V. Sîrbu, T. 

Planului de sãpãturi pe anul 2011, aprobat de aceste comune. Soroceanu, Une grotte avec des représentations 
Comisia Naþionalã de Arheologie, a autorizaþiilor d'armes  de l'Âge du Bronze, à Nucu, dép. de Buzãu 
emise de Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Toate aceste cercetãri, din judeþul Brãila (Roumanie), la XXIV Valcamonica Symposium 
Naþional - Direcþia Patrimoniu Cultural, ca ºi a ori din alte zone din þarã, demonstreazã atât “Art and Communication in Pre-literate Societies”, 
protocoalelor de colaborare încheiate cu alte muzee competenþa, cât ºi prestigiul de care se bucurã Capo di Ponte (Italy), între 13-18 iulie 2011, 3). V. 
ori centre de cercetare din þarã, arheologii instituþiei arheologii instituþiei noastre. Sîrbu, Agighiol and Peretu  Graves of Getae 
noastre au avut o intensã ºi bogatã campanie de  O cercetare arheologicã performantã Basilei (350-300 BC) at the Lower Danube, XVI 
sãpãturi sistematice. impune colaborarea mai multor instituþii de UISPP World Congress, Florianopolis (Brazil), 2-

Muzeul Brãilei, prin cei trei experþi arheologi specialitate din þarã, câteodatã ºi din strãinãtate, ºi 10 septembrie 2011; 4). V. Sîrbu, R. Asãndoaie, 
th rdcare pot conduce sãpãturi sistematice ºi  preventive importante resurse financiare ºi, de aceea, nu mai Tumuli Graves of the Getae Basilei in the 4 -3  c. 

(Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu ºi Stãnicã Pandrea), sunt posibile rezultate deosebite doar cu echipe de BC  (general considerations and south Balkans 
ndprecum ºi prin cei doi specialiºti arheologi care pot pe raza administrativã a unui singur judeþ. Se influences), la The 2  International Symposium of 

conduce sectoare de pe ºantierele de sãpãturile adaugã, desigur, faptul cã fenomenele arheologie ºi Archaeology „Funerary customs”, Strumica 
sistematice sau sãpãturi preventive (Mirela procesele istorice se manifestã pe spaþii întinse. (FYROM - Macedonia), 3-6 noiembrie 2011. 
Vernescu ºi Costin Croitoru), au obþinut rezultate 
deosebite în acest domeniu. Comunicãri ºtiinþifice. Cercetãtorii ºi Organizãri de manifestãri ºtiinþifice 

Valeriu Sîrbu a coordonat, ca responsabil arheologii secþiei noastre au susþinut comunicãri la  internaþionale. V. Sîrbu, în calitate de preºedinte al 
ºtiinþific, sãpãturile arheologice de pe ºantierele de numeroase manifestãri ºtiinþifice (congrese, Comisiei XXX „Practici mortuare în Preistorie ºi 
la Teliþa-Celic Dere, jud. Tulcea (colaboratori colocvii, simpozioane, sesiuni) organizate de Protoistorie” a Uniunii Internaþionale de Studii 
Gabriel Jugãnaru, de la Institutul de Cercetãri Eco- diverse instituþii de specialitate din þarã sau din Preistorice ºi Protoistorice, împreunã cu dr. 
Muzeale Tulcea, Tomasz Bochnak, de la Institutul strãinãtate, conþinutul acestora referindu-se atât la Cristian Schuster, cercetãtor ºtiinþific la Institutul 
de Arheologie al Universitãþii din Rzeszow - patrimoniul ºi istoria Brãilei, cât ºi la fenomene de Arheologie „V. Pârvan”  Centrul de Tracologie 
Polonia), Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii, jud. Buzãu istorice de interes naþional ori internaþional. Bucureºti, au organizat o secþie de comunicãri 
(colaboratori Sebastian Matei, Costache Daniel ºi  a). În România : 1). L. Oþa, V. Sîrbu, ºtiinþifice (Session 47) : Tumuli graves  status 
Laurenþiu Grigoraº, de la Muzeul Judeþean Buzãu) Morminte sarmatice între limes alutanus ºi limes symbol of the dead in Bronze and Iron Ages in 
ºi Târcov, jud. Buzãu (colaboratori Sebastian Matei transalutanus, la a XLII-a Sesiune naþionalã de Europe, la al XVI-lea Congres Mondial al Uniunii 
ºi Costache Daniel, de la Muzeul Judeþean Buzãu, comunicãri ºtiinþifice „Limes transalutanus. Internaþionale de ªtiinþe Preistorice ºi 
ºi George Trohani, de la Muzeul Naþional de Istorie Romani ºi barbari la graniþele Imperiului”, Protoistorice, ce s-a desfãºurat la Florianopolis 
a României). De asemenea, în calitate de organizatã de Muzeul Judeþean Argeº, Piteºti, 27- (Brazilia), între 2-10 septembrie 2011. Lucrãrile 
responsabil ºtiinþific de sector, Valeriu Sîrbu a 28 octombrie 2011, 2). V. Sîrbu, S. Matei, acestei secþii vor fi publicate, în 2012, în 
efectuat sãpãturi la  Racoº-Piatra Detunatã, jud. Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii - un important centru prestigioasa serie British Archaeological Reports, 
Braºov (împreunã cu Florea Costea, responsabil dacic din Carpaþi (asezare, cetate, loc de cult), la seria Archaeopress, din Marea Britanie. Volumul 
ºtiinþific de ºantier, ºi Radu ªtefãnescu, de la Sesiunea „Milenii tezaurizate. Creaþie ºi va include studii ale unor cercetãtori de  prestigiu 
Muzeul Judeþean de Istorie Braºov, apoi Zszolt spiritualitate”, organizatã de Muzeul Judeþean din România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Serbia, 
Szekely, de la Sf. Gheorghe, ºi Angelica Bãlos, de Buzãu la Sãrata Monteoru, 24-26 octombrie 2011, Italia, Portugalia, Canada ºi SUA. 
la DCPCN Deva), la Teliþa-Edirlen, jud. Tulcea 3). S. Matei, V. Sîrbu, G. Trohani, Cetatea dacicã 

Seri muzeale. Pe 19 ianuarie 2011 a fost (împreunã cu Gabriel Jugãnaru, responsabil de la Târcov - Piatra cu lilieci, la Sesiunea “Milenii 
organizatã, de cãtre  secþiile „Istorie” ºi ºtiinþific, de la Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale tezaurizate. Creaþie ºi spiritualitate”, organizatã de 
„Arheologie”, împreunã cu Colegiul Naþional „Gh. Tulcea, Tomasz Bochnak, de la Institutul de Muzeul Judeþean Buzãu la Sãrata Monteoru, 24-26 
M. Murgoci”, seara muzealã cu tema „Portul Arheologie al Universitãþii din Rzeszow - Polonia, octombrie 2011, 4). S. Pandrea, M. Vernescu, C. 
Brãilei”, când  a fost susþinutã o prezentare cu titlul Dan ªtefan, Maria-Magdalena ªtefan, Cristian Croitoru, Cercetãri arheologice desfãºurate între 
Portul Brãilei în preistorie ºi antichitate.ªtefan ºi Monica Constantin, de la SC Digital 2009-2011 la Insuraþei (jud. Brãila) pe 

Domain Bucureºti) ºi Crãsanii de Jos-Piscul amplasamentul parcului eolian al SC Energie 
Publicaþii. S-a tipãrit numãrul XVII al Ecologica Rogis SGR SR, a Sesiunea Crãsani l (împreunã cu Marian Neagu, responsabil 

revistei „Istros”, editatã de Muzeul Brãilei, ce Internaþionalã de Comunicãri ªtiinþifice a ºtiinþific, de la Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi, 
include valoroase studii, articole ºi materiale ale Muzeului de Istorie Naþionalã ºi Arheologie – Florin Vlad ºi Ioan Cernãu, de la Muzeul Judeþean 
unor arheologi ºi istorici de la Muzeul Brãilei ori „Pontica”, Constanþa, 5-6 octombrie 2011,  5) St. Ialomiþa, Dan ªtefan, Monica Constantin ºi 
din alte instituþii din þarã.Pandrea, Cultura Gumelniþa în Câmpia Brãilei ºi Cristian ªtefan, de la SC Digital Domain 

E de evidenþiat cã revista Istros este o zonele limitrofe, la sesiunea Muzeului ”V. Pârvan” Bucureºti).
publicaþie de specialitate cu un prestigiu din Bârlad, 21-23 mai 2011, 6). St. Pandrea, Câteva  Ionel Cândea a coordonat sãpãturile de  la 
recunoscut atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, fapt observaii cu privire la începuturile culturiiMãnãstirea Mãxineni  Mãxineni- , jud. Brãila 
ilustrat ºi de includerea sa în baze naþionale sau Gumelni?a, la  sesiunea Muzeului Bucovinei din (colaborator Costin Croitoru, de la Muzeul Brãilei) 
internaþionale de prestigiu (categoria „B”), atât de  Terasã Suceava, 25-27 noiembrie 2011, 7). I. Cândea, C. ºi ªuþeºti- , jud. Brãila (colaborator Costin 
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Croitoru, Monumente istorice ºi de arhitecturã din Croitoru, de la Muzeul Brãilei). 
România, cât ºi de European Science Foundation  judeþul Brãila - conservare ºi restaurare, Stãnicã Pandrea a coordonat sãpãturile de 
Standing Committee for the Humanities.Seminarul „Conservarea, restaurarea ºi punerea în la  Râmnicelu (colaboratoare Mirela Vernescu de la 

Câteva studii au vãzut lumina tiparului în valoare a monumentelor ºi zonelor istorice Muzeul Brãilei).
volume ori reviste de prestigiu din strãinãtate, protejate din România”, Brãila, 10-13 octombrie  Rapoartele de sãpãturã pentru toate aceste 
dintre care amintim urmãtoarele: 1). V. Sîrbu, G. 2011, 8). I. Cândea, C. Croitoru, Complexul ºantiere au fost redactate, ele urmând a fi tipãrite în nd st
Florea, Geto-Dacian pottery vessels (2  c. BC-1  c. monahal de la Mãxineni, jud. BrãilaCronica Cercetãrilor Arheologice. Campania , Sesiunea de 
AD): imitation and originality, publicatã în 2011 comunicãri „Monumentul”, ediþia a XIII-a, Iaºi, , volum îngrijit de Institutul de Memorie 
Proceedings of International Conference “Pontika 14-16 octombrie 2011.Culturalã  CIMEC Bucureºti.
2008: Recent Research on the Northern and Sãpãturi arheologice preventive  
Eastern Black Sea in Ancient Times”, organizatã de (prezentate, în detaliu, în alte materiale din revistã) b) Internaþionale, în România: 1). V. Sîrbu, L. 
Institute of Archaeology, Jagiellonian University, În ceea ce priveºte sãpãturile preventive, Ionel Oþa, Câmpia Dunãrii în sec. I-III p. Chr./The st thKrakow, 21 -26  April, 2008, ºi apãrutã în BAR st rd Cândea le-a coordonat pe cele din Brãila-Oraºul Danube Plane in 1 -3  c. AD,  la sesiunea “Culturã 
International Series 2240, 2011, p. 311-318, 2). V. vechi, iar Stãnicã Pandrea pe cele din cartierul ºi Civilizaþie la Dunãrea de Jos. Orient ºi 
Sîrbu, C. Bodo, Coins from Geto-Dacian Sacred Brãiliþa, colaboratori fiind Costin Croitoru ºi Occident”, organizatã de muzeele din Cãlãraºi ºi 
Sites, publicatã în Proceedings of the international Mirela Vernescu. Russe, în 12-14 octombrie 2011, 2) St. Pandrea, 
Colloquium “The Eastern Celts : the communities Alte sãpãturi preventive de amploare Few remarks about the genesis and evolution of 
between the Alps and the Black Sea”, de la Vrsac pentru instalarea unor parcuri eoliene s-au Boian  Polyanitsa Culture. An outline, la sesiunea 
(Serbia), 1-4 noiembrie 2007, apãrutã la  Koper - desfãºurat la Însurãþei ºi Gemenele, cercetãrile organizatã de muzeele din Cãlãraºi ºi Russe, în 12-
Beograd, 2011, p. 207-218.fiind coordonate de Stãnicã Pandrea, ca 14 octombrie 2011.

responsabil ºtiinþific, colectivele de cercetare fiind 
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menþionãm prezenþa unui degetar, asociat cu un ac, În anul 2011 a continuat cercetarea preventivã 
dar ºi câteva monede. a perimetrelor situate în oraºul Brãila, în raza 

2. Str. Malului, nr. 5. Oraºul Vechi, pentru care s-au S-a deschis o suprafaþã sitului arheologic 
solicitat construcþii imobile. Scopul de 5 x 4 metri, dispusã la sud-vest de locuinþa autorizaþii de 
cercetãrii prealabile parþial demolatã pânã la nivelul de cãlcare ºi  a fost determinarea 

descãrcarea caroiatã începând cu nr. 1 din colþul nordic. La existenþei unor eventuale vestigii ºi 
terenului de sarcinã arheologicã adâncimea de aproximativ - 1,80 metri s-a . Intervenþiile s-

autorizaþiilor de identificat stratul de sediment loessoid, steril din au fãcut în urma eliberãrii 
cercetare arheologicã preventivã punct de vedere arheologic. Au fost identificate , de cãtre 

câteva materiale arheologice rulate, altele în trei Ministerul Culturii ºi Cultelor, ºi au fost finalizate 
raport de cercetare gropi menajere, pentru sãparea integralã a uneia cu predarea unui 

propunerea de dintre acestea fiind necesarã practicarea unei beneficiarilor, împreunã cu 
descãrcare de sarcinã arheologicã casete laterale pe jumãtatea nordicã a profilului  a terenului pe 

nord-estic, cu lungimea de 2,00 metri. Mai notãm care s-au efectuat investigaþiile.
ºi prezenþa unui mormânt de înhumaþie, orientat În aceste condiþii, prezentãm succint, în cele 
est-vest, deranjat ca urmare a acþiunilor edilitare ce urmeazã, câteva dintre cele mai importante 
despre care s-a menþionat. Au fost descoperite rezultate. Trebuie menþionat faptul cã întregul 
numeroase fragmente ceramice smãlþuite ºi material arheologic recoltat, foarte bogat de altfel, 
nesmãlþuite dintr-un repertoriu variat de forme, un se aflã încã în stadiul de prelucrare ºi studiu în 
sfeºnic întregibil, pipe, cãrãmizi pavimentare, etc. laboratoarele de specialitate din cadrul Muzeului 
databile în secolele XVII-XVIII. Dintre piesele Brãilei ºi la Institutul de Antropologie din Iaºi. În 
metalice menþionãm prezenþa unor elemente de mod firesc, urmeazã ca în timpul cel mai scurt cu 
închidere, aplice, monede etc.putinþã sã fie valorificat prin studii ºi articole, 

3. Str. Gh. Marinescu, nr. 20, 22, 24. S-a pentru ca informaþiile obþinute în urma 
investigaþiilor arheologice sã fie introduse în 
circuitul ºtiinþific ºi puse la dispoziþia vizitatorilor 
Muzeului Brãilei în cadrul unor expoziþii 
tematice. 

Ca o notã generalã amintim ºi aici constatarea 
unanimã pentru toate suprafeþele cercetate, 
anume afectarea terenului de acþiunile edilitare 
moderne. Foarte „frãmântat”, terenul din centrul 
vechi al oraºului nu oferã decât în chip cu totul 
special posibilitatea unor observaþii stratigrafice 
clare, dar, aºa cum se va vedea mai jos oferã în 
continuare surprize în privinþa cantitãþii ºi calitãþii 
materialului arheologic. Din aceste considerente, 
precum ºi pentru cã suprafaþa este neregulatã, 
tehnica de cercetare folositã a fost sondajul 

deschis o suprafaþã de 16 x 2 metri, dispusã nord-stratigrafic realizat manual. 
sud, caroiatã (2 x 2 metri) începând cu nr. 1 din 1. Str. Dimitrie Bolntineanu, nr. 7. Datoritã 
capãtul nordic. La adâncimea de aproximativ formei terenului, a vecinãtãþii unor imobile pe trei 
-1,80-2,00 metri s-a identificat stratul de sediment dintre laturile proprietãþii, precum ºi din 
loessoid, steril din punct de vedere arheologic. Au necesitatea de a asigura o cale de acces pentru 
fost identificate câteva materiale arheologice degajarea molozului ºi pãmântului sãpat, s-a 
rulate, altele în douã gropi menajere, dintre care hotãrât deschiderea unei singure secþiuni de 12 x 2 
una de dimensiuni ceva mai metri, dispusã nord-sud, paralel cu sediul ITM. 
mari. Inventarul arheologic Suprafaþa a fost caroiatã începând cu nr. 1 din 
identificat este reprezentat marginea nordicã. La adâncimea de aproximativ  
major i tar  d in  mater ia l  -1,80 - 2,00 metri s-a identificat stratul de 
ceramic. Au fost descoperite sediment loessoid, steril din punct de vedere 
n u m e r o a s e  f r a g m e n t e  arheologic. Au fost identificate mai multe 
ceramice, dar ºi recipiente materiale arheologice rulate, altele în patru gropi 
întregi ºi întregibile (castron, menajere. În zona carourilor 4-5 a fost identificatã 
canã), ceramicã otomanã, fragmente de cahle parþial o locuinþã cu baza din piatrã, de formã 
smãlþuite, ornamentate cu decor vegetal, rectangularã, surprinsã în profilul estic. Peretele 
fragmente de brãþãri din sticlã albastrã; materiale nordic al locuinþei mãsoarã 2,30 metri iar cei 
în general databile în secolul al XVIII-lea. Dintre nordic ºi, respectiv, sudic au fost surprinºi pe o 
piesele metalice menþionãm prezenþa unei lungime de 0,80 metri. Pentru dezvelirea locuinþei 
catarame din bronz, dar ºi câteva monede. a fost necesarã deschiderea unei casete laterale de 

4. Str. Neagrã, nr. 5. S-a deschis o suprafaþã de 2,30 metri, adicã maximul de apropiere faþã de 
4 x 4 metri, dispusã la vest de locuinþa parþial imobilul vecin. Inventarul arheologic identificat 
demolatã pânã la nivelul de cãlcare. La adâncimea este reprezentat majoritar din material ceramic. 
de aproximativ  - 2,15 metri s-a identificat stratul Au fost descoperite numeroase fragmente 
de sediment loessoid, steril din punct de vedere ceramice de la recipiente de tip „borcan”, dar ºi 
arheologic. Suprafaþa este afectatã de de beciul al fragmente ceramice smãlþuite, farfurii cu decor 
cãrui perete a fost suprins în carourile 1-2, ºi de o zgrafitat, pipe, tripozi fragmentari din lut, oase de 
conductã de evacuare a apei. Au fost identificate mamifer (bovideu, ovicaprine), peºte, cochilii de 
câteva materiale arheologice rulate, altele în trei scoici marine, etc., toate materialele databile în 
gropi menajere. Inventarul arheologic identificat secolele XVII-XVIII. Dintre piesele metalice 
este reprezentat majoritar din material ceramic. Au 
fost descoperite numeroase fragmente ceramice, în 
special toarte de la recipiente nesmãlþuite, dar ºi 
fragmente ceramice smãlþuite, provenind mai ales 
de la urcioare fragmentare, farfurii cu decor 
zgrafitat ºi fund inelar; materiale databile în 
secolul al XVIII-lea. Dintre piesele metalice 
menþionãm prezenþa unei tabachere realizatã din 
foiþã de bronz ºi a douã monede.

 

 

 

Ionel CÂNDEA, Costin CROITORU

În anul 2011 au continuat proiectele de cercetare arheologicã 
multianualã, în cadrul celor douã ºantiere din judeþ, anume cel de la 
Mãxineni, punctul Mãnãstire ºi Suþeºti punctul Terasã. 

1. Mãxineni, punctul Mãnãstire. Ca 
urmare a obiectivelor noastre generale, de a 
verifica existenþa unor eventuale vestigii mai 
vechi decât viaþa mãnãstireascã (1636/1637) 
precum ºi pentru identificarea urmelor de 
locuire medievalã târzie, adicã a unor indicii 
materiale privind vechea vatrã a satului 
Mãxineni, am deschis o secþiune (20 x 2 metri) 
la aproximativ 50 de metri sud de biserica 
veche ºi 20 de metri de beciul stãreþiei, paralel 
cu secþiunile campaniei precedente (2010). În 
cuprinsul acesteia am surprins prezenþa unor 
materiale arheologice (fragmente ceramice ºi din fier) rulate, 
caracteristice secolelor XVII-XVIII, foarte mult moloz, dar ºi câteva 
complexe. Este vorba, în primul rând, despre descoperirea a 10 morminte 
de înhumaþie, creºtine, surprinse integral sau parþial în cadrul secþiunii, 
pentru dezvelirea celor din urmã fiind necesarã practicarea unor casete 
laterale. Între acestea, trei (M , M  ºi M ) aparþineau unor copii foarte 2 6 10

mici, care adãugate celor identificate în campania precedentã sugereazã 
anumite aspecte privind mortalitatea infantilã, dar ºi înhumãrile 
practicate în necropola din imediata apropiere a mãnãstirii. Ca o 
constatare generalã, notãm prezenþa aproape unanimã în cadrul 
inventarului funerar a câte unei monede (aflatã în diverse stadii de 
conservare, uneori irecuperabilã), de obicei perforatã, plasatã în palma 
defunctului. Alte câteva piese vestimentare sau de podoabã (cercei, 
mãrgele, paiete, aplice), constituie mai curând raritãþi în cadrul 
inventarului. Defuncþii erau depuºi în sicrie lucrate din scânduri, uneori 
pãstrându-se încã urme ale acestora, împreunã cu fragmentele unor 
piroane. 

Alt complex identificat în secþiunea practicatã a fost un cuptor 
construit din cãrãmidã. Acesta, ceva mai mic, reprezintã o anexã a celui 
identificat în campania precedentã, de care este, de altfel, legat printr-un 
mic zid din cãrãmidã. 

În fine, un alt complex descoperit este o porþiune din zidul de incintã 
al curþii mari. Îl amintim aici nu pentru cã prezenþa lui ar surprinde  -
traseul acestuia a fost reconstituit deja de cercetãrile arheologice mai 
vechi - ci pentru cã am reuºit sã surprindem, parþial, una dintre ieºiri, 
oricum prima cunoscutã de pe latura sudicã, plasatã aproximativ la 
mijlocul acestei laturi. Exact pe mijlocul secþiunii noastre zidul este 
întrerupt ºi, lãrgindu-se, formeazã un stâlp pãtrat cu latura de 0,90 metri. 
Nu cunoaºtem încã dimensiunile acestei cãi de acces, ori elemente legate 
de o eventualã amenajare a ei; acestea urmeazã a fi verificate în campania 
din anul viitor.

Datele obþinute în campania arheologicã a acestui an, alãturi de cele 
ale campaniilor viitoare ºi de cele cunoscute pânã în momentul de faþã, 
vor ajuta la întocmirea unui istoric al cercetãrilor menit sã sprijine 
proiectul de restaurare a stãreþiei cu beciul domnesc, amenajarea curþii ºi 
a zidurilor de incintã ale mãnãstirii Mãxineni.   

2. Suþeºti, punctul Terasa. Obiectivele propuse pentru cercetãrile 
arheologice întreprinse în acest punct, 
anume identificarea unor complexe ºi 
stabilirea limitelor aºezãrilor Sântana de 
Mureº, Dridu ºi medievalã au fost 
îndeplinite parþial. În primul rând, situaþia 
se datoreazã faptului cã terenul agricol pe 
care este plasat situl arheologic fusese deja 
însãmânþat pentru toamnã, aºa încât nu am 
putut efectua decât secþiuni de mici 
dimensiuni, plasate aleator în spaþii care sã 
nu afecteze cultura. Astfel am efectuat trei 
secþiuni (6 x 2 metri fiecare) una paralel cu 
calea de acces spre lunca Buzãului ºi 
celelalte douã perpendicular pe marginea 
terasei. În acestea din urmã am identificat 

cea mai mare cantitate de materiale arheologice, formate aproape 
exclusiv din fragmente ceramice. Predominante sunt cele care aparþin 
repertoriului de forme specifice secolului IV p. Chr. (cultura Sântana de 
Mureº). Notãm prezenþa unor fragmente provenind de la amfore romane, 
în special a douã toarte, ºi a unui fragment provenind de la un recipient 
sarmatic, primul de acest fel pe care l-am identificat. Numãrul mic de 
vestigii aparþinând culturii Dridu sau ale celor medievale atât de 
numeroase în vecinãtatea cãii de acces spre lunca Buzãului, sugereazã 
deja unele aspecte legate de topografia aºezãrilor din aceste perioade. 

Complexele identificate sunt destul de puþine, reducându-se mai ales 
la descoperirea unor gropi, rotunde, cu diametrul de aproximativ 1 metru, 
în care a apãrut puþin material arheologic, de tipul celui menþionat mai 
sus, dar ºi o micã verigã (inel?) confecþionat simplu dintr-o foaie subþire 
de aur. 

Una dintre concluziile mai importante ale sondajelor efectuate pe 
marginea terasei este cã, cel puþin pe anumite porþiuni, aºezarea era 
prevãzutã cu un ºanþ. Acesta avea la nivelul de cãlcare o lãþime de doi 
metri, îngustându-se pe mãsurã ce se adâncea. Atât cât a putut fi surprins, 
acesta pare sã fi fost amenajat paralel cu muchia terasei, dar alte detalii 
legate de structura ºi rostul sãu vor fi verificate în campaniile de cercetãri 
ulterioare. Mai notãm ºi identificarea fortuitã, datoratã lipsei vegetaþiei, a 
unui tumul aplatizat, aflat la câteva sute de metri sud-est de terasã.
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Alte studii ºi articole au fost tipãrite în diverse reviste ori volume din România: De asemenea, cercetãtorii secþiei noastre au publicat câteva volume, toate 
1). V. Sîrbu, G. Hurezan, The Dacian Deposit of Iron Items from Neudorf - apãrute sub egida Editurii „Istros” a Muzeului Brãilei : 1). I. Cândea, Brãila 
Pârãul Roºia, Arad County. A New Assessement, „Istros”, XVII, 2011, p. 11-30; 1711. Documente ºi studii ; 2). V. Sîrbu, Seb. Matei, D. Costache, L. Grigoraº, 
2). V. Sîrbu, M. Peneº, Situl dacic de la Bãneºti-Dealul Domnii, judeþul G. El Susi, Pietroasa Micã-Gruiu Dãrii, jud. Buzãu. Descoperirile din epocile 
Prahova  - Observaþii preliminare -, „Peuce, SN”, IX, 2011, p. 437-457; 3). V. eneoliticã ºi a bronzului, vol. III (volum finanþat de Muzeul Judeþean Buzãu), 3. 

stCriºan, V. Sîrbu, Covasna  Fairies Fortress, a Carpathian Mountain Fortified C. Croitoru, Roman Discoveries in the Carpathian Barbaricum (1  century 
thby Dacians, în Identitãþi culturale locale ºi regionale în context European. B.C.-5  century A.D.).

Studii de arheologie ºi antropologie istoricã. In Memoriam Alexandri V. Matei, 
Cluj-Napoca, 4). I. Cândea, C. Croitoru, Résultats préliminaires des fouilles Alte studii ºi articole au fost predate la tipar, iar câteva cãrþi se aflã în 
archéologiques préventives de Brãila, le lieu-dit «la ville ancienne». pregãtire pentru tipar, dar ele vor fi menþionate în numãrul urmãtor al ziarului.
Campagne 2010, “Istros”, XVII, 2011, p. 69-80; 5). I. Cândea, C. Croitoru, O altã activitate cu rol important în domeniul arheologiei au avut-o 
Résultats préliminaires des fouilles archéologiques systématiques de Mãxineni colegele ce au asigurat conservarea ºi restaurarea pieselor (Constanþa Vâlcu, 
(dép. de Brãila), le lieu-dit Monastère. Campagne 2010, “Istros”, XVII, 2011, Nechifor Maghiþa, Dumitrescu Manuela), ca ºi desenarea acestora în vederea 
p. 81-94; 6). publicãrii (Cami Manuela Istrate).S. Ailincãi, G. Jugãnaru, A. Þârlea, F. Mihail, M. Vernescu, A. 

Noi date referitoare la aºezarea culturii Babadag de la Enisala- Notabil e ºi faptul cã Ionel Cândea ºi Valeriu Sîrbu sunt conducãtori de Ailincãi, 
Palanca, com. Sarichioi, jud. Tulcea. Cercetãri arheologice din perioada 2003- doctorate la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaþi ºi, respectiv, la Institutul 
2006 de Arheologie „V. Pârvan” al Academiei Române. , Revista Arheologicã, SN, vol. VIII, nr. 1-2, Chiºinãu, 2011, p. 157-199, 

Valea Cãlmãþuiului în prima jumãtate a mil. V a. Chr. De asemenea, Ionel Cândea a fost ales membru de onoare al Institutului 7). St. Pandrea, , „Acta 
Importuri romane descoperite în de ArhMusei Tutovensis”, VI, 2011, 8). C. Croitoru, eologie din Iaºi, în semn de consideraþie pentru activitatea desfãºuratã pe 

necropola Sântana de Mureº de la Lunca, judeþul Galaþi. I. Recipiente, tãrâmul cercetãrii arheologice, ºi membru asociat al Academiei Oamenilor de 
„Mousaios”, XV, 2010, p. 251-261, 9). C. Croitoru, Necropola Sântana de ªtiinþã din România, Secþia de ªtiinþe Istorice ºi Arheologice.
Mureº de la Deduleºti, judeþul Brãila (consideraþii privind istoricul De evidenþiat ºi faptul cã Mirela Vernescu ºi Costin Croitoru ºi-au 
cercetãrilor), „Acta Musei Tutovensis”, VI, 2011, p. 48-60, 10). C. Croitoru, C. susþinut tezele de doctorat la Universitatea „Al. I . Cuza” Iaºi în cursul anului 
Ardeleanu, Varia memoria antiquitatis (II). Relatãri ale unor cãlãtori strãini 2011.
despre vestigiile de la Bãrboºi (Galaþi) Desigur, la toate acestea se adaugã o serie de alte activitãþi muzeale:  , „Analele Brãilei”, 11, 2011, p. 75-89, 

La nécropole sarmatique de Largu (dép. de rganizarea u, inventarierea ºi evidenþa pieselor, ghidajul vizitatorilor, reo11). I. T. Dragomir, C. Croitor
Brãila) depozitelor etc., dar care nu fac obiectul acestui articol., „Istros”, XVII, 2011, p. 31-54.

suprafeþele unde au fost identificate vestigii alte vestigii sã fi fost distruse de îmbunãtãþirile ªi în anul 2011, arheologii Muzeului 
arheologice geto-dacice în timpul diagnozei. funciare din 2/2 sec. XX, odatã cu rãºluirea stratului Brãilei au întreprins cercetãri arheologice 

Terenul pe care s-au efectuat sãpãturile de sediment nisipos. preventive în diferite aºezãri din judeþul Brãila. 
arheologice se aflã pe o zonã mai înaltã, foarte Colectivul arheologic a fost format din Stãnicã 
probabil un fost grind din vechea luncã inundabilã, II. Cercetãrile arheologice preventive de Pandrea, responsabil ºtiinþific, Costin Croitoru, 
acoperit de un strat gros de sediment nisipos. Astãzi, pe  sa tu lu i  Gãvan i ,  com.  Gemene le ,  Mirela Vernescu ºi Valeriu Sîrbu. Cercetãrile 
fostul grind nu mai este atât de înalt ca în preistorie amplasamentul viitorului parc eolian al SC arheologice de teren au început în luna ianuarie 
ºi antichitate, el fiind nivelat. De asemenea, este Brãila Winds SRL.2011 ºi s-au încheiat la mijlocul lunii noiembrie 
brãzdat de mai multe canale de desecare. În perioada martie - mai 2011, am efectuat o 2011, ele desfãºurându-se pe terenuri aflate în 

Întrucât grindul pe care se vor ridica diagnozã arheologicã în jumãtatea sudicã a UAT limita administrativã a oraºului Însurãþei ºi a 
viitoarele generatoare G18 ºi G19 se constituie într- Gemenele, la cererea SC Brãila Winds SRL, pentru comunei Gemenele.
o zonã mai înaltã, situatã deasupra nivelului luncii, cã firma sus-amintitã intenþioneazã sã construiascã 

în acea zonã un parc eolian.I. Cercetãrile arheologice preventive de pe este utilizat de ciobani ca loc pentru stabilirea 
În timpul diagnozei, pe malul estic al fostei raza oraºului Însurãþei, amplasamentul stânelor. Apreciem cã ºi în trecut locul a fost utilizat 

bãlþi Voineasca, în zona dintre G3.2 ºi G3.3, pe viitorului parc eolian al SC Energie Ecologicã tot de cãtre crescãtorii de animale, care îºi aduceau 
traseul drumului de acces ºi al cablurilor a fost Rogis SGR SRL. animalele la pãscut în fosta luncã inundabilã.
descoperit un tumul în stare avansatã de degradare, În perioada noiembrie 2009 - iunie 2010, la Pe locul viitorului generator G18 au fost  

identificate douã vase getice, de mari dimensiuni. la suprafaþa sa fiind gãsite fragmente de oase solicitarea domnului Vasile Huluba,  reprezentantul 
Sunt lucrate din pastã grosierã de culoare roºcatã, umane. Analizele geofizice întreprinse de SC Energie Ecologicã Rogis SGR SRL, Muzeul 
având ca degresant cioburi pisate ºi pleavã. Pereþii cercetãtorii din cadrul firmei SC Digital Domain în Brãilei a efectuat evaluarea arheologicã a terenului 
vasului au grosimea de 15 - 17 mm ºi sunt neteziþi la zona acestei mici movile au relevat faptul cã micul pe care se va ridica parcul eolian al firmei sus-
interior ºi exterior. Înãlþimea vaselor variazã între tumul este un complex de vestigii arheologice.amintite. Suprafaþa diagnosticatã se aflã în limita 
200 ºi 400 mm. Dupã formã ºi decor, cele douã vase administrativã a oraºului Însurãþei, este de peste 30 

2 sunt tipice pentru civilizaþia geticã ºi se pot data în km  ºi cuprinde lunca Cãlmãþuiului ºi terasele de pe 
sec. IV-  III a. Chr.ambele maluri ale acestuia. 

În opinia noastrã, vasele descoperite sunt Diagnoza arheologicã a avut ca rezultat, 
vase de provizii, aºa cum o dovedesc dimensiunile printre altele, descoperirea de vestigii arheologice 
ºi forma ºi, probabil, au aparþinut unei locuiri geto-dacice pe câteva grinduri din lunca 
sezoniere. Ele au fost utilizate în scopuri Cãlmãþuiului. În raportul diagnozei propuneam 
gospodãreºti ºi erau îngropate în interiorul unei cercetarea vestigiilor arheologice aflate în zona 
construcþii uºoare din stuf ºi lemn, precum cele viitoarelor generatoare electrice G18 ºi G19, pentru 
”contemporane” care adãpostesc stâna de lângã cã, altfel, ar fi dispãrut definitiv în timpul lurãrilor 
sãpãtura noastrã. Faptul cã vasele au fost depuse în de construcþii.  
sedimentul nisipos a înlesnit dispariþia urmelor În lunile mai - iunie 2011, s-au întreprins 
gropii în care au fost aºezate. cercetãri arheologice preventive în zona viitoarelor 

De asemenea, nu excludem posibilitatea ca generatoare electrice G18 ºi G19, adicã pe 

ÎNSURÃÞEI
Parc eolian ROGIS

Stãnicã PANDREA
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Stãnicã PANDREA

Adrian TRIFAN

(continuare din pag. 14)

diametru era 80 - 100 cm ºi cu Scopul cercetãrii preventive, întreprinse în 
adâncimea de 25-30 cm. În aceastã perioada septembrie - noiembrie 2011, a fost 
groapã a fost descoperitã o piesã identificarea unor eventuale vestigii arheologice ºi 
metalicã, confecþionatã dintr-o tablã de descãrcarea terenului de sarcinã arheologicã în 
fier, îndoitã ºi cu capetele prinse cu vederea construirii celor douã generatoare electrice.
nit/cui. Terenul pe care s-au efectuat sãpãturile 

Cel mai important complex arheologice se aflã pe o zonã mai înaltã, între fostele 
arheologic descoperit în T03 ºi care bãlþi Ichimescu ºi Voineasca. Este, foarte probabil, o 
permite datarea acestui complex prelungire a dunelor care bordeazã terasa Buzãului 
funerar este un mormânt de inhumaþie - situatã la nordul satului Gãvani ºi care se întinde 
M1, care poate fi atribuit eneoliticului pânã în zona cercetatã. Astãzi, terenul este puternic 
final, databil în a doua jumãtate a afectat de lucrãri agricole. De altfel, cercetãrile au 
mileniului IV a. Chr.început dupã cules, adicã la sfârºitul lunii 

Groapa mormântului a fost septembrie. Tumulul a fost distrus ºi în perioada 
sesizatã de la cca. - 80 cm, datoritã medievalã, aºa cum o aratã descoperirile pe care le 
sedimentului cenuºiu care contrasta cu vom prezenta mai jos. 

de inventar ºi nici obiecte încadrabile în categoria sedimentul gãlbui cenuºiu din jur. Avea formã Au fost identificate ºase complexe 
ofrandelor. A fost descoperit doar un bulgãre de ocru dreptunghiularã cu colþurile rotunjite, lungimea arheologice ce se dateazã în epoca medievalã ºi mil. 
roºu, depus în partea dreaptã a craniului. De max. era de 100 cm, lãþimea max. de 50 cm, iar IV a. Chr. (eneolitic final, cult. Folteºti).
asemenea, craniul a fost ”vopsit” cu ocru, pe partea adâncimea maximã de 110-120 cm. Gura era Dintre complexele arheologice medievale 
superioarã a calotei craniene fiind descoperite urme acoperitã cu un strat de sediment gãlbui. se remarcã o groapã de mici dimensiuni, de forma 
de ocru.Scheletul era depus pe fundul gropii, în unei alveolãri cu gura de formã ovalã al cãrei 

Lipsa inventarului îngreuneazã atribuirea decubit dorsal. Mâinile 
culturalã ºi datarea mormântului, respectiv a T03. Cu erau întinse pe lângã 
toate acestea, forma gropii mormântului, poziþia corp, iar picioarele, uºor 
scheletului ºi prezenþa ocrului roºu în groapã ºi pe flexate, erau depuse spre 
oasele craniului fac posibilã datarea mormântului la stânga. Orientarea era 
sfârºitul epocii eneolitice. M1 poate fi atribuit NE-SV, cu craniul la SV. 
eneoliticului final, orizontului de înmormântãri cu Scheletul era puternic 
ocru mai precis, grupului cultural Folteºti (poate afectat, chiar distrus. 
etapei a II-a) ºi are analogii cu înmormântãrile de tip Unele oase lipseau, iar 
Folteºti - Usatovo din necropola de la Brãiliþa. altele erau depuse în 
Datarea acestui mormânt este în jurul datei de 3200 - ordine anatomicã.
3000 a. Chr.Din pãcate, nu 

au fost descoperite piese 

ISTORIE

Cercetarea ºi publicarea unor documente inedite referitoare la constituirea ºi considerabil.
dezvoltarea patrimoniului industrial al judeþului Brãila în perioada interbelicã Pe fondul unei experienþe antebelice, putând menþiona aici activitatea unor 
constituie o necesitate majorã, având în vedere lipsa unor lucrãri de istorie economicã societãþi precum Izbânda, profilatã pe producþia de vergele, ºine ºi drugi, obþinute din 
localã. prelucrarea fierului vechi, fabrica de cuie Gheorghe Haritopol ºi fiul, Fabrica de cuie ºi 

O asemenea sarcinã nu este tocmai facilã, datoritã caracterului tehnic ºi a tras sârmã Nedelcu Chercea, începând din anul 1920, la Brãila se dezvoltã douã 
faptului cã bogatul material documentar de arhivã nu a mai fost consultat de la data societãþi importante cu profil metalurgic: Intreprinderile Metalurgice David 
predãrii cãtre Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Statului, uneori fiind necesar un volum Goldenberg & Fii (1924), profilatã pe producþia de fier laminat, sârmã, cuie, lanþuri, 
extrem de mare de timp pentru prelucrarea arhivisticã în vederea cercetãrii. ºuruburi ºi balamale, care din anul 1938 îºi va schimba denumirea în Intreprinderile 

Pânã în acest moment au fost publicate o serie de informaþii referitoare la Metalurgice Dunãrene ºi, nu în ultimul rând, Industria Sârmei Brãila, înfiinþatã în 
fondurile arhivistice existente, însã studii amãnunþite sau monografii ale societãþilor anul 1929, ca o filialã a centralei de la Cluj.
industriale din oraºul Brãila nu existã. În acelaºi context, apare la Brãila, în anul 1921, Societatea Franco - Românã, 

De asemenea, în perioada dintre cele douã rãzboaie, aspecte sau detalii specializatã pe repararea locomotivelor ºi a materialului rulant. Beneficiind de 
secvenþiale asupra evoluþiei unor societãþi sau sectoare economice au fost dezbãtute ºi investiþiile unor importanþi antreprenori francezi ºi a unor societãþi bancare din 
publicate în reviste de specialitate, sau în Enciclopedia României (1938-1943), ediþie România, noua societate mixtã se va impune în viaþa economicã a oraºului, nu numai 
coordonatã de distinsul sociolog Dimitrie Gusti, sub auspiciul Fundaþiilor Regale. prin numãrul ridicat de angajaþi, cel mai mare din Brãila, în perioada interbelicã, dar 

În plan local, o serie de articole publicate în revista de istorie ºi culturã regionalã mai ales din punctul de vedere al contribuþiilor la bugetele locale.
"Analele Brãilei", au abordat dimensiunea economicã a evoluþiei comunitãþii locale, Deºi nu s-a bucurat de o puternicã infuzie de capital, ºantierele navale de la 
însã accentul principal a fost pus pe activitatea portului. Brãila reprezintã o altã direcþie de dezvoltare. Chiar dacã lucrãri de reparaþii ale 

Din motive obiective, ce þin de timpul limitat alocat acestei direcþii de cercetare, navelor se desfãºurau încã din 1864 (ºantierul Brãila), aceastã activitate va fi 
supunem atenþiei un repertoriu al întreprinderilor industriale reprezentative din oraºul completatã prin apariþia unor noi societãþi de profil precum: Istrul, Vulcan, Danubiul, 
Brãila în perioada interbelicã. Lucrarea ºi-a propus de asemenea sã valorifice, în limita Dunãrea, Intreprinderile Navale Române etc. Cel mai important ºantier naval, atât 
spaþiului alocat, o parte din bogatul fond de imagini, constituit din vederi, cãrþi poºtale ºi prin numãrul de angajaþi, cât ºi prin dimensiunile navelor reparate sau construite va fi 
fotografii de epocã, reprezentând o parte dintre întreprinderile ce fac obiectul acestei inaugurat în anul 1940, purtând denumirea de ªantierul Naval România SAR.
cercetãri. Chiar dacã nu a fost construitã în perioada interbelicã, Fabrica de ciment 

Pânã în ajunul declanºãrii primului rãzboi mondial, Brãila, prin comerþul de Portland I.G. Cantacuzino, prin capacitãþile de producþie ºi inovaþiile tehnologice 
tranzit cu cereale, infrastructura portuarã, industria de morãrit ºi panificaþie, reprezenta aplicate, constituie un element de reper pentru industria construcþiilor din România, 
unul dintre cele mai importante bastioane ale capitalismului din Regat. fiind cea mai mare din þarã.

Din pãcate, acumulãrile primitive de capital autohton, cât ºi investiþiile strãine Aceste societãþi industriale, împreunã cu cele din domeniul morãritului ºi 
au fost direcþionate strict cãtre domeniile economice enunþate mai sus, fãrã a se avea în panificaþiei, reprezentative la nivel naþional prin capacitãþile de producþie (morile: 
vedere un program coerent de modernizare, prin retehnologizare ºi mãrirea Valerianos & Likyardopoulos, George Violatos, Româneascã; decorticat orez ºi 
capacitãþilor de producþie ºi stocare, nu numai a materiilor prime locale. Refuzul mazãre: Orezul, Rizeria Românã), precum ºi cele din domeniul alimentar ( Fabrica de 
statutului de port liber sau înfiinþarea unor zone libere de comerþ, scutite de taxe vamale, bere Muller, Fabrica de glucozã ºi amidon, Fabrica de ulei Sezanov etc) majoritatea, 
în condiþiile noilor realitãþi de dupã Marea Unire, au contribuit la o accentuatã decãdere construite în perioada antebelicã, oferã o imagine de ansamblu asupra celor mai 
economicã a oraºului. importante intreprinderi din spectrul economic brãilean.

Fãrã a intra în prea multe detalii, trebuie sã menþionãm totuºi o serie de factori Analizarea atentã a statisticilor din perioada interbelicã ne oferã, însã, o serie 
care vor contribui la schimbarea profilului economic al Brãilei. În condiþiile fãrâmiþãrii de detalii extrem de interesante, absolut obligatorii în cazul unor comparaþii faþã de 
proprietãþii agricole, dupã reforma din anul 1921, ale scãderii randamentelor producþiei situaþia anterioarã a oraºului. 
medii la hectar, ale lipsei unui sistem puternic de creditare a agriculturii, ale introducerii Astfel, la 1921, în Brãila erau consemnate 133 de stabilimente industriale, 
pe scarã largã a unor tehnologii moderne de cultivare ºi prelucrare a produselor agricole, însumând o putere instalatã de 10.041 C.P, deservitã de un numãr de 3.420 de salariaþi. 
la care în mod inerent, s-au adãugat anii de secetã prelungitã, activitatea de comerþ cu Trei ani mai târziu, vor fi înregistrate 143 de stabilimente industriale. O creºtere 
cereale în portul Brãila a scãzut dramatic. semnificativã la nivelul tuturor indicatorilor menþionaþi mai sus se va înregistra abia în 

Consecinþa fireascã a acestei involuþii economice a fost reorientarea economiei anul 1936: 254 întreprinderi, 10.901 salariaþi ºi aproximativ 100.500 C.P.
locale spre industria metalurgicã ºi cea constructoare de maºini. Majoritatea clasei Trebuie menþionat faptul cã în anul 1938 populaþia oraºului Brãila era 
politice locale a înþeles aceastã necesitate, sprijinind, prin numeroase demersuri, atât în estimatã de Institutul Naþional de Statisticã la 68.630 de locuitori. Conform aceloraºi 
cercurile politice, cât ºi în mediile economico-financiare din Bucureºti, acele iniþiative statistici, cifra ºomajului în perioada 1934 - 1937 a variat, în funcþie de lunã, de la 211, 
economice capabile sã genereze rapid, cu investiþii de nivel mediu, un profit în august 1937, la 5059,  în mai 1936.

PENTRU UN REPERTORIU INDUSTRIAL AL JUDEÞULUI BRÃILA

GÃVANI
T03 M1

GÃVANI / T03
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CEASURI DIN COLECÞIILE SECÞIEI DE ISTORIE

Ghena PRICOP

este prevãzut cu alarmã ºi un cilindru muzical care poate funcþiona independent.Patrimoniul secþiei "Istorie" a Muzeului Brãilei cuprinde ºi câteva piese 
Ceasul veiozã a fost plãsmuit în atelierele firmei Waterbury din de orologerie, intrate oarecum întâmplãtor, fãrã pretenþia constituirii unei 

Conecticut, Statele Unite. Apãrutã iniþial ca o filialã a companiei de prelucrat colecþii distincte, nu a existat o preocupare constantã în acest sens. Nu au fost 
alama, Benedict & Burnham, noua întreprindere a întrevãzut beneficiile unei urmãrite ateliere ºi mãrci, nu s-a pus preþ pe evoluþia mecanismelor, nu au contat 
specializãri. În scurt timp a devenit lider de piaþã, pânã la marea crizã din 1929, materialele, nici realizarea artisticã. Achiziþionate, transferate sau donate, au 
fiind renumitã pentru ceasurile de perete ºi de ºemineu.primit acceptul datoritã unui semn care le individualizeazã,  unei poveºti din 

spatele lor, existentã sau presupusã. O inscripþie, o melodie, trecutul unei 
instituþii, astãzi dispãrutã, un mecanism obiºnuit, produs de o companie greu 
identificabilã, însã încorsetat într-o carcasã pretenþioasã, sunt ilustraþii într-un 
concept expoziþional menit sã valorizeze, sã precizeze un moment, o etapã din 
istoricul unei comunitãþi.

Inscripþia de pe cadranul unui ceas de buzunar aminteºte de vremurile 
când Brãila era cetate otomanã, schelã a Înaltei Porþi, chiar dacã obiectul a fost 
realizat cãtre ultimul pãtrar al secolului al XIX-lea, produs al unui fabrici 
englezeºti pentru piaþa otomanã.

Ceasul de automobil Omega, cu o autonomie de funcþionare de 8 zile, 

comandat pe la 1925 de industriaºul brãilean Polydor Lykiardopol pentru 

propria-i trãsurã, nu ºi-a putut îndeplini menirea, pavajul strãzilor punând la 

grea încercare soliditatea carcasei din oþel. Alãturi de un higrometru ºi un 

barometru, acesta din urmã achiziþionat de la magazinul de bijuterii Adolf  

Blumberg, situat pe strada 

Regalã din Brãila, înregistrat în 

anuarele oraºului pânã pe la 

jumãtatea primului deceniu al 
ªi pentru cã, din totdeauna Brãila a fost un centru comercial însemnat - în secolului al XX-lea, a luat loc 

a doua jumãtate a secolului al XIX-lea devenise cel mai important port dunãrean într-un punct meteo de la 
al þãrii, capãt de drum maritim - nu puteau lipsi instrumentele de navigaþie: un Asociaþia sportivã Tennis Club 
cadran solar cu busolã, produs al atelierului din Sankt Petersburg, la 1752, ºi un 

Brãila, asociaþie înfiinþatã în cronometru marin, din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, fabricat de Joseph 
anul 1929, printre semnãturile Sewill din Liverpool, furnizor al Amiralitãþii britanice.
membrilor fondatori regãsindu-Din categoria ceasurilor de voiaj, deþinem douã exemplare. Similare ca 
se ºi cea a lui Polydor Lykiardopol.aspect, cutiile sunt identice, 

Pendulul de parchet VIOLA GONG ceasurile sunt databile la 
sfârºitul secolului al XIX-lea este o îmbinare ciudatã între un mecanism 
ºi începutul secolului al XX- german, DRGM (Deutsche Reichs Gebraus 
lea. Doar pentru unul Muster), un patent pentru modele 
cunoaº tem fabr ican tu l  

industriale, valabil dupã 1891 - putea fi 
( a t e l i e r e l e  Junghans ) ,  

produs în orice fabricã - ºi un cadru celãlal t  nu are marca 
ornamentat cu motive în stil Empire.producãtorului. Credem cã 

Pendulul de perete Braunstein es te  to t  de  fabr ica þ ie  
provine de la fostul liceu de fete Institutul germanã. În schimb, are o 

tuºã personalã. În locul Sancta Maria, instituþie similarã celor cu 
soneriei de alarmã, mecanismului i-a fost ataºat un cilindru muzical pe care a acelaºi nume din Craiova ºi Drobeta Turnu 
fost imprimat actualul imn de stat al României, Deºteaptã-te române! Severin, sau cu Notre Dame de Sion din Galaþi. Aici, pe lângã una sau douã limbi 

Al doilea ceas muzical din colecþie, Nairi, un ceas de masã, creaþie strãine, de regulã germana ºi franceza, studiul pianului ºi arta desenului, tinerele 
sovieticã de prin anii 60 ai secolului al XX-lea, asamblat într-o fabricã din 

descifrau codul bunelor maniere, discipline indispensabile în conturarea 
Erevan, a aparþinut avocatului ªerban Stroe, fost ºef al serviciului contencios al 

profilului unei viitoare soþii ºi mame.Primãriei Brãilei, în anii 40 ai secolului trecut, pasionat nu numai de antichitãþi, 
ci ºi de noutãþile de pe piaþa româneascã, mai ales de cele tehnice. Mecanismul 

Ceasul de pontaj, provenit din zestrea fabricii de ciment ºi materiale 

refractare Stânca, numitã iniþial Fabrica de ciment Ioan G. Cantacuzino, este o 

piesã emblematicã pentru fostele glorii industriale ale Brãilei. Clãdirile 

întreprinderii au fost demolate la jumãtatea deceniului trecut pentru a face loc 

unui hypermarket. Astãzi stã cu porþile ferecate, pecete a destrãmãrii iluziei în 

prosperitatea adusã de câºtigul rapid. Poate cã, într-un viitor nu prea îndepãrtat, 

comunitatea îºi va aminti cã un ceas de trudã clãdeºte temelii durabile.

Ceas de automobil, 
marca Omega

Polydor Lykiardopol

Pendul de perete Carnetul elevei Elena Anghelescu, Institutul Sancta Maria.

Fabrica Waterbury

Pendul Viola Gong

Ceas de voiaj cu cilindru muzical Fabrica Junghans, 1898

Avocatul ªerban Stroe Ceas muzical, marca Nairi
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 Onea NICOLAE

În anul 2011 la Secþia de ªtiinþe ale Naturii au fost realizate ºase expoziþii 4. DIN LUMEA TÃCERII
temporare, cuprinzând o tematicã variatã, atât din lumea plantelor, cât ºi a animalelor.  În perioada iulie-august 2011 a fost 
Echipa de realizare a acestor expoziþii temporare a fost formatã din Buzea Elena deschisã publicului vizitator fotoexpoziþia intitulatã 
(referent ºtiinþific), Vernescu Marius (conservator) ºi Onea Nicolae (ºef secþie). Din lumea tãcerii. O incursiune fascinantã în lumea 

magicã ºi inaccesibilã din adâncuri, care a oferit 
1. FLORA MONTANÃ ªI ALPINÃ celor interesaþi posibilitatea de a pãtrunde în acest 

mediu de viaþã mai puþin explorat ºi de a descoperi o  În perioada ianuarie-februarie 2011, a 
micã parte din sutele de vieþuitoare marine mai puþin fost deschisã fotoexpoziþia Flora montanã ºi 
cunoscute omului obiºnuit. Se ºtie cã, din totalul alpinã. Expoziþia ºi-a propus sã ilustreze atât în 
suprafeþei Pãmântului, 71% o reprezintã apa ºi 29% imagini, cât ºi informaþional, unele aspecte legate 
uscatul. Oceanul Planetar (compus din Oceanele de biologia ºi ecologia plantelor din zonele 
Pacific, Atlantic, Indian ºi Îngheþat) are 362.800.000 montane ºi alpine din þara noastrã. Aceste plante, 

2km  ºi atinge adâncimea maximã de 11.516 m în Fosa adevãrate “bijuterii” ale naturii, sunt rãspândite 
Marianelor. În imensitatea Continentului Albastru pe crestele munþilor, pe covorul vegetal al 
trãiesc aproximativ 80% din speciile de vieþuitoare pajiºtilor alpine, sau prin pãdurile acestora, ºi 
de pe Terra, o lume de o diversitate ºi o bogãþie împreunã întregesc imaginea mirificã a florei 
inimaginabile. Se estimeazã cã 2/3 din aceste specii Munþilor Carpaþi. Gingaºe ºi delicate, prin 
sunt încã necunoscute ºi cã, în adâncuri, se pot culorile vii ale petalelor, plantele montane ºi 
ascunde nenumãrate fãpturi cãrora zoologii nici mãcar nu le bãnuiesc existenþa. Unul alpine formeazã un mozaic multicolor în munþii 
dintre cei mai mari exploratori moderni ºi care ºi-a dedicat întreaga viaþã cercetãrii noºtri, începând de primãvara timpuriu ºi pânã 
mediului acvatic a fost ºi comandantul Jacques Yves Cousteau (1910-1997). Prin toamna târziu. Pe cât de gingaºe ºi încântãtoare 
studiile ºi observaþiile efectuate de-a lungul timpului, în acest imperiu al tãcerii, sunt aceste plante, pe atât de grea este viaþa lor în 
Jacques Yves Cousteau ºi echipa sa de la bordul navei de cercetare Calypso au reuºit sã cadrul ecosistemelor montane. Pentru a se 
aducã la luminã ºi sã facã cunoscute întregii lumi aspecte inedite despre acest imens menþine, dezvolta ºi înmulþi, ele trebuie sã se 
ecosistem acvatic ºi fãrã de care viitorul omenirii nu poate fi imaginat.adapteze cât mai bine condiþiilor vitrege de viaþã 

întâmpinate acolo, sus, pe crestele munþilor. Înfãþiºarea ºi caracterele speciale ale 
acestora ne dau cele mai grãitoare pilde de adaptare ale organismelor la condiþiile 

5. DELTA DUNÃRII mediului. O atenþie deosebitã trebuie acordatã mai ales acelor flori rare, din categoria 
speciilor vulnerabile, care, datoritã frumuseþii, parfumului lor sau calitãþilor              - UN PARADIS AL VIEÞUITOARELOR
terapeutice, au fost culese fãrã discernãmânt ºi, în mare mãsurã, distruse. Toate aceste  În perioada septembrie- octombrie 2011 a fost organizatã fotoexpoziþia 
podoabe ale muntelui au stârnit adesea admiraþia drumeþilor de munte ºi au nãscut, intitulatã Delta Dunãrii - Un paradis al vieþuitoarelor. Prin fotoplanºele expuse, 
totodatã, dorinþa de a le cunoaºte ºi de a le ocroti. publicul vizitator a fost invitat sã facã o cãlãtorie 

interesantã ºi sã devinã, preþ de o clipã, explorator prin 
acest “triunghi de pãmânt ºi ape”, în care uscatul ºi 2. AUSTRALIA - ÞARA CANGURILOR 
apele se întretaie formând o reþea nesfârºitã, Fotoexpoziþia Australia - Þara cangurilor a fost deschisã publicului 
contopindu-se apoi cu marea. Strãbãtând delta, vizitator în perioada martie-aprilie 2011. 
vizitatorul poate trãi clipe de o deosebitã încântare. Expoziþia a prezentat publicului vizitator o 
Peste tot în faþa ochilor priveliºtea se prezintã sub cãlãtorie virtualã prin fascinanta ºi, în acelaºi 
forma unui numãr infinit de coridoare de apã strãjuite timp, unica þarã-continent de pe planeta noastrã, 
de stuf ºi pãpuriº. Ici-colo, la suprafaþa apei se ivesc unde se pot întâlni peisaje dintre cele mai variate ºi 
luminiºuri acoperite de gingaºii nuferi, însoþiþi de alte în care coabiteazã cele mai multe specii endemice 
plante, care acoperã covorul apei cu frunzele ºi florile de florã ºi faunã din întreaga lume. Astfel, 85% din 
lor. Impresionantul triunghi de pãmânt ºi ape este însã florã, 84% din mamifere ºi aproape jumãtate din 
nu numai o uriaºã colecþie botanicã, ci ºi un paradis al pãsãrile de aici sunt specii endemice, adicã pot fi 
vieþuitoarelor. O imagine sugestivã asupra acestui întâlnite numai aici în sãlbãticie. Australia este un 
aspect este datã de faptul cã deºi suprafaþa Deltei þinut al contrastelor. Înconjuratã din trei pãrþi de 
Dunãrii reprezintã doar 1,4% din teritoriul României, oceane, Australia este cel mai izolat continent al 
aici trãieºte peste 45,5% din întreaga faunã de lumii, acest lucru determinând ºi o evoluþie cu 

vertebrate (amfibieni, reptile, pãsãri clocitoare ºi mamifere) a þãrii noastre. Unicã în totul aparte a florei ºi faunei de pe teritoriul sãu. 
Europa, prin bogãþia florei ºi faunei sale, prin priveliºti de o frumuseþe fermecãtoare - Flora australianã depãºeºte 12.000 de specii, 
DELTA DUNÃRII - este numitã, pe drept cuvânt, un „parc” cu totul inedit, în care încã dintre care peste 9.000 sunt endemice. Fauna, de 
se mai pãstreazã elementara ºi primitiva, dar neegalata frumuseþe a naturii în toatã asemenea, este extrem de deosebitã de cea a altor 
mãreþia ei. De aceea, Delta Dunãrii a fost desemnatã ca „Rezervaþie a Biosferei”. Delta regiuni, fiind cunoscutã în întreaga lume prin 
Dunãrii rãmâne o podoabã a naturii dãruitã þãrii noastre, pe care trebuie sã o cunoaºtem prezenþa cangurilor, ornitorincului, echidnei, 
ºi sã o ocrotim.ursuleþului koala, a struþilor Emu, a pãsãrii lirã etc. Marsupialele sunt reprezentate aici 

prin 7 familii endemice; ele s-au diferenþiat foarte mult în Australia ºi insulele vecine, 
adaptându-se la diferite moduri de viaþã ºi regimuri alimentare. Pe lângã miile de 6. VIAÞA ÎN DEªERTparcuri ºi rezervaþii naturale, aici se aflã ºi 13 sit-uri naturale de importanþã mondialã, 

Fotoexpoziþia Viaþa în deºert a fost organizatã în perioada noiembrie-printre care Ayers Rock, uriaºul, misteriosul monolit, cunoscut sub numele aborigen 
decembrie 2011. Expoziþia ºi-a propus sã realizeze o incursiune captivantã prin de Uluru ºi Marea Barierã de Corali, care se întinde pe o distanþã de 1200 mile.
întinderile nesfârºite ale deºertului - acest tip de 
habitat aparent lipsit de viaþã, dar care în realitate, însã, 
surprinde prin multitudinea ºi varietatea vieþuitoarelor 3. ENDEMISME DIN FLORA ROMÂNIEI
care trãiesc. A fost prezentatã sub formã de planºe Fotoexpoziþia Endemisme din flora 
color, însoþite de texte informative, o parte din României a fost organizatã în perioada iunie-iulie 
biodiversitatea care se întâlneºte în diferite deºerturi 2011. Expoziþia ºi-a propus ca obiectiv principal sã 
ale Terrei, fiind precizate modalitãþile prin care ofere publicului posibilitatea de a cunoaºte aºa-
plantele ºi animalele au reuºit sã se adapteze numitele plante endemice, respectiv acele plante al 
condiþiilor aspre de viaþã din aceaste regiuni. De cãror areal de rãspândire este limitat doar la anumite 
regulã, plantele de deºert sunt scunde, cu o prezenþã regiuni din þara noastrã. Endemitele din flora 
izolatã ºi fãrã a forma un covor vegetal compact. În României reprezintã o categorie de plante foarte 
þinuturile cu ariditate extremã, prin reducerea la eterogenã, care nu se aseamãnã între ele taxonomic, 
maximum a funcþ iuni lor  vi ta le ,  plantele  ecologic, arealogic ºi genetic decât parþial. Plantele 
supravieþuiesc datoritã creºterii foarte lente, zeci ºi endemice au o importanþã ºtiinþificã aparte ca 
chiar sute de ani. Lumea animalã a deºertului, urmare a izolãrii lor, fapt pentru care sunt incluse în 
întocmai ca ºi cea vegetalã, poartã pecetea existenþei categoria de plante rare, fiind ocrotite atât pe plan 
îndelungate în condiþii aspre. Adaptãrile animalelor la naþional, cât ºi internaþional. De asemenea, multe 
condiþii de secetã sunt de naturã morfologicã, fiziologicã ºi comportamentalã. Ele tind dintre ele au ºi o importanþã economicã, prin faptul 
sã reducã la minimum pierderile de apã ºi sã foloseascã la maximum resursele externe cã pot fi utilizate ca plante medicinale sau în scop 
sau interne de umiditate. În acest scop, unele animale din deºerturile calde (în special ornamental. Cele mai numeroase endemite le gãsim 
rozãtoare) estiveazã (un somn prelungit în cursul lunilor de varã), iar cele din în zonele înalte (subalpine ºi alpine) ale Carpaþilor. 
deºerturile temperate, în anotimpul friguros de iarnã, hiberneazã. Astfel, deºi la prima Stâncãriile sunt un adevãrat paradis al plantelor endemice, aproape fiecare familie 
vedere deºertul nu pare a fi prielnic formelor de viaþã, totuºi acesta e populat de vegetalã fiind reprezentatã în acest areal. Dintre cele mai cunoscute plante endemice 
numeroase specii de plante ºi animale, a cãror existenþã ciudatã se desfãºoarã dupã din þara noastrã, douã specii sunt cu siguranþã foarte îndrãgite de poporul român: 
legile aspre ale împãrãþiei de nisip.floarea de colþ (Leontopodium alpinum) ºi clopoþelul (Campanula carpatica). Marea 

majoritate a speciilor endemice sunt prezente pe teritoriul a numeroase rezervaþii sau 
Prin organizarea acestor expoziþii temporare am încercat sã aducem un pic parcuri naturale, unele dintre aceste zone protejate fiind special destinate pentru 

de cunoaºtere, dar ºi de bucurie ºi relaxare, în sufletele vizitatorilor noºtri. ocrotirea ºi conservarea acestor plante.

c

EXPOZIÞII TEMPORARE LA SECÞIA DE ªTIINÞE ALE NATURII ÎN ANUL 2011
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 Þãranul nu înþelege, nu acceptã regulile comuniste ale jocului, pentru cã nu e pe atitudinii armatei germane/ sovietice faþã de populaþia civilã. Dialogurile au reflectat o 
deplin convins de eºecul sãu în calitate de mic fermier. atitudine în general ostilã faþã de armata sovieticã, amplificatã de imaginarul copilãriei.

(F. Fejto)    Nu ºtiu prea multe despre rãzboi. Amintirile sunt ale altora, ale celor care s-au întors 
de pe front. Eu eram tare tânãr pe atunci ºi dezorientat, afirma Costea Vlad, de 68 de ani, 

      Colectivizarea reprezintã un proces care a produs transformãri esenþiale în viaþa locuitor de când se ºtie al comunei Mãxineni, comunã situatã la confluenþa Buzãului cu 
comunitãþilor sãteºti din judeþul Brãila, transformãri ale cãror consecinþe se resimt pânã Siretul, dar ºi la hotarul dintre Muntenia ºi Moldova.
astãzi. Indiferent de natura cazurilor, dacã au intrat în noile G.A.C.-uri, dacã ºi-au vândut    Procesul de colectivizare a fost iniþiat în România în cadrul Plenarei C.C. a P.M.R. din 
pãmântul, preferând sã emigreze la oraº sau în afara graniþelor þãrii, toþi membrii 3-5 martie 1949. La scurt timp au apãrut o serie de legi ºi decrete care aveau ca scop 
comunitãþii au fost deopotrivã afectaþi. constrângerea populaþiei þãrãneºti de a intra în structurile colectiviste. Costea Vlad 
         Procesele de colectivizare desfãºurate în Europa de Est au fost inspirate din procesul sublinia: când s-a trecut toatã lumea, am fost obligat sã duc animale de muncã, adicã boi 
similar realizat de I.V. Stalin în U.R.S.S., în anii ̀ 30. Spre deosebire de R.P. Chinezã, unde de plug, caii, care deveneau bunurile membrului cooperator. Pentru a intra în CAP eram 
în cinci ani (1953-1958) s-a realizat socializarea totalã a agriculturii, în Europa de Est ameninþaþi, iar dacã nu acceptam eram torturaþi. 
miºcarea de colectivizare a progresat lent. Cu excepþia Bulgariei, unde, în anul 1955, 61%   Prima etapã a procesului de colectivizare s-a bazat pe sistemul întovãrãºirilor, 
din terenurile agricole au fost integrate în cooperative, restul statelor comuniste au oscilat prezentate drept asociaþii libere între þãrani, în vederea lucrãrii loturilor individuale de 
între 1/3 (Cehoslovacia: 29%) ºi 1/5 (Ungaria: 22%), iar România (13%) ºi Polonia (11%) pãmânt în comun (ºi cu inventar agricol), care urmau sã fie trecute sub controlul statului, 
abia au depãºit cu greu 10%. sub forma C.A.P. Întovãrãºirile au fost urmate de înfiinþarea oficiilor economice judeþene 

 Analiza procesului de colectivizare a agriculturii în judeþul Brãila s-a bazat pe (25 mai 1945), cu scopul colectãrii de produse agricole româneºti ºi livrarea cãtre 
folosirea metodei informaþiei orale, concretizatã în interviul individual semistructurat. U.R.S.S. Acest sistem a purtat denumirea de cotã, stabilitã în funcþie de suprafaþa de 
Tematica a fost fixatã anterior, iar întrebãrile s-au modificat în funcþie de particularitãþile pãmânt. S-a fãcut o rotaþie a culturilor ºi s-au pus cote pe teren ºi alimente. Era ca 
dialogului cu persoanele intervievate. Având în vedere caracteristicile comunitãþii din impozitul de azi. Cine nu-l plãtea, suferea. Ne-au luat tot, ne-au luat ºi pãmântul ºi vitele, 
fiecare aºezare ºi ale perioadei în care a fost realizatã colectivizarea, chestionarul a avut tãvãlug, pânã ºi dorinþa de a mai trãi.    
urmãtoarea structurã: întrebãri signalectice (nume, data, locul naºterii, domiciliul actual,    Rezistenþa faþã de intrarea în gospodãriile agricole a crescut proporþional cu starea 
poziþia socialã); amintirea copilãriei (date despre familie, viaþã cotidianã/socialã/ materialã a fiecãruia, mijloacele de represiune fiind folosite în mod deosebit asupra 
religioasã, ºcoalã, prieteni, descrierea locului natal, înainte de rãzboi); amintirea chiaburilor. Cel mai mult au avut de suferit þãranii înstãriþi ºi copii lor care au fost daþi 
evenimentelor din timpul rãzboiului; perceperea instalãrii regimului comunist în lumea afarã din ºcoli sau au facut armatã la muncã grea. Lor le-a luat cu forþa pãmântul la 308, 
ruralã (reacþia faþã de propaganda comunistã, faþã de activiºtii de partid); legislaþia cotelor aºa cum era o lege sau un decret atunci.
ºi consecinþele materiale ºi sociale asupra familiilor þãrãneºti; etape ºi metode în procesul    Relaþiile dintre vecini erau din ce în ce mai distante, pentru cã ne temeam cã printre 
colectivizãrii (tactica întovãrãºirilor, formarea G.A.C-urilor, metode ºi mijloace de noi se aflã informatori. Aºa cã nu aveam curajul sã vorbim despre viaþã ºi siguranþã, 
presiune, formarea C.A.P-urilor ºi a I.A.S-urilor); imaginea activistului de partid; povestea Costea Vlad. Astfel, statul era echivalent în mentalitatea omului cu înºelãciune, 
influenþa structurilor colectiviste asupra individului ºi a  comunitãþii; viaþa dupã 1989. deposedare, îngrãdire. În condiþiile menþionate, cine fura mai mult trãia mai bine. Mai 

  Interviul a fost realizat cu un numãr de 13 persoane, având o situaþie socialã ºi furam, cã de, furam de la noi, de la colectivã. 
pregãtire intelectualã diferite, însã informaþiile din text au surprins relatãrile domnului    În sat s-a înfiinþat Cãminul Cultural, unde se cântau imnuri, se lãuda conducãtorul, 
Costea Vlad. Majoritatea celor intervievaþi au fost bãrbaþi, în calitatea lor de capi de erau citite articole de presã comuniste din Scânteia ºi Flacãra.
familie. Poziþia economicã, implicit socialã, a martorilor, înainte de colectivizare a variat    Deºi pãmânturile au fost recuperate dupã 1989, foarte puþini dintre cei intervievaþi 
de la 2-3 ha la 50 ha, iar pregãtirea intelectualã de la una precarã (1-4 clase) la studii sunt implicaþi în activitãþi agricole. Dupã cãderea lui Ceauºescu am reuºit sã intru în 
elementare ( 7 clase, ºcoalã profesinonalã, liceu). posesia pãmântului, dar ce folos!? Nu pot sã-l lucrez cã n-am bani, pensia fiind foarte 

   In general, perioada rãzboiului a coincis cu perioada copilãriei persoanei intervievate, micã.
astfel încât majoritatea amintirilor au provenit din impactul anumitor evenimente       Cercetarea din 2006 s-a bazat pe cazuri individuale, nu colective, ºi nu a fost antrenatã 
(pãrãsirea temporarã a localitãþii, gospodãriei, de cãtre familie, despãrþirea de un membru întreaga comunitate ruralã. Cercetarea poate fi completatã ºi continuatã ºi în alte sate din 
al familiei ºi rechiziþiile) care au afectat cadrul familial ºi relaþiile cu membrii familiei. perimetrul judeþului Brãila, pentru a putea stabili asemãnãri ºi particularitãþi existente în 
Momentele sugestive care au rãmas întipãrite în memoria colectivã au fost venirea sau timpul procesului de colectivizare. 

Cãtãlina MÂRZAplecarea armatei germane, respectiv venirea armatei sovietice, cât ºi compararea 

COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN JUDEÞUL BRÃILA

DESPRE PROMOVARE, PARTENERIATE ªI EVENIMENTE SPECIALE - ÎN 2011

invitaþie, comunicat de presã, apoi diseminate cãtre: -  22, Zalãu - 21, Vaslui -  18, Giurgiu  - 17, Activitatea serviciului "Relaþii Publice" se 
mass-media localã ºi naþionalã, pe liste de e-mail-uri, Alexandria - 15, Sighiºoara - 15, Cristuru Secuiesc - deruleazã pe douã paliere: a) adaptarea permanentã a 
portalurile Consiliului Judeþean Brãila, CIMEC, 11, Gherla - 9, Miercurea Ciuc - 6, Hunedoara - 5, strategiei de relaþii publice pentru atragerea a cât mai 
RNMR, "Brãila Chirei", în publicaþii specializate de Lugoj - 4, Turda - 4, Câmpulung - 4, Topliþa - 4, Aiud multe categorii de public cãtre muzeu, dezvoltarea 
promovare turisticã, website, Facebook. -  3, Cernavodã - 3, Carei - 3, Fãlticeni - 3, Curtea de parteneriatelor ºi crearea de evenimente speciale, 

Presa este monitorizatã permanent ºi sunt Argeº -  2, Cugir - 2, server necunoscut - 2, Moldova realizarea materialelor de promovare, mediatizarea 
arhivate copii dupã apariþiile în presa scrisã ºi copii Nouã - 1, Bãile Herculane - 1, Otopeni - 1) ºi restul tuturor evenimentelor Muzeului Brãilei, conservarea 
ale emisiunilor televizate cu apariþiile specialiºtilor din 66 þãri (respectiv: Moldova - 418, SUA - 172, ºi valorificarea arhivelor foto-video ºi b) dezvoltarea 

riale a Muzeului Brãilei. Sunt conservate, de asemenea, Grecia - 159, Franþa - 143, Germania - 142, Italia - infrastructurii culturale ºi mate Centrului 
fotografiile ºi imaginile filmate de la toate 121, Canada - 96, Spania - 85, Marea Britanie - 68, Diversitãþii Culturale - instrument de promovare a 
evenimentele Muzeului Brãilei - material care este server necunoscut - 66, Elveþia - 43, Bulgaria - 39, Muzeului Brãilei ºi judeþului Brãila, în þarã ºi 
valorificat prin postare on-line ºi prin realizarea de Ungaria - 36, Brazilia - 34, Rusia - 29, Belgia - 23, strãinãtate. 
filme documentare pentru promovarea Muzeului Ucraina - 23, Turcia - 22, Chile - 19, Cehia - 17, Israel Strategia de relaþii publice a Muzeului Brãilei 
Brãilei ºi a patrimoniului judeþului Brãila. - 15, Polonia - 14, Austria - 13, Olanda - 10, Suedia - este stabilitã pornind de la categoriile de public þintã 

Sunt permanent actualizate cele 2 website-uri - 10, Norvegia - 7, Belarus - 6, Serbia - 6, China - 6, vizate ºi analizând permanent evoluþia vizitatorilor 
www.muzeulbrailei.ro - website-ul oficial al Irlanda - 5, Cipru - 4, Emiratele Arabe - 4, reali ºi caracteristicile lor socio-demografice, 
Muzeului Brãilei - ºi http://diversitate-culturala- Danemarca - 4, Slovacia - 4, Filipine - 4, Portugalia - p r ecum º i  
muzeulbrailei.ro, ambele cu variante în limbile 4, Tunisia - 4, Croaþia - 3, Nigeria - 3,  Noua Zeelandã e v o l u þ i a  
românã, englezã ºi francezã, respectiv limbile vizitatorilor 
românã, englezã ºi greacã. În anul 2011, website-ul virtuali - prin 
www.muzeulbrailei.ro a atras (conform datelor monitorizare

 programului de monitorizare a traficului a traficurilor
pe website-uri http://www.google.com/analytics/): 16.572 vizite, 
ºi Facebook ºi respectiv 10.703 vizitatori unici ºi 95.928 pagini 
a n a l i z a  vizitate din care: 14.638 vizite din România (din 60 
feedback-ului. oraºe: Brãila - 6.676, Bucureºti - 3.096, Galaþi - 
Periodic, se 1.001, Timiºoara - 387, Buzãu - 302, Iaºi - 295, 
î n t o c m e s c  

Braºov - 270, Cluj-Napoca - 254, Constanþa - 207, r apoa r t e  º i  
Sibiu - 200, Târgu Mureº - 143, Arad - 139, Suceava - statistici.
130, Craiova - 128, Piteºti - 127, Ploieºti - 124, T o a t e  
Focºani - 87, Baia Mare - 86, Tulcea - 76, Bacãu - 74, evenimentele 

M u z e u l u i  Târgoviºte - 67, Oradea - 61, Piatra Neamþ - 57, 
Brãilei sunt Râmnicu Vâlcea - 55, Botoºani - 51, Alba Iulia - 47, 
p r o m o v a t e  Târgu Jiu - 46, Drobeta Turnu Severin - 43, Deva - 
p e r m a n e n t  33, Cãlãraºi - 31, Bistriþa - 29, Bârlad - 27, Paºcani - 
prin poster, 25, Reºiþa - 24, Satu Mare - 24, Slobozia -  23, Slatina 

Tineri vizitatori la Muzeul Brãilei

Camelia HRISTIAN
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toate aceste acþiuni, serviciul "Relaþii Culturale al Muzeului Brãilei, am - 3, Vietnam - 3, Finlanda - 3, Japonia 
Publice" a asigurat promovare (afiº, continuat, ºi în 2011, activitatea de - 3, Egipt  - 3, Columbia - 3, Estonia - 
comunicat de presã, invitaþie tipãritã documentare în bibliotecã ºi campania 2, Lituania - 2, Algeria - 2, Cote 
sau on-line, postare pe website ºi de depistare a unor mãrturii ale d'Ivoire - 2, Macedonia - 2, Malaezia - 
Facebook) ºi elemente de background trecutului oraºului în colecþii de familie 2, India - 2, Luxembourg - 2, Algeria - 
(sonorizare, fotografiere, filmare). ºi în memoria brãilenilor, pentru 2, Arabia Sauditã - 2, Argentina - 2, 

Ca în fiecare an, ne-am alãturat dezvoltarea bazelor de date despre Letonia - 1, Kenya - 1, Quatar - 1, 
Reþelei Naþionale a Muzeelor din comunitãþile etnice din Brãila. Avem Mongolia - 1, Albania - 1, Réunion - 
România ºi Ambasadei Franþei în scrise ºi douã proiecte de finanþare - cu 1, Hong Kong - 1, Muntenegru - 1, 
România ,  pent ru  organizarea  parteneri comunitãþi etnice din România Benin - 1, Azerbaijan - 1, Iran - 1, 
evenimentului Noaptea Muzeelor  - - care vor fi adaptate în 2012, în funcþie Indonezia - 1, Slovenia - 1). Traficul 
eveniment patronat de Consiliul de criteriile de eligibilitate ale liniilor de pe website-ul Centrului Diversitãþii 
Europei ºi UNESCO (15 mai) - finanþare pe care le avem în vedere. Nu Cul tura le  http: / /divers i tate-
formulã care asigurã Muzeului Brãilei excludem nici ideea de sponsorizare culturala-muzeulbrailei.ro/ a fost, 
vizibilitate la nivel european, prin pentru aceste proiecte. Existã restricþii c o n f o r m  r a p o a r t e l o r  
promovarea pe portalul „Le Nuit des de ordin legislativ care nu ne permit sã http://extremetracking.com/ pentru 
Musees Européens”. Am participat, de punem în practicã, din bugetul alocat 2011, 1.322 vizitatori unici din 25 
asemenea, la întâlniri ºi seminarii muzeului, idei originale de promovare a þãri: România - 1020, SUA - 109, 
organizate în cadrul unor proiecte oraºului nostru. Un sprijin financiar din Grecia - 94, Franþa - 13, Germania - 
finanþate, gestionate de Reþeaua mediul privat, aparent nesemnificativ ca 11, Italia - 8, Canada - 7, Federaþia 
Naþionalã a Muzeelor din România valoare, poate sã ne ajute sã concretizãm Rusã - 7, Marea Britanie - 6, Moldova 
(Muzeul Brãilei este membru RNMR, împreunã un proiect. Orice sponsor - 5, Spania - 4, Europa (neprecizat) - 
de la înfiinþare, în 2006) - ºi la beneficiazã, evident, de avantaje de 4, Israel - 3, Olanda - 2, Bulgaria - 2, 
Seminarul de educaþie muzealã ordin publicitar (pe materialele tipãrite, Belgia - 2, Oman - 2, Indonezia - 2, 
„Modele de bunã practicã în 2011” - video, on-line, în cadrul evenimentelor Cipru - 1, Suedia - 1, Australia - 1, 
organizat de Ministerul Culturii ºi speciale ºi în mass-media) în România ºi Turcia - 1, Egipt - 1, Irlanda - 1, 
Patrimoniului Naþional  - Direcþia strãinãtate. Nu excludem nici ideea de Norvegia - 1.
Patrimoniu Cultural (organizat la voluntariat pentru aceste proiecte. În 2011, începând din luna 
Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Persoanele care doresc sã se implice în februarie, am iniþiat ºi derulat o 
„Grigore Antipa” Bucureºti, 16-17 activitãþi de cercetare de teren, istorie campanie susþinutã de promovare a 
noiembrie 2011). oralã ºi relaþii publice sunt aºteptate Muzeului Brãilei ºi a patrimoniului 

Muzeul Brãilei a participat ºi alãturi de noi. judeþului Brãila, prin intermediul 
Zilele Centrul Diversitãþii Culturale a Facebook  - anul acesta la manifestãrile reþelei de socializare 

Brãilei - eveniment organizat de fost vizitat ºi anul acesta de diferite cont „Muzeul Brailei”. Obiectiv : ele 
Consiliul Judeþean Brãila ºi Primãria familii de greci din Brãila, de familii de de relaþii publice propuse: creºterea 
Municipiului Brãila, în parteneriat cu greci repatriaþi sau din diaspora, de evrei vizibilitãþii Muzeului Brãilei în 
Centrul Judeþean pentru Conservarea din diaspora, dar ºi de brãileni - români comunitatea localã, naþionalã ºi 
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale sau de altã etnie - în special studenþi sau internaþionalã, sensibilizarea copiilor 
Brãila, Biblioteca Judeþeanã "Panait ºi tinerilor, dar ºi a adulþilor pentru 
Istrati" Brãila, Casa de Culturã a valorile de patrimoniu, creºterea 
Municipiului Brãila, Teatrul "Maria numãru lu i  par t i c ipan þ i lo r  l a  
Filotti" Brãila, Direcþia Judeþeanã evenimentele culturale ºi a numãrului 
pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional de vizitatori virtuali pe website-uri, 
Brãila, Muzeul Brãilei, Uniunea creºterea veniturilor din vânzarea de 
Artiºtilor Plastici - filiala Brãila, carte editatã la Editura „Istros” a 
Muzica Militarã a Garnizoanei Brãila, Muzeului Brãilei, dezvoltarea 
comunitãþile etnice brãilene, Zona parteneriatului cu comunitatea localã, 
Liberã Brãila, Liceul de Artã "Hariclea promovarea pe plan local ºi 
Darclée" Brãila, Palatul Copiilor internaþional a judeþului Brãila, 
Brãila, Liceul cu Program Sportiv pentru revitalizarea ºi dezvoltarea 
Brãila ºi alte unitãþi de învaþãmânt din turismului. Pânã la finele lunii 

alte persoane interesate de istoria, 
contul „Muzeul judeþul Brãila - cu câteva filme decembrie 2011, 

tradiþiile sau alte aspecte culturale ale 
Brailei” 2793 documentare despre Muzeul Brãilei ºi a reuºit sã atragã 

comunitãþilor etnice. Mediateca 
prieteni Brãila, inclusiv filmele realizate în  (din Brãila, din alte oraºe din 

centrului (care include periodice, cãrþi ºi 
cadrul programului „Un Grec, doi România ºi din alte þãri - Grecia, 

f i lme  documentare)  es te  de ja  
Greci, trei Greci… Brãila. Reactivarea SUA, Italia, Franþa, Canada, Italia, 

funcþionalã ºi poate fi accesatã gratuit de 
memoriei culturale a oraºului Brãila. Israel, Turcia, Germania, Republica 

public. Pentru o parte dintre vizitatorii 
Cazul Comunitãþii Greceºti” - care au Moldova, Spania etc., inclusiv zeci de 

noºtri, sosiþi din strãinãtate, am asigurat 
pu tu t  f i  v iz ionate  în  cadru l  jurnaliºti din presa naþionalã ºi 

ghidaj în Centrul Istoric al Brãilei. Am 
Au fost postate sute de evenimentului,  precum ºi o expoziþie diaspora). 

p r o m o v a t  p e r m a n e n t  C e n t r u l  
texte, 4226 fotografii, 30 filme de carte editatã la Editura „Istros” a 

Diversitãþii Culturale prin e-mail, 
documentare ºi 117 filmãri de la Muzeului Brãilei.

website-uri, reþele de socializare, 
evenimente culturale Editura „Istros” ºi-a promovat, în . Feedback-ul - 

portaluri specializate ºi prin evenimente 
2011, volumele publicate, ºi în cadrul aprecierile ºi comentariile care pot fi 

speciale. 
unor evenimente de profil organizate vizualizate pe cont - demonstreazã 

Astfel, Centrul Diversitãþii 
la nivel naþional: Salonul de Carte ºi eficienþa acestui mod de relaþionare 

Culturale a organizat evenimentul 25 
Presã AMPLUS 2011 - ediþia a XVI-a,cu publicul.

martie - Ziua Naþionalã a Greciei -  care 
organizat de AMPLUS International O atenþie specialã acordãm 

a  inc lus  v iz ionarea  de  f i lme  
Parteneriatelor Ltd. (Muzeul Naþional de Istorie a „ ” cu instituþiile de 

documentare  (24 martie 2011)  ºi  a 
României Bucureºti, 2-6 martie 2011), învãþãmânt, Inspectoratul ªcolar 
Salonul de Carte, Presã, Muzicã ºi Judeþean Brãila ºi organizaþiile non-
Tradiþii Artizanale - organizat . Anul acesta am  ediþia I, guvernamentale  
de Amplus International Ltd. (Mediaº, încheiat noi parteneriate ºi au fost 
6-10 septembrie 2011), Târgul revitalizate parteneriate mai vechi. 
Internaþional GAUDEAMUS - Carte Pentru activitãþile organizate în 
de învãþãturã - ediþia a 18-a, parteneriat, Muzeul Brãilei a asigurat, 
manifestare iniþiatã ºi organizatã de în unele cazuri, asistenþã de 

i/sau spa Radio România (Pavilionul central specialitate, logisticã º þiu 
ROMEXPO Bucureº t i ,  23-27  pentru desfãºurarea evenimentului, în 
noiembrie 2011).alte cazuri, Muzeul Brãilei a 

                         *sponsorizat evenimentul respectiv cu 
Legat de Centrul Diversitãþii cãrþi de la Editura „Istros” ºi, pentru 

 

 

  

 

Vizitatori din Grecia la
 Centrul Diversitãþii Culturale al Muzeului Brãilei

 (28 octombrie 2011)

„DEZVELIREA  PLÃCILOR COMEMORATIVE 
ÎN ONOAREA A DOUÃ PERSONALITÃÞI BRÃILENE: 

ANDREAS EMBIRIKOS ªI IANNIS XENAKIS” 
(9 MAI 2011)

Alocuþiune: prof. univ. dr. Ionel Cândea, 
directorul Muzeului Brãilei 

La dezvelirea plãcii comemorative 
"Iannis Xenakis" 

Alocuþiuni: dl. Georgios Poukamissas,
ambasadorul Republicii Elene la Bucureºti ºi

 dl. Haralambie Caravia, 
preºedintele Comunitãþii Elene Brãila 

 Alocuþiune: dl. Konstantinos Dimadis, 
profesor de filologie neoelenã la Freie Universität Berlin

Alocuþiune: dl. Jose-Maria Queiros, 
directorul Institutului Francez Iaºi 

Întâlnire cu oaspeþii din 
Grecia, Franþa ºi Germania

Camelia HRISTIAN

„Ziua Naþionalã a Greciei”. 
Grupul „Parnassos” al Comunitãþii Elene Brãila

(25 martie 2011)
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Muzeul Brãilei a gãzduit ºi anul acesta o serie de evenimente 
organizate de instituþii de învãþãmânt partenere

· A III-a ediþie a Simpozionului Dimensiunea Eminescianã a fiinþei noastre, 
organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila (25 ianuarie 2011).
· Femeia în poezia rusã - etapã a proiectului educaþional „Poezia rusã de la slovã la 
slavã”, din ciclul de manifestãri „Femeia în poezia popoarelor lumii”. Organizatori: 
Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila, ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila, 
Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi 
Muzeul Brãilei (7 martie 2011).
· Festivitatea de premiere a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã Hai, 
despre copilãrie sã vorbim! - concurs organizat de ªcoala cu Clasele I-VIII „Ion 
Creangã” Brãila. Preºedintele juriului a fost scriitorul Nicolae Bãciuþ (5 martie 2011).
· Recitalul Olimpicilor de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila  (24 martie 
2011).
· Piotr Ilici Ceaikovski - balada sufletului rus - etapã a proiectului educaþional 
„Poezia rusã de la slovã la slavã”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila, 
ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée” 
Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi Muzeul Brãilei (11 mai 2011).
· Cinematografia rusã - profunzime ºi substanþã - etapã a proiectului educaþional 
„Poezia rusã de la slovã la slavã”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brãila, 
ªcoala cu Clasele I-VIII „A. S. Puºkin” Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée” 
Brãila, Casa de Culturã a Municipiului Brãila ºi Muzeul Brãilei (15 iunie 2011).
· Recitalul Olimpicilor de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila (14 aprilie 
2011).
· Festivitatea de premiere a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã „Ars 
Nova”, ediþia a IX-a, organizat de Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila, în 
colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila, Primãria Municipiului Brãila ºi 
Muzeul Brãilei. Premiile au constat în cãrþi oferite de Editura „Istros” a Muzeului 
Brãilei (6 mai 2011).
· Manifestarea de deschidere a Zilelor Liceului Teoretic „Panait Cerna” Brãila, 
desfãºuratã sub genericul Prietenii lui Panait Cerna (5 octombrie 2011).
· Lansarea proiectului educaþional Poezia arabã sau constelaþia deºertului, proiect 
realizat la iniþiativa Colegiului Economic „Ion Ghica” Brãila, în colaborare cu Muzeul 
Brãilei, Inspectoratul ªcolar Judeþean Brãila, Liceul de Artã „Hariclea Darclée” Brãila, 
Colegiul Naþional „Ana Aslan” Brãila, ªcoala Popularã de Artã „Vespasian Lungu” 
Brãila, Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila, Palatul Copiilor ºi Elevilor Brãila, 
Ziarul „Obiectiv Vocea Brãilei” ºi TV Brãila (28 noiembrie 2011).
· Serbãrile Crãciunului. Organizator: Grãdiniþa „Sfântul Nicolae” Brãila (16 
decembrie 2011).
· Serbãrile Crãciunului. Organizatori Grãdiniþa cu Program Prelungit nr. 9 Brãila 
(17 decembrie 2011).

Mulþumim tuturor acestor instituþii partenere pentru cã au ales sã colaboreze cu noi! 

tradiþii ºi obiceiuri strãvechi", Brãi la ,  Inst i tuþ ia  Publ icã  de gãzdu i t  una  d in  În tâ ln i r i l e  
i m p l e m e n t a t  d e  P r i m ã r i a  Spectacole - Orchestra Simfonicã profesorilor de limba rusã -  
Municipiului Brãila. A fost realizatã, "Lyra" Brãila, Comunitatea Elenã participanþi  la manifestãrile 
cu acest prilej, o fotoexpoziþie (30 Brãila, în colaborare cu Societatea prilejuite de Festivalul Filmului 
planºe) - care prezintã aspecte din Filarmonicã "Lyra" Brãila ºi Muzeul Rusesc. Organizatori: Universitatea 
istoria comunitãþii greceºti de la Brãilei - Centrul Diversitãþi i  din Bucureºti - Catedra de filologie 
Brãila, personalitãþi ºi familii Culturale. Locul desfãºurãrii: Sala rusã ºi Departamentul Servicii pentru 
renumite de greci ale oraºului, "Dr. Nicu Teodorescu" a Palatului Studenþi ºi Comunitatea Ruºilor 
elemente urbane, mãrturii ale "Lyra" Brãila (17 mai 2011).Lipoveni  din  România .  Co-
influenþei culturii greceºti la Brãila,        La invitaþia unor comunitãþi organizatori: Prefectura Judeþului 
dar ºi evenimente importante din etnice din Brãila, am participat la Brãila, Consiliul Judeþean Brãila, 
viaþa Comunitãþii Elene de la Brãila -  diferite evenimente organizate de Primãria Municipiului Brãila, Casa 
ºi au fost expuse rezultate ale acestea, unde am realizat fotografii ºi Tineretului din Brãila. Locul 
programului cultural „Un Grec, doi filme pentru baza de date a Centrului desfãºurãrii: Centrul Diversitãþii 
G r e c i ,  t r e i  G r e c i …  B r ã i l a .  Diversitãþii Culturale: Ziua Eroului Culturale al Muzeului Brãilei (3 
Reactivarea memoriei culturale a Turc, în prezenþa Consulului General august 2011). 
oraºului Brãila. Cazul Comunitãþii al Republicii Turcia la Constanþa Evenimentul de dezvelire a 
Greceºti”, derulat de Muzeul Brailei (Cimitirul Turcesc, 18 martie 2011), unor plãci comemorative în onoarea 
în parteneriat cu Consiliul Judeþean Ziua Naþionalã a Greciei (Biserica a douã personalitãþi brãilene, de 
Brãila ºi Comunitatea Elenã Brãila, cu Buna Vestire Brãila ºi sediul origine greacã: Andreas Embirikos ºi 
sprijinul Administraþiei Fondului Comunitãþii Elene Brãila, 25 martie Iannis Xenakis ,  organizat de 
Cultural Naþional ºi a doi sponsori - dl. 2011), Sãrbãtoarea Purim (Templul Comunitatea Elenã Brãila, a inclus o 
Konstantinos Tsoukalidis (Grecia) ºi Coral Brãila, 26 martie 2011), întâlnire cu oaspeþi din Grecia, 
dl .  Kara fy l l id i s  Athanass ios  Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti (Biserica Franþa ºi Germania, organizatã la 
(Germania). Locul desfãºurãrii: Buna Vestire Brãila ºi sediul Muzeul Brãilei. Au rostit, cu acest 
Faleza Dunãrii (3-4 decembrie 2011). Comunitãþii Elene Brãila, 25 aprilie  prilej, alocuþiuni: domnul Georgios 

Centrul Diversitãþii Culturale 2011), Sãrbãtoarea Hanuka (Templul P o u k a m i s s a s ,  a m b a s a d o r u l  
a fost  co-organizator pentru Coral Brãila, 22 decembrie 2011), Republicii Elene la Bucureºti, 
Concertul Coral susþinut de Corul Sãrbãtoarea Crãciunului (Sediul domnul Konstantinos Dimadis, 
Municipal al Conservatorului Comunitãþii  Elene Brãila, 26 profesor de filologie neoelenã la 
Alexandreios din Giannitsa (Grecia). decembrie 2010). Freie Universität Berlin, domnul 
Organizatori: Consiliul Judeþean Jose-Maria Queiros, directorul 

I n s t i t u t u l u i  F r a n c e z  I a º i ,  
reprezentanþi ai Prefecturii Judeþului 
Brãila, Consiliului Judeþean Brãila, 
Primãriei Brãila, Muzeului Brãilei, 
Comunitãþii Elene Brãila. Locul 
desfãºurãrii: Centrul Diversitãþii 
Culturale al Muzeului Brãilei (9 mai 
2011).

La invitaþia Comunitãþii 
Elene Brãila, Centrul Diversitãþii 
Culturale al Muzeului Brãilei a 
participat ºi la evenimentul de 
prezentare a tradiþiilor minoritãþilor 
etnice ºi românilor din Brãila - inclus 
în proiectul "Brãila - culturã, locuri, 

  

„Festivalul Filmului Rusesc”, 
întâlnire a profesorilor de limba rusã.

 Alocuþiune: dna Jipa Rubanov Fedosia,
 preºedinta Comunitãþii Ruºilor Lipoveni Brãila

 (3 august 2011)

Sãrbãtoarea „Purim”. Alocuþiune: dl. David Segal Iancu, 
preºedintele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
 România  - Comunitatea Brãila (26 martie 2011)

Sãrbãtoarea „Hanuka” 
(22 decembrie 2011)

„Ziua Eroului Turc” - depunere de coroanã, 
dna Zarife Zodilã, preºedinta Uniunii Democrate Turce 

din România  - filiala Brãila (18 martie 2011)

Festivitatea de premiere 
a Concursului Internaþional de Creaþie Literarã 

„Hai, despre copilãrie sã vorbim!”

Recitalul Olimpicilor 
de la Liceul de Artã "Hariclea Darclée" Brãila

„BRÃILA - CULTURÃ, LOCURI, 
TRADIÞII ªI OBICEIURI STRÃVECHI” 

(3-4 decembrie 2011)

Alãturi de doamna Veronica Macri,
 subprefect al judeþului Brãila

Unul dintre panourile expoziþionale Camelia HRISTIAN

Camelia HRISTIAN

Colindãtori de la Grãdiniþa „Sfântul Nicolae” Brãila
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