„Patrimoniull Secţiei Memoriale
l
a Muzeului Brăilei „Carol
Carol II"::
îmbogățire şi valorificare”

Ordinul „De Orange-Nassau”, Commandor Degree (grad de comandor),
Olanda ((1975),
) atribuit Prof. Ana Aslan
Datare (text): 12 mai 1975
Material: carton
Tehnică: imprimare, dactilografiere,
scriere manuală
Limba: neerlandeză
At ib it Prof.
Atribuit
P f Ana
A Aslan
A l
Distincția se acordă pentru
merite
it speciale
i l sau excepţionale
ţi
l
în activitate, performanțe care
depășesc ceea ce este normal de
așteptat
ș p
pentru
p
activitatea
apreciată.
În istoria acordării acestui
ordin selecția a fost foarte
riguroasă doar un grup restrâns
riguroasă,
de persoane au fost numite în
acest grad.

DIPLOMA DE RIDICARE
ÎN RANG DE SERDAR
Personalitate: GARABET ASLAN
Emitent: Caimacamul Domniei Principatului Moldovei, Secția I Secretariatul de stat;
Caimacam Prinț
Prințull Nicolaie Vogoride
Datare (text): 21 decembrie 1857
Dimensiuni: 43,8/ 30,2 cm
Material: carton, cerneală neagră
Limba: română cu chirilice
Text tipărit, completări de mână, semnături olografe
Data intrării (prin transfer) în patrimoniu (fond memorial „Ana Aslan”): 12.09.2016

Garabet Aslan cca.18101890) tatăl lui Mărgărit Aslan
1890),
și bunicul Anei Aslan
Garabet Aslan primeşte rang
boieresc (serdar) pentru
serviciile aduse Țării
Moldovei.
Familia Aslan, veche familie
de armeni din Focșani
Focșani, a dat
personalități importante
culturii românești:
- I. C. Aslan (1888-1965),
avocat renumit în p
perioada
interbelică, traducător,
libretist, dramaturg
- Garabet Aslan (1881 – 1923)
profesor universitar

Caimacamul Domniei Principatului
Moldovei
Cunoscută și știută făcu la toți cărora se
cuvine a ș
ști,, că luîndu în considerație
ț
servițiile ce D. Garabet Aslan au plinitu,
numai puținu și ale sale merite personale,
și credința către Patrie, dupre
prerogativele date Căimăcămiei
Căimăcămiei, îi
hărăzescu rangulu de: Serdar în care
însușită orânduiescu D. Secretarului de
Statu a'l înregistra în cartea rangurilor
spre a fi obștește cunoscutu și onoratu
dupre cuviință.
Datu s'au în Rezidența Iașilor, Anul
mîntuirei una-mie
una mie optu-sute
optu sute cinci-zeci
cinci zeci și
șepte, luna Decembrie în 21 zile.
Semnături olografe: Nicolai Vogoridi,
Secretar de stat, I. Cantacuzinu, Director
A. Fotino, Șeful Secției I. Angeliki

Perpessicius, Itinerar sentimental, Editura „Cultura Națională”,
București 1932
București,
Cu un portret inedit al autorului de I. Anestin

Dedicație (pe fila de titlu
suplimentar):
Dlui /Miron Grindea /
omagiu confrățesc/
Perpessicius
Piesa a intrat în patrimoniu prin donație
donație, în 2016;
donator, Ioan Vlaicu, Germania

•
•
•
•
•

•
•

Miron Grindea (1909 Oneşti – 1995 Londra), jurnalist literar.
În București, Grindea a participat la viața culturală și intelectuală
evreiască devenind jurnalist specializat în probleme muzicale și
evreiască,
literare.
Colaborator din 1929 la revista Adam (periodic cultural orientat pe
problematica evreiască), coeditor din 1936.
În 1939,
1939 se stabileşte la Londra.
Londra În timpul războiului,
războiului a lucrat la
Ministerul Informațiilor și la BBC.
Cu sprijinul PEN-clubului editează revista Adam, devenită ADAM
International Review (jurnal literar internaţional al scriitorilor refugiați)
de la nr. 152, unde rămăsese în România. Revista și
și-a
a încetat apariția
în anul 1988
În revista ADAM au publicat Thomas Mann, T. S. Eliot, Cocteau,
Picasso, Borges...
Biblioteca personală a lui Grindea (aflată la Biblioteca Maughan,
Maughan
Colecții Speciale) conţine opere cu autograf ale scriitorilor importanţi
din timpul vieţii sale, cu o mare parte dintre aceştia având relaţii de
prietenie.

Autor:
Francis de Jongh (19641928), Lausanne, Elveția; fotograf de studio
(atelier fotografic pe Avenue du Théâtre,
Lausanne din 1885 până în 1914); specializat în
Lausanne,
portrete ale unor personalităţi locale şi străine și
în portrete de grup.
A lucrat un timp în laboratorul fotografic
al lui Nadar unde are posibilitatea să
perfecţioneze tehnici de developare, iluminare,
încadrare.
În 1905 a depus brevetul «Ecran pour
la photographie simulant le dessin», procedeu
fotografic care imita desenul în creion sau în
cărbune.
Muzeul Elysee din Lausanne deţine
fonduri Francis de Jongh.
Material: carton foto cu pass partout
Dim: 22,5
, cm / 17 cm
Rama din lemn, aurită, decor linear, punctiform.
Datare: cca. 1910
Inscripţie: dreapta sub portret, cu aldine: Francis
g , Lausanne
de Jongh,
- piesa a intrat în patrimoniu prin achiziție în
2016

Foto, Portret Vasile Hiott
prefect al Brăilei 1912-1914 ((?))
p

Cană decorativă
Cap de copil: Mihai I
•Maiolica (barbotina) franceză, atelier
Sarreguemines; face parte dintr-o serie
de căni cu portretul în relief al unor
personalităţi europene.
•Atelier: Sarreguemines; Franța;
•Datare: 1927-1930
•Dim:
Dim: l: 17 cm; h: 20 cm
•Inscripții: pe fundul cănii: prin
imprimare și printr-un script (ștampilă):
Sarreguemines
/France;
ștanța
atelierului şi nr: 5150;
• Lipseşte inscripţia aflată în partea de
jos a soclului: MIHAI I REGELE
TUTUROR ROMANILOR; a fost
ştearsă din motive de securitate
înainte de 1989
A intrat în patrimoniu
prin achiziție, în 2016

Statuete pereche: „Une repetition”
Autor : Faure de
Broussé,
sculptor francez (1843
-1908, Montpellier
Paris);
-a studiat cu Hugo
Salmson în Paris
Paris;
- a expus între1876 1883 la Salonul de la
Paris

Material: bronz; marmură roşie Tehnică: turnare, cizelare, tăiere, nituire
Dimensiuni: h. 30 cm.; dim. postament: 9x9cm. Datare: cca. 1900
Reprezentare separată a unei perechi: dansatoare cu castaniete și violinist, ambele
purtând titlul „Une Repetition”.
p
p
Soclu de marmură roşie
ş ş
şi metal. Inscripţie
pţ p
pe tăbliţă
ţ de
alamă prinsă de soclu: UNE REPETITION / Par Faure de Broussé
- A intrat în patrimoniu prin achiziție, în 2016

Scrisoarea pierdută, Aurel C. Jiquidi
Album ilustrat cu 10 litografii albnegru realizate în 1928 şi 1929;
publicat în 1930;; fiecare litografie
p
g
este precedată de o filă
transparentă cu informaţii despre
personaje;
litografiile sunt
şi datate: ajiquidy
j q y 28,
semnate ş
ajiquidy 29 sau aureljiquidy 28
- material: carton broşat, hârtie
mată litografică,
litografică
hârtie calc;
coperta carton broşat
- dimensiuni: 52/29 cm;
- file nenumerotate

Intrată în patrimoniu prin achiziție,
achiziție
în anul 2015

CĂLIMARĂ
DE
BIROU
Scenă figurativă, doi bărbați pe un plin de formă alungită, trag cu funii, o greutate.
Greutatea reprezintă, simbolic, locașul pentru cerneală. Călimara propriu-zisă este
prevăzută cu capac cu șarnieră
Friedrich Gornik, renumit sculptor
austriac (1877, Pravali, Slovenia –
1943, Viena)
-A studiat sculptura la Școala de Arte
și Meserii din Viena.
- A lucrat pentru fabricile de porțelan
din Austria, reprezentând animale
mici; mai târziu, pe unele dintre
acestea, le-a turnat în bronz.

Bronz turnat;
Dim: L: 46 cm; l: 13 cm;
h: 22,5 cm
Piesa a fost donată de dl.
dl Mihail
Cozma Dinu, fiul lui Valeriu Dinu

Semnat prin incizie,
incizie dreapta jos F.
F Gornik
Prin incizie, sigla turnătoriei (AR) Turnătoria Artur Rubinstein

Vas p
pentru cărbuni

•
•
•
•
•

•

Material: metal; turnat,
cromat incizat
cromat,
Dimensiuni: h: 28 cm; L.
39, 2; l: 26, 5 cm
Datare: ¼ sec XX
Atelier: european
Are clapă prinsă în
şarnieră, mâner robust în
partea superioară
p
p
ş
şi loc
pentru lopăţică în spate
Bogat ornamentat (Art
deco)

Intrat în patrimoniu. prin achiziţie,
în 2015

Cuier de perete (tip Thonet)
•
•

•
•
•

Material: lemn curbat la cald, strunjit, lăcuit,
oglindă, metal (alamă )
Fabricat
de firma THONET MUNDUSBORLOVA, TIMIŞOARA, fabrică parte a
concernului Thonet Mundus A.
A G.
G Holding
Companie (Mundus-Allgemeine- Handels-und
Industrie-Gesellschaft)
Dimensiuni: 213 cm / 96 cm / 33 cm
D t
Datare:
1923 - 1938
Inscripţie: pe o plăcuţă de alamă de formă
dreptunghiulară
amplasată
în
partea
inferioară: THONET/ MUNDUS BORLOVA /
TIMIŞOARA, stânga dreapta în casete de
formă pătrată înscrise literele: T/H/O/N/E/T
(partea stânga), M/U/N/D/U/S partea dreaptă,
surmontat de un glob; în partea mediană,
central, amplasat un sertar cu buton; în cea
superioară, oglindă. Are 4 braţe în partea
superioară, două amplasate central, flancând
oglinda.

Intrat în patrimoniu, prin achiziţie, în 2015

Eminescu,
1944, Editura „Cartea Românească”, București
•
•
•
•

•

•
•
•

Ediție bibliofilă, alcătuită de M. Toneghin,
ilustrată de pictorul A. Bordenache
Număr de exemplare: 2000, numerotate
de la 1 la 2000
Exemplarul prezentat este numerotat 661
Hârtia alfa-română fabricată special de
„Oficiul de vânzare a hârtiei produsă în
țară” S. A de Fabrica de hârtie din Petrești
Tipărit în Atelierele de Artă Grafică
„Cartea Românească”, drept „ediție
festivă cu prilejul aniversării a 25 ani de la
înființarea societății”
Textul tipărit prin procedeul offset
offset,
planșele hors-text în fotogravură
244 pagini
Conține 25 de poeme, 24 de planse, 2
reproduceri după manuscrisele
eminesciene de la Academia Română

Dedicaţie: pe pagina suplimentară de titlu cu cerneală neagră:
29. VI. 1969 / Lui Paul / dela Dr. Belu /cu cele mai / bune urări.
Ex libris: ştampilă de formă rotundă: Doctor TIBERIU PENESCU

Ilustrație la poemul
Luceafărul
Semnată dreapta jos:
G Bordenache
G.
B d
h
Datată: 1941

„Dacă

vrerile soartei i-au
i au hărăzit lui Eminescu
un trist destin... generaţiile care i-au urmat,
trăind sub influenţa lui, au datoria să-i aşeze
scrierile
i il la
l locul
l
l cell maii nou de
d cinste
i t în
î spaţiul
ţi l
culturii româneşti.“
Din Prefaţa la ediţia bibliofilă „Eminescu“

