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PRO MEMORIA

NUMĂR EDITAT DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” , LA 20 IANUARIE 2017, CU PRILEJUL ZILEI MUNICIPIULUI BRĂILA

CUVÂNT ÎNAINTE
LA
SCHIȚA DE PROGRAM
„BRĂILA 650”
Martor în 1968 la Jubileul Brăila 600 – ca tânăr
student – am avut privilegiul în 1993, la Jubileul Brăila
625, să dețin, pe lângă funcția de director al Muzeului
Brăilei de atunci, și pe cea de inspector șef al
Inspectoratului Județean de Cultură, între 1992 – 1994,
tocmai pentru a putea face ceva în privința unei sărbători
binemeritate de vechea cetate de la Dunăre, dar care
venea în timpul marasmului de după evenimentele din
decembrie 1989 și al unei lipse de fonduri pe măsura
timpului de mari nădejdi de atunci, dar de puține
mijloace, mai ales financiare.
„Aniversările, ca să se justifice”, spunea
Nicolae Iorga, „trebuie să însemne două lucruri: un
certificat de muncă pentru trecut și un solemn
angajament de muncă pentru viitor”.
Frumoasele cuvinte ale marelui istoric ne-au
fost amintite de către academicianul Ștefan Ștefănescu,
aducând salutul celui mai înalt for de știință și cultură al
Țării. Domnia Sa a luat parte la Sesiunea Științifică de
Comunicări „Comerțul și dezvoltarea urbană” ce s-a
desfășurat la Muzeul Brăilei în luna mai, în colaborare
cu Comisia de Istorie a Orașelor din România, aflată sub
egida Academiei Române.
Dar pentru specificul Brăilei nu era suficient.
Tot în 1993, o a doua sesiune științifică națională –
Brăila - mozaic etnic – a fost susținută la Muzeul Brăilei
cu participarea unor specialiști de primă mână ai

domeniului, din universități, institute de cercetare,
muzee, arhive etc.
Ambele sesiuni au fost, prin urmare, punctul de
pornire spre o activitate științifică autentică a muzeului
brăilean, reușindu-se de atunci, din momentul jubiliar
(1993) două lucruri: 1) Publicarea tuturor comunicărilor
și asumarea „Analelor Brăilei” ca buletin științific al
Muzeului Brăilei, într-o serie nouă. 2) Întemeierea unei
edituri – Istros – a muzeului brăilean (1995), care astăzi
are peste 500 de titluri în palmares.
Am realizat deci legătura cu trecutul și am
asumat, în noile condiții, „Analele Brăilei” ca al doilea
buletin științific al muzeului brăilean, alături de „Istros”
al cărui prim număr apăruse în 1980.
Dar încă o publicație, număr unic, în fiecare an,
la 20 ianuarie, a început tot atunci, anume Brăila 625
(1993) – astăzi, în 2017, Brăila 649 – menită să însemne
„certificatul de muncă pentru trecut” al anului ce se
încheie pentru muzeul brăilean.
Am dorit să arătăm în rândurile de mai sus
folosul ce se poate realiza dacă tradiția este respectată
și continuată, mai ales în societatea românească de
astăzi dornică peste măsură de a-și pierde identitatea,
deși Uniunea Europeană, cel mai adesea, recomandă
căutarea specificului și identității fiecărei națiuni.
Prof. univ. dr. Ionel Cândea,
Managerul Muzeului Brăilei „Carol I”
Membru corespondent al Academiei Române
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La sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Piața
Traian nr. 3), tot în cadrul manifestărilor dedicate
lui Mihai Eminescu, a avut loc vernisajul
expoziției Eminescu și teatrul, a Muzeului
Național al Literaturii Române Iași, urmat de

Anul 2016 a marcat pentru secția „Memoriale”
a Muzeului Brăilei „Carol I” continuarea tradiției
unor manifestări culturale desfășurate de-a lungul
ultimului deceniu și debutul altora.
Pentru mijlocul lunii ianuarie muzeografii
secției „Memoriale” au organizat întâlniri culturale
cu prietenii muzeului, cu iubitorii poeziei lui
Eminescu și, desigur, cu cei ai operei lui
Perpessicius.
În 15 ianuarie, Casa Memorială „D. P.
Perpessicius” a găzduit manifestarea culturalartistică O stea în reci nemărginiri, la care au
participat elevi de la Liceul de Artă „Hariclea
Darclée”. Sensibilitate, talent, har, bucuria
reîntâlnirii cu Eminescu – acestea au fost notele
evenimentului, susținute și de trăirile transmise
celor prezenți de artiștii în devenire, sub
îndrumarea dnei prof. Brânzia Nicoleta.
Evenimentul a fost completat de expoziţia

festivitatea de premiere a elevilor participanți la
Concursul Național de Creație Literară și Reviste
Școlare „Mihai Eminescu” Brăila - ediția a XIX-a,
organizat de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Brăila. Moderatorul manifestărilor: prof. univ. dr.
Ionel Cândea.
Sesiunea de comunicări științifice Pluralitatea
creației perpessiciene, aflată la cea de a V-a ediție,
s-a bucurat de participarea elevilor Liceului
Pedagogic „D. P. Perpessicius”, în a căror arie de
preocupări se regăsește cercetarea vieții și
activității lui Perpessicius. Participanții au susținut
comunicări subsumate temei în 29 martie, la Casa
Memorială „D. P. Perpessicius” – sala de expoziție
ce reconstituie biroul și laboratorul de creație al
criticului. Îndrumătorii tinerilor investigatori ai
operei perpessiciene: prof. Marioara Novac și
prof. Carmen Lăcrămioara Aldea. În deschiderea
sesiunii a avut loc vernisajul expoziției O viață, o
operă, cu piese ilustrative temei din fondul
memorial D. P. Perpessicius. Comemorarea a 45 de
ani de la moartea lui D. P. Perpessicius a fost un alt
moment al întâlnirii cu cei prezenți. Elena Ilie a
prezentat aspecte ale vieții și activității lui
Perpessicius care i-au marcat destinul de critic,
eminescolog, poet, prozator, foiletonist, profesor.
Tot pe 29 martie, la sediul Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă şi Artă, București, a fost organizată o
masă rotundă cu genericul Evocare Perpessicius.
Evenimentul a fost realizat de Muzeul Național al
Literaturii Române București, în colaborare cu
Muzeul Brăilei „Carol I”. Au participat: Eugen
Simion, Valeriu Râpeanu, Lucian Chișu, Zamfir
Bălan, Viorel Mortu, Ioan Cristescu, Bogdan
Creţu.
În holul Fundației, a fost prezentată expoziția
fotodocumentară Perpessicius 125, a Muzeului
Brăilei „Carol I”.
Evenimentul pereche al acestei manifestări

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, realizată cu
piese din fondurile memoriale – tipărituri cu
valoare bibliofilă, documente, piese
tridimensionale ambientale, a căror expunere a pus
în valoare bogăţia şi varietatea subiectului
Eminescu în fondul muzeal „D. P. Perpessicius”.
Expoziţia a fost deschisă până la jumătatea lunii
martie.

culturale s-a petrecut vineri, 11 noiembrie 2016, în
sala de conferințe a Muzeului Brăilei „Carol I”.
Simpozionul Perpessicius – 125, dedicat
cărturarului brăilean, a fost organizat în colaborare
cu Muzeul Național al Literaturii Române
București. Au participat: Lucian Chișu, George
Neagoe, Elena Ilie, Zamfir Bălan, Viorel Coman,
Constantin Gherghinoiu, Valentin Popa.Tot atunci,
a fost lansat volumul de poezii Scut și targă, și a
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fost prezentată medalia jubiliară „Perpessicius –
125”.

Evenimentul a continuat cu o vizită la Casa
Memorială „D. P. Perpessicius” și cu o întâlnire cu
elevii Liceului „D. P. Perpessicius” Brăila.
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea.
La Casa Memorială „Panait Istrati”, pe 15
aprilie, a avut loc simpozionul Panait Istrati, un
scriitor în cumpăna vremurilor. Au participat:
Lucian Chișu, Viorel Coman, Zamfir Bălan.
Moderator: Ionel Cândea.
Activitatea „Fața nevăzută a muzeului”
derulată în cadrul programului educativ „Școala
altfel” a prilejuit elevilor Liceului Pedagogic „D. P.
Perpessicius”, însoțiți de prof. diriginte Marioara
Novac, să pătrundă în tainele unei activități
muzeale foarte puțin cunoscută lor: aceea de
păstrare și conservare a patrimoniului.
Conservatorii secției „Memoriale”, Ionelia
Țaruhidis și Enuța Năstase, au prezentat depozitele
Casei Memoriale „D. P. Perpessicius” și i-au
introdus pe cei prezenți în intimitatea muncii pe
care o desfășoară un conservator de bunuri
culturale.
O a doua parte a programului a constat în
prezentarea activității de cronicar radio a lui D. P.
Perpessicius. În descoperirea acestei valențe a
preocupărilor lui Perpessicius elevii au fost
conduși de Elena Ilie. Cei prezenți au audiat și
comentat înregistrările a două emisiuni radiofonice
ale lui Perpessicius, aflate în fondul documentar al
Casei Memoriale.
„Noaptea
muzeelor” a
prilejuit întâlnirea
celor ce au trecut
pragul Casei
Memoriale „D. P.
Perpessicius” cu o
expoziție inedită
prin concepție și
realizare:
„Ciclurile vieții”.
Expoziția a reunit
piese din fondurile
secțiilor
„Memoriale” și
„Etnografie”,
structurate pe trei
paliere, sugerate
de cele trei etape
majore din existența unui om: nașterea, căsătoria,
moartea. Expoziția a fost prezentată publicului de
Elena Ilie.
Tot în cadrul programului „Noaptea muzeelor”,
la Casa Memorială „Panait Istrati” a fost vernisată
expoziția temporară Fețele necunoscute ale lui
Cezar Petrescu (portrete în tuș și creion), a
Muzeului Național al Literaturii Române Iași. A
prezentat Monica Salvan.
O activitate interactivă de mare succes a fost
cea care a marcat Ziua Internațională a Dunării.
Desfășurată în 29 iunie, sub genericul Suntem și fiii
Dunării!. Manifestarea s-a remarcat prin
seriozitatea și calitatea abordării problemelor
legate de fluviu în materialul audio-video realizat
și prezentat de elevi ai Liceului cu Program Sportiv
Brăila, coordonați de prof. Liliana Canciu.
Discuțiile ce au urmat vizionării materialului și
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filmului Magazia
de cereale Silozul, monument
de arhitectură,
realizat de Elena
Ilie, au reliefat
soliditatea
cunoștințelor
micilor geografi și
implicarea lor în
probleme actuale
precum protejarea
mediului ori
economisirea
resurselor
naturale. Oaspeții
muzeului au
realizat desene
inspirate de
vizionarea materialelor prezentate, având ca
subiect Dunărea. Cu aceste desene a fost
organizată ad-hoc o miniexpoziție. Organizatorul
activității: Liliana Șerban, muzeograf.
Coordonator: Elena Ilie, șefa secției „Memoriale”.
Vineri, 1 iulie , la Galeriile „Gheorghe Naum”
a fost vernisată expoziția de fotografii și afișe din
secolul al XIX-lea, Artiști români pe scenele
europene, artiști europeni pe scenele românești,
realizată de Muzeul National al Literaturii Române
Iași, la invitația secției „Memoriale” a Muzeului
„Brăilei „Carol I”. Expoziția a mai fost prezentată
la Paris, în martie 2015, la Maison d'Europe et
d'Orient, în cadrul festivalului european ,,l'Europe
des Theatres”.

Realizată cu sprijinul Institutului Cultural
Roman din Paris, expoziția valorifică patrimoniul
MNLR lași, aducând în fața publicului afișe și
fotografii realizate în atelierele din secolul al XIXlea din Paris, Berlin, București, lași (Nadar și Paul
Boyer la Paris, Franz Mandy la București, Nestor
Heck la lași) etc. Protagoniștii sunt actori români
sau străini, unii celebri, precum Matei Millo sau
Sarah Bernhardt.
În 15 septembrie 2016, secția „Memoriale” a
desfășurat la Casa Memorială „D. P. Perpessicius”,
strada Cetății nr. 70, manifestarea dedicată Zilelor
Europene ale Patrimoniului. În cadrul manifestării,
a avut loc vernisajul expoziției Piese reprezentative
din patrimoniul secției „Memoriale” și întâlnirea
cultural-artistică cu membri ai Comunității rușilor
lipoveni Brăila, desfășurată sub genericul „De la
suflet la suflet. Incursiune în spațiul etnic al rușilor
lipoveni”. Coordonatorul programului realizat de
oaspeți: prof. Fenia Jipa-Rubanov, președinta
Comunității Rușilor Lipoveni Brăila. Manifestarea
cultural artistică a adus în incinta casei Memoriale
„D. P. Perpessicius” elemente de tradiție și cultură,
atmosferă de creație și prietenie, comunicare și
voie bună. Organizatori: muzeografi ai secției
„Memoriale”, Liliana Șerban și Geta Șerbănescu;
coordonatorul manifestării: Elena Ilie.
În luna octombrie manifestările culturale ale
secției „Memoriale” au avut ca nucleu aniversarea
a 125 de ani de la nașterea lui Perpessicius.
La sărbătorirea patronului spiritual al Casei
Memoriale (Sfântul Dumitru), au fost oaspeți, așa
cum ne-au obișnuit, elevi ai Liceului Pedagogic
„D. P. Perpessicius”. Cei prezenți au fost
impresionați de prospețimea programului
prezentat de elevi, de acuratețea informațiilor
cuprinse în materialul audio-video și de plăcerea și
bucuria cu care elevii pășesc în spațiul casei
memoriale. Mulțumirile noastre dlui director, prof.
Constantin Gherghinoiu, și dnei prof. Marioara

Novac, pentru care celebrarea lui Perpessicius în
casa din strada Cetății nr. 70 reprezintă credem noi,
nu o datorie, ci o onoare.
În seria de manifestărilor culturale prilejuite de
marcarea a 100 de ani de la intrarea României în
Primul Război Mondial s-au înscris dezbaterea și
concursul școlar Adolescentul Ion Băncilă martor
în Primul Război Mondial, desfășurată în 21
octombrie la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”.
Moderator al activității: dr. Valentin Popa.
Între 26 și 30 octombrie a.c., la Iași a avut loc o
nouă ediție a Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere (FILIT), organizat de

Muzeul Național al Literaturii Române. Muzeul
Brăilei „Carol I” a fost prezent cu o expoziție –
Panait Istrati și prietenii ieșeni – realizată în
parteneriat cu muzeul ieșean. Vernisajul a avut loc

pe 28 octombrie, la Muzeul „Mihail Sadoveanu”.
Prezentarea expoziției: Zamfir Bălan. Curatorul
expoziției: Lăcrămioara Agrigoroaiei.
În 27 octombrie, Școala Gimnazială din
Scorțaru Nou a găzduit masa rotundă cu tema Un
filozof născut la Scorțaru Nou: Vasile Băncilă.
Moderator al activității: dr. Valentin Popa.
În luna noiembrie a acestui an, Roxana
Mariana Serea, muzeograf la Casa Memorială
„Fănuș Neagu”, Gradiștea, a organizat cercul de
lectură Întâlnire cu Fănuş Neagu, scriitorul nebun
al marilor metafore”. La prima ședință a cercului
(17 noiembrie), elevii clasei a VI-a de la Şcoala
Profesională „Emil Drăgan”, alături de alți membri
ai cercului, au citit fragmente din opera
scriitorului, au descoperit și comentat din
metaforele fănușiene.
Pe 18 noiembrie, la Casa Memorială „Panait
Istrati” a avut loc o seară de literatură și muzică
orientală, susținută de Călin Torsan și Victor
Podeau. Cu acest prilej a fost lansat romanul
Ospățul de Călin Torsan. Parteneri de dialog ai
scriitorului: Zamfir Bălan și Valentin Popa.

Participări la sesiuni științifice
- Evocare Perpessicius, simpozion organizat de
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
București, Muzeul Național al Literaturii Române
București și Muzeul Brăilei „Carol I”, 29 martie,
București; comunicarea Perpessicius, vocea criticii
literare la radio (Zamfir Bălan).
- Panait Istrati, un scriitor în cumpăna
vremurilor, simpozion organizat de Muzeul Brăilei
„Carol I”, Brăila, Casa Memorială „Panait Istrati”,
15 aprilie; comunicarea Omul care nu aderă la
nimic (Zamfir Bălan)
- Locuri ale memoriei în spațiul urban, sesiune
de comunicări științifice, organizată de Comisia de
istorie a orașelor din România a Academie Române
și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Bistrița, 3-4
iunie; comunicarea Locuri ale memoriei Brăilei: de
la strada Malului, la Cetățuie (Zamfir Bălan).
- Rolul muzeelor memoriale în muzeografia
românească, sesiune internațională de comunicări
științifice, organizată de Muzeul Județean de
Istorie și Arheologie Prahova și de Muzeul
Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte,
ediția a XI-a, 9-11 iunie, Vălenii de Munte;
comunicarea Perpessicius – 125 de ani de la
naștere (Zamfir Bălan)
- Festivalul internațional al Muzicii Mecanice,
ediția a X-a, organizat de Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Complexul Muzeal
Național Moldova Iași, 9-11 septembrie; în cadrul
Simpozionului Internațional al Muzicii Mecanice, a
fost prezentată comunicarea Hariclea Darclée.
Glorie și amintire postumă și un material audio
video ilustrativ (Elena Ilie).
- la Simpozionul Național „Timpul și omul”,
ediția a XVIII-a, organizat de Muzeul Județean de
Istorie și Arheologie Prahova și de Muzeul
Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești, în 3
noiembrie, a fost susținută comunicarea Piese de
orologerie ale personalităților brăilene
reprezentate în patrimoniul secției „Memoriale” a
Muzeului Brăilei „Carol I” și a fost prezentat un
material ilustrativ în format PowerPoint (Elena
Ilie).
- Perpessicius – 125, simpozion organizat de
Muzeul Brăilei „Carol I”, în colaborare cu Muzeul
Național al Literaturii Române București, 11
noiembrie, Brăila: comuncări: Fascinație și
valorizare (Elena Ilie), Poetul Perpessicius (Zamfir
Bălan), Perpessicius, recenzor al scrierilor literare
ale lui Mircea Eliade (Valentin Popa)

DONAȚII
Anul 2016 a reprezentat un an fructuos pentru
secția „Memoriale” și în privința pieselor de
patrimoniu intrate prin donație sau prin transfer.
Mulțumim celor care au ales să ofere Muzeului
Brăilei „Carol I”, secției „Memoriale”, obiecte care
vin să întregească fondurile memoriale existente:
dlui Ioan Vlaicu, Ludwigsburg, Germania; dlui
Dinu Mihail-Cozma, București; dlui Ștefan Șerban,
Brăila; dnei Speranța Prada, Președinta Fundației
„Ana Aslan 1990”, București; dnei Petrica
Ardeleanu, comuna Șuțești, județul Brăila; dnei
Mariana Serea, comuna Gradiștea, județul Brăila.

Elena ILIE, Zamfir BĂLAN
3
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FESTIVALULUI NAŢIONAL
DE CREAŢIE ȘI INTERPRETARE
„ANA BLANDIANA”
- ediția a V-a
Sub egida Ministerului Educaţiei Naționale și
Cercetării Ştiinţifice, a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Brăila, Structura Școala Gimnazială „C.
Sandu-Aldea” Brăila, a Liceului „Anghel Saligny”
și Asociația Culturală „Ars Poetica”, în colaborare
cu Muzeul Brăilei „Carol I” și Universitatea

„Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere, Galați, a
organizat anul acesta cea de a cincea ediție a
Festivalului Naţional de Creaţie și Interpretare, cu

23AUGUST – ZIUA
MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”
Muzeul Brăilei „Carol I” și-a sărbătorit cea dea 135-a aniversare, marți, 23 august. Cu acest prilej
a fost lansată și oferită medalia 40 DE ANI DE
CERCETĂRI ARHEOLOGICE ȘI ISTORICE /
PENTRU RESTAURAREA MĂNĂSTIRII
MĂXINENI (1976-2016) și au fost prezentate filme
documentare realizate cu ocazia vizitelor Familiei
Regale la Brăila (1914, 1998). Tot atunci a fost
susținută conferința Povestea unei mari prietenii:
Panait Istrati și Romain Rolland (Zamfir Bălan).
Coordonatorul evenimentului: prof. univ. dr.

Ionel Cândea. Au fost prezenți la eveniment:
Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscop al Dunării de
Jos, dl. Francisk Iulian Chiriac, președintele
Consiliului Județean Brăila, prof. univ. dr. Mihai
Maxim.

FESTIVALUL
MIHAIL SEBASTIAN

participare internațională, „ANA BLANDIANA”.
Simpozionul acestei ediții a festivalului –
Dimensiunea sacră a iubirii în literatură și în
artele plastice – s-a desfășurat pe 17 iunie 2016, la
Muzeul Brăilei „Carol I”.
Invitații de onoare ai evenimentului au fost
scriitorii: Ana Blandiana, Romulus Rusan, Dan C.

Mihăilescu, Nicolae Băciuț. Au prezentat
comunicări în cadrul simpozionului: prof. Camelia
Budan, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”,
Brăila; prof. dr. Corneliu Goldu, Colegiul Național
„Vasile Alecsandri”, Galați, prof. drd. Daniel Kițu,
Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”,
Brăila, pr. Adrian Portase, Galați. Invitată:
Formația Kalofonis, Galați. Moderatorul
simpozionului: Zamfir Bălan. Coordonatorul
festivalului: Gabriela Vasiliu.

Ziua s-a încheiat cu spectacolul Teatrului
”Maria Filotti”, Jocul de-a vacanța de Mihail
Sebastian, în regia lui Erwin Simsensohn.
Ziua a doua a debutat la Muzeul Brăilei „Carol
I”, cu o sesiune de comunicări: Carmen Iovițu:
Muzeul de Istorie a Evreilor din Romania; Micaela
Sebastian: Unchiul meu, Mihail Sebastian; dr.
Zamfir Bălan: Mihail Sebastian - cronici literare
despre scriitori brăileni; dr. Valentin Popa: Mihail

După trei ediții sub denumirea „Zilele Mihail
Sebastian”, manifestările de anul acesta dedicate
autorului Orașului cu salcâmi au fost organizate
sub un nou generic: „Festivalul Mihail Sebastian”.
Evenimentul a fost organizat de Federația
Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.) cu
sprijinul Ministerului Culturii și în parteneriat cu
Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Comunitatea
Evreilor din Brăila, Muzeul Brăilei „Carol I”,
Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Județean
Brăila, Instituția Prefectului – Județul Brăila.
La deschiderea oficială a Festivalului (3
noiembrie), au susținut alocuțiuni: dl. Francisk
Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean
Brăila, dl. Viorel Marian Dragomir, primarul
Municipiului Brăila, dl. Lucian Sabados,
managerul Teatrului „Maria Filotti”, dl. Aurel
Vainer, deputat, președintele F.C.E.R., dna. Nadia
Ustinescu, președintele Comunității Evreilor din
Braila.

Au susținut comunicări: dr. Ioan Vulpescu
(Mihail Sebastian, un umanist într-o lume a
extremelor) și prof. univ. dr. Ionel Cândea (Notă pe
marginea publicisticii lui Mihail Sebastian).
Tot în prima zi a avut loc lansarea volumului
Mihail Sebastian, Periplu printre poeți (Editura
Hasefer), la care au participat realizatorul ediției,
Geo Șerban, și editorul Alexandru Marinescu.

Sebastian - interpret al operei literare a lui Mircea
Eliade; asist. cercet. Petruș Costea: Mihail
Sebastian și Marcel Proust; prof. Ioan Munteanu:
Mihail Sebastian - publicistica antinazistă.
Sesiunea de comunicări a fost însoțită de câteva
recitaluri: unul de muzică clasică, susținut de elevii
Liceului de Arte „Hariclea Darclée”, și alte trei de
muzica tradițională evreiască, interpretată de
Carmen Hannah Iovițu, Geni Brenda, de Bucharest
Klezmer Band și de corul „Macabi” al C.E. din
Brăila, dirijor Bogdan Lifșin

Ziua s-a încheiat cu un moment teatral: Marea
iubire a lui Sebastian; regia: Diana Mihailopol; cu:
Rodica Mandache și Marius Manole.
Ultima zi a festivalului s-a derulat la Teatrul
„Maria Filotti”, unde a susținut o comunicare dr.
Viorel Mortu: Arta recitirii: „De două mii de ani”,
de Mihail Sebastian și s-a lansat volumul Romanul
unui evreu de Carol Feldman, în prezența autorului,
cu participarea doamnei Eva Galambos (Editura
Hasefer).
Festivalul s-a încheiat cu două momente
teatrale: S'a Lign după Șalom Alehem (în limba
idiș; cu: Geni Brenda și Carol Feldman)
și Jocurile lui Sebastian – de-a Vacanța, de-a
Steaua și de-a Insula, spectacol al Teatrului
„Karov” din Tel Aviv, Israel. Direcția artistică:
Dorit Nitai-Neeman; cu: Luiza Kohn, Carol
Feldman și Nico Nitai.

Zamfir BĂLAN
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Vasile Băncilă, Opere, vol. XI
În continuarea
proiectului editorial
al Editurii „Istros”
privind seria de
Opere ale
filozofului Vasile
Băncilă,
îngrijitoarea ediției,
cercetătoarea Dora
Mezdrea, de la
Muzeul Literaturii
Române, include
lucrări de etică ce
formează al VI-lea
volum al sistemului
de filozofie al
acestui autor de
multe scrieri filozofice nefinalizate, cum sunt și
acestea din domeniul eticii. Volumul cuprinde
texte elaborate pe fișe începând cu anul 1940 și
terminând cu noiembrie 1978 (cu jumătate de an
înainte de a muri). Fiecare fișă are însemnată
tema tratată. Enumerăm câteva dintre ele:
mobilul moral, moravurile, metafizica moralului,
etica, sistem de etică, fericirea, mila, filozofia
morală, tragicul moral, monismul moral, drept și
morală, cauzalitatea morală, egoismul.
Texte mai dezvoltate au ca titlu: Mic manual
de catehism moral (25 mai 1945, 4 pagini),
Schiță a unui curs de etică (mai 1945, 17
pagini), Cauzalitatea morală (10 iunie 1946, 5
pagini), Valorificarea psihologică a mobilului
moral (17 ianuarie 1979, 4 pagini), Valorificarea
socială a mobilului moral (două fișe din 19 și 20
ianuarie 1969, 4 pagini). Cel mai lung text (20
de pagini) reproduce un curs de etică ținut de
filozof la Liceul „Mihai Viteazul” din București,
stenografiat și dactilografiat de un cursant.

Ioana Feodorov, Tipar pentru creștinii
arabi: Antim Ivireanu, Atanasie
Dabbās și Silvestru al Antiohiei
La 300 de ani
de la moartea
martirică a
cărturarului
tipograf Antim
Ivireanu, d-na
conferențiar dr.
Ioana Feodorov
publică această
interesantă carte
despre creștinii
arabofoni care au
beneficiat de sprijin
din partea țărilor
române în
exercitarea
credinței lor, într-un spațiu dominat de Islam,
prin tipărirea la Snagov, București și Iași a
multor cărți liturgice în limba greacă și arabă.
Volumul beneficiază de un cuvânt înainte,
aparținând Înalt Prea Sfințitului Casian,
arhiepiscop al Dunării de Jos, intitulat Lumina
tiparului în viața ortodocșilor români și
antiohieni și de o consistentă Prefață, semnată
de dr. Doru Bădără. Autoarea cărții tratează
despre accesul la tipar în Imperiul Otoman,
despre cărțile liturgice arabe tipărite în Țara
Românească în 1701-1702, despre activitatea
tipografică a lui Antim Ivireanu în Siria
otomană, despre activitatea tipografică a
patriarhului Silvestru al Antiohiei la Iași și
București, despre centrul tipografi de la Alep

(Siria) al patriarhului Atanasie al III-lea Dabbas.
În ultima parte a volumului autoarea prezintă o
serie de planșe ce ilustrează specificul unei
tipărituri în limba arabă.

Nae Ionescu, Opere, vol. XII
Începând cu
volumul VI al
acestei serii de
Opere, îngrijitorii
ediției, universitarul
Marin Diaconu și
cercetătoarea Dora
Mezdrea restituie
cititorului român
publicistica marelui
profesor și gazetar
român, Nae
Ionescu. Prezentul
volum de Opere
este al șaptelea din
seria de publicistică
și include între
coperțile sale articole publicate de gazetar între 1
ianuarie și 30 septembrie 1930 în Cuvântul. Este
perioada în care în România s-a dat o bătălie
între adversarii principelui Carol și sprijinitorii
întronării lui, după ce prin actul de la 4 ianuarie
1926 Parlamentul l-a desemnat de Mihai, fiul lui
Carol, ca moștenitor al tronului. Nae Ionescu și
ziarul condus de el, „Cuvântul” au făcut
campanie de presă în favoarea prințului Carol,
care s-a întors în țara pe 8 iunie și a devenit rege.
Multe alte articole publicate în această perioadă
continuă binecunoscuta polemică a temutului
jurnalist cu Partidul Național Liberal și cu
rânduielile democratice.

Eugen Schileru: viața lui ca o carte,
memorii, selecția textelor și cronologie de
Micaela Schileru
Eseistul și
profesorul de
vocație, Eugen
Schileru, specializat
în estetică și istoria
artelor (1916-1968),
brăilean de origine,
a devenit un
personaj de
legendă, grație
istorisirilor foștilor
săi studenți și
prieteni. Cartea
Micaelei Schileru,
fiica eseistului, are
meritul de a așeza
informațiile despre personalitatea tatălui ei pe un
fundament informațional corect. Cartea cuprinde
mai multe secțiuni: prima, intitulată „Eugen
Schileru, tatăl meu”, cuprinde o serie de amintiri
ale copilului, ale școlăriței și ale studentei,
Micaela, care își mărturisește acum, din Canada,
adorația și admirația față de tatăl ei; a doua –
intitulată „Eugen Schileru par lui-même” – ne
oferă o selecție de articole publicate încă de la
vârsta de 18 ani. Partea a III-a, intitulată
„Amintiri, mărturii”, cuprinde scurte documente
memorialistice semnate de foști prieteni,
colaboratori, colegi. Ultima parte reprezintă un
documentar cronologic al vieții lui Eugen
Schileru, de la nașterea căruia s-au împlinit 100
de ani în 2016.
Valentin POPA

STROS 2016
0 Nicăpetre, Dădica Melea
0 Moesica et Christiana, Studies in Honour of

Professor Alexandru Barnea, Edited by Adriana
Panaite, Romeo Cîrjan and Carol Căpiță
0 Eurasian Studies / English Edition / IV, Asia
Publishing Nexus, Museum of Braila „Carol I”,
Istros Publishing
0 Arthur Viorel Tuluș, Aspecte din viața comunităților
evreiești din jurul gurilor Dunării (până în 1938).
Mituri istoriografice, percepții contemporane și
realități istorice
0 Gabriel - Felician Croitoru, Giurgiu sub
administrație otomană (secolele XV-XIX)
0 Valeriu Sîrbu, Cătălin Borangic, Pumnalul Sica în
nordul Dunării (~200 a. Chr. – 106p. Chr.) –
Semiotica marțială a puterii
0 Journal of Wetlands Biodiversity - Volume 6
0 Viorica Crișan, Valeriu Sîrbu, Paul Pupeză,
Covasna – Cetatea Zânelor / Un centru de putere
dacic din Carpații Orientali
0 Dumitru Barău, Cum alegem dragostea
0 Isabela Denize, Paradigmes parémiologiques de la
culture traditionnelle rome
0 Studii de istorie V, editori Constantin Bușe, Ionel
Cândea
0 Studii de istorie VI, editori Constantin Bușe, Ionel
Cândea
0 Marcel-Dumitru Ciucă, Studii, documente și
materiale privind Istoria românilor și Arhivistica,
în parteneriat cu Editura Ordessos, Pitești, 2016
0 Nae Ionescu, Opere XII, Publicistică, 7, Ediţie
îngrijită de Marin Diaconu şi Dora Mezdrea
0 Johan Van Heesch, Studies in Roman Coinage,
editor Victor Spinei, în parteneriat cu Editura
Academiei Române
0 Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare.
Creații românești și izvoare despre români în
colecții din străinătate / Ucraina – Vatican, serie
nouă, vol. VI.1, în parteneriat cu Editura
Academiei Române
0 Mihai Maxim, Brâncoveanu și Înalta Poartă/
Documente din arhivele turcești (I)
0 Ioana Feodorov, Tipar pentru creștinii arabi: Antim
Ivireanu, Atanasie Dabbās și Silvestru al Antiohiei
0 Eugen Schileru / Viața lui ca o carte/, Memorii,
selecția textelor și cronologie de Micaela Schileru
0 Costin Croitoru, Valea Mărului. Contribuții
arheologice și documentare (I)
0 Études byzantines et post-byzantines, VII,
recueillies et publiées par le soins de NicolaeȘerban Tanașoca et Alexandru Madgearu, în
parteneriat cu Editura Academiei Române
0 Perpessicius, Scut și targă, ediție îngrijită și prefață
de Zamfir Bălan
0 Mihai Ciobotea, Mozaic
0 Horia Tănasă, Brăila în Războiul Întregirii
Naționale/ 1916-1919/ vol. I/ Contribuția militară
0 Arthur Viorel Tuluș, Stări de spirit ale populaţiei
din judeţul Cetatea Albă între anii 1933-1934
(Documente din Arhiva de Stat a Regiunii Odessa,
Ucraina)
0 Ștefan Andreescu, Medievale
0 Ionuț-Alexandru Tudorie, Autoritatea imperială în
criză/ Mihail al VIII-lea Paleologul (1258-1282) și
raporturile Statului bizantin cu Biserica
0 Ionel Cândea, Cetatea Albă/ Cercetări arheologice
și istorice/ Archaeological and historical
researches (volum bilingv română - engleză)
0 Ce citea Nicolae Iorga, volum întocmit de Dorina
N. Rusu
0 Ion Guceac, Constituția la răscruce de milenii,
Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Prefață de Ion
Dogaru, Volum îngrijit de Victor Spinei, Editura în
parteneriat cu Academiei Române
0 George Bilavschi, Unelte agricole din Moldova
medievală
0 Marcel I. Spinei, Grigorie Bunu Aliatu ieromonahul
(1370?, Moldova – 1453?, Constantinopol)
Ultimul protopsaltal catedralei Sfânta Sofia din
Constantinopol. Monografi
0 Costel Drăgan, Rolul oraşelor fluviale şi al spaţiilor
urbane, riverane, în dezvoltarea teritorială a
coridorului Rin-Main-Dunăre. O aplicaţie pentru
spaţiul românesc dunărean
0 Andrei Puia, Maria Puia, Monografia comunei
Unirea
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Perpessicius, Scut și targă
În 1926, când
apărea Scut și
targă, trecuseră
mai bine de zece
ani de la debutul
ca poet al lui
Perpessicius, în
revista „Versuri și
proză”, condusă
de I. M. Rașcu
(nr. 7-8, aprilie
1913), cu poezia
Reminiscență,
semnată D.
Pandara. Însă revista care i-a consfințit statutul de
poet a fost „Cronica”, unde a semnat pentru prima
dată cu pseudonimul Perpessicius poemul Ad
provinciales, meum in Gretchen amorem,
spernentes.
Deși numele lui Perpessicius apare astăzi cel
mai adesea legat de tărâmul istoriei și al criticii
literare, precum și de monumentala și unica ediție
critică a operei eminesciene, intrarea sa în
universul literaturii s-a făcut pe ușa poeziei. În
timp, istoricul literar, criticul au luat locul poetului.
Scut și targă este a doua carte a lui
Perpessicius, după Repertoriu critic (1925).
După patru decenii de la apariție, Scut și targă
deschidea seria de Opere, în ediție de autor, iar în
Prefață, Perpessicius își prezenta poezia cu
nedisimulată modestie și cu liniștea pe care timpul
scurs o așterne peste emoția și freamătul
momentului creației: „Biografică prin excelență,
cum e, de altminteri, de la natură poezia lirică, ea a
reținut din existența mea și din ambianța
internațională acele detalii și acele ecouri
predestinate aceluiași arc de interferență. Lipsită de
fantezie – deși unii istorici literari ne-au așezat, și
locul nu ne-a displăcut, printre «fanteziști» – fie că
ne-a însoțit pe văile și măgurile dobrogene, la
Cocargea, la Mulciova și la Muratan, fie că a
vegheat la patul nenumăratelor spitale, de
campanie sau de zonă interioară, unde ne-am
petrecut un stagiu mai îndelungat decât cel de pe
front, fie că ne-a întors, oglindit sau de-a dreptul,
în peisajul de Dunăre al copilăriei și adolescenței,
poezia noastră s-a altoit în și a crescut din stricta
realitate, pe care n-a dramatizat-o și peste care i-a
plăcut să picure un strop din acea nepăsare
horațiană, împăcată cu destinul și înflorită de un
zâmbet sau de o reminiscență mitologică.”
Paradigma receptării critice a primului volum
din opera poetică a lui Perpessicius este una
complexă: modelele discursului liric, muzele,
presiunea orientărilor și a tendințelor estetice,
livrescul, inventivitatea prozodică, pitorescul,
sensibilitatea sunt numai câteva dintre elementele
unei liste foarte lungi. Situat, printre fanteziști,
intimiști, simboliști, clasici și preromantici,
precursor – grație gustului pentru „aromele
pitorești” – al lui M. R. Paraschivescu, sau al lui
Geo Dumitrescu, Perpessicius rămâne, în lupta cu
timpul, o voce distinctă, impresionantă, înzestrată
cu o extraordinară capacitate de a genera emoții
profunde.
Sub aspectul tematicii, Scut si targă este unul
din primele volume de poezii inspirate de
realitățile dramatice, de tragediile petrecute pe
frontul dobrogean în Primul Război Mondial.
Perpessicius nu scrie poezie patriotică și nici nu-și
transformă discursul liric într-un lamento inspirat
de ororile războiului. La Perpessicius, spectrul
războiului modifică întreaga coloratură tematică.
Iubirea, natura, viața, moartea ies din tiparele
înțelesurilor obișnuite și capătă conotații
surprinzătoare nu atât prin acumulări de nuanțe
funeste, cât prin atitudinea poetului combatant,
care, deși pare că se refugiază din fața realității
înspăimântătoare în poezie, trăiește totul,
amplificat în planul conștiinței.
Intitulat inițial Inscripții pe un scut și o targă,
volumul debutului poetic al celui subjugat, „pe
6

vremea primelor amoruri”, de magia poeziei lui Ion
Minulescu, lansează încă din titlu sugestia luptei și
a jertfei. Cu rezonanțe în istoria spartană („cu scut
sau pe scut”), povestită de Tucidide, titlul definitiv
al primului volum – Scut și targă – nu este lipsit de
o notă ironic-amară. De altfel, întregul volum are o
tonalitate gravă, înscrisă într-o semantică a
fatalității, peste încrâncenarea căreia doar abordarea
sarcastic-ironică pare să mai aducă un aer de
speranță.

Nicăpetre, scriitor
Printre
creațiile rămase
neîncheiate la
moartea
sculptorului
Nicăpetre se
numără și Dădica
Melea – scriere în
proză gândită
inițial ca un ciclu
de povestiri, apoi
ca roman, pentru
ca, în cele din
urmă, să fie
„declarată” de autorul însuși scenariu de film.
În perioada primelor schițe – 2003 – artistul
plastic-scriitor își prezenta opera drept roman,
pentru ca, ulterior să o catalogheze ca „o povestire
numai bună pentru un scenariu de film”.
De-a lungul timpului, ideea scenariului de film
s-a conturat din ce în ce mai puternic.
Din documentele rămase la moartea lui
Nicăpetre se pot deduce trei etape de lucru. O
primă variantă a „scrierii în proză” Dădica Melea
datează din vara anului 2003, o a doua aparține
etapei 2006, iar ultima – cea tipărită în volumul
acesta – este din septembrie 2007, cuprinde 25 de
capitole și este diferită ca structură de cele
anterioare.
Câteva fragmente din Dădica Melea au apărut
postum, în „Observatorul”, revistă a românilor din
Canada: un „fragment din cartea Dădica Melea a
sculptorului Nicăpetre” (7 februarie 2003), adică o
variantă a capitolului „10” din acest volum, apoi
un „fragment din romanul în pregătire” (8 iunie
2003), capitolul „9” din volum, și alte două
fragmente – unul intitulat chiar Dădica Melea
(capitolul „16”, din Anexă), iar altul, Într-o zi de 10
Mai (capitolul „16”) – apărute în aceeași revistă, în
11 martie, respectiv, 9 mai 2004, fără nici o
mențiune referitoare la „viitoarea carte”.
Explicația titlului se află în primul fragment
publicat în „Observatorul”: pe vecina din copilăria
autorului – care e „o femeie bătrână și toți o iubim”
– o chema, de fapt, Melania. „Melea” i-a spus
pentru prima dată fiica ei, când a început să
vorbească, și, de bucuria primei rostiri a copilului,
„Melea a rămas numele mamei”, iar „noi, copiii de
prin vecini îi zicem Dădica Melea”.

Zamfir BĂLAN
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ISTORIE
ALBUME HIS MASTER'S VOICE ÎN COLECŢIILE MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”
MUZICĂ SIMFONICĂ
Între 9-11 septembrie 2016, la Iași s-a desfășurat cea de-a IX-a
ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice, manifestare
organizată de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Secţia
Istorie a Muzeului Brăilei „Carol I” a participat cu un film documentar
realizat de Ghena Pricop şi Gabriel Stoica. Filmul reconstituie atmosfera
culturală a orașului Brăila la sfârșitul secolului al XIX-lea și prima
jumătate a secolului al XX-lea, cu accent pe activitatea Societății
Filarmonice „Lyra”, o instituţie înfiinţată cu scopul declarat de a
contribui la formarea şi cizelarea generaţiilor tinere în domeniul muzical.
Seratele muzicale organizate de George Cavadia, fondator al Societăţii
„Lyra”, compozitor și interpret de lieduri, erau onorate de participarea
artistei Hariclea Darclée. Scenele brăilene s-au bucurat de prezenţa unor
nume de referinţă ale artei interpretative româneşti, precum
mezzosopranele Elena Teodorini şi Olimpia Mărculescu, sau corul
mitropolitan din Iaşi condus de Gavril Muzicescu. La 31 martie 1921
George Enescu adresa societăţii îndemnul „ şi la mai mare…”
Din colecția de discuri din ebonită, aflată în patrimoniul Muzeului Brăilei
„Carol I”, în documentar au fost selecţionate câteva albume editate de
compania His master's voice în deceniul al treilea al secolului al XX-lea,
cu înregistrări de muzică simfonică.
Gramofonul și industria discului de ebonită au oferit posibilitatea
împătimiţilor muzicii clasice să-şi facă propria sală de concerte acasă.
Cataloagele editate de companiile de înregistrări, reclamele magazinelor
de muzică au facilitat informarea. De pe marea stradă comercială a
Brăilei puteai să-ţi cumperi înregistrările cu cei mai mari solişti, cu cele
mai bune orchestre şi cei mai titraţi dirijori. În sprijinul melomanilor,
casele de discuri au editat albume speciale, consacrate creaţiei câte unui
compozitor, înlesnind astfel căutările şi alegerile.
Una dintre companiile care lansau pe piaţă cele mai bune înregistrări de
muzică simfonică era His master's voice.
Albumul cu seria 27 catalog D 1150-1153 conţine 4 discuri cu Simfonia a
5-a în do minor, opus 67 de Beethoven. Pe versoul copertei anterioare,
textul în limba engleză prezintă date despre compoziţie şi părţile
simfoniei.

Înregistrarea a fost efectuată la 24 septembie 1926, la Kingsway
Hall, casa misiunii bisericii metodiste din vestul Londrei, locul preferat
pentru înregistrări de muzică orchestrală şi corală. Această sală, astăzi
dispărută, avea cea mai bună acustică din Londra. La pupitrul orchestrei
The Royal Albert Hall s-a aflat Landon Ronald, muzicianul preferat al
casei de discuri His master's voice. Prin el, compania a încheiat contracte
cu mari artişti precum Nelie Melba, Adelina Patti sau Enrico Caruso.
Dirijorul şi orchestra au început înregistrările pentru His master's
voice în anul 1909, având în repertoriu mai mult uverturi şi scurte piese
orchestrale, în special Ceaikovski şi Wagner. Landon a rămas fidel
companiei de discuri de-a lungul carierei sale dirijorale, devenind
directorul acesteia în 1930, iar un an mai târziu a devenit director
fondator al companiei EMI, formată prin fuziunea caselor de înregistrări
His master's voice şi Columbia Graphophone.
Albumul cu seria 30, catalog D 1168-1170, conţine 3 discuri,
înregistrate pe ambele feţe, cu Simfonia a IX-a de Beethoven, simfonia
corală opus 125. Înregistrările au fost realizate în Anglia, la Londra, în
anul 1926. Sub bagheta dirijorului Albert Coates au evoluat orchestra
simfonică şi corul filarmonicii din Filadelfia. Soliști: soprana Elsie
Suddaby, cea mai importantă artistă lirică britanică din perioada
interbelică, Nellie Walker, contralto, tenorul britanic Walter Widopp,
interpret identificat cu rolurile wagneriene și basul Stuart Robinson.

Între copertele albumului, fostul proprietar a adăugat uvertura nr.
3 la opera Leonora de Beethoven. Este a treia uvertură Leonora,
înregistrată la Londra, după matriţa C 5-0929, cu Orchestra filarmonică
din Viena dirijată de Franz Schalk. Din cele două discuri, catalog D 16141615, a rezistat timpului doar unul, D 1615.
Ultimul disc din album, cat. D1540, are înregistrat un duet din
actul 3 din opera Parsifal de Wagner, duetul Gurnemanz, cavaler al Sf.
Graal, solist basul Ludwig Hofman, şi Parsifal, solist tenorul Gotthelf
Pistor.
Înregistrarea a fost realizată în anul 1928 cu orchestra Operei de
Stat din Berlin sub bagheta dirijorului Karl Muck, considerat ca unul
dintre cei mai mari dirijori, înzestrat cu un simţ aparte pentru muzica lui
Wagner. La toate cele 14 ediţii ale festivalului Wagner, ţinute între 19011930, Karl Muck a dirijat Parsifal.

Uvertura la opera Leonora, disc D 1615

Duetul Gurnemanz
– Parsifal, actul 3 din opera Parsifal

Albumele oferite de magazine aveau ştanţate
pe prima copertă numele proprietarului, adresa
şi un logo, cum ar fi o femeie în faţa unui pian.
În interiorul primei coperte era ataşat un opis
pentru evidenţa discurilor. Copertele din carton
presat, învelite în pânză, erau legate printr-un
cotor solid, o placă din alamă, care să poată
Album oferit de magazinul susţine greutatea discurilor.
de muzică C. Landes,
Brăila, str. Regală nr. 34.

Ofertele deosebite cuprindeau fie un album simplu, cu
sigla companiei ştanţată pe prima copertă, la interior locul pentru opis şi
un număr de plicuri pentru protecţia discurilor achiziţionate în timp,
puteai stoca orice gen muzical, fie albumul destinat operei unui
compozitor: sub sigla companiei era ştanţat numele autorului, titlul
operei, orchestra, soliştii şi dirijorul. În interior era aplicată o pagină
imprimată cu istoricul creaţiei respective şi informaţii privind părţile
componente. Numărul discurilor varia în funcţie de lungimea operei,
dimensiunea discului fiind de 30 de centimetri iar durata de 4 minute.
Asemenea albume erau cumpărate prin comenzi speciale ale
magazinului sau, foarte posibil, direct, din ţara unde se realizase
înregistrarea.
Atunci, ca şi acum, genul muzicii clasice se adresa unui public
restrâns, avizat, cultivat. Dacă s-ar face însă un studiu comparativ între
atunci şi acum, luându-se în considerare proporţia celor cu studii medii şi
superioare, probabil că avantajul net ar fi pentru atunci. Chiar dacă Brăila
nu devenise în esenţa sa un oraş cultural, era cunoscut prin forţa
economică generată, cu precădere, de activităţile portuare, în decursul a
zeci de ani, indiferent de mutațiile petrecute în mentalitate, educaţia
consacrase un sistem de valori solid și stabil, la care se raporta întreaga
societate.

Album consacrat Concertului op 64 în mi
Album de discuri cu sigla
Companiei His master's Voice minor de Mendelshon. Orchestra Operei de
Stat din Berlin dirijată de Leo Blech, solist
violonistul Fritz Kreisler

Bibliografie:
Mocioiu, Nicolae, Bounegru, S., Iavorschi, Gh., Vidis, A., Documente privind istoricul oraşului Brăila, 18311918, vol. I, Bucureşti, 1975; Brăila, file de istorie. Documente privind istoricul oraşului 1918-1944, vol. II,
Bucureşti, 1989.
Site-uri:
www. Albert Coates (conductor) – Short Biography
www.The house conductor: London Ronald – Charm; Landon Ronald Discography at Discogs
www. Karl Muck, German conductor, Britannica.com; Karl Muck Discography at Discogs
www. Elsie Suddaby, Short Biography
www. Walter Widopp, A forgotten heldentenor
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ISTORIE

EXPOZIŢIA
„PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. MEMORIILE UNOR BRĂILENI CARE AU FOST PE FRONT”

Animată de dorinţa eliberării fraţilor ei şi a
teritoriilor locuite de ei din Imperiul Austro-Ungar,
România, după ce a avut statut de ţară neutră vreme de
doi ani, a decis să intre în război alături de Antantă, pe 27
august 1916.
În confruntările militare din Primul Război
Mondial, care au dus la pierderea vieţii a mai mult de 13
milioane de combatanţi, România a avut un bilanţ de
peste 330.000 de militari morţi şi circa 76.000 de răniţi.
În memoria acestor eroi şi pentru a evoca
Centenarul intrării României în Primul Război Mondial,
Muzeul Brăilei „Carol I” şi Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale Brăila, au organizat o expoziţie cu
tema „Primul Război Mondial. Memoriile unor brăileni
care au fost pe front”, care a fost vernisată pe 13
octombrie 2016 şi care a putut fi vizitată până la finalul
lunii decembrie.
Coordonatorii şi organizatorii expoziţiei,
Ştefania Botez, consilier superior şi Viorel Stoian,
muzeograf, au dorit să scoată în evidenţă efortul
militarilor brăileni obişnuiţi, care nu au avut un rol cheie
în coordonarea trupelor române în teatrele de operaţiuni.
S-a considerat că publicului pasionat de istorie trebuie să
îi fie aduse în prim plan şi contribuţiile brăilenilor la
efortul de război al armatei române, contribuţii mai puţin
cunoscute până în prezent.
În cele aproape patru luni de documentare, din
perioada iunie - septembrie, din fondurile personale şi
familiale Ioan R. Constantinescu, Avesalom V.
Avesalom, Vasile V. Goraş, Alexandru Serescu,
Constantin Secan, Gheorghe Hasnaş, Nistor Teodorescu,
Gheorghe Marinescu, Ion Dianescu şi Vasile Malcoci,
aparţinând Arhivelor Naţionale Brăila şi fondurile Vasile
Demetrescu – Brăila, Mandache Ciulinaru, Lucian
Oţeleanu şi Ion Dumitraşcu, aparţinând colecţiilor
Secţiei „Istorie” a Muzeului Brăilei „Carol I”, au fost
selectate pentru a fi expuse 59 de fotografii, carnete,
brevete, medalii, jurnale personale, articole de presă,
schiţe şi alte însemnări.
Mulţi dintre eroii, născuţi în Brăila sau al căror
destin va fi inseparabil legat de Brăila, pe atunci simpli
militari sau subofiţeri, vor deveni peste ani ofiţeri de prim
rang ai Armatei Române sau personalităţi ale vieţii
publice româneşti şi din respect pentru sacrificiul şi
efortul lor prezentăm, în cele ce urmează, câteva date din
biografia unora dintre ei.
Ioan R. Constantinescu a absolvit Şcoala
Specială de Artilerie cu gradul de căpitan în anul 1924, a
fost participant la cele două conflagraţii mondiale, a fost
decorat şi a ajuns, mai târziu, la gradul de general. A fost
condamnat de comunişti la 8 ani de închisoare
corecţională. A efectuat cercetări multiple în legătură cu
geneza şi combaterea cancerului.
Vasile Goraş a fost profesor de latină, greacă,
română şi istorie, în perioada 1907-1940, şi director al
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Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila. A fost veteran al
războiului pentru întregirea neamului şi a primit
distincţiile „Medalia jubiliară 1907”, „Crucea
Comemorativă a războiului1916-1918”, „Coroana
României” în grad de ofiţer, „Coroana României” în grad
de cavaler, „Steaua României” în grad de ofiţer, „Officier
de l”instrucţion publique” (acordată de guvernul
francez), „Meritul Cultural” clasa I pentru învăţământ în
grad de cavaler. În 1997 a fost declarat cetăţean de onoare
post-mortem al Municipiului Brăila.
Avocatul Avesalom V. Avesalom, născut în anul
1883 la Brăila, a participat la primul război mondial şi a
fost decorat. În anii '30 ai sec. XX a fost Prefect al
judeţului Brăila şi Primar al oraşului.
Alexandru Serescu, inginer hotarnic, a
participat la campaniile din 1913 şi 1916-1918, şi a fost
şeful Serviciului tehnic al judeţului Brăila în perioada
1928-1941.
Gheorghe Hasnaş, participant la primul război
mondial, vine în anul 1920 la Brăila ca director al Băncii
Salariaţilor Publici; din anul 1924 este numit profesor de
contabilitate şi din 1934 a fost director al Liceului
Comercial de Băieţi Brăila.
Nistor Teodorescu s-a înscris ca voluntar în
Regimentul 24 Infanterie Tecuci şi a fost trimis la Şcoala
de Ofiţeri de Rezervă din Bucureşti. La 15 iunie 1915 a
fost înaintat la gradul de sublocotenent şi repartizat
Regimentului 1 Grăniceri Bucureşti. În perioada
primului război mondial a comandat o subunitate de
grăniceri şi, distingându-se în luptă, a fost decorat cu
ordinul „Steaua României” şi medalia „Virtutea
militară”. În anul 1917 este luat prizonier şi trimis într-un
lagăr din Germania, de unde se întoarce în iunie 1918. În
perioada interbelică, Nistor Teodorescu a activat în
Regimentele de Grăniceri 1, 5 şi 6, iar în 1930, cu gradul
de maior s-a stabilit la Brăila, la Grupul de Nave
Grănicereşti. După cel de-al doilea război mondial, a fost
înaintat la gradul de general(r) şi distins cu numeroase
ordine şi medalii.
Constantin Gh. Secan, dorind să se dedice
carierei militare, se înscrie în anul 1915 la Şcoala
Pregătitoare de Ofiţeri de Rezervă. Intrarea României în
război în anul 1916 îl găseşte cu gradul de sublocotenent,
fiind avansat, după un an, la gradul de locotenent. În
timpul războiului a îndeplinit funcţii pe linie de
administraţie militară la Compania 3 Sanitară şi Spitalul
Mobil nr.5 Mărăşeşti. În perioada interbelică a deţinut
funcţii în cadrul unor unităţi militare din Ismail, Bolgrad,
Galaţi şi Deva. În timpul celui de-al doilea război
mondial, având gradul de locotenent – colonel, a activat
la Comandamentul Etapelor de Est, fiind demobilizat în
anul 1945.
Inginerul şi omul de cultură Gheorghe
Marinescu născut în anul 1895, în comuna Băneasa, a
urmat cursurile Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila.
Şi-a consacrat activitatea ştiinţifică trecutului Brăilei,
înfiinţând, în anul 1929, revista de studii şi cercetări
locale „Analele Brăilei” şi a fost una dintre

personalităţile brăilene care au iniţiat şi susţinut
sărbătorirea a 600 de ani de existenţă documentară a
Brăilei, în anul 1968. Gheorghe Marinescu, pe atunci
sublocotenent în Regimentul de Pontonieri, a fost
decorat, de Ministerul Afacerilor Străine, pe 14 ianuarie
1919 cu ordinul militar „Sfântul Stanislas”, cls a III-a cu
spade şi fundă.
Ion Dianescu, născut pe 1 aprilie 1899 în
comuna Scorţaru Nou, a absolvit Liceul „Nicolae
Bălcescu” din Brăila, în anul 1919, a urmat cursurile
Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Filozofie şi
Litere şi a absolvit Seminarul Padagogic Universitar din
Bucureşti. În timpul liceului şi al facultăţii a participat la
cursurile Universităţii Populare din Vălenii de Munte, iar
mai târziu, ca profesor, a fost solicitat de Nicolae Iorga să
colaboreze. După absolvirea facultăţii a fost numit
profesor de limba română la un liceu din Tecuci, unde a
devenit director, iar din 1932 se stabileşte la Brăila şi
profesează la Liceul „Nicolae Bălcescu”. A desfăşurat o
susţinută activitate culturală în şcoală şi în oraş fiind
preşedintele Căminului Cultural Judeţean Brăila,
membru al Asociaţiei Cercetaşii din Războiul 1916-1919
şi membru al Societăţii "Tinerimea Română".
Doctorul Vasile Demetrescu-Brăila a luptat pe
frontul dobrogean în primul război mondial şi, pentru
bravura sa, a fost decorat cu ordinul „Steaua României”,
cu panglica de „Virtute Militară”. A făcut parte din
delegaţia parlamentară, care sprijinea în 1917 – 1918
cauza întregirii neamului românesc, în demersurile de la
Paris, guvernul francez decorându-l cu ordinul
„Legiunea de Onoare”, în grad de ofiţer. Vasile
Demetrescu – Brăila va fi o prezenţă notabilă în viaţa
medicală a Brăilei până la moartea sa în 1941, dar se va
distinge şi cu o prodigioasă activitate socială, culturală şi
politică. A fost deputat în Parlamentul ţării, preşedinte al
Colegiului Medicilor, între 1931 – 1940, şi medic şef al
Asigurărilor Sociale între 1934 – 1938. În 1997 a fost
declarat cetăţean de onoare post-mortem al municipiului
Brăila.
Prezentate sumar, destinele eroilor noştri, într-o
lume care tinde să îşi piardă reperele şi valorile, rămân
momente de referinţă în istoria românilor, noi având
datoria morală să păstrăm vie memoria tuturor celor care,
cu sacrificiul şi curajul lor, au făurit România Mare, în
1918, mai ales în actualul context geopolitic
internaţional, când este necesară consolidarea
sentimentelor de patriotism autentic românesc.
Interesul publicului brăilean pentru subiectul
primului război mondial, dar şi varietatea de documente,
fotografii şi obiecte de inventar din colecţiile Arhivelor
Naţionale Brăila şi ale Muzeului Brăilei „Carol I”, ne
determină ca în anul 2017, anul Centenarului bătăliilor de
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, unde s-au jertfit peste
27.000 de români, să organizăm şi alte expoziţii cu
tematică similară.

Viorel STOIAN
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SECŢIA DE ARHEOLOGIE ÎN ANUL 2016
- CERCETARE, VALORIFICARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI CULTURALĂ, CONSERVARE ȘI RESTAURARE Pe baza canoanelor din numerele trecute, voi
prezenta activitatea din domeniul Arheologie în
principalele sale direcții: cercetare, valorificare
științifică și culturală, conservare și restaurare,
evidență informatizată.
Săpături arheologice sistematice. Ca
urmare a Planului de săpături din anul 2016,
aprobat de Comisia Naţională de Arheologie, a
autorizaţiilor emise de Ministerul Culturii și
Patrimoniului, ca şi a protocoalelor de colaborare
încheiate cu alte muzee ori centre de cercetare din
ţară sau străinătate, s-au întreprins săpături
sistematice și preventive, precum și diagnoze
arheologice, atât în județul Brăila, cât și în situri din
alte zone.
Valeriu Sîrbu a participat la săpăturile
sistematice de la Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani,
jud. Ialomița (împreună cu Marian Neagu,
responsabil ştiinţific, de la Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, Florin Vlad, Ioan Cernău, Mădălina
Cernea și Simona Munteanu, de la Muzeul
Judeţean din Slobozia) și de la Covasna - Cetatea
Zânelor (împreună cu Viorica Crișan, responsabila
științifică, și Paul Pupeză, de la Muzeul Național de
Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca).
Ionel Cândea, Costin Croitoru și Vasile
Vernescu au efectuat săpături sistematice la
Biserica „Sf. Nicolae” din Brăila, iar Costin
Croitoru și Vasile Vernescu la Crihana Veche
(raionul Cahul), în colaborare cu colegi din
Republica Moldova.
Săpături arheologice preventive ori
supravegheri arheologice s-au executat în circa
20 de puncte, atât în Brăila-Orașul Vechi
(coordonate de Ionel Cândea, Costin Croitoru și
Vasile Vernescu), cât și în situl arheologic Brăila Brăilița (coordonate de Mirela Vernescu și Stănică
Pandrea). De asemenea, s-au efectuat cercetări
preventive la Șuțești – Biserica „Sf. Împărați
Constantin și Elena”, jud. Brăila (coordonate de
Costin Croitoru, Ionel Cândea și Stănică Pandrea).
Diagnoze arheologice, în vederea redactării
studiilor istorice necesare elaborării PUG-urilor, au
fost efectuate la UAT Viziru (colectiv S. Pandrea,
C. Croitoru), la UAT Surdila – Găiseanca, jud.
Brăila (colectiv S. Pandrea, C. Croitoru, V.
Vernescu) și la UAT Vădeni, jud. Brăila (colectiv C.
Croitoru, S. Pandrea, V. Vernescu).
De asemenea, s-a executat o diagnoză
arheologică a zonei inundabile din jurul
localităților Smârdan și Jijila, jud. Tulcea, ce va fi
afectată de proiectul de investiții „Pod suspendat
peste Dunăre în zona Brăilei” (colectiv: Ionel
Cândea, Stănică Pandrea, Costin Croitoru, Mirela
Vernescu, Valeriu Sîrbu).
Astfel, putem conchide că săpăturile
arheologice, din județul Brăila ori din alte zone,
evidențiază profesionalismul și prestigiul de care se
bucură cercetătorii instituţiei noastre.
Așa cum este cunoscut, pentru a obține
rezultate performante aceste cercetări implică
importante resurse financiare și umane, deoarece
culturile arheologice se dezvoltă și se extind, de
regulă, pe spaţii întinse, astfel că este necesară
colaborarea multor instituţii de specialitate din ţară,
câteodată şi din străinătate. Alături de arheologi, în
echipele de cercetare au fost cooptați și specialiști
din alte domenii, precum topografie, arhitectură,
geofizică, arheozoologie, antropologie etc.
În cazul săpăturilor preventive, a
supravegherilor arheologice, a diagnozelor și a
întocmirii documentației arheologice pentru PUGuri au fost obținute importante fonduri, deci
venituri suplimentare pentru instituția noastră.
Comunicări ştiinţifice. Ca rezultat a unei
munci profesioniste au fost obținute rezultate
deosebite, prezentate la numeroase manifestări
ştiinţifice (congrese, colocvii, simpozioane,

sesiuni), organizate de instituţii de specialitate din
ţară sau din străinătate, conținutul acestora
referindu-se atât la patrimoniul şi istoria Brăilei, cât
şi la fenomene istorice de interes naţional ori
internaţional.
Voi menționa, în continuare, participanții
instituției noastre și titlurile comunicărilor, în
funcție de tipurile de manifestări.
a). Comunicări la Sesiuni naţionale și
judeţene în România: 1) V. Sîrbu, Seb. Matei,
Arme și echipament militar descoperite în siturile
geto-dacice de la Pietroasa Mică-Gruiu Darii (jud.
Buzău), la Simposionul „La 65 de ani – muzeul
mereu tânăr”, Zalău, 6-8 octombrie 2016, 2) V.
Crișan, V. Sîrbu, P. Pupeză, Centrul rezidențial
dacic de la Covasna-Cetatea Zânelor, la Colocviul
„Ziua Cetății Zânelor”, Covasna, 7 august 2016, 3)
V. Sîrbu, Seb. Matei, Pietroasa Mică-Gruiu Dării
și Târcov-Piatra cu lilieci – două cetăți dacice de la
Curbura Carpaților, la Colocviul „Ziua Cetății
Zânelor”, Covasna, 7 august 2016, 4) C. Croitoru,
Cercetări recente pe Valea Gerului, jud. Galaţi, la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 19 mai
2016, 5) C. Croitoru, Cercetări recente în zona
fortificaţiei liniare dintre Traian și Tulucești,
judeţul Galaţi, la Sesiunea Naţională de
Comunicări Știinţifice a Muzeului „Vasile Pârvan”,
Bârlad, 20-21 mai, 2016, 6) C. Croitoru,
Geopolitică la Dunărea de Jos. Despre graniţa
s e p t e n t r i o n a l ă a M o e s i e i I n f e r i o a re , l a
Simpozionul Naţional „Bucovina – file de istorie”,
ediţia a XVIII-a, Suceava, 28-29 noiembrie 2016,
7) I. Cândea, Zonele istorice Mitropolia Proilaviei
și Cetatea Brăilei din cuprinsul orașului vechi
Brăila, la Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a
Orașelor din România „Locul centrelor istorice în
contextul urban actual”, Piatra Neamț, 19-21 mai
2016, 8) I. Cândea, Podul Brăiliței în memoria
brăilenilor: locul execuției eroului comisar
Alexandru Popovici, împușcat de germani în 1917,
la Sesiunea de comunicări științifice „Locuri ale
memoriei în spațiul urban”, Bistrița, 3-4 iunie 2016.
b) Comunicări la sesiuni internaționale în
România: 1) V. Sîrbu, D. Dăvîncă, Life and, after
life of Getae-Dacians children. Case Study:
Hunedoara – Grădina Castelului, 42nd
International Symposium In Memoriam
Constantini Daicoviciu, Caransebeș 9-11 martie
2016, 2) V. Sîrbu, P. Damian, Fortificațiile
arse/nearse din centrul getic de la CăscioareleD`aia parte (sec. IV-III a. Chr.), județul Călărași,
Colocviul internațional „Fortificații arse –
incendiu, tehnologie de edificare sau act
symbolic?”, Alun (jud. Hunedoara), 6-8 mai, 3) M.M. Ștefan, V. Sîrbu, D. Ștefan (Romania),
Decoding the monumental funerary space of
th
Hellenistic Kallatis. Tumuli, roads and plots, 15
International Colloquium of Funerary Archaeology
„Interdisciplinary Methods of Research for
Prehistorical and Protohistorical Funerary
th
th
Monuments”, Brăila, 20 -22 of May 2016, 4) L.
Oța, V. Sîrbu, Close to the Limes- Sarmatians from
Wallachia, Moldavia and Banat, 15th International
Colloquium of Funerary Archaeology
„Interdisciplinary Methods of Research for
Prehistorical and Protohistorical Funerary
Monuments”, Brăila, 20th-22th of May 2016, 5) V.
Sîrbu, D. Dăvîncă, Children Burials in Northern
Thracian Settlements during the Iron Age, 15th
International Colloquium of Funerary Archaeology
„Interdisciplinary Methods of Research for
Prehistorical and Protohistorical Funerary
th
th
Monuments”, Brăila, 20 -22 of May 2016, 6) V.

Sîrbu, Cazanele de bronz de tip scitic din zona
Dunării de Jos: analiză și semnificații, Sesiunea
internațională „Dunărea de Jos între Balcani şi
Carpaţi. Identităţi şi contacte culturale”, In
Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu, Călărași, 28-30
septembrie 2016, 7) V. Sîrbu, Două piese din argint
(„centuri” de tip Mramorac), din sec. VI-V a. Chr.,
aflate în patrimoniul Muzeului Banatului din
Ti m i ș o a r a , S i m p o z i o n u l i n t e r n a ț i o n a l
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie. Ediția
a IV-a: In Honorem Prof. univ. dr. Adrian BEJAN,
Timișoara, 26 noiembrie 2016, 8) C. Croitoru, Din
nou despre cursul Bârladului în antichitate, în
l u m i n a re i n t e r p re t ă r i i u n o r d e s c o p e r i r i
arheologice, Sesiunea Internaţională de
Comunicări Știinţifice „Arheologia Mileniului I p.
Chr.”, ediţia a XV-a, Ploiești, 25-27 august 2016, 9)
St. Pandrea, Relațiile dintre situl arheologic de la
Brăilița și siturile din jurul fostei Bălți Iglița, la
Sesiunea internațională „Dunărea de Jos între
Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte
culturale”, In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu,
Călărași, 28-30 septembrie 2016, 10) S. Pandrea,
Observații cu privire la începuturile culturii
Gumelnița in nord-estul Munteniei si sudul
Moldovei, la Sesiunea Internațională a Muzeului de
Istorie Națională și Arheologie „Pontica”,
Constanța, 6-8 octombrie 2016, 11) I. Cândea, O
ipoteză privitoare la edificarea unei biserici
(mănăstiri) în Brăila de către Mihai Viteazul
(1595), la Sesiunea internațională „Dunărea de Jos
intre Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte
culturale”, In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu,
Călărași, 28-30 septembrie 2016.
c) Comunicări la sesiuni internaționale
peste hotare: 1) V. Sîrbu, Structuri de apărare în
centrul getic de la Căscioarele-D`aia parte (sec.
IV-III a. Chr), la Conferința internațională
„Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tisonistrean”, la Saharna (Rep. Moldova), 14-16 iulie
2016, 2) Seb. Matei, V. Sîrbu, Târcov – o cetate
dacică din Subcarpații de Curbură, la Conferința
internațională „Fortificaţiile din epoca fierului în
spaţiul tiso-nistrean”, Saharna (Rep. Moldova), 1416 iulie 2016, 3) V. Sîrbu, The Horseman in the
northern Thracian Art (4th c. BC-1st c. AD),
Session T06J - The Horse in the Steppes of Eurasia
in the Bronze and Iron Ages, Archaeology,
th
I c o n o g r a p h y, M y t h o l o g y , l a 8 Wo r l d
Archaeological Congress, Kyoto, 28 august – 2
septembrie 2016, 4) V. Sîrbu, D. Ștefan, M. Ștefan,
Social discourses embedded in tumuli landscapes
of early Hellenistic Kallatis, International
Conference „The Formation and Transformation of
Space and Knowledge in Ancient Civilizations Signs of Place: A Visual Interpretation of
Landscape”, la Institut für Prähistorische
Archäologie, Freie Universität Berlin, 27-28 oct.
2016, 5) C. Croitoru, Un manuscris inedit despre
descoperiri monetare din sudul Moldovei, la Al
XVI-lea Simpozion de Numismatică, Chișinău, 2223 septembrie 2016, 6) C. Croitoru, Despre
navigaţia pe râul Bârlad în antichitate,
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, 14
decembrie 2016, 7) St. Pandrea, Oameni și pietre.
Despre preistoria de la Gurile Dunării,
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul –
Rep. Moldova, 23.11.201
Organizări de manifestări ştiinţifice
internaţionale.
th
a) în România: 15 International
Colloquium of Funerary Archaeology
„Interdisciplinary Methods of Research for
Prehistorical and Protohistorical Funerary
Monuments”, Brăila, 20th-22th of May 2016 (V.
Sîrbu, președintele Comitetului de organizare),
prestigioasă manifestare la care au luat parte 25 de
(continuare în pag. 10)
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cercetători, din șase țări, care au prezentat 18
comunicări. Colocviul a fost organizat de Muzeul
Brăilei „Carol I”, Comisia 30 a Uniunii Internaționale
de Studii Preistorice și Protoistorice și de Asociația de
Studii Funerare din România.
b) în străinătate: Cu ocazia 8 t h World
Archaeological Congress, de la Kyoto (Japonia), din
28 august – 2 septembrie 2016, V. Sîrbu, Cr. Schuster
(România) și D. Gergova (Bulgaria) au organizat
Sesiunea T06J cu titlul „The Horse in the Steppes of
Eurasia in the Bronze and Iron Ages, Archaeology,
Iconography, Mythology”, care s-a bucurat de un real
interes, comunicările prezentate urmând a fi publicate
în 2017.
Reviste și volume tipărite. A apărut numărul
XXII, pe 2016, al revistei „Istros”, editată de Muzeul
Brăilei „Carol I”, publicaţie de specialitate cu un
prestigiu deja recunoscut, atât în ţară, cât şi în
străinătate. Revista, bilingvă, este inclusă în baze
naţionale sau internaţionale de prestigiu (categoria
„B”), atât de Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din România, cât şi de European Science
Foundation – Standing Committee for the Humanities.
De evidențiat faptul că, pe lângă cercetători din
România, la acest număr au publicat studii și 11
cercetători din Rep. Moldova, Serbia, Polonia și
Grecia.
Volume tipărite: 1) I. Cândea, Cetatea Albă.
Cercetări arheologice și istorice/ Archaeological and
Historical Researches, Editura „Istros” a Muzeului
Brăilei „Carol I”, Brăila, 2) V. Sîrbu, C. Borangic,
Pumnalul sica la nordul Dunării (~200 a. Chr.-106 p.
Chr.). Semiotica marțială a puterii/Le poignard sica
au nord du Danube (~200 av. J.-C.-106 ap. J.-C.).
Sémiotique martiale du pouvoir, Editura Istros a
Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 3) Fl.
Costea, V. Sîrbu, L. Savu, A. Bălos, +R. Ștefănescu, A.
Gonciar, Racoș –„Piatra Detunată”, judeţul Braşov.
Monografie arheologică (I) - Epoca Bronzului:
cultura Wietenberg -, Muzeul Județean de Istorie
Brașov, Brașov, 2016, 4) V. Crișan, V. Sîrbu, P.
Pupeză, Covasna-Cetatea Zânelor. Un centru de
putere dacic din Carpații Orientali, Editura „Istros” a
Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 5) C.
Croitoru, Valea Mărului. Contribuţii arheologice și
documentare (I), Editura „Istros” a Muzeului Brăilei
„Carol I”, Brăila, 2016, 6) C. Croitoru, R. Mason, Carl
Schuchhardt's Contributions on Ancient Linear
Fortifications along the Lower Danube, Cluj-Napoca,
2016.
Editare de volume: 1) Late Prehistory and
Protohistory: Bronze Age and Iron Age. Proceedings
of the XVII UISPP World Congress (1–7 September,
Burgos, Spain).Volume 9 / Sessions A3c and A16a. 1.
The Emergence of Warrior Societies and its
Economic, Social and Environmental Consequences.
Edited by Fernando Coimbra and Davide Delfino. 2.
Aegean-Mediterranean Imports and Influences in the
Graves from Continental Europe - Bronze and Iron
Ages. Edited by Valeriu Sîrbu and Cristian Schuster.
ISBN 9781784912970, Archaeopress Archaeology.
Oxford, 2016, 2) Funerary Practices during the
Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast
Europe, Proceedings of The 14 th International

Colloquium of Funerary Archaeology, Čačak, Serbia,
24th-27th September 2015 (Edited by. Valeriu Sîrbu,
Miloš Jevtić, Katarina Dmitrović, Marija Ljuština),
Čačak-Beograd, 2016.
Studii și articole tipărite în reviste și volume
de specialitate:
a) în România: 1) L. Oța, V. Sîrbu, Prima etapă
de pătrundere a sarmaților în Muntenia, Acta Musei
Tutovensis. Istorie veche și Arhrologie, XII/2. In
Honorem Ion Ioniță Octogenarii, 2016, p. 147-167, 2)
V. Sîrbu, Două descoperiri din sec. V-IV a. Chr. din
estul Munteniei: mormântul de la Râmnicelu (jud.
Brăila) și cazanul de la Ograda (jud. Ialomița),
Thraco-Dacica, VI-VII (XXIX-XXX), 2014-2015, p.
51-60, 3) L. Oța, V. Sîrbu, Aproape de limes – sarmații
din Muntenia, Moldova, Crișana și Banat / Close to
the limes – Sarmatians from Wallachia, Moldavia,
Crișana and the Banat, Istros 22, 2016, p. 207-257, 4)
V. Sîrbu, D. Dăvîncă, Înmormântări de copii în
așezările tracilor nordici în Epoca Fierului / Children
Burials in Northern Thracian Settlements During the
Iron Age, Istros 22, 2016, p. 301-350, 5) C. Croitoru,
Un topor medieval descoperit la Mândrești, judeţul
Galaţi, Zargidava, XV, 2016, p. 92-106, 6) C.
Croitoru, Novel Coin Finds in the Collection of the
Museum of Oltenia in Craiova, Journal of Ancient
History and Archeology, 3/1, 2016, p. 43-46, 7) C.
Croitoru, Monede descoperite, monede pierdute:
despre piesele numismatice de la Smulţi, jud. Galaţi,
Acta Musei Tutovensis, XII, 2016, p. 111-119, 8) C.
Croitoru, Despre o așezare a „dacilor liberi” la
Mândrești, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, în
vol. Arheologia mileniului I p. Chr. V. Identităţi și
schimburi culturale în mileniul I p. Chr. (Ed. B.
Ciupercă), Brăila, 2016, p. 41-59, 9) I. Cândea, Un
document inedit de la Constantin Mavrocordat (1732)
în colecțiile Muzeului Brăilei „Carol I”, Istros, XXII,
2016, p. 467-472.
b) în străinătate: 1) V. Sîrbu, C. Borangic,
Curved dagger of the sica type from the northdanubian Dacian graves (2nd c. BC-2nd c. AD), p.
333-357, în Funerary Practices during the Bronze and
Iron Ages in the Central and Southeast Europe (Eds.
V. Sîrbu, M. Jevtić, K. Dmitrović, M. Ljuština).
Proceedings of The 14th International Colloquium of
Funerary Archaeology in Čačak, Serbia, 24th-27th
September 2015, Čačak-Beograd, 2016, 2) V. Sîrbu,
Seb. Matei, Southern and Pontic Amphorae found in
several Getae Necropolises in the Lower Danube Area
(5th-3th c. BC), p. 187-196 și 3) M.-M. Ștefan, V.
Sîrbu, Early-Hellenistic barrel-vaulted tombs from
Kallatis, p. 211-221, ambele în Late Prehistory and
Protohistory: Bronze Age and Iron Age. Proceedings
of the XVII UISPP World Congress (1–7 September,
Burgos, Spain).Volume 9 / Sessions A3c and A16a. 1.
The Emergence of Warrior Societies and its
Economic, Social and Environmental Consequences.
Edited by Fernando Coimbra and Davide Delfino. 2.
Aegean-Mediterranean Imports and Influences in the
Graves from Continental Europe - Bronze and Iron
Ages. Edited by Valeriu Sîrbu and Cristian Schuster.
ISBN 978 1 78491 297-0, Archaeopress Archaeology,
Oxford, 2016, 4) L. Oța, V. Sîrbu, The Early
Settlement of Sarmatians in Wallachia, Tyragetia, X
(XXV), 1, p. 261-284, Chișinău, 2016, 5) V. Sîrbu, V.
Bârcă, Figurative Representations on the Phalerae

Found between the Ural, the Caucausus and the
Balkan Mountains (2nd - 1st Century BC), în volumul
Western-Pontic Culture Ambience and Pattern: In
Memory of Eugen Comşa (Eds. L. Nikolova, M.
Merlini, Alex. Comşa), Berlin, 2016, p. 272-321, 6) C.
Croitoru, Valul roman Traian-Tulucești. Noi
perspective în lumina unor cercetări recente. 1.
Despre un stadiu al cunoștinţelor, în vol. Actele
Conferinţei Internaţionale „Perspectivele și
problemele integrării în spaţiul european al cercetării
și educaţiei”, Cahul, 7 iunie, 2016, vol. II, Cahul,
2016, p. 313-319, 7) C. Croitoru, Topoare medievale
identificate în judeţul Galaţi, Tyragetia, X [XXV], nr.
1, 2016, p. 333-344.
Numeroase alte studii şi articole au fost predate
la tipar, iar câteva cărţi se află în pregătire, dar ele vor
fi menţionate în numărul din 2018 al ziarului.
Expoziţii temporare. S-au organizat
expoziţiile temporare „Lămpi antice din colecția
Muzeului Brăilei „Carol I” (C. Croitoru, M.
Dumitrescu, C. Istrate și V. Vernescu) și „Din trecutul
tehnicii românești. Metoda Iordăchescu de translare a
monumentelor și clădirilor”, la sediul Universității de
Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – Rep.
Moldova (I. Cândea și C. Croitoru).
Serile muzeale „Situl arheologic de la Brăilița.
Noi interpretări” și „Arheologia brăileană, încotro?”,
ultima dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului, au
fost susținute de Stănică Pandrea la Muzeul Brăilei
„Carol I”.
Conferința „Carol I în istoria românilor”,
susținută de Ionel Cândea, la sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” (10 mai 2016). Vizionare de filme
documentare, realizate cu ocazia vizitei Familiei
Regale la Brăila. Eveniment organizat cu prilejul
împlinirii a 150 de ani de la întemeierea unei dinastii în
România.
Conservarea și restaurarea patrimoniului.
S-a achiziționat aparatura necesară și s-au luat măsuri
pentru asigurarea condițiilor optime de conservare și
protejare a bunurilor culturale de patrimoniu supravegherea și întreținerea aparatelor de
dezumidificare și purificare a aerului în depozite
(activități efectuate de Manuela Dumitrescu, CamiManuela Istrate și Vasilică Vernescu).
S-a restaurat o parte a materialului ceramic și a
pieselor din metal descoperite în săpăturile preventive
și sistematice, atât din situl Brăila - Orașul Vechi,
Brăilița, cât și de pe alte șantiere unde au fost implicați
arheologi ai instituției noastre (operațiune efectuată de
Maghița Nechifor și Constanța Vâlcu, restauratoare).
Evidență. S-au introdus 3300 de piese în
inventarul electronic al secției (Cami-Manuela Istrate
și Manuela Dumitrescu), care acum include un număr
de peste 12.300 de bunuri în acest format, și s-au
realizat peste 100 de fișe de conservare la piesele
selectate pentru diverse expoziții (Manuela
Dumitrescu, conservatoare).
S-au desenat, în creion şi tuş, 170 de piese din
colecțiile arheologie preistorică, antică și medievală,
atât pentru evidență, cât și pentru publicare științifică
(Cami-Manuela Istrate).
Diverse. Ionel Cândea şi Valeriu Sîrbu sunt
conducători de doctorate la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi şi, respectiv, la Institutul de Arheologie
„V. Pârvan” din Bucureşti al Academiei Române. De
asemenea, Ionel Cândea a fost ales membru
corespondent al Academiei Române, eveniment care
reprezintă atât o realizare personală deosebită, cât și
unul prestigios pentru instituția noastră.
Desigur, în afară de aceste activități, se adaugă
altele de rutină, așa cum sunt ghidajul vizitatorilor,
inventarierea pieselor descoperite și restaurate,
evaluarea bunurilor culturale etc., dar care nu
constituie tema acestei prezentări.

Telița-Celic Dere - Complexe din așezare
WAC8 - Kyoto, aspect din timpul lucrărilor sesiunii
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Al 15-lea Colocviu Internațional de Arheologie Funerară –
„Metode interdisciplinare în cercetarea monumentelor funerare preistorice și protoistorice”/
„Interdisciplinary Methods of Research for Prehistorical and Protohistorical Funerary Monuments”,
Brăila, 20-22 Mai 2016
La Brăila, în perioada 20-22 mai 2016, s-a
desfășurat Al 15-lea Colocviu Internațional de
Arheologie Funerară, organizat de Muzeul
Brăilei „Carol I”, Comisia 30 a Uniunii
Internaționale de Științe Preistorice și
Protoistorice și Asociația de Studii pentru
Arheologie Funerară din România.
Această manifestare se înscrie în seria
colocviilor internaționale organizate sub egida
celei mai prestigioase organizații de specialitate
din lume, anume International Union for
Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),
astfel că prestigiul științific și organizatoric al
Muzeului Brăilei ”Carol I” va fi și mai bine
cunoscut în lume.
Astfel de manifestări științifice au mai
avut loc, din 1993, atât în România (de ex., la
Brăila, Tulcea, Buzău, Sibiu, Bistrița), cât și în
alte țări, ca Bulgaria (1993), Serbia (2015),
Spania (2014), Brazilia (2011).

Deschiderea oficială a colocviului

La colocviul de la Brăila s-au susținut 18
comunicări de către 25 de cercetători, de la
prestigioase universități, institute de arheologie
sau muzee, din România, Republica Moldova,
Bulgaria, Serbia, Polonia și Grecia.
Tematica colocviului, așa cum se poate
observa, s-a referit la modul cum noile tehnologii
(de tip survey, lidar, geofizica, teledecția
satelitară) sau alte discipline (de ex.,
antropologia, paleopatologia, arheozoologia) pot
contribui la o mai aprofundată și complexă
cunoaștere a monumentelor funerare, implicit a
societății și vieții spirituale din vremurile
îndepărtate.
Din punct de vedere geografic
comunicările s-au referit la o arie largă, din
Anatolia de vest și Marea Egee până în Europa
Centrală, din nordul Europei până la Marea
Mediterană și Marea Adriatică. Perioada
abordată de cercetători în comunicări a fost de

Aspect din timpul lucrărilor colocviului

peste trei milenii, anume din epoca bronzului
până în Antichitate.
Studierea unor fenomene specifice pe
spații largi și pe o perioadă îndelungată a permis
evidențierea nu doar a unor elemente de
continuitate și discontinuitate în practicile
mortuare ale populațiilor, ci și a unor complexe și
interesante procese istorice.
Suntem convinși că volumul, ce include
comunicările de la acest colocviu funerar, tipărite
în revista „Istros”, nr. 22, pe 2016, prin tematica
sa variată, prin condițiile grafice excelente de
tipărire și prin faptul că studiile sunt în limbi de
circulație internațională, va contribui la o mai
profundă cunoaștere a unor fenomene istorice și
va conferi manifestării științifice de la Brăila un
binemeritat prestigiu internațional.

Excursie documentară cu participanții la colocviu

DIAGNOZA ARHEOLOGICĂ A TERITORIULUI COMUNEI SURDILA GĂISEANCA, JUD. BRĂILA
În perioada aprilie – octombrie 2016, specialiștii Muzeului Brăilei ”Carol I” – arheologii
Stănică Pandrea, Costin Croitoru și conservatorul Vasilică Vernescu, împreună cu inginerul
topograf Octavian Roman, au realizat o diagnoză arheologică a teritoriului comunei Surdila
Găiseanca, jud. Brăila, un spațiu care se constituie într-un culoar care face legătura între Valea
Buzăului (la nord) și Valea Călmățuiului (la sud).
Scopurile diagnozei de teren au fost: a) identificarea în teren a zonelor cu potențial
arheologic amintite în izvoarele istorice și în studiile de specialitate, inclusiv identificarea
amplasamentului castrului roman de pe teritoriul satului Filipești; b) identificarea unor noi situri
arheologice ori a unor zone cu potenţial arheologic; c) identificarea monumentelor tumulare de
pe teritoriul comunei Surdila Găiseanca.
Demersul nostru a pornit de la evidenta discrepanță dintre sursele scrise, situația descrisă
în Repertoriul Arheologic Național și informațiile cartografice mai vechi sau mai noi, disponibile
online pe site-ul Geo-Spatial.org al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii București
(http://geo-spatial.org/harti/).

În urma coroborării tuturor rezultatelor obţinute în teren, prin cercetări perieghetice și
prin executarea de microsondaje stratigrafice, putem creiona o imagine generală asupra
trecutului zonei de câmpiei situată între actualele văi ale Buzăului și Călmăţuiului.
Rezultatele pot fi împărţite în două mari categorii:
1. date referitoare la vechiul aspect geografic al zonei;
2. date referitoare la intervenţiile antropice;
1. Date referitoare la vechiul aspect al zonei
Azi, teritoriul UAT Surdila Găiseanca are aspectul unei câmpii brăzdate de văi părăsite,
privaluri și cuvete și din care se ridică spre cer mai multe movile. Aspectul actual se datorează
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din 2/2 secolul XX și intervenţiilor antropice din ultimii 20
ani, care au distrus lucrările efectuate în anii 70-80 ai secolului trecut.
În urma cercetărilor de teren am ajuns la concluzia că actualul aspect al câmpiei este total
diferit de cel din trecut și că vechiul aspect al câmpiei a fost definitiv schimbat de lucrările de
amenajare hidrologică din anii '70 – '80 ai sec. XX, când toate pâlcurile de pădurile au fost tăiate,
iar pintenii de terasă au fost tăiați, iar cu sedimentul
dizlocat au fost umplute/colmatate bălţile și vechile
cursuri/albii de ape temporare; se mai păstrează doar
două cuvete ale unor lacuri aflate la nord de Filipești
și la sud de Găiseanca (care se umplu periodic la ploi
mari ori la topirea ninsorilor).
O scurtă privire a hărţilor satelitare permite
identificarea unor vechi cursuri de apă, azi desecate.
Între actualul curs al Buzăului și actualul curs al
Călmăţuiului, între satele Filipești (la nord) și UlmuCireșu (la sud) există un culoar de acces, care pe
vechile hărţi este numit Valea Buzăelului.
Numeroasele urme de meandre ale Buzăelului arată
că acest pârâu a curs de la nord înspre sud.
Până la desecările din anii 70 ai sec. XX,
zona a rămas una inundabilă, pentru că la viituri
mari, culoarul Buzăelului era umplut atât cu apele
Buzăului cât și cele ale Călmăţuiului. Acest fapt este
dovedit de izvoarele cartografice care prezintă
existenţa unor lacuri permanente, precum Lacul
Orășinca ori Lacul Brateșul.
Ceea ce putem afirma cu siguranţă, este că
pe teritoriul de azi al comunei Surdila Găiseanca a
existat un curs de apă, numit Buzăel care făcea
legătura între cursul Buzăului și cel al Călmăţuiului.
Acest culoar este de fapt sectorul sudic al unui drum

Stănică PANDREA, Costin CROITORU
(continuare în pag. 12)
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de acces mai larg care leagă cursul Călmăţuiului de cursul Siretului, un drum ce pleca din zona
Ulmu – Cireșu (la sud) trecea prin zona Șuţești – Râmnicelu (în centru) și ajungea în zona
Gulianca – Măxineni (în nord). Sectorul sudic al acestui drum de acces îl reprezintă zona cuprinsă
între satele Găiseanaca (la sud) și Filipești (la nord).
2. Date referitoare la prezenţa urmelor de locuire umană (vestigii arheologice)
2.1. Tumulii. Deosebit de importantă pentru noi, arheologii, este prezenţa numărului
mare de monumente funerare tumulare, dar mai ales dispunerea lor spaţială. Ele se află dispuse în
linie, de la nord la sud pe malul stâng al fostului pârâu Buzăel. Movilele marchează acest
drum/cale de acces, care leagă Valea Călmăţuiului cu Valea Buzăului și cu Valea Siretului.
Movilele au îndeplinit un important rol și în marcarea traseelor de transhumanţă. De
aceea, nu este întâplător faptul că Movila Arman, care desemnează un loc de întrunire/adunare a
păstorilor, se află între mai multe „târle”, care au constituit vechea vatră a satului Găisenca.
Cercetărilor de teren, de tip survey au avut ca scop identificarea în teren a movilelor
despre care aveam informații scrise ori surse topografice (vechi hărți austriece și planuri
directoare de tragere). În urma acestora am identificat pe teren următoarele movile:
Movila Trei Beșici. Este aproape distrusă de arături. Se mai păstrează pe o suprafașă cu
diametrul de max. 5m și mai are o înălțime de max. 1,5 m.
La Trei Movile. De fapt, sunt două movile situate la cca. 100 m una de alta. Deși sunt
arate, se mai păstrează pe o înălțime de cca. 2 m. Pericolul cel mai mare îl reprezintă faptul că
peste ele trece instalația de irigații, iar apa ce vine de sus are caracterul unei ploi care spală
permanent sedimentul.
Movila Manolache. Sunt de fapt două movile, situate la cca. 100 m una de alta. Sunt
puternic afectate de arături, mai ales cea cu înălțimea mai mică (Movila Manolache 02). Pe
Movila Manolache 01 există și un marcaj topografic.
Movila lui Miron. Deși este arată, încă este vizibilă. Se mai păstrează pe un diametru de
cca 8 m și are o înălțime de max. 1,7-2 m.
Movila Oghiala. Este cea mai bine păstrată movilă. Are diametrul de cca. 8 m și o
înălțime de cca 4 m. Datorită înălțimii sale, nu poate fi arată decât la poale.
Movila La Arman. Este cunoscută și cu numele de Movila Givola. Se află în zona vechii
vetre a satului Găiseanca, pe malul drept al Buzoelului. Este puternic afectată de lucrările de
amenajări hidrotehnice din zona vechii așezări. Araturile recente o distrug continuu. Este vizibilă
doar după ce vegetația dispare (din octombrie până în aprilie).
2.2. Zonele cu potenţial arheologic.
Cercetările de teren efectuate la nord de satul Filipești au condus la identificarea a trei
zone cu potenţial arheologic. Ele sunt dispuse pe pinteni de terasă ce înaintau în lunca Buzăelului.
Pe acești pinteni de terasă au fost descoperite vestigii arheologice ce se datează din preistorie
(epoca timpurie a bronzului), până în evul mediu (sec. XVII).
Filipești - Zona 1. Staţia de pompare a apei. Anterior, aici au fost descoperite în mod

fortuit, două morminte de înhumaţie ce se datează din secolele III p. Chr. și aparţin sarmaţilor.
Actualmente, la suprafaţa terenului (pășune) nu pot fi sesizate materiale arheologice. În cadrul
microsondajelor efectuate am identificat un complex de locuire de tip bordei din secolul XVII, cu
inventar ceramic bogat. În momentul de faţă nu putem preciza dacă este vorba despre o prezenţă
izolată sau dacă ne aflăm în prezenţa unei vetre de locuire.
Filipești - Zona 2. Aflată la câteva sute de metri sud-est de punctul precedent, în imediata
vecinătate a limitei satului, este deosebit de bogată în material arheologic. Acesta este reprezentat
de fragmente ceramice de factură locală și importuri romane – toarte și pereţi de amfore
caracteristice secolelor IV-V p. Chr. (cultura Sântana de Mureș). Sunt reprezentate cele două
„specii” mari ale ceramicii caracteristice culturii Sântana de Mureș. În fine, în același punct am
descoperit frecvent și „cioburi” smălţuite și nesmălţuite aparţinând cel mai probabil evului
mediu târziu, secolele XVIII-XIX. Dincolo de acestea, un alt element constant îl reprezintă
prezenţa unor fragmente ceramice cu decor vălurit, lucrate din pastă cărămizie cu impurităţi în
compoziţie, arsă inegal, specifice secolelor X-XI (cultura Dridu).
Filipești - Zona 3. Se află la marginea nord-estică a satului, spre Mircea Vodă, de
asemenea pe marginea terasei înalte. Pe o zonă apreciabilă ca dimensiuni se află vestigii
numeroase din câteva epoci istorice. Având în vedere prezenţa unor bulgări de lipitură provenind
de la pereţii locuinţelor, ne aflăm desigur în zona unor așezări din preistorie / antichitate.
Cel mai vechi material ceramic este din epoca bronzului; cele mai multe fragmente sunt
lucrate din pastă de calitate inferioară, având în compoziţie pietricele negre și prezentând pe
suprafaţa exterioară urme de luciu. Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri este
reprezentată de un fragment de măciucă din piatră, foarte bine șlefuită. Este vorba despre un
artefact deosebit, nu doar în ceea ce privește semnificaţiile sale istorice, dar și pe criteriul rarităţii,
spre exemplu pe teritoriul judeţului Brăila doar două astfel de exemplare mai fiind cunoscute.
Din punct de vedere cronologic, următorul nivel este reprezentat de vestigii aparţinând
secolelor IV-V p. Chr. Acestea sunt reprezentate de ambele categorii ceramice, cea lucrată din
argilă fină, omogenă, modelată cu roata, arsă inoxidant, cu peretele cenușiu-deschis, compact,
dur, acoperit cu angobă cenușie-deschisă, lustruită, respectiv cea „zgrunţutoasă”, lucrată din
argilă cu mult nisip, uneori cu bobul mare în compoziţie, modelată cu roata, arsă inoxidant,
peretele și angoba fiind de asemenea cenușii.
Ca și în punctul precedent, confirmând explozia demografică specifică perioadei
secolelor IX-X, am identificat numeroase fragmente ceramice lucrate cu roata, din pastă cu nisip
și microprundișuri în compoziţie, supusă unei arderi incomplete, păstrând decorul inconfundabil
al culturii Dridu.
Deși mai puţine, nu lipsesc nici unele fragmente ceramice, preponderent medievale
(databile în secolele XVII-XVIII), atât smălţuite, cât și nesmălţuite. Acestea aparţin unui
repertoriu variat de decoruri și forme, provenind în special de la recipiente de masă: căni,
străchini, farfurii, urcioare.
Cercetările de teren efectuate la sud de satul
Găiseanca au condus la identificarea vechii vetre a
satului. Vechea vatră a satului Găiseanca este
situată la cca. 3 km sud de marginea sudică a satului
actual Găiseanca. Apare pe hărți austriece de la
sfârșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX. Acum
poate fi identificată doar datorită prezenței unor
cruci de piatră, aflate pe un grind aflat într-o fostă
zonă inundabilă. Locul este cunoscut și sub numele
de cimitirul vechi. Crucile de piatră au înscriși și anii
când au fost ridicate, ceea ce le datează la sfârșitul
sec. XVIII.
Concluziile care se desprind de pe urma
cercetărilor noastre sunt de natură știinţifică –
arheologică. Cercetarea întreprinsă, chiar dacă se
află în forma iniţială, a îmbogăţit sfera cunoștinţelor
despre trecutul Văilor Călmăţuiului și Buzăului. În
domeniul reconstituirii paleomediului datele
obţinute ne permit să reconstituim paleogeografia
Câmpiei Bărăganului, pe sectorul dintre Buzău și
Călmăţui. Acum, se poate recrea imaginea mediului
natural din preistorie și antichitate, precum și
raportul dintre mediul natural și comunităţile
umane preistorice și antice situate în luncile acestor
râuri.
Referitor la vestigiile arheologice, reiterăm
faptul că au fost descoperite urme de locuire ce se
datează din preistorie (epoca timpurie a bronzului,
cca. 3500 – 2500 a. Chr.), antichitate (secolele II p.
Chr., respectiv secolele IV-V p. Chr.), începutul
evului mediu (secolele X-XI) și evul mediu
(secolele XVI – XVII).

Stănică PANDREA, Costin CROITORU
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MUZEUL BRĂILEI „CAROL I” ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Debutul anului 2016 a fost marcat, între alte
activităţi specifice desfășurate în cadrul Muzeului
Brăilei „Carol I”, de încheierea unui protocol de
colaborare cu trei dintre cele mai reprezentative
instituţii de cultură din Republica Moldova: Academia
de Știinţe a Moldovei prin Institutul Patrimoniului
Cultural, Agenţia Naţională Arheologică și
Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, ce
vizează în mod special „promovarea patrimoniul
cultural naţional” prin acțiuni comune. Conform
acestuia (punctul 14), Muzeul Brăilei „Carol I” va lua
parte la acţiunile preconizate prin intermediul
specialiștilor săi, prof. univ. dr. Ionel Cândea –
arheolog expert; cercet. șt. gr. II, dr. Costin Croitoru –
arheolog expert și Vasilică Vernescu – conservator
gradul IA. În acest context au fost concretizate o serie
de activităţi pe care le vom nuanța în continuare.
Primul proiect comun desfășurat a fost cel
denumit de partenerii noștri „Patrimoniul culturalistoric al comunei Crihana Veche, Raionul Cahul,
Republica Moldova: cercetare, valorificare și
promovare”. În consecinţă, arheologul Costin
Croitoru și conservatorul Vasile Vernescu au participat
la cercetările arheologice de la Crihana Veche, în
cadrul unui colectiv extins format din arheologii Ion
Ciobanu, Sergiu Popovici și Serghei Agulnikov
(Institutul Patrimoniului Cultural), dar din care au
făcut parte, pentru cercetări interdisciplinare, între
alții, antropologul dr. Angela Simalcsik de la
Academia Română, Centrul de Cercetări
Antropologice „Olga Necrasov”, și arheozoologul dr.
Luminița Bejenaru de la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iași. Multe dintre activităţile specifice au fost
susţinute pe toată durata cercetărilor de către studenţii
Facultății de Filologie și Istorie din cadrul
Universităţii de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul,
coordonaţi de către șeful catedrei, conf. univ. dr. Ion
Ghelețchi. S-a vizat investigarea a trei tumuli. În

primul dintre aceștia au fost identificate 23 de
morminte, cel mai vechi datând din perioada
eneolitică, altele din epoca bronzului timpuriu (fiind
reprezentate prin descoperiri culturile Jamnaja,
Katakombnaja, Mnogovalikovaja și Sabatinovka),
două aparţinând sarmaților (unul dintre aceștia insolit,
depus cu fața în jos, celălalt cu un bogat inventar
funerar; alături de pumnalul din fier, distinctiv, fiind
prezente și câteva importuri romane) şi un mormânt ce
aparţine triburilor medievale târzii ale tătarilor nogai.
În ceea ce privește descoperirile din ceilalți tumuli,
notăm doar identificarea unui mormânt aparținând
unui războinic scit, depus împreună cu o spadă de tip
akinakes, două vârfuri de lance și peste 60 de vârfuri
de săgeți cu trei aripioare, din bronz.
Rezultatele spectaculoase ale acestor cercetări
în special, dar și cele ale întreg proiectului în general,
au fost prezentate public la Muzeul Brăilei „Carol I”,
într-o suită de conferinţe, după cum urmează: Ion
Ciobanu, Sergiu Popovici, Serghei Agulnikov
(Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei),
Rezultatele cercetărilor arheologice de salvare de pe
moşia comunei Crihana Veche; Angela Simalcsik,

Robert Simalcsik (Centrul de Cercetări Antropologice
„Olga Necrasov” Academia Română - Filiala Iasi),
Indicatori ocupaționali identificați pe scheletele
descoperite la Crihana Veche; Raisa Osadci, Carolina
Cotoman (Centrul de Etnologie al Institutului
Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei), Cercetările etnografice de la Crihana
Veche. Rezultate generale. Alături de distinși oameni
de cultură și un public numeros, manifestarea s-a
bucurat de prezența staff-ului Universitatăţii de Stat
„B. P. Hașdeu” din Cahul: rectorul – prof. univ. dr. hab.
Andrei Popa și prorectorii conf. univ. dr. Sergiu
Cornea și lector univ. Oleg Danilceac, respectiv a
studenților universității care au binemeritat prin
aportul la acțiunile amintite.
Și la alma mater din Cahul au fost susţinute o
serie de prelegeri publice ce s-au bucurat de un real
interes. Conferința Mănăstirea fortificată Măxineni.
Un monument deosebit de la Matei Basarab
susținută de prof. univ. dr. Ionel Cândea a familiarizat
auditoriul numeros cu cel mai vechi monument
religios păstrat în județul Brăila, pe drumul anevoios,
parcurs pe durata a patru decenii, de la cercetare la
restaurare. În acest sens, Universităţii de Stat „B. P.
Hașdeu”, respectiv Facultății de Filologie și Istorie lea fost prezentată și oferită medalia „Restaurarea
Mănăstirii Măxineni – 40 de ani de cercetări
arheologice și istorice (1976-2016)”. Cu același prilej
rectorul prof. univ. dr. hab. Andrei Popa i-a oferit o
diplomă de excelență prof. univ. dr., membru
corespondent al Academiei Române, Ionel Cândea
„pentru dedicare și consecvență în promovarea
valorilor culturale românești și a istoriei naționale”.
Conferința prezentată de cercet. șt. gr. II, dr.
Stănică Pandrea, Oameni și pietre. Despre preistoria

spațiului de la Dunărea de Jos a vizat, înainte de
toate, reconstituirea și interpretarea mediului natural
în care comunităţile preistorice de la Dunărea de Jos
au conviețuit, pe baza unor studii aprofundate de
geografie istorică, dar și a rezultatelor unor
investigații interdisciplinare, paleobotanice,
arheozoologice etc.
Prelegerea susținută de conf. univ. dr. Costin
Croitoru, Despre navigația pe râul Bârlad în
antichitate a fost, în fapt, un curs festiv de închidere a

semestrului universitar la Universitatea de Stat „B. P.
Hașdeu” din Cahul. Pornind de la izvoare istorice
scrise care precizează clar faptul că, până în evul
mediu, râul Bârlad se vărsa direct în Dunăre, autorul
sugerează utilizarea sa drept cale de acces pentru
variate produse comerciale încă din antichitate când,
undeva pe cursul său, este atestat un „navigator al
grecilor”.
O altă manifestare desfășurată în acest context
a fost organizarea și vernisajul expoziției fotodocumentare temporare „Din istoria recentă a
tehnicii românești. Metoda Iordăchescu de translare
a monumentelor și clădirilor”. În cadrul expoziţiei a
fost prezentată publicului metoda inovativă a
ilustrului brăilean, inginer dr. Eugeniu Iordăchescu,

care a contribuit determinant la salvarea unor edificii
de cult din România, monumente istorice datând din
secolele XVI-XVIII, aflate în zonele cele mai afectate
de tăvălugul sistematizării urbane promovate de
regimul totalitar în anii '80 ai veacului trecut.
Tot în cadrul Facultății de Filologie și Istorie a
fost lansat și volumul „Valea Mărului. Contribuții
arheologice și documentare (I), editura Istros a
Muzeului Brăilei «Carol I», Brăila, 2016”. Cartea,

rod al cercetărilor arheologice și documentare
întreprinse în ultimii cinci ani, a fost introdusă de către
cercet. șt. gr. II, dr. Stănică Pandrea de la Muzeul
Brăilei „Carol I”, membru al colectivului de cercetare
și conf. univ. dr. Ion Ghelețchii, șeful catedrei de
Istorie. Autorul, Costin Croitoru a prezentat
auditoriului „Odiseea cercetărilor arheologice de la
Valea Mărului”, care a rezumat în imagini „germenii”
volumului.
O serie de manifestări oarecum distincte
vizează interesul manifestat de către mediul
universitar și (nota bene!) administrația locală din
Cahul în privința monumentului „Valul lui Traian”.
Dat fiind faptul că Muzeul Brăilei „Carol I” și-a trasat
de ceva vreme una dintre direcțiile de cercetare tocmai
spre investigarea și valorificarea fortificațiilor liniare
de la Dunărea de Jos – cu rezultate cunoscute și
apreciate, a fost invitat, prin specialiștii săi, la acțiuni
ce preconizează introducerea în circuitul public și
ulterior turistic a „troianului” din zona Moldovei
meridionale. Costin Croitoru a prezentat rezultatele
cercetărilor asupra unora dintre valurile de la Dunărea
de Jos, respectiv unele direcții de promovare și
valorificare la Conferinţa Știinţifică Internaţională
„Perspectivele și Problemele Integrării în spaţiul
European al Cercetării și Educaţiei” (Cahul, 7 iunie,
2016), respectiv la Seminarul de lucru Strategia
privind valorificarea vestigiilor antice romane –
Valurile lui Traian – resurse culturale pentru
colaborare și dezvoltare sustenabilă
transfrontalieră, implementat de Fundaţia
Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul, în parteneriat
cu Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova și
Agenția pentru Dezvoltare și Integrare Europeană
„Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina în
colaborare cu Asociaţia Agenţiilor Locale pentru
Democraţie - ALDA, Comitetul Naţional al Muzeelor
ICOM Moldova prin programul internaţional
„CHOICE – Patrimoniu Cultural (Cahul, 17
noiembrie 2016).

Încheind această succintă prezentare a
manifestărilor conjugate ale instituțiilor de cultură de
pe ambele maluri ale Prutului, cum spuneam, exclusiv
în beneficiul promovării patrimoniul cultural
naţional, ne exprimăm convingerea că, și în anii
următori, vom putea da măsura unei generații
puternic dedicată sentimentelor și valorilor
naționale!

Costin CROITORU
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ETNOGRAFIE
SECȚIA ETNOGRAFIE A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” ÎN ANUL 2016
Activități desfășurate la Secția Etnografie
(manifestări cultural-educative, expoziții temporare, ateliere, lecții practice ș.a.)
Luna ianuarie a fiecărui an
este luna manifestărilor dedicate
primei atestări a orașului Brăila (20
ianuarie 1368). Expoziția de grafică
aparținând Constanței Abălașei
Donosă, artist plastic și scriitor, Așa
am învățat să iubesc Brăila, a marcat
acest moment aniversar. Lucrările
prezentate în expoziție au purtat pașii
vizitatorilor pe străzile orașului
vechi, pe malurile Dunării și în alte
locuri pline de pitoresc (Blasova,
Lacu-Sărat).
Ve n i r e a p r i m ă v e r i i ș i
Sărbătorile Pascale au fost marcate
prin activități multiple, desfășurate la
sediul secției Etnografie în
colaborare cu Asociația Vatra
Hărmanului, Hărman, Brașov:
- Tradiții de Paști din Sudestul Transilvaniei, expoziție de ouă
încondeiate
- Atelier de încondeiat ouă cu
elevi ai Școlii Constantin Sandu
Aldea

- Povești încondeiate cu
Poveștile Iei Brăila-Galați
(Biblioteca Județeană „Panait
Istrati”, Brăila)
Pe parcursul desfășurării
activităților am beneficiat de prezența
dlui Adrian Micu și a membrilor
asociației. Pentru prima dată în
istoricul activităților de acest gen care
se desfășoară în Brăila un meșter și
ucenicii lui au împărtășit celor
prezenți tainele meșteșugului,
simbolurile și semnificația
ornamentației ouălor încondeiate.
Vatra Hărmanului a oferit un
spectacol de muzică tradițională
cântată la nai și tulnic.
Alte activități:
- Participarea cu piese
etnografice la expoziția Lumină din
lumină, organizată de Primăria
Municipiului Brăila și alte instituții
brăilene la „Casa Petre ȘtefănescuGoangă”.
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- Reprezentarea Muzeului
Brăilei „Carol I” la manifestarea
Brăila în miniatură organizată de
Primăria Municipiului Brăila și
desfășurată în Grădina Publică.
Noaptea Muzeelor 2016 a
fost întâmpinată cu o expoziție de
cartofilie premiată în țară și peste
hotare. Este vorba de expoziția
Lemnul în viața țăranului român.
Cele peste 100 de cărți poștale expuse
aparțin dlui Nicolaie Stan din Liești,
Galați, colecționar și autor al lucrării
de specialitate „Symbiosis between
perfin application on postmarks and
mechanic franking” (premiată în
Grecia, Taipei etc.) Pe tot parcursul
evenimentului colecționarul a oferit
explicații cu privire la rolul naturii și a
lemnului în civilizația românească
tradițională, a explicat cum se
constituie colecțiile de cartofilie și
filatelie. În aceeași Noapte a
Muzeelor a fost vernisată la Casa
Memorială „D.P. Perpessicius”
expoziția Ciclurile vieții, expoziție
organizată de Secțiile Memoriale și
Etnografie ale Muzeului Brăilei
„Carol I”.
La 1 iunie 2016 s-au împlinit
40 de ani de la deschiderea primei
expoziții permanente de Etnografie.
Cu acest prilej a fost organizată
fotoexpoziția Dunăre – drum fără
pulbere în care au fost prezentate
etapele înființării Secției Etnografie,
constituirii colecțiilor și aspecte ale
muncii de teren. Expoziția a fost
dedicată sărbătoririi Zilei Dunării.

Omagiind Ziua Mondială a
Iei (24 iunie), a fost deschisă o
expoziție dedicată acestui eveniment.
În acest cadru au fost expuse piese din
patrimoniul Secției Etnografie, piese
provenind din arealul zonei
etnografice Brăila.
În luna septembrie se
organizează Zilele Europene ale
Patrimoniului, eveniment a cărui
primă ediție a avut loc în 1999, ca
in ițiativ ă co mu n ă a C o mis iei
Europene și a Consiliului Europei.
Cele 50 de țări semnatare ale
Convenției Culturale Europene
participă la eveniment organizând
activități prin care sunt prezentate
publicului valori de patrimoniu la
care acesta nu are în mod obișnuit
acces (monumente, clădiri istorice,

colecții ș.a.). ZEP constituie un prilej
de întâlnire între colecționari și
publicul obișnuit, în afara normelor
concursurilor și a prezentărilor din
cadrul asociațiilor și organizațiilor
proprii.
Expoziția organizată cu
această ocazie, Pagini de album Brăila în ipostaze inedite, colecția
Iulian Panait, a reunit cărți poștale
rare sau chiar inedite reprezentând
Brăila între anii 1898 – 1963.

Educația pentru patrimoniu,
componentă de bază a funcției de
valorificare a patrimoniului muzeal,
s-a materializat prin manifestări și
activități organizate în colaborare cu
instituții de învățământ:
- Ateliere de olărit, Grădinița nr. 37

- Caloianul - rit de fertilitate din
zona Brăilei, Școala „Aurel Vlaicu”
- Primăvara tradițiilor – ciclu de
activități dedicate sărbătorilor de
primăvară, Școala „Mihai Viteazul”
- Lecții practice în muzeu, Liceul
de Arte „Hariclea Darclée”
- Activități în cadrul programului
Erasmus pentru profesori din UE
Sub genericul Donații și
donatori au fost organizate expoziții
dedicate donatorilor care prin gestul

lor au contribuit la îmbogățirea
patrimoniului:
- Donația Tudora Vâlsănoiu.
Constantin Sandu – Aldea, scriitor
- Donația Maria și Nicolae
Zahacinschi. Colecția de ouă
încondeiate.
Amintim și alte donații:
donația Margareta Badea (piese
decorative de interior tradițional),
Donația Ligia Butu (învățământul cu
caracter aplicativ, școlile tehnice și
învățarea țesutului),
O altă latură a activității
muzeale constă în colaborarea cu
organizații, asociații și organisme
non-guvernamentale. Pe această linie
se înscriu acțiunile desfășurate în
parteneriat cu Asociația „Universul
Prieteniei”, Iași, în cadrul taberei
Orașul frate cu Dunărea. În cadrul
c o l o c v i u l u i i n t e r a c t i v Va l o r i
etnografice și etnomuzicologice,
oaspeții din întreaga țară participanți
la eveniment au avut posibilitatea
cunoașterii patrimoniului muzeal, a
aspectelor specifice zonei. Parteneri
în desfășurarea activităților au fost:
Ansamblul Parnassos al Comunității
Elene din Brăila și elevi ai Școlii
Populare de Artă „Vespasian Lungu”.

Sărbătorile de iarnă au
debutat cu deschiderea expoziției
Unde ești copilărie?expoziție de
jucării din colecțiile Asociației
„Muzeul Jucăriilor” București.

Gabriela CLOȘCĂ
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PROGRAME EDUCATIVE DESFĂȘURATE ÎN AFARA SPAȚIULUI MUZEAL
În ultimii ani, Secția Etnografie și Artă
Populară a Muzeului Brăilei „Carol I” a
derulat diverse campanii de educație muzeală
în parteneriat cu grădinițe și școli din orașul și
din județul Brăila, cuprinzând toate
categoriile de vârstă școlară, pe teme
referitoare la tradițiile și obiceiurile din
Câmpia Brăilei. Programele culturale și
educaționale care se adresează tinerei
generații urmăresc formarea personalității
copiilor, conturarea propriei identități prin
prezentarea și familiarizarea cu patrimoniul
muzeal.
În toți acești ani am organizat în
instituțiile de învățământ, dar și în spații
nonformale, activități practice și interactive,
punând accent pe informare, comunicare,
prezentare, dar și pe explicarea conceptelor, a
vocabularului de specialitate și pe clarificarea
unor noțiuni pe care nu le cunoșteau din
curricula școlară. Fiind la o vârstă în care
dinamismul constituie un factor cheie, printro implicare activă, opusă pasivismului
generat de sala de curs, elevii devin mult mai
receptivi la metodele sociologice, examinând, constatând, descriind și stabilind
corelații între obiecte, cunoscând oameni cu
diverse îndeletniciri tradiționale și aflând
povești de viață cu o importantă încărcătură
emoțională. Mergând alături de elevi în
diverse campanii de cercetare pe teren, am
observat modul responsabil în care s-au
implicat în organizare, interesul manifestat
atunci când s-au întâlnit cu meșterii populari,
atenția acordată detaliilor când am vizitat un
atelier sau o casă țărănească.
În anul 2016 am continuat colaborarea
cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Brăila, prin asigurarea de personal pentru
coordonarea și conducerea activităților
realizate în parteneriat și prin acordarea
consilierii de specialitate pentru buna
organizare a acțiunilor pentru tineret. Astfel,
în cadrul proiectului „Brăila de ieri și de azi”
organizat de DJTS Brăila, în colaborare cu
Crucea Roșie Brăila și Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, am
desfășurat ore de educație muzeală adresate
elevilor din comuna Stăncuța, în care am pus
accentul pe o ocupație cunoscută și practicată
intens în zona noastră: pescuitul,
îndeletnicire care are un aport major în
completarea necesarului de hrană, dar și în
negoțul peștelui uscat, sărat sau afumat.
Localitatea nu a fost aleasă aleatoriu, aici
fiind amenajat un adăpost pescăresc în scopul
susținerii dezvoltării infrastructurii și
serviciilor specifice sectorului pescăresc, dar
se urmărește și dezvoltarea pisciculturii în
cadrul Asociației Pescarilor Stăncuța.
Tematica pescuitului a fost dezbătută și

în cadrul altor ore de educație muzeală
desfășurate la școlile din comunele Siliștea și
Tichilești, unde au fost prezenți și
reprezentanți din cadrul Parcului Natural
Balta Mică a Brăilei și Direcției Silvice
Brăila. Pe lângă materialul informativ despre
flora, fauna, speciile de pești și tipurile de
relief, elevii au aflat informații detaliate
despre metode de conservare specială a
zonelor de grinduri, stufăriș și bălți, dar și
despre ecosistemele formate din păduri
aluviale, pășuni, zone umede, iezere și bălți.
În cadrul programului „Școala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai bun” (18-22 aprilie),
la invitația doamnei conf. univ. dr. Camelia
Vechiu, decanul Facultății de ManagementMarketing în Afaceri Economice din cadrul
Universității „Constantin Brâncoveanu” din
Brăila, am avut o întâlnire cu liceeni de la
Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”,
în cadrul căreia am purtat un dialog legat de
tradițiile pascale din zona Brăilei și am
urmărit împreună un film realizat de Muzeul
Brăilei „Carol I” despre copiii din Salcia
Tudor care au participat la „Festivalul
Național al Ouălor Încondeiate” de la
Ciocănești, Suceava.
Tot în anul 2016 am reluat fructuoasa
colaborare cu Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu”, prin redeschiderea Cercului de
Etnografie „Liviu Mihăilescu”, având ca
obiectiv răspândirea și revitalizarea
obiceiurilor și meșteșugurilor tradiționale
românești în rândul tinerilor. Ne-am propus să
popularizăm obiceiurile și sărbătorile
tradiționale din zona noastră etnografică, să
conștientizăm apartenența la un spațiu cultural
etnoidentitar, să identificăm aspecte ale
civilizației habitatului Bărăganului de Nord
dar și să dezvoltăm abilități personale,
estetice, sociale și comunicative. Activitatea
Cercului de Etnografie „Liviu Mihăilescu” se
concretizează prin întâlniri lunare în cadrul
școlii sau muzeului, unde se vor dezbate
subiecte referitoare la tradițiile și obiceiurile
specifice Câmpiei Brăilei. Întâlnirile din
cadrul Cercului sunt dublate de organizarea
unei Școli de Vară, materializată printr-o
campanie de documentare și cercetare pe
teren în diferite localități din județul Brăila, la
meșteri populari. Tot în cadrul Școlii „Mihai
Eminescu” am fost invitată la o activitate
coordonată de doamna Didina Coman,
profesor gr. I pentru învățământul primar,
unde elevii au avut ocazia să cunoască un
autor de literatură pentru copii: doamna Vera
Crăciun din Galați, membru al Asociației
„Universul Prieteniei” din Iași.

Proiectul „Brăila de ieri și de azi” la Punctul de
Informare din comuna Stăncuța, județul Brăila

Participanți la proiectul „Brăila de ieri și de azi”,
comuna Stăncuța, județul Brăila

Cercul de Etnografie „Liviu Mihăilescu” la Școala
„Mihai Eminescu”, Brăila

Întâlnire cu un autor de literatură pentru copii:
Vera Crăciun, la Școala „Mihai Eminescu”, Brăila

Brîndușa ILIE
„Tradiții pascale” in programul „Săptămâna altfel”
la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ MONUMENTALĂ „NICĂPETRE”
BRĂILA 2016 – EDIŢIA A II-A, 7 august – 3 septembrie 2016.
Tema acestei ediţii, Chira Chiralina, personajul istratian simbol al tinereţii şi al frumuseţii, al farmecului feminin şi al bucuriei de a trăi liber, a fost
abordată din perspectiva celor două modele de reprezentare: figurativ şi nonfigurativ.
Pe de o parte sunt sculpturile Corzile inimii, de Serhii Sbitniev, o alegorie a feminităţii spiritualizate, şi Chira Chiralina/ Zidul, de Dinu Câmpeanu,
altorelief înfăţişând o siluetă dinamică, amplu drapată, forţând ieşirea din captivitate.
O altă categorie, formată din sculpturile în care modelul feminin apare fragmentat, cuprinde lucrările realizate de Iurie Platon, unde Chira
Chiralina este o fantasmă alcătuită din forme senzual rotunjite; Elena Saracino, care a găsit în reperul mitologic al frumuseţii şi iubirii, Venus/ Afrodita, o
ipostază posibilă a personajului istratian; Alexey Kanis pare să eternizeze o secvenţă dintr-un dans al Chiralinei, în torsul de femeie cu forme voluptuoase,
cu spatele arcuit, pe care l-a numit Tensiune.
Pe de altă parte sunt două sculpturi nonfigurative, ce valorifică o caracteristică identitară a temei: dansul. Leonid Kozlov, în Dansul vieţii, stilizează
siluetele, le reprezintă în mişcare ascendentă, contrapunctată, desenând în spaţiu forme geometrice, în timp ce în lucrarea Familia, Malin Malinov creează
un ansamblu compus din trei module concave, sprijinindu-se unul de celălalt şi unduindu-se meandric. (Maria Stoica)
creaţie (Germania, Cehia); o lucrare de
sculptură monumentală la Chişinău; 9
premii.

Palmares: 11 expoziţii personale;14
simpozioane de creaţie (Ukraina,
China, Rusia, Uzbekistan); 3 premii
pentru sculptură.

Dinu Câmpeanu (România),
absolvent al Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România.
Palmares: 10 expoziţii personale; 35
simpozioane de creaţie (România,
Austria, Elveţia, Germania, Liban,
Olanda, Portugalia, Scoţia, Slovenia);
9 lucrări de artă monumentală
(România); participări la expoziţii de
grup din ţară şi din străinătate; 5 premii
pentru sculptură.

Alexey Kanis (Russia), licenţiat al
Academiei de Artă şi Industrie din
Petersburg, departamentul de
Sculptură Monumentală. Palmares:
participări la 10 expoziţii naţionale şi
internaţionale; 7 simpozioane de
creaţie (Rusia, China, Italia, Finlanda,
Bolivia, Cipru, Danemarca); 2 premii
pentru sculptură.
Leonid Kozlov (Ukraina), licenţiat al
A c a d e m i e i d e A r t ă d i n K i e v,
Departamentul Sculptură, membru al
Uniunii Artiştilor din Ukraina.
16

SIMPOZIONUL
PE SCURT

Iniţiator: Marian Căpăţână, consilier
judeţean
Finanţator: Consiliul Judeţean Brăila
Organizator: Muzeul Brăilei „Carol I”
Partener: Primăria Municipiului Brăila
Coordonator: Maria Stoica
Colaborator: Alina-Ruxandra Mircea

Malin Malinov (Bulgaria), licenţiat
al Academiei de Arte Frumoase,
Departamentul Sculptură, VelicoTârnovo. Palmares: 12 expoziţii
personale; 3 simpozioane de creaţie
(Bulgaria, China, Teheran).

Elena Saracino (Italia), licenţiată în
sculptură la Accademia di Belle Arti
Carrara. Palmares: 2 expoziţii
personale; 14 expoziţii de grup; 27
simpozioane de creaţie (Italia,
Germania, Portugalia, Noua Zeelandă,
Franţa, Turcia, Elveţia, Spania, Egipt,
Slovenia).

Tema: Chira Chiralina
Material: marmură de Ruşchiţa
Apelul pentru înscriere:
16 iunie – 14 iulie 2016
Perioada de desfăşurare:
7 august – 3 septembrie 2016
Sponsori: Marin Dogărescu /
AGRIDOR, Mihaela Mircea, Maria
Stoica
Au fost primite 46 de proiecte de la
39 de sculptori din: România (14),
Anglia (1), Belgia (1), Bulgaria (4),
Egipt (1), Germania (1), Georgia (1),
Italia (3), Japonia (1), Kosovo (1),
Letonia (1), Macedonia (1), Moldova
(1), Polonia (1), Rusia (1), Siria (1),
Slovenia (1), Turcia (1), Ukraina (3).

Iurie Platon (Republica Moldova),
absolvent al Institutului de Arte din
Tallin (Estonia), Departamentul Arte
plastice şi aplicate, membru al
Asociaţiei Artiştilor Plastici din
Republica Moldova. Palmares: 25
expoziţii personale; 3 simpozioane de

Serhii Sbitniev (Ukraina), absolvent
al Institutului de Artă din Harkov,
membru al Uniunii Naţionale a
Artiştilor din Ukraina. Palmares: 20
simpozioane de creaţie (Ukraina,
Rusia, Turcia); 3 premii pentru
sculptură.
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CENTRUL CULTURAL NICĂPETRE
NICĂPETRE 80

24 Ianuarie / 27 Ianuarie 2016 –
Concurs dedicat aniversării a 80 de ani
de la naşterea sculptorului Nicăpetre:
Privim, ascultăm, învăţăm, celebrăm!
Etapele concursului: Test grilă;
Exerciţiu de creativitate; Probă
practică.

27 Ianuarie 2016 / Aniversare:
Nicăpetre - 80 de ani de la naştere. În
program: Medalia Nicăpetre 80,
prezentată de managerul Muzeului
Brăilei Carol I, prof. univ. dr. Ionel
Cândea; Colocviul Nicăpetre 80, cu
participarea sculptorului Ioan Deac
Bistriţa şi a scriitorilor Viorel Coman
şi Vasile Vasiescu; Lansare de carte:
Nicăpetre Dădica Melea, prezentată
de Zamfir Bălan, şi Gheorghe Lupaşcu
- Invocându-l pe Nicăpetre, prezentată
de poetul Constantin Gherghinoiu.
19 februarie 2016 / Brâncuşi: un
artist, un om, o viaţă. Prelegere pentru
elevi, dedicată împlinirii a 140 de ani
de la naşterea sculptorului Constantin
Brâncuşi, susţinută de artistul vizual
Mariana Bogdan.

23 aprilie 2016 / Valeriu Herţa:
Expoziţie personală de grafică şi
caligrafie.
Valeriu Herța, născut în anul
1960, a studiat arhitectura la Institutul
Politehnic din Chișinău, iar în prezent
este profesor la Universitatea „Ion
Creangă” din același oraș. A debutat în
1981, într-o expoziție republicană de
Ex Libris și, de atunci, caligrafia
artistică a devenit o constantă a creației
sale, pentru promovarea ei în rândul
tinerilor organizând concursul „Crinii
latini”.
Valeriu Herța este și un gravor
renumit. Stampele lui se disting prin
precizia desenului, prin subtilitatea
raportului dintre lumină și umbră, prin
armonia integrării formelor în
compoziție. Dintre cele mai valoroase
gravuri, 20, realizate în perioade
diferite, au fost donate pentru colecția
„Cabinetul de Stampe” a Bibliotecii
Academiei de Științe din Republica
Moldova.
Valeriu Herța, multiplu premiat
în țară și peste hotare, a expus la Brăila
55 de lucrări – desen, caligrafie,
gravură și grafică digitală – într-o
formulă nouă, neconvențională,
adaptată spațiului galeriei.
Pentru publicul interesat,
maestrul a oferit o lecție practică de
caligrafie artistică.

BRĂILA ÎNSEAMNĂ ACASĂ
9 iunie 2016 – Concert de chitară:
Mădălin Nedelcu şi invitaţii Andrei
Ivanov, Cristian Istrate, Adrian Istrate,
Cristina Mototolea, Alina Alexandra
Trifu, Ramona Vişan, Alexandru
Burcuş şi profesorii Alexandra Gurgu,
Marius Şerban. A prezentat AnaSânziana Ghelase.

Desen de Ionela Georgiana Mocanu.

20 / 27 august 2016 – Concursul de
orientare turistică urbană „Redescoperă
Brăila”, eveniment organizat de
Asociaţia „Junior Development Labs”
în parteneriat cu Secţia Artă a Muzeului
Brăilei „Carol I”.
Coordonator: Dora Nicoleta Ţilică.
Consultant: Maria Stoica.
De această dată, cei 34 de concurenţi,
organizaţi în echipe, au căutat urme ale
personalităţilor brăilene, unele dintre
ele foarte greu de găsit. Cine mai ştie
astăzi unde au fost casele în care s-au
născut Josef Juran, Dolfi Trost şi Ilarie
Voronca sau, de unde a plecat să
cucerească elita burgheziei europene,
Virginia Peirano?

9 octombrie 2016 / Întâlnire cu
poezia: invitată poeta Camelia Iuliana
Radu. A fost o revedere emoţionantă,
cu rememorări, prezentarea
volumelor, lectură, atitudini, discuţii,
aprecieri, muzică, daruri pentru toţi
cei prezenţi. Camelia Iuliana Radu a
donat bibliotecii noastre volumele
sale de poeme.
6 noiembrie 2016 – Aniversarea a 5
ani de la apariţia Revistei „Poem
Caffe” şi lansarea, cu această ocazie,
al celui de-al zecelea număr. Au fost
prezenţi scriitorii: Liliana Ursu, Călin
Vlasie, Rodian Drăgoi, Adi Filimon,
Ioan Vintilă Fintiș, Liviu Mățăoanu,
Ion Zimbru,Valentin Irimia, Victor
Cilincă, Costel Suditu, Marilena
Apostu, Stere Bucovală, Darie
Lăzărescu, Simona Alina Dragomir,
Gheorghe Lupaşcu, Armanda
Filipine, Valentin Popa.
Evenimentele au fost organizate de
poeta Luminiţa Dascălu în parteneriat
cu secţia Artă a Muzeului Brăilei
„Carol I”.

Nicăpetre după 8 decenii de la naştere:
1. Centrul Cultural Nicăpetre, cu
expoziţii permanente de sculptură şi
desen, din anul 2001
2. Simpozion Internaţional de
Sculptură Monumentală Nicăpetre, cu
un buget de 250.000 lei
3. Medalie Nicăpetre
4. Muzeu Nicăpetre, în aer liber, la
Hamilton (Canada)
5. Cenaclu literar Nicăpetre, la Toronto
(Canada), din anul 2006
6. Album monografic Nicăpetre
7. Cinci volume de proză şi un minialbum de desene Nicăpetre
8. Două volume despre Nicăpetre
9. O lucrare de licenţă, având ca temă
sculptura lui Nicăpetre
10. Articole despre sculptor şi opera
lui, publicate în România şi Canada.
Sculptorul IOAN DEAC BISTRIŢA
despre NICĂPETRE!
Dacă ar fi să exprim o părere despre
lucrările sculptorului Nicăpetre, atunci
aş remarca următoarele:
După faza iniţială (din atelierul din
Bucureşti, Intrarea Mieilor), când se
resimte influenţa grecească, pe de o
parte, şi o anumită simbolistică literară,
pe de altă parte, el se debarasează
treptat de această retorică şi adânceşte
limbajul volumelor.
Stabileşte, în cadrul unor ritmuri pe
care le cultivă, ideea creşterii, a
amplificării, a repetiţiei, a redefinirii pe
un alt plan al volumelor.
Clarifică ideea expresiei
volumului. Volumul trăieşte prin el
însuşi. Nu este adăugat unor idei care
vin din alt limbaj.
Caută expresia maximă, sugestivă,
în raportul dintre plin şi gol.
Acţiunea asupra materialului este
făcută bărbăteşte, este un atac sever
asupra lemnului, în absenţa oricărei
dulcegării.
Caută să atingă cel puţin trei
parametri:
a) Silueta, înscrierea volumului în
spaţiu, să fie vie.
b) Forţa de expresie a volumelor să
fie puternică.
c) Armonia internă a volumelor;
volumele se determină în mod organic
unul pe altul, într-un raport de
susţinere.
Concluzie: Prin aceasta el atinge o
coardă sensibilă, vie, perenă a artei
româneşti – echilibrul armonic –
dobândit prin acumularea unor
experienţe care s-au sedimentat în timp
îndelungat.

Pagină realizată de Maria STOICA
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PRELEGERILE „AER. APĂ. ARTĂ”

GHEORGHE NAUM –
ANII DE UCENICIE
Sâmbătă, 14 mai, Centrul Cultural
Nicăpetre. Întâlnirea „Aer. Apă. Artă.” a
acestui an a fost dedicată anilor de ucenicie
ai pictorului şi gravorului brăilean
Gheorghe Naum (1907–1968).
„«Şarpele, până nu mănâncă alţi şerpi,
nu se face dragon» e o observaţie dintr-o
fantezistă istorie naturală pe care am citit-o
cândva [...]; oricât de falsă ar fi pentru
dragoni, ea e foarte adevărată pentru
artişti.”
Cuvintele acestea, provenind dintr-un
text fundamental al pedagogiei artistice
occidentale – e vorba despre „Cele
cincisprezece discursuri despre artă”
(1769–1790) ale lui Sir Joshua Reynolds –
reafirmă, împotriva prejudecăţii
„originalităţii” absolute şi a „inspiraţiei”
atotdeterminante, un vechi şi solid adevăr:
acela că drumul spre sine trece întotdeauna
şi în mod obligatoriu prin alţii. Un artist
ajunge la sine însuşi numai după ce va fi
„consumat” experienţa unui alt eu creator,
numai după ce-şi va fi însuşit, cu
discernământ, exemplul profesorilor săi.
Nu altfel s-au petrecut lucrurile cu
studentul Gheorghe Naum. Recenta
donaţie făcută Muzeului Brăilei „Carol I”
de către doamna Georgeta Naum (2013) a
pus la dispoziţia cercetării o seamă de
documente ce permit cunoaşterea în
detaliu a primei etape din evoluţia
artistului. Între acestea, un corpus
consistent de desene şi caiete de schiţe
datând din anii studenţiei (1924–1930) şi
din cei imediat următori (1931–1932)
relevă cât de îndatorat a fost tânărul Naum
primilor săi îndrumători: Gabriel Popescu,
Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu.
Prelegerea și-a propus să discute anii
de formaţie ai lui Gheorghe Naum în
legătură cu opera şi practicile pedagogice
ale celor care l-au influenţat, fie în cadrul
formal al atelierului (Popescu, Ressu), fie
informal, în temeiul exemplului propriu şi
al unor afinităţi elective (TheodorescuSion). „Portretul artistului la tinereţe” este,
prin forţa lucrurilor, un portret de grup.
Ocupându-se de cazul particular al lui
Gheorghe Naum, prelegerea a căutat să
schiţeze, implicit, şi „portretul” unei vârste
a învăţământului artistic românesc.

EXPOZIȚII TEMPORARE
PEISAJUL DUNĂREAN
ÎN PICTURA LUI
GHEORGHE NAUM
Expoziţie de pictură deschisă în
holul corpului central al Muzeului
Brăilei „Carol I” cu ocazia Zilei
Europene a Dunării (29 iunie)
Gheorghe Naum a purtat un interes
constant peisajului dunărean, pe care
l-a redat în toată bogăţia
caracteristicilor sale locale: naturale,
economice şi sociale.
Îndelunga familiaritate cu lumea
portului brăilean i-a permis să vadă
dincolo de pitorescul superficial şi
reducţionist. Dunărea nu e niciodată,
la Naum, un simplu „motiv” ori numai
un prilej de delectare în faţa frumuseţii
naturale, ci un univers încărcat de
semnificaţie umană.
Pânzele care alcătuiesc expoziţia
„Peisajul dunărean în pictura lui
Gheorghe Naum” surprind lumea de la
Dunărea de Jos în ipostaze diferite, dar
care comportă, toate, o mai mult sau
mai puţin pronunţată dimensiune
socială. Interesul său se îndreaptă, cu
predilecţie, spre zonele de
întrepătrundere a peisajului natural cu
cel antropic, spre viaţa forfotitoare a
portului şi spre acele comunităţi
(Comorofca, Brăiliţa) care s-au
dezvoltat în apropierea fluviului şi în
directă legătură cu el.

CAPODOPERE ALE
SECOLULUI AL XIX-LEA DIN
PATRIMONIUL MUZEULUI
BRĂILEI „CAROL I”:
UN TEZAUR RESTAURAT

SESIUNI DE COMUNICĂRI
ȘTIINȚIFICE, COLOCVII
În data de 24 noiembrie 2016,
muzeograful Alina-Ruxandra Mircea a
participat la colocviul ARTĂ + / S PA Ţ I U P U B L I C L A G A L A Ţ I ,
BRĂILA, MEDGIDIA, cu o
comunicare referitoare la primele două
ediții ale Simpozionului Internațional
de Sculptură Monumentală
„Nicăpetre”. Colocviul s-a desfășurat
în cadrul proiectului cultural „Arta în
spațiul public: practici documentare și
artistice contemporane”, proiect cofinanţat de Ordinul Arhitecţilor din
România și derulat de Departamentul
Documentare–Memorie digitală al
Muzeului Național de Artă
Contemporană şi Departamentul
Istoria & Teoria Arhitecturii și
Conservarea Patrimoniului de la
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” din București,
în parteneriat cu O.A.R. - Filiala
Bucureşti.
Un rezumat al comunicării poate fi
accesat la adresa web:
http://www.documagazin2.mnac.ro/

Expoziţie de pictură deschisă în corpul
central al Muzeului Brăilei „Carol I”
începând cu data de 10 mai 2016.
Expoziţia prezintă zece lucrări din
secolul al XIX-lea, portrete pictate în
tehnica ulei pe pânză, valori ale artei
româneşti şi europene, restaurate de
Emanuela Laura Enache în decursul
ultimilor ani. Piesele au intrat în colecţia
muzeului în diferite stadii de deteriorare
ale suportului, stratului pictural şi ramelor.
Pentru îmbunătăţirea stării de conservare,
ele au fost supuse unor complexe
operaţiuni de restaurare, constând în:
dublarea suportului, înlăturarea
deformărilor, consolidarea marginilor;
consolidări ale stratului pictural, chituiri
ale lacunelor, îndepărtarea depunerilor,
integrarea cromatică a zonelor chituite şi a
eroziunilor de culoare, vernisare.
Pe lângă valoarea lor estetică, unele
dintre lucrările restaurate au şi valoare de
document istoric al epocii. Aşa este
portretul Elisabetei (Safta) Ştirbei, soţia
lui Barbu Ştirbei, Domn al Ţării
Româneşti între anii 1849 şi 1856, una
dintre cele mai energice şi întreprinzătoare
femei române ale timpului său, cea care a
întemeiat, în anul 1843, Institutul
Elisabethan, prima şcoală de fete cu
predare în limba română, sau portretul lui
Konstantinos Dossios, o figură importantă
Prezentări în presa naţională:
în istoria modernă a Greciei, căsătorit cu
Ecaterina Mavrocordat, fiica Principelui * Radio România Cultural, Emisiunea
Alexandru Mavrocordat, Hatmanul Amintiri cu şi despre artiştii plastici,
Moldovei.
interviu cu Alina Ruxandra Mircea

despre Nicăpetre sculptorul şi
desenatorul (17 noiembrie 2016).
http://radioromaniacultural.ro/nicapetre-sculptorul-si-desenatorulbrailean/
* Radio România Cultural, Emisiunea
Amintiri cu şi despre artiştii plastici,
interviu cu Alina Ruxandra Mircea
despre expoziția permanentă a Secției
de Artă a Muzeului Brăilei „Carol I” (3
noiembrie 2016).
http://radioromaniacultural.ro/muzeul
-brailei-carol-i/
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Galeria de Artă Gheorghe Naum a Muzeului Brăilei „Carol I”
Expoziţiile anului 2016
* Vasile Gaiţă – Expoziţie de pictură şi grafică (16 ianuarie – 28 februarie 2016) * Salonul Naţional de Plastică Mică, Brăila 2016, în colaborare cu Filiala Brăila a
UAPR (10 martie - 26 aprilie 2016) * Florin Mihai – Apocalipsa. Expoziţie de pictură monumentală (27 aprilie - 22 mai 2016) * Florian Mihăilescu – Culori...
Frânturi... Momente (28 mai – 24 iunie 2016) * Artişti români pe scenele europene, artişti europeni pe scenele româneşti – expoziţie foto-documentară organizată de
Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi (1 iulie – 10 august 2016) * Emilia Dumitrescu – Le Grand Tour. Călătoriile de studiu ale unui artist român. 1959-1961 (10
august – 20 septembrie 2016) * Jana Andreescu / Gheorghe Andreescu – Expoziţie de pictură şi grafică (24 septembrie – 28 octombrie 2016) * Anuala de arhitectură a
Filialei OAR „Dunărea de Jos” (31 octombrie 2016) * Mimi Şaraga Maxy - Nu se poate trăi nici singur, nici cu alţii. Grafică: 1955–1982 (19 noiembrie 2016 – 25
ianuarie 2017).
Vasile Gaiță
pictură

Galeria „Gh. Naum”
ianuarie 2016”

Florian Mihăilescu Culori... Frânturi... Momente
După absolvirea secţiei de Artă Murală a
Facultăţii de Arte Decorative şi Design din
UNA Bucureşti, în anul 1997, Florian
Mihăilescu s-a stabilit la Brăila. Fiecare dintre
experienţele dobândite în cele două decenii de
activitate didactică (a fost profesor la Liceul de
Arte Hariclea Darclée, iar din 2014 este
profesor la Liceul Nicolae Tonitza, din
capitală) şi artistică (din anul 1998 este
membru al UAPR, secţia artă plastică şi
religioasă) s-au sedimentat în memorie, s-au
reconfigurat şi au devenit surse de inspiraţie.
De aceea când îi priveşti lucrările, indiferent de
palierul pe care acestea se află, religioase sau
laice, figurative sau abstracte, ai impresia că
imaginile s-au născut din nevoia pictorului de a
se destăinui. Şi fără a urmări, în mod
programatic, reflectarea componentei
spirituale a experienţelor personale, aceasta
transpare în fiecare desen sau pictură, de
şevalet sau murală.
Zugrav de formaţie, în sensul dat de
Luchian sau Tonitza acestui cuvânt, Florian
Mihăilescu este un continuator al tradiţiei
picturii murale româneşti, pe care a îmbogăţito expresiv prin lucrările sale din bisericile
maramureşene Petrova şi Strâmtura sau prin
icoanele prăznicare din paraclisul mănăstirii
Snagov. Activitatea de pictor de scene
religioase, supus canoanelor, a influenţat
creaţia sa laică prin abordarea sintetică a
imaginii, concentrarea expresiei şi
„transparenţa angelică” a formelor care se
adresează intelectului şi, în consecinţă, trebuie
citite cu ochii minţii. Dar transferul s-a produs
şi în sens invers, după cum rezultă din frecventa
folosire a valorilor şi a tuşelor expresioniste,
fragmentate, în lucrările cu temă religioasă.
Deşi este executată după modele
postbrâncoveneşti, un exemplu fiind chiar
desenele lui Radu Zugravu, în pictura murală
transpare amprenta unei sensibilităţi artistice
contemporane prezentă în construcţia formelor
şi în maniera de a vibra suprafeţele. Tocmai
pentru că este un profund cunoscător al
erminiilor şi pentru că a exersat maniera
principalelor centre de pictură bizantină şi
postbizantină Florian Mihăilescu îşi ia
libertatea de a colabora cu modelul,
transformând figurile monumentale ale
arhanghelilor, de exemplu, din forme
simbolice, destinate contemplării, în personaje
suport al invocării, în ciuda hieratismului pe
care îl conservă atitudinea şi gesturile lor.
Căutările pictorului în ceea ce priveşte
spiritualizarea imaginilor sunt evidente în
studiile pe tema îngerilor unde lasă să se
desfăşoare, în toată splendoarea, talentul său de
mare desenator, acompaniat de un rafinat simţ
al folosirii tonurilor cromatice. În acest caz,
portretele apar din energia gestului într-o
materie transparentă, imponderabilă,
asemănătoare fumului de tămâie sau de smirnă,
învolburat de mişcări ritualice. Dar nu s-a scris,
oare, despre îngeri că sunt o manifestare a
mişcării Creatorului?
În domeniul picturii şi al graficii de şevalet
creaţia lui Florian Mihăilescu cuprinde câteva
cicluri de lucrări situate la graniţa dintre
figurativ şi abstract. În Timpul şi în Clowni
miza este orientată aspiraţional spre
încărcătura simbolică a formelor primare ale
geometriei plane: triunghiul, pătratul, cercul.
Astfel imaginea Timpului este reprezentată ca
o amprentă pe vălul uniform al lumii, realizat
dintr-o reţea de linii care se juxtapun haotic,

despre care nu poţi ştii dacă tinde spre ordine
sau dacă, dimpotrivă, urmăreşte să o anuleze pe
aceasta. În Clowni introduce un element nou,
meditaţia asupra sinelui, evaluarea rostului său
printre cei cărora le este dascăl şi a
interferenţelor între libertatea, inocenţa şi
curajul specifice, în aceeaşi măsură, copiilor şi
artiştilor. Inserarea autoportretului în imaginea
clownului şi asocierea ei cu desenul jocului de
şotron jalonează traseul devenirii autorului,
trecerea lui de la starea de solitudine la dăruire.
O altă serie de lucrări, printre care peisajele
sau Eremit în muntele Horeb, înregistrează
fidel stările emoţionale, tot astfel cum un
seismograf înregistrează mişcările pământului.
În spatele spontaneităţii, a dezinvolturii şi
siguranţei gestului sunt înmagazinate ore de
observaţie nemijlocită asupra fenomenelor
naturii, urmate de lungi perioade de decantare a
impresiilor astfel încât, atunci când le pictează
ele se dezlănţuie asemenea unei vijelii colorate.
Mişcarea materiei cromatice şi efectele de
lumină sunt pentru Florian Mihăilescu vehicule
ale viziunilor interioare. (M. S.)
Emilia Dumitrescu
Le Grand Tour: Călătoriile De Studiu Ale
Unui Artist Român (1959–1961)
„Le Grand Tour” însemna, începând cu a
doua jumătate a secolului al XVII-lea şi până
către mijlocul secolului al XIX-lea, vizitarea,
după un traseu bine stabilit, a marilor
monumente ale Antichităţii şi Renaşterii. Un
astfel de pelerinaj cultural reprezenta, pentru
artişti şi pentru tinerii vest-europeni de condiţie
bună, oportunitatea de a-şi desăvârşi educaţia
în contact cu cele mai importante opere de artă
şi de arhitectură ale trecutului. Restrâns iniţial
la Peninsula Italică (s-a numit, de aceea, şi
„Marele Tur al Italiei”), fenomenul s-a extins şi
s-a metamorfozat treptat pentru a cuprinde, în
preziua izbucnirii Primului Război Mondial,
aproape întreg Vestul şi Centrul Europei,
Bazinul Mediteranean şi chiar, pentru cei mai
temerari dintre călători, Nordul Africii şi
Orientul Apropiat.
Comoţia adusă de cele două conflagraţii
mondiale şi, mai ales, diviziunile geo-politice
care le-au urmat au limitat, după cum se ştie,
mobilitatea artiştilor. Se cuvine amintit, însă,
că artiştii au fost, în lagărul socialist, printre
primii turişti ai perioadei postbelice. Vizitele
peste hotare ale artiştilor – organizate fie sub
forma „documentării”, fie sub cea a
„schimbului de experienţă” – prefaţează
extinderea şi relativa liberalizare a turismului
în ţările socialiste după aşa-numitul „Dezgheţ”
al Epocii Hruşciov.
Între 1959 şi 1961, încă tânăra pe atunci
Emilia Dumitrescu a avut şansa rară de a
călători în Europa şi de a vizita nu numai
capitalele spaţiului rusofon sovietic (Kiev,
Moscova şi Leningrad), ci şi câteva capitale ale
circuitului cultural tradiţional, ca Viena, Roma
şi Veneţia. Anii aceia au fost pentru ea, în
condiţiile de atunci, un „Grand Tour” sui
generis.
În patrimoniul Muzeului Brăilei „Carol I”
se păstrează, de pe urma acestor călătorii, un
corpus de 54 de lucrări de grafică (48 de schiţe
lucrate la faţa locului şi 6 elaborări ulterioare,
„de atelier”), dintre care 32 au fost selectate
pentru a figura în expoziţia de faţă. Lucrările
prezintă un însemnat interes documentar atât
pentru că înregistrează chipurile trecute ale
locurilor reprezentate, cât şi pentru informaţiile
pe care le aduc despre „chipul” Emiliei

Dumitrescu însăşi. Arhiva personală a artistei
fiind astăzi pierdută, opera sa rămâne, până la
o cercetare sistematică a arhivelor publice,
principala sursă pentru reconstituirea
parcursului său profesional.
Interesantă este varierea progresivă a
mijloacelor de reprezentare şi, odată cu ele, a
funcţiei retorice a imaginii. Se observă, după
1960, abandonarea interesului pentru motivul
pitoresc şi exotic, care caracterizează peisajele
lucrate în 1959 la Plovdiv, în favoarea
vederilor topografice, apropiate de tradiţia
vedutei. O notă aparte în rândul acestora din
urmă o dau cele trei mari vederi urbane din
Moscova şi Leningrad. Aici, perspectiva
plonjantă, compoziţiile închise, amintind de
ovalul unei camee, culorile foarte vii şi
tendinţa de a circumscrie formele în contururi
viguroase se asociază unei viziuni
preponderent decorative asupra realităţii.
Remarcabilă, pe de altă parte, la peisajele
urbane romane, veneţiene şi vieneze – la cele
din Occident, aşadar – este preocuparea de a
nota numele diverselor firme comerciale
(Fische-Kons, Il Tempo, Martini, Philips,
Swiss Airlines etc.) care punctează frontul
clădirilor. Prezenţa lor în imagine semnalează
un al doilea strat de semnificaţie, economic şi
social, suprapus celui propriu-zis istoric şi
cultural şi reflectă o efervescenţă a consumului
şi o diversitate „capitalistă” absente dincoace
de Cortina de Fier.
Aceste trăsături permit observarea, în
acelaşi scurt interval de timp (1960–1961), a
unei diferenţe subtile, dar semnificative. Pe
de-o parte, imaginea oraşelor estice este
puternic stilizată şi aproape atemporală. În
Aspect din Moscova, simplificarea şi
ordonarea ritmică a volumelor fac ca oraşul să
arate de-a dreptul futurist. Excepţie relativă
face schiţa reprezentând Biserica Sfântului
Sânge din Sankt Petersburg/Leningrad –
relativă, pentru că notaţia din colţul superior al
paginii are rolul de a înregistra nu atât
coordonatele spaţio-temporale concrete, cât
faptul extraordinar de a fi executat desenul la
lumina neverosimilă a unei nopţi albe. În
schimb, vederile urbane vestice păstrează,
chiar şi în lucrările finite (a se vedea gravura
Annadamo), mărci indexicale ale realităţii:
nume şi elemente de identificare ce situează cu
precizie, ca pe un suvenir preţios, imaginea în
timp şi spaţiu.
Jana Andreescu | Gheorghe Andreescu
Jana Andreescu a absolvit, în 1980,
Facultatea de Arte Plastice, Secţia
Muzeologie din cadrul Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti.
A predat la Liceul de Artă „D. Cuclin” şi la
Colegiul Universitar Studium din Galaţi.
Carierei didactice i se adaugă o susţinută
activitate expoziţională, desfăşurată atât în
ţară, cât şi în străinătate. A expus, singură sau
în cadrul unor expoziţii colective, la Viena,
Veneţia şi Roma, la Paris, Lyon, Freiburg,
Bruxelles, Torino, Varna. Din 1991, este
membră a Uniunii Artiştilor Plastici, Secţia
Grafică.
Gheorghe Andreescu a absolvit
Facultatea de Desen (clasa Ioana Balotă) din
cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti în 1973, şi, opt ani
mai târziu, Facultatea de Arte Plastice, Secţia
Muzeologie, din cadrul aceleiaşi instituţii. S-a
afirmat în primul rând ca pictor şi grafician,
dar a realizat deopotrivă artă monumentală şi
scenografie. Palmaresul său cuprinde
numeroase expoziţii personale şi de grup, în

România şi peste hotare (Tokyo, Veneţia, Paris,
Viena, Budapesta, Bruxelles ş.a.). Este membru
al Uniunii Artiştilor Plastici, Secţia Grafică, din
1991. Gheorghe Andreescu nu cunoaşte
fenomenul artistic doar din ipostaza
practicianului, ci şi din aceea a muzeografului, a
restauratorului şi a colecţionarului.
Activitatea soţilor Andreescu, desfăşurată
cu consecvenţă timp de peste patru decenii,
marchează un capitol consistent în viaţa
culturală locală şi regională. În semn de
recunoaştere a serviciilor aduse culturii şi artei
au primit, fiecare, în 2004, Medalia şi Diploma
„Meritul Cultural”, Clasa a II-a, Categoria C
„Arte Plastice”.
Mimi Șaraga Maxy
Nu se poate trăi nici singur, nici cu alții.
grafică: 1955–1982
Expoziția Nu se poate trăi nici singur, nici
cu alții..., intitulată astfel după o poezie a lui Ion
Caraion ilustrată de Mimi Șaraga Maxy, a adus
pentru prima dată pe simeze o selecție
cuprinzătoare și reprezentativă din opera
grafică a artistei. Muzeul Brăilei „Carol I” și-a
propus, în felul acesta, să completeze imaginea
unui artist de certă valoare, care a fost multă
vreme absent din conștiința publicului român și
a cărui operă este, încă, insuficient, în mod
deformator sau chiar deloc cunoscută.
Puțin circulată, aproape neștiută, deși
deosebit de consistentă, grafica lui Mimi
Șaraga Maxy descoperă o excelentă
desenatoare și un artist subtil și perspicace, cu
largi posibilități la nivelul expresiei și
dexterități de experimentator.
Lucrările incluse în această expoziție au,
totodată, o însemnată valoare documentară,
fiind realizate în legătură nemijlocită cu două
personalități importante ale culturii române:
artistul avangardist Max Herman Maxy și
poetul Ion Caraion.
Cu totul remarcabile sunt desenele făcute
împreună cu Ion Caraion după 1972, pornind de
la câteva dintre poemele acestuia. Ele sunt
astăzi singurele mărturii directe ale unei relații
foarte interesante de colaborare între un artist
vizual și un scriitor, pentru care nu există
precedent sau exemplu comparabil în istoria
artei românești. Mimi Șaraga Maxy a găsit în
Ion Caraion un spirit înrudit, a cărui poetică
„neagră” a venit în întâmpinarea propriilor
predispoziții și care a alimentat o serie de teme
și motive în arta ei până târziu în anii ′70.
Tema mare a expoziției – temă care ar putea
funcționa ca o cheie de lectură pentru întreaga
operă de după 1968 a lui Mimi Șaraga Maxy – e
presimțirea unui rău amplu și insidios, mascat
temporar de conveniențe și de ritualurile
sociale, dar fără îndoială persistent și pe care o
catastrofă istorică ori numai precaritatea naturii
omenești îl pot oricând activa. Pesimismul
ostentativ al versului care dă titlul expoziției și
în care artista, preluându-l, trebuie să se fi
regăsit, este pesimismul aceluia care se știe
iremediabil prins între teama de singurătate și
teama, nu mai puțin tenace, de ființa
misterioasă, plină de neștiute și potențial
amenințătoare latențe, în definitiv inscrutabilă,
a Celuilalt.
Purtând amprenta unei sensibilități
excesive, marcate de evenimente personale
dureroase (moartea timpurie a mamei,
experiența războiului, relații familiale dificile,
boala și moartea lui Max Herman Maxy),
lucrările dezvăluie un conținut apăsat
autobiografic și, în același timp, general-uman,
liber de orice contextualizare precisă.
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EXPOZIŢII TEMPORARE LA SECŢIA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ANUL 2016
În anul 2016 la Secţia de Ştiinţe ale Naturii au fost realizate șapte expoziţii temporare, cuprinzând o tematică variată, atât din lumea plantelor, cât
şi din cea animalelor. Echipa de realizare a acestor expoziţii temporare a fost formată din Buzea Elena (referent ştiinţific), Lalu Cristian (conservator) şi
Onea Nicolae (şef secţie).
1. DIN FLORA ROMÂNIEI: CIUPERCILE
Fotoexpoziția Din flora României: Ciupercile a fost
organizată în perioada ianuarie-februarie 2016. Adresânduse unui public larg, expoziția a pus la dispoziția vizitatorilor
informații utile atât pentru cei care iubesc natura sau plantele
în general, cât și celor care își doresc să dobândească noi
cunoștințe în domeniu, pentru o mai bună cunoaștere a
valorii ciupercilor, sau, de ce nu, pentru recunoașterea
acestora în natură. Ciupercile constituie un grup aparte, total
diferite față de plantele verzi, ca structură, mod de hrănire
sau reproducere. Deoarece nu conține clorofilă (nu are
tulpină și nici frunze), corpul vegetativ al ciupercii (miceliul)
este alcătuit din mai multe filamente subțiri (hife) care extrag
nutrienții din sol sau de pe suportul-gazdă. După modul de
viață, ciupercile sunt grupate în: ciuperci saprofite, ciuperci
simbionte și ciuperci parazite. Ca și în cazul plantelor verzi,
ciupercile pot fi comestibile (cu valoare nutritivă sau nu), sau toxice. Toxicitatea ciupercilor
se datorează conținutului lor de diferiți alcaloizi, cum ar fi: falina, faloidina, amanitina,
muscarina, muscaridina, micoatropina etc. Recunoașterea ciupercilor este o operațiune
dificilă și, din această cauză, se face numai ținând seama de caracterele botanice cum ar fi:
talie, suprafața pălăriei, picior, lamele dar și după aspect, culoare, formă, mărime etc.
2. DIN LUMEA COLORATĂ A INSECTELOR
Fotoexpoziția Din lumea colorată a insectelor a fost
deschisă pentru vizitatori în perioada martie-aprilie 2016.
Expoziția a propus publicului vizitator un scurt popas în
fascinanta lume a insectelor, o lume care impresionează
printr-o varietate de forme și culoare, sau prin strălucire,
grație și eleganță. Vizitatorii au avut astfel ocazia de a
cunoaște o parte din aceste „bijuterii vii” prin intermediul
imaginilor și al informațiilor de specialitate. Insectele
populează toţi biotopii mediului terestru, structura
exoscheletului permiţându-le să trăiască și în cele mai aride
regiuni. Multe grupe (coleoptere, heteroptere) au
reprezentanţi acvatici, altele (efemere, plecoptere, odonate,
unele diptere) îşi petrec perioada larvară în apă, multe
reprezentând indicatori biologici. Unele insecte sunt parazite,
altele sunt sociale (termite, furnici, albine, viespi), cu o
diferenţiere a funcţiilor în cadrul familiei, care a dus la polimorfism: indivizi reproducători,
lucrătoare, soldaţi. Insectele au o deosebită importanţă practică atât prin speciile dăunătoare
culturilor, pădurilor, cele hematofage vectori ai unor agenţi patogeni, cât şi prin cele
folositoare, reprezentate de speciile entomofage, care frânează dezvoltarea celor dăunătoare
şi sunt folosite în combaterea integrată. Astfel, acestea joacă un rol vital în viața planetei
noastre.
3. PLANTE AROMATICE ȘI CONDIMENTARE
În perioada mai-iunie a fost organizată fotoexpoziția intitulată
Plante aromatice și condimentare. Expoziția a prezentat o
serie de plante mai mult sau mai puțin cunoscute de către
publicul larg, oferind informații interesante și utile despre
originea, proprietățile speciale și modul în care aceste plante
pot fi utilizate în gospodărie. Aceste plante conțin în organele
lor vegetative (tulpini, frunze, rădăcini, flori, semințe sau
fructe) substanțe aromatice (uleiuri volatile) sau cu gust și
aromă specifice. Speciile de plante aromatice, producătoare de
ulei volatil sau eteric sunt numeroase. Cele mai valoroase se
cultivă pe suprafețe mari, în vederea extragerii industriale a
uleiului, restul fiind specii din flora spontană sau sălbatică.
Majoritatea speciilor de plante aromatice elaborează, pe lângă
uleiuri eterice și alți principii activi farmacodinamici, de aceea
ele mai sunt cunoscute și sub denumirea de plante medicinale aromatice. Ele au fost folosite
ca atare sau sub formă de preparate, încă din timpuri imemorabile, ca medicamente pentru
tratarea diferitelor boli, unele preparate folosindu-se și în prezent. Valoarea antimicrobiană,
antimicotică și antihelmintică a uleiurilor volatile este recunoscută și astăzi, acestea fiind
uneori preferate în defavoarea produselor farmaceutice de sinteză.
4. ARTA CAMUFLAJULUI
În perioada iulie-august a fost organizată foto-expoziția cu
tema Arta camuflajului. Expoziţia a prezentat o serie de
viețuitoare – vertebrate și nevertebrate din diferite medii de
viață - şi diversele lor modalităţi de a se camufla în natură, fie
din nevoia de apărare, fie pentru a-şi procura hrana zilnică. În
fiecare habitat în care există prădători are loc un război tacit.
Armele sunt culorile şi formele, iar una dintre strategiile
folosite atât de vânat cât şi de prădători este camuflajul.
Numeroase animale, pentru a nu fi observate de inamici, au
culoarea asemănătoare cu cea a mediului înconjurător.
Fenomenul este comun la insecte și foarte răspândit la pești,
amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Alte animale își
adaptează culoarea la mediu, împrumutând o haină albă pe
timpul iernii (de ex. iepurii zăpezilor, cocoşii de munte, vulpea
polară, ursul polar, lupul polar, bufnița polară etc.). Aceleași
animale, în anotimpurile calde au culoarea pământie sau asemănătoare vegetației din
regiunea în care trăiește. La animalele erbivore din savană care trăiesc în turme, petele sau
dungile distincte de culoare distrag atenţia prădătorului (zebra), în timp ce nuanţele
contrastante ale altor părţi ale corpului animalului se contopesc în mediul înconjurător
(antilopa). Rezultatul este un amestec de fragmente optice, asemănătoare cu obiecte lipsite de
viaţă. În adâncul mărilor, unde nu poate pătrunde lumina naturală, cel puţin 1.500 de specii de
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peşti sunt bioluminiscenţi - rezultatul unei reacţii chimice –, sau transparenți, fenomen care îi
ajută atât la vânătoare cât şi pentru camuflaj. Unii gândaci, neputând să-și adapteze culoarea
la mediu, se acoperă cu calcarul, nisipul sau noroiul din/ de pe sol, transformându-se într-un
„bulgăraș” umblător. Unele vietăţi acvatice au devenit aproape invizibile, atât de perfect se
contopesc cu mediul lor lichid. Însă, homocromia devine utilă numai în anumite împrejurări,
în anumite momente, împletită cu anumite comportamente, în timp ce în alte împrejurări ea
este inutilă, speciile găsind alte căi de adaptare și supraviețuire.
5. ARHITECȚII LUMII ANIMALE
În perioada septembrie-octombrie 2016 a fost organizată
fotoexpoziția Arhitecții lumii animale. Scopul expoziției a
fost acela de a prezenta publicului „locuințele” pe care le
realizează anumite animale, uneori adevărate „capodopere
arhitecturale”. Comportamentul de construcție este comun
la multe mamifere non-umane, păsări, insecte și arahnide.
De asemenea, poate fi observat și la câteva specii de pești,
reptile, amfibieni, moluște, crustacee, urocordate, anelide și
alte artropode. Fiecare adăpost construit de animale sau
insecte este unic în felul său. Și fiecare adaptare la viața de
deasupra solului își are echivalentul și sub pământ, în
vizuinile la fel de remarcabile prin „arhitectura lor”, săpate
de unele specii. Adăposturile în lumea animală sunt foarte
diferite, atât intraspecific cât și interspecific. Unele sunt doar
adăposturi provizorii, altele sunt folosite un anotimp iar
altele au caracter de domiciliu permanent, generații după generații. Însă, nu întotdeauna un
adăpost este locuit de către „arhitectul” care l-a construit. Deseori, din diverse motive, unele
locuințe sunt părăsite, fiind ocupate mai apoi de alți indivizi fie din aceeași specie, fie din
specii cu totul diferite. Anumite construcții animale sunt ghidate în întregime de instinct,
altele sunt realizate în urma unei experiențe dobândită în timp, unele sunt adaptate condițiilor
sau cerințelor speciei iar altele dovedesc o pricepere și o înțelegere a modului de elaborare de
care numai un arhitect poate fi capabil.
6. LUPTA PENTRU SUPRAVIEȚUIRE LA PLANTE
În perioada noiembrie-decembrie 2016 a fost deschisă
publicului fotoexpoziţia intitulată Lupta pentru
supraviețuire la plante. Plantele pot fi întâlnite
pretutindeni în natură, în toate mediile de viață, fie că
vorbim despre mediul terestru, acvatic sau cel aerian.
Pentru a putea supraviețui, acestea și-au modificat în timp
structurile, adaptându-se tuturor factorilor de mediu biotici sau abiotici -, corespunzători zonelor în care trăiesc.
Această adaptare prezintă o mare diversitate de forme, iar
fiecare specie prezintă un anumit tip de adaptare, numită
adaptarea specifică. Astfel, fiecare specie de plante
manifestă anumite cerinţe faţă de apă, căldură, lumină,
substanţele minerale din sol şi poate trăi într-un interval cu
limite de variabilitate determinată a factorilor de mediu ce
acționează ca stimuli asupra lor. În lumea plantelor, adaptările morfologice sunt cele mai
frecvente și mai bine studiate, cele mai caracteristice fiind adaptările unor plante la condițiile
de secetă a solului și secetă atmosferică extremă. Un al caz sugestiv de adaptare este cel al
plantelor carnivore. Crescând pe soluri sărace în azot, acestea își procură azotul de care au
nevoie prin captarea, cu ajutorul unor mecanisme speciale, a animalelor mici, îndeosebi a
insectelor, pe care le digeră cu ajutorul enzimelor proteolitice produse de niște glande
digestive. Toate aceste modalități de adaptare s-au format în timp, fiind rezultatul acțiunii a
numeroși factori, diferiți între ei, fiecare însă având un rol decisiv în lupta pentru
supraviețuire a plantei.
7. DUNĂREA DE LA IZVOARE LA MARE
În perioada 24-29 iunie 2016, a fost organizată fotoexpoziția Dunărea – de la izvoare la
mare, cu prilejul aniversării Zilei internaționale a Dunării din data de 29 iunie. Fotoexpoziția
a reprezentat o excursie virtuală, pornind de la izvoarele Dunării – cu popasuri în orașele și
regiunile cele mai importante -, și având punct terminus în Delta Dunării, locul de vărsare în
mare. Imaginile au fost însoțite de informații cu privire la istoricul localităților sau al
obiectivelor importante situate de-a lungul Dunării. Prin lungimea sa de aprox. 2.850 km și
prin suprafața bazinului hidrografic de peste 817.000 km2, Dunărea este al doilea fluviu ca
lungime din Europa după Volga. De asemenea, Dunărea este singurul fluviu din Europa care
curge de la vest la est. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Germania) și se varsă în Marea
Neagră (Delta Dunării – România). În drumul său către
mare, Dunărea străbate 10 țări, respectiv, Germania,
Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România,
Ungaria, Republica Moldova și Ucraina și patru capitale –
Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Pe teritoriul
României, Dunărea parcurge o treime din cursul său,
colectând majoritatea afluenților din țară (excepție fac
afluenții din Dobrogea). Împreună cu afluenții săi,
Dunărea formează cel mai extins bazin hidrografic
internațional din lume, acoperind o treime din suprafața
Europei. Delta Dunării este locul unde fluviul se
întâlnește cu marea, prin cele trei brațe: Chilia, Sulina și
Sf. Gheorghe. Este o zonă unică, bogată în specii acvatice,
multe dintre acestea fiind declarate specii unice, specii
rare și monumente ale naturii. Datorită acestui fapt, Delta
Dunării a fost inclusă de UNESCO în circuitul
rezervațiilor mondiale ale biosferei, în rețeaua
internațională a rezervațiilor biosferei și pe Lista
Patrimoniului Universal Cultural și Natural UNESCO.
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RELAŢII
ISTORIE
PUBLICE
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE
Activitatea Serviciului Relaţii Publice se derulează pe două paliere: 1) adaptarea
strategiei de relaţii publice pentru atragerea a cât mai multe categorii de public către
muzeu, conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare, dezvoltarea parteneriatelor,
realizarea de materiale de promovare, mediatizarea tuturor evenimentelor, promovarea
on-line, conservarea şi fructificarea bazelor de date şi arhivelor foto-video, întocmirea
de rapoarte, arhivare documente ş.a. şi 2) Centrul Diversităţii Culturale – cercetarea şi
promovarea patrimoniului multicultural al oraşului Brăila, în ţară şi în străinătate,
organizarea de evenimente culturale şi activităţi educaţionale.
•
Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public
ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor sociodemografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative
(preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea
traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului
Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte
evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora
subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.),
comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail,
Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din
23 august 2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi
temporară. A fost realizat, la finele acestui
an şi un al doilea tip de chestionar, foarte
complex, pentru elevi şi profesori
(conceput respectând criteriile din
Barometrul de Consum Cultural), care va fi
aplicat, în anul 2017, cu sprijinul, sperăm,
al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în toate
instituţiile de învăţământ din Brăila şi din
judeţ. Aplicarea chestionarelor are ca scop:
cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei
„Carol I” la aceste categorii de public ţintă,
întocmirea şi updatarea unor baze de date,
adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi
materialelor de promovare pornind de la
opiniile şi propunerile segmentului de
public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata
vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe websiteuri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe
Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant
pagina „Muzeul Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. A fost,
de asemenea, realizată o analiză SWOT detaliată a activităţii (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice).
Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster
şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii
specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana
Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua
de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului
Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform
legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Listele de protocol
au fost actualizate şi se continuă îmbogăţirea permanentă a listelor de e-mailuri. (Alina
Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale
organizate şi găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (sonorizare, proiecţii video,
fotografiere, filmare) (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii
Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice), în alte locaţii din Brăila
şi în alte oraşe, la evenimente la care Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener (Gabriel
Stoica - Serviciul Relaţii Publice).
Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în
presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De
asemenea, au fost conservate, în format digital, apariţiile la TV ale specialiştilor,
fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice, Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe
Youtube şi contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice) şi pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost
redimensionate pentru website 2247 de fotografii, au fost formatate şi postate: 205
texte şi 1599 de fotografii – la secţiunile curente: „Evenimente”, „Colecţie de afişe”,
„Galerie foto”, Editura „Istros”, precum şi la secţiunile „Istorie”, „Etnografie”, „Artă Centrul Cultural Nicăpetre", „Ştiinţele Naturii”, care au fost actualizate şi dezvoltate
cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor respective (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) – şi alte 648 de fotografii postate la secţiunile:
„Colecţie de afişe”, „Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii
Publice).
•
O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria
Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural,
personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii
publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect - pentru editare
texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română,
engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii, ghidaje tematice în Centrul Istoric,
prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre
muzică şi cărţi” (concepere texte şi prezentări în PowerPoint, selecţie imagini, sunet şi
video), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului
Diversităţii Culturale, pentru conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare (Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Muzeul Brăilei „Carol I” a participat, anul
acesta, la concursul organizat de Uniunea Arhitecţilor din România, cu proiectul
editorial: „Editarea albumului: Ionel Cândea, „Cetatea Albă. Cercetări arheologice şi

istorice" (bilingv română / engleză) + DVD cu „Detalii constructive 3D” - autori: arh.
dr. Costel Drăgan şi arh. Marian Ion - şi film documentar (concepere, scriere proiect
pentru solicitare finanţare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; redactare
alte documente concurs: Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros”). Proiectul s-a
clasat pe locul 16 (doar primele 13 proiecte au obţinut finanţare). Au fost promovate, de
asemenea, rezultatele celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de
Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013,
2014, 2015.
•
Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale
Muzeului Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii
de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de
învăţământ, completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind
protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de
SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii
de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), întocmirea
rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de
activitate primite de la toţi şefii de secţii şi servicii), alte rapoarte, statistici, parteneriate
cu alte organizaţii, gestionare alte baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte
activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de
implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, pontaje, analiză
planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare
referate de necesitate, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte pentru dotări,
coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice).
•
Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de promovarea Editurii „Istros” a
Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile
internaţionale de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de
înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare
cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale
publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video),
background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de
lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros” a
participat la: Târgul de Carte, Artă, Muzică „LIBREX. Primăvara cărţilor la Iaşi”,
ediţia a XXIV-a (Cornel Smeu, muzeograf şi Alexandru Roşca, gestionar custode Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall, Iaşi (8-14 martie 2016);
Târgul „Festivalul de C’Arte", Brăila, ediţia a II-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul
Relaţii Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării:
Sala Polivalentă Brăila (12-14 mai 2016); Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus”
Litoral (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Geta Şerbănescu,
muzeograf şi Liliana Şerban, muzeograf – Secţia Memoriale). Locul desfăşurării:
Mamaia (11-15 august 2016); Târgul de Carte cu lucrări circumscrise domeniului
istoriei, organizat în cadrul Congresului Naţional al Istoricilor Români (Geta
Şerbănescu, muzeograf, Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale şi Cornel
Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Universitatea BabeşBolyai, Cluj Napoca (25-28 august 2016); Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase ARCA LUI
GUTENBERG, Iaşi, ediţia a doua (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă,
muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall (14-18
octombrie 2016); Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2016,
ediţia cu numărul 23 (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Liliana
Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale, Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura
„Istros”). Locul desfăşurării: ROMEXPO, Bucureşti (16-20 noiembrie 2016).

Permanent, au fost realizate şi:
gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”,
corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor
primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi
înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume
de carte reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea
referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă, pentru premii
şi drepturi de autor; întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi
expedierea de comenzi interne şi internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la
Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait
Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri, conservarea fondului de carte
existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte;
inventarierea fondului de carte din depozitul Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu,
muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analizarea situaţiei Depozitului Legal constituit
la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări apărute; distribuire
Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a României;
transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri
epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana
Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă editură prin liste de
e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare
on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie vânzări şi stabilire măsuri pentru
promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” şi creşterea vânzărilor (Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice).
Camelia HRISTIAN (continuare în pag. 22)
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CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI
„CAROL I”, ÎN 2016
Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea
infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului
multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale,
încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului
Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. În 2016, Centrul Diversităţii
Culturale a fost reamenajat şi dotat cu mobilier şi echipamente necesare pentru
organizare de expoziţii, fotoexpoziţii temporare, activităţi culturale şi educaţionale.
Mediateca s-a îmbogăţit cu noi titluri, ca urmare a unui schimb de carte cu Centrul
Iudaic de Editură şi Publicistică Bucureşti.
• Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat de familii de greci din Brăila şi familii
de greci şi evrei repatriaţi sau din diaspora, de brăileni români sau de altă etnie, de turişti
şi de diferite delegaţii, pentru care a fost asigurat ghidaj în limba engleză, în Centrul
Istoric (Camelia Hristian, Serviciul Relaţii Publice), de exemplu: curatorii Raluca
Voinea, Roxana Gibescu, Edi Constantin din Bucureşti şi Anna Smolak din Polonia cercetare pentru proiectul cu tema „Hotel
Francez / Grand French Hotel”, iniţiat de
tranzit.ro / Bucureşti (14 iulie 2016); un
grup de arhitecţi din Grecia însoţiţi de
dna arh. Polly Nomikou – Peraro, dl.
Ezio Peraro - directorul Institutului
Cultural Italian Bucureşti şi dna Veronica
Macri, preşedinte executiv al
Comunităţii Elene Brăila (3 august
2016); dl. Evangelos Kekatos ,
viceprimarul Insulei Kefalonia, Grecia,
însoţit de dl. Haralambie Caravia,
preşedintele Comunităţii Elene Brăila (13 august 2016).
•
S-a început derularea, la Centrul Diversităţii Culturale, a două programe, cu
caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila” este
adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări, fotoexpoziţii,
ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare, jocuri, concursuri.
Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi
include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în
interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de
altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a
Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite
cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a
Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice
ale minorităţilor etnice din România, din mediateca Centrului
Diversităţii Culturale. Ambele programe culturale sunt gratuite.
Intrarea se face, cu programare, în limita celor 50 de locuri. Aşteptăm,
de asemenea, înscrieri pentru Cercul „Poveşti despre Brăila,
muzică şi cărţi”. Se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul
gimnazial, precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură,
muzee, mozaic etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator:
Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).

EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2016
• Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila (coordonator: prof. Elena Salomeea
Kaloxilos) şi programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi
cărţi” (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Au avut loc 22 de
întâlniri la care au participat copii şi tineri (clasele I -XII), părinţi, bunici şi membri ai
Comunităţii Elene Brăila. Pictorii mai mari şi mai micuţi s-au inspirat din modele alese
de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, din albumele „Brăila modernă", „Gheorghe Naum"
şi „Judeţul Brăila", apărute la Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I", din volumul
„Hellenism in Romania”, apărut la Editura „Omonia" Bucureşti, din alte albume de artă
şi mitologie greacă din mediateca Centrului Diversităţii Culturale şi dintr-un album cu
costume tradiţionale greceşti din biblioteca Comunităţii Elene Brăila. Unele lucrări
(pictură) au participat şi au fost premiate la concursul „Jocurile Olimpice", organizat de
Uniunea Elenă din România, alte lucrări (desene şi pictură) au fost înrămate şi expuse în
cele două expoziţii organizate la Centrul Diversităţii Culturale.
Membrii Cercului de pictură au participat şi la vernisajele unor expoziţii de artă
deschise la Muzeul Brăilei „Carol I” - Galeria „Gheorghe Naum” şi la Galeriile de Artă,
ale UAP Brăila, unde au avut ocazia să-i întâlnească pe artiştii plastici: Hugo
Mărăcineanu, Marius Teodorescu, Marilena Ioanid, Jana Andreescu, Gheorghe
Andreescu, Ion Radu.
Cei prezenţi la întâlnirile Cercului de pictură au ascultat poveşti spuse de Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, despre: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Editura
„Istros”; istoria Brăilei de dinainte de 1830; Cetatea Brăilei şi hrube (audiţie: Jordi
Savall şi Dimitrie Cantemir, „Le livre de la
musique et de la science”); „Anul 1866”, istorisiri
despre compozitorul Johann Strauss fiul (audiţie:
valsul „Dunărea albastră”, compus, în 1866),
completate cu informaţii istorice - condimentate
cu întâmplări legate de minorităţile etnice - despre
Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I şi Cazinul
Armelin; despre costumul tradiţional naţional
grec şi „evzoni”, prima ediţie a Jocurilor Olimpice
Moderne de la Atena (6-15 aprilie 1896), poetul
Kostis Palamas - autorul versurilor Imnului
Olimpic oficial -, nepotul său, Christos
Xanthopoulos Palamas, unul dintre cei mai
străluciţi diplomaţi ai Greciei, consul al Greciei la
Brăila între 1937-1938 şi Brăila reflectată în
cartea sa „Călătorie pe Dunăre” (apărută în limba
greacă la Editura Difros, Atena, în 1959, apoi la
Editura Univers, Bucureşti, în 1975); despre
etnologul Irina Nicolau şi amintirile sale

emoţionante legate de grecii din Brăila dintr-un articol publicat, în limba franceză,
apărut la Editura „Martor”, rădăcinile sale aromâne - în alte articole şi cărţile sale
„Credinţe şi superstiţii româneşti” (apărută la Editura „Humanitas”) şi „Haide, bre!”
(Proiect Avdhela. Biblioteca Culturii Aromâne); despre personalităţi brăilene de
origine greacă – artistul plastic Jana Andreescu şi Jean Moscopol – , muzica din
tinereţea bunicilor noastre, din perioada interbelică (audiţie: Jean Moscopol, romanţe
din Grecia şi Carlos Gardel); despre Galeries Lafayette - primul magazin universal al
Bucureştiului -, patrimoniu pierdut (Hotel Francez din Bucureşti) versus patrimoniu
salvat de autorităţile publice (Hotel Francez din Brăila, actualul sediu al Muzeului
Brăilei „Carol I") sau de capital privat (clădirea Chrissoveloni din Bucureşti, astăzi
Librăria Cartureşti Carusel); despre Muzeul Jucăriilor din Bucureşti; despre prima zi de
şcoală în Grecia din o carte cu obiceiuri şi tradiţii greceşti (lectură în engleză, greacă şi
traducere în română); despre începuturile învăţământului superior şi învăţământului în
limba română în Ţara Românească (Şcoala de la Sfântul Sava – familia Cantacuzino şi
Gheorghe Lazăr – şi Liceul „Gheorghe Lazăr” Bucureşti), liceul şi distracţiile
interbelice, modele de viaţă şi valori morale: prietenie, responsabilitate, omenie,
respect, reflectate în cartea Grigore Băjenaru, „Cişmigiu & Comp.”; despre
personalităţi brăilene – Maria Filotti, actriţă, director de teatru, profesor –, teatrul
românesc în prima jumătate a sec. al XX-lea, începuturile cinematografiei – pornind de
la Ion I. Cantacuzino, cineast, producător (fiul actriţei Maria Filotti) şi Şerban
Cantacuzino, actor (nepotul actriţei Maria Filotti) – şi istoricul clădirii Teatrului „Maria
Filotti” din Brăila (recomandare de carte: Maria Filotti, „Am ales teatrul”); despre
copilărie în perioada interbelică, familie, album de familie pornind de la cărţile „Unde
eşti, copilărie", de Marie-Claire Ştefănescu şi „Năzdrăvăniile fetiţelor mele cuminţi”,
de Daniela Ştefănescu, apărute la Editura LiterNet; despre atmosfera casei din copilăria
petrecută la Brăila a poetei Antigone Kefala (tatăl său era violonist; audiţie:
Rachmaninov, „Vocalise"), înstrăinare, nostalgie, cărţile poetei apărute în Australia,
volumul „Absenţă", apărut la Editura „Omonia" Bucureşti (Editura „Omonia" a
împlinit, în 2016, 25 de ani de la înfiinţare); despre Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
ocrotitorul Tesalonicului (lectură în engleză, greacă şi traducere în română), istoria şi
monumentele din oraşul Tesalonic (audiţie: Stelios Kazantzidis, „Thessaloniki Mou"),
Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului şi Catedrala
Patriarhală; despre 28 Octombrie - Ziua Marelui „Nu" - Ziua Naţională a
Greciei (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre Moşii de
toamnă (In Memoriam Pieratos Sia, profesor de limba neoelenă la
Comunitatea Greacă din Brăila); despre scriitorul Mihail Sebastian,
copilăria sa petrecută la Brăila, perioada dificilă dintre anii 1935-1944,
izolare, fragilitatea relaţiilor interumane, pasiunile scriitorului (lectură,
teatru, muzică clasică, ski) reflectate în „Jurnal" (audiţie: Debussy
„Preludiu pentru pian"), romanele şi piesele sale de teatru; despre scriitorul
Tudor Arghezi, Mărţişor - Casa (Memorială) „Tudor Arghezi" (aşa cum a
prezentat-o Mihail Sebastian, aflat în vizită la Tudor Arghezi, pentru un
interviu - vezi cartea „Nouă convorbiri", ediţie îngrijită şi comentariu de
Geo Şerban) (membrii cercului au avut ocazia să-l cunoască, la cerc, pe dl.
Geo Şerban, scriitor, istoric şi critic literar, aflat la Brăila pentru Festivalul
„Mihail Sebastian"), „Mărţişor" („vizită", în imagini semnate Cristina
Răduţă şi David Muntean), „Cartea cu jucării" de Tudor Arghezi (audiţie:
poeziile „Zdreanţă", recitată de autor; „Furnica", recitată de Tudor
Gheorghe şi „Cântec de somn", de pe albumul „Cântece de şemineu",
semnat Nicu Alifantis); despre Nicu Alifantis, originea sa grecomacedoneană (audiţie: „S'agapó" şi „Cântic di sârmâniţă", de pe albumul „Mozaic",
semnat Nicu Alifantis); despre obiceiuri de botez în Grecia (lectură în engleză, greacă şi
traducere în română); despre lumea fascinantă a muzicii clasice, pornind de la
Gerasimos Miliaresis, întemeietorul şcolii de chitară clasică în Grecia (fost student al
lui Andres Segovia), profesor universitar, muzician renumit în Europa - născut la Brăila
(în 1918) -, insula Kefalonia, locul de origine al familiei Miliaresis (audiţie: compoziţii
pentru chitară clasică de Manos Hadjidakis şi Mikis Theodorakis şi voce actriţa Melina
Mercouri, cu care a colaborat); despre viaţa compozitorului şi organistului Johann
Sebastian Bach (audiţie: J.S. Bach, în interpretarea lui G. Miliaresis la chitară clasică,
apoi în interpretarea lui Peter Hurford, la orgă), orgă; viaţa compozitorului Wolfgang
Amadeus Mozart (audiţie: sonate compuse de W. A. Mozart), muzeele „Mozart” din
Salzburg şi Viena, oraşul Salzburg, Palatul Mirabell şi Regele Otto al Greciei (s-a
născut aici), Grădinile Mirabell şi filmul „Sunetul muzicii” (vizionare: scene din
„Sunetul muzicii”, filmate în Salzburg) (recomandare de carte: „Cei şapte ani de acasă.
Codul bunelor maniere pentru copii”, de Michaiela Poenaru & ilustraţie Delia Eftimie);
despre obiceiuri de nuntă în Grecia (lectură în engleză, greacă şi traducere în română),
album de familie, amintiri cu bunici, amintiri despre Brăila, pornind de la câteva
fotografii din colecţia dnei Maria-Denise Theodoru (jurnalist la Radio România,
născută la Brăila, într-o familie de origine greacă), obiceiuri de nuntă la grecii, turcii,
evreii şi ruşii lipoveni din Brăila (recomandare de carte: „Un Grec, doi Greci, trei
Greci… Brăila” şi „Greci, Turci, Evrei, Ruşi Lipoveni… Brăila”, cărţi publicate şi online, finanţate de AFCN); despre pitorescul străzilor de odinioară, muzicanţii străzilor,
flaşnetă şi bilete de papagal (vizionare:
înregistrări de la Festivalul Internaţional al
Muzicii Mecanice Iaşi, Festivalul Orgues de
Barbarie Dijon şi laterna, pe străzile Greciei;
lectură: „Flaşneta”, de Ionel Teodoreanu), viaţa
scriitorului Ionel Teodoreanu şi „dulce Târgul
Ieşului ” (audiţie: „În casa bunicilor”, de Ionel
Teodoreanu) (recomandare de carte: „Uliţa
copilăriei”, „În casa bunicilor” şi „La Medeleni”,
de Ionel Teodoreanu). În pauze: cântece pentru
copii, desene animate, fragmente din filme, filme
documentare. Locul desfăşurării: Centrul
Diversităţii Culturale (13 februarie, 20 februarie,
27 februarie, 12 martie, 16 aprilie, 23 aprilie, 7
mai, 17 august, 18 august, 19 august, 24 august, 31
august, 7 septembrie, 18 septembrie, 24
septembrie, 1 octombrie, 8 octombrie, 15
octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 12
noiembrie, 19 noiembrie 2016)

Camelia HRISTIAN (continuare în pag. 23)
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•
„Ziua Culturii Elene”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I" - Centrul
Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Program: Conferinţe: prof. univ. dr.
Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol
I” - „Biblioteca Mavrocordaţilor şi legăturile
dintre greci şi români în secolul al XVIII-lea” şi dl.
Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii
Elene Brăila - „Konstantinos Sklavos. Note
biografice”; Lansarea Publicaţiei „Kalimera”;
Spectacol: Colaj de poezii, coordonat de
Margareta Elena Nicolae şi Florentina Gavaz;
Recital instrumental. Solist: Andrei Mogoş
(bouzouki); Dansuri tradiţionale, cu Grupurile
„Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene
Brăila, conduse de Marius Papadopol; Expoziţie de
artă plastică şi fotografie: Elena Salomeea
Kaloxilos, Marilena Ioanid, Marius Teodorescu,
Hugo Mărăcineanu, Adriana Steriopol, Marius
Papadopol. Au prezentat: prof. Marilena Ioanid,
artist plastic şi poetul Gheorghe Lupaşcu. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi
Centrul Diversităţii Culturale (26 martie 2016).
• Expoziţie temporară de carte apărută la Editura
„Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” şi albume de
artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din
România din mediateca Centrului Diversităţii
Culturale – în cadrul Programului cultural
„Muzică şi cărţi”. Locul desfăşurării: Centrul
Diversităţii Culturale.
• Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să
fii mai bun!". Expoziţia temporară a fost vizitată de
elevi de la grădiniţe, şcoli şi licee din judeţul
Brăila. Ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Centrul
Diversităţii Culturale (18-23 aprilie 2016)
• „Ziua alfabetului, educaţiei şi culturii bulgare”.
Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul
Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo Botev” a
Bulgarilor din Brăila. Program: Conferinţe şi
alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul
Muzeului Brăilei „Carol I”: „Brăila în relaţiile
româno-bulgare"; dna Maria Gancev, preşedintele
Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila:
„Prezentarea Legii Nr. 100/2015 pentru instituirea
Zilei Limbii Bulgare"; prof. Adriana Grigorescu:
„Activitatea fraţilor Chiril şi Metodiu”; dl. Anton
Kanchev, preşedintele Federaţiei Bulgarilor din
România; Recital de muzică bulgărească susţinut
de Grupul vocal „Borianca” al Asociaţiei „Hristo
Botev” a Bulgarilor din Brăila, condus de prof.
Anastasia Andriev-Radulov; Piese corale în limba
bulgară, interpretate de Corul „Trison”, dirijat de
prof. Maricica şi Ştefan Lupu. Locul desfăşurării:
sediul Muzeul Brăilei „Carol I” (14 mai 2016)
•
Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti,
susţinut de Grupurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale
Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: dl.
Haralambie Caravia), conduse de Marius
Papadopol; Spectacol de dansuri tradiţionale,
susţinut de Grupul „Dunaiskie Rozî”, al
Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte:
dna Fedosia Jipa Rubanov), vizită în expoziţie,
vizionări de filme documentare – în cadrul
evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi
Centrul Diversităţii Culturale (21 mai 2016)
• Vizitarea expoziţiei temporare, vizionare film
documentar şi prezentare despre minorităţile
etnice din Brăila şi proiectele culturale ale
Centrului Diversităţii Culturale - Camelia
Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au
participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea
Darclée" Brăila, însoţiţi de artistul plastic Marilena
Ioanid. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii
Culturale (22 iunie 2016)
• Vernisajul Expoziţiei de pictură, cu lucrările
participanţilor la Cercul de pictură al Comunităţii
Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea
Kaloxilos - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei

„Carol I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi
Comunitatea Elenă Brăila. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ.
dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei
„Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura
„Istros” şi diplome. Locul desfăşurării: Centrul
Diversităţii Culturale (23 august – 24 noiembrie
2016)
•
Vernisajul Expoziţiei temporare de carte:
Proiecte finanţate derulate de Muzeul Brăilei
„Carol I” (Concepere, scriere proiecte finanţate:
Camelia Hristian; Manager de proiect: prof. univ.
dr. Ionel Cândea; Finanţatori: Administraţia
Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor
din România) - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei
„Carol I”. Evenimentul a mai inclus: Lansarea
medaliei „40 de ani de cercetări arheologice şi
istorice pentru restaurarea Mănăstirii Măxineni” a prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul
Muzeului Brăilei „Carol I”; Exponatul zilei;
Proiecţie de filme documentare realizate cu ocazia
vizitelor Familiei Regale la Brăila (1914, 1998);
Conferinţă: „Povestea unei mari prietenii: Panait
Istrati şi Romain Rolland” - a prezentat: conf. univ.
dr. Zamfir Bălan, director adjunct. La eveniment au
participat Î. P. S. Casian Crăciun, Arhiepiscopul
Dunării de Jos, dl. Francisk-Iulian Chiriac,
preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, dl.
Catalin-Dan Murea, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Brăila. Locul desfăşurării: sediul
Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii
Culturale (23 august – 24 noiembrie 2016)
• Despre ruşii lipoveni şi proiectul cultural
„Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci... Brăila”,
finanţat de Administraţia Fondului Cultural
Naţional. Prezentare: Camelia Hristian, şef
Serviciul Relaţii Publice (concepere, scriere
proiect, şi co-editor volume), la întâlnirea culturalartistică cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila,
desfăşurată sub genericul „De la suflet la suflet.
Incursiune în spaţiul etnic al ruşilor lipoveni” – în
cadrul manifestărilor „Zilele Europene ale
Patrimoniului". Organizator eveniment: Muzeul
Brăilei „Carol I” - Secţia Memoriale. Au mai
vorbit: Elena Ilie, şef Secţia Memoriale; prof.
Fedosia Jipa - Rubanov, preşedintele Comunităţii
Ruşilor Lipoveni Brăila; Liliana Şerban,
muzeograf; Petre Procop, autor de carte
(Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); Gabriel
Stoica, realizator film (Muzeul Brăilei „Carol I”);
Pavel Tudose, autor de carte; Gheorghe Cîrnu
(Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); program
artistic susţinut de Ansamblurile „Tihii Dunai” şi
„Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii Ruşilor
Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării: Muzeul
Brăilei „Carol I” - Casa Memorială „Dumitru
Panaitescu Perpessicius” (15 septembrie 2016)
•
Vizitarea expoziţiei temporare şi prezentare
despre minorităţile etnice din Brăila şi proiectele
culturale ale Centrului Diversităţii Culturale Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au
participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea
Darclée" Brăila (clasa a XII-a, pictură), însoţiţi de
artistul plastic Marilena Ioanid. Locul desfăşurării:
Centrul Diversităţii Culturale (13 octombrie 2016)
• Lansarea monografiei „Patrimoniul imobiliar
al familiei Chrissoveloni de-a lungul veacurilor”,
istoric de artă dr. Oana Marinache. Au prezentat:
prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent
al Academiei Române, managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”; dl. Jean Chrissoveloni, om de
afaceri; dr. Oana Marinache, istoric de artă,
cercetător, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei
Istoria Artei; dl. Haralambie Caravia, preşedintele
Comunităţii Elene Brăila. Locul desfăşurării:
sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 noiembrie
2016)
• Vernisajul expoziţiei temporare Carte apărută
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la Editura Istoria Artei, Bucureşti. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul
Diversităţii Culturale, Comunitatea Elenă Brăila, Asociaţia şi Editura Istoria Artei,
împreună cu Imobiliara Chrissoveloni. Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi
dr. Oana Marinache, istoric de artă, cercetător, Institutul de Istorie a Artei „G. Oprescu”
al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Istoria Artei. Locul desfăşurării: Centrul
Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
• Vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale greceşti”, cu lucrări realizate
la Cercul de Pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea
Kaloxilos. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ. dr. Ionel Cândea,
managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura „Istros”.
Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente
culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii
Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):
o Vasilopita. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Locul desfăşurării: sediul
Comunităţii Elene Brăila (24 ianuarie 2016)
o Purim. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral
Brăila (27 martie 2016)
o Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila şi Ansamblul „Tihii Dunai" - Aniversare 25 de
ani. Organizator: Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării: Teatrul
„Maria Filotti" Brăila (13 noiembrie 2016)
o Hanuka. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul
Coral Brăila (28 decembrie 2016)

EXPOZIŢIA „UNDE EŞTI, COPILĂRIE...?”. JUCĂRII DIN
COLECŢIILE ASOCIAŢIEI MUZEUL JUCĂRIILOR BUCUREŞTI
Expoziţia este deschisă la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii
Culturale (Piaţa Traian nr. 3) şi Secţia Etnografie (str. Polonă nr. 14), până la
finele lunii februarie 2017. Mulţumim colecţionarilor, ing. Cristian Dumitru,
preşedinte şi Mihail Dumitru. Intrarea este liberă. Vă aşteptăm, cu drag!
Amenajare: ing. Cristian
Dumitru şi Mihail Dumitru
(Asociaţia Muzeul Jucăriilor
Bucureşti); Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice;
Alina Pospai, bibliotecar;
Sorin Filoti, restaurator;
Alexandru Roşca; Viorel
Tătaru. Vernisaj: de Ziua
Sfântului Mare Ierarh
Nicolae, ocrotitorul Brăilei (6
decembrie 2016). Au
prezentat: prof. univ. dr. Ionel
Cândea, membru
corespondent al Academiei
Române, managerul Muzeului
Brăilei „Carol I”, Camelia
Hristian - şef Serviciul Relaţii Publice şi dl. ing. Cristian
Dumitru, colecţionar - Asociaţia Muzeul Jucăriilor

Camelia HRISTIAN

EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”,
ORGANIZATE DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE
Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru
aceste evenimente, materiale promoţionale,
sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă,
muzeograf; Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice)
şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul
Relaţii Publice):
· Şcoala muzicală franceză între Rameau şi Ravel,
spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul
proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul
Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu
Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala
Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila.
Coordonatori: prof. Nicolae Băcanu şi prof. Ioan
Popescu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului
Brăilei „Carol I” (25 februarie 2016)
· Femeia în poezia clasică rusă, spectacol de
muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului
educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”.
Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de
Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu”
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 martie 2016)
· Serbări. Grupa pregătitoare de la Grădiniţa cu program prelungit 48,
educatoare Rodica Gherguş. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I”
(9 şi 10 iunie 2016)
· Festivalul Internaţional „EUROPOEZIA", Brăila - Galaţi. Directori festival:
Stere Bucovală şi Valeriu Stancu. Parteneri: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Biblioteca
„V. A. Urechia" Galaţi. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 şi
18 septembrie 2016)
· Întâlnire interculturală - activitate în cadrul Proiectului Erasmus „Music to
decrease inequality at school”, derulat de Şcoala „Mihai Eminescu” Brăila. Au
susţinut prezentări elevi din: Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, Turcia şi România.
Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (12 octombrie 2016)
· Producerea şi recepţionarea sunetului de către organismul uman, spectacol de
muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului
educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”.
Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica”
Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea
Darclée” Brăila şi Palatul Copiilor Brăila. Locul
desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (23
noiembrie 2016)
· Serbare. Clasa I de la Şcoala „Ion Creangă"
Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei
„Carol I” (22 decembrie 2016).
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Bucureşti. Expoziţia a avut vizitatori – familii şi grupuri de copii şi tineri de la: Şcoala
Waldorf Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihai Bravu” Brăila (clasele II - VIII), însoţiţi de
înv. Verginica Gorgovan, înv. Mariana Costache, înv. Ionelia Drăghici şi prof. Mirela
Budur; Şcoala „Mihail Kogălniceanu” Brăila (clasa a II-a), însoţiţi de înv. Doralina
Iordan (16 decembrie 2016), Liceul „Edmond Nicolau” Brăila, însoţiţi de profesor
Cornelia Miler (17 şi 20 decembrie 2016), Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”
Brăila, însoţiţi de prof. Gabriela Dinu (23 decembrie 2016). Ghidaj: Camelia Hristian,
şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice.

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016
· Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016 - conform
programului de monitorizare trafic Google Analytics: 70.526 pagini vizitate,
17.838 vizite, din care 12.185 vizitatori unici din: România
(din Bucureşti şi 41 judeţe) şi alte 92 ţări: Republica
Moldova, SUA, Marea Britanie, Rusia, Germania, Brazilia,
Italia, Europa (neprecizat), Ungaria, Canada, Spania, Franţa,
Austria, Olanda, Filipine, Belgia, Grecia, India, Turcia,
Ucraina, Bulgaria, China, Japonia, Serbia, Australia, Polonia,
Portugalia, Israel, Benin, Sudan, Mexic, Arabia Saudită, Elveţia, Iraq, Norvegia,
Columbia, Coreea de Sud, Chile, Cehia, Irlanda, Nigeria, Suedia, Cipru, Indonezia,
Kenya, Ecuador, Siria, Iran, Kuweit, Malaezia, Taiwan, Belarus, Danemarca,
Algeria, Croaţia, Lituania, Slovenia, Thailanda, Venezuela, Emiratele Arabe,
Albania, Argentina, Coasta de Fildeş, Hong Kong, Luxemburg, Noua Zeelandă,
Oman, Qatar, Singapore, Tunisia, Zambia, Armenia, Bangladesh, Bahrain,
Camerun, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Estonia, Finlanda, St.
Kitts&Nevis, Sri Lanka, Letonia, Libia, Maroc, Macedonia, Mauritius, Slovacia,
Senegal, Salvador, Uruguay, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii
Publice şi Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
· Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016
- conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 550 pagini
vizitate, de 249 vizitatori unici din: România, SUA, Grecia, Federaţia Rusă,
Germania, Franţa, Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Canada, Israel,
Ucraina, Europa (neprecizat), Republica Moldova, Australia, Belgia, Olanda,
Cipru, Japonia, Elveţia etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
· Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook este
urmărită, în mod constant, de 8101 persoane din: România, Italia, Marea
Britanie, Grecia, Spania, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia,
Turcia, Israel, Olanda, Brazilia, Elveţia, Austria, Cipru, Australia, Irlanda, Suedia,
Rusia, Norvegia, Polonia, Ucraina, Arabia Saudită, Danemarca, Bulgaria,
Luxemburg, Cehia, Portugalia, Ungaria, Qatar, Bahrain, Indonezia, Mexic, Maroc,
India, Iraq, Algeria, Singapore, Argentina, Oman, Egipt, Finlanda. În anul 2016
am postat: 9.058 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, mii de texte,
151 filme documentare şi apariţii la TV, 473 link-uri către website-uri,
fotografii, Youtube. (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!
Camelia HRISTIAN
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