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Once in a life time

Muzeul Brukenthal sărbătorește împlinirea a 200 ani de activitate publică.
Bicentenarul prilejuiește momentul recunoașterii importanței sale ca primul muzeu
deschis pe teritoriul României.
Privind în urmă la anul inaugurării 1817, la dificultățile întâmpinate și depășite de-a
lungul timpului, putem afla o corectă reprezentare a prezentului.
Scopul nostru astăzi este să coordonăm o agendă culturală festivă cu durata de un an
în care să fie cuprinse proiectele și activitățile muzeului alături de evenimente
organizate de parteneri locali sau naționali.
Anul 2017 este dedicat îndelungatei misiuni a muzeului în promovarea patrimoniului
însă, se adresează nouă, tuturor.
Pentru că ceea ce ne conectează pe toți, angajați ai muzeului, parteneri culturali și
vizitatori la identitatea Brukenthal este experiența specială de a fi beneficiarii unui
proiect vechi de două sute de ani, dedicat publicului. O experiență pe care fiecare
dintre noi o poate întâlni doar o singură dată în decursul vieții.

Brukenthal Museum celebrates 200 years of public activity.
The Bicentennial provides a moment in time to acknowledge the importance of the
Museum as the first to be established in Romania.
To look back on the opening year 1817, at the difficulties faced and surmounted, give
us a right representation of the present.
Our goal today is to coordinate a year-long celebration comprising museum projects
and activities along additional events staged by local and national partners.
The year 2017 is dedicated to the long mission in promoting the heritage that the
museum carried on up to our days but, it addresses to people.
Because what binds us all, museum employees, cultural partners and visitors to the
Brukenthal identity is the special experience that makes us beneficiary of a two
hundred years project dedicated to the public. An experience that each of us can meet
with only once in a life time.



1817
25 februarie 1817
Muzeul Brukenthal este inaugurat
conform dorinței testamentare a
Baronului Samuel von Brukenthal.
25th of February 1817
Brukenthal Museum is inaugurated in
accordance to the testamentary
dispositions of Baron Samuel von
Brukenthal.
„… putem spera ca și Muzeul Brukenthal [...], căruia
fondatorul i-a oferit spațiosul său palat spre a-i fi templu,
să fie patriei de folos și să se înalțe spre perfecțiune [...]
indiferent de barierele naționale și religioase dintre
locuitorii acestui oraș și acestei patrii, vizitarea muzeului
să constituie un prilej fericit ca oamenii de reală valoare
morală și spirituală să se cunoască și să se respecte.”
(Johann Filtsch, Cuvântare la inaugurare)

“... also we hoped that Brukenthal Museum [...], presented
by the founder with his spacious palace for its temple, to
be of service to the country and to rise towards perfection
[.. ] irrespective of national and religious barriers between
the residents of this city and this homeland, visiting the
museum to be a happy occasion for people of real moral
and spiritual value to meet and respect each other.”
(Johann Filtsch, Inauguration Speech)



2017
25 februarie 2017
Moștenirea culturală a Baronului
Samuel von Brukenthal împlinește 200
de ani!
25th of February 2017
The cultural heritage of Baron Samuel
von Brukenthal celebrates 200 years!

„Începând cu anul 2006, Palatul Brukenthal a devenit martor al
unui proces de modernizare ce a continuat şi în anii următori.
Astfel, într-un context dominat de muzee de mari dimensiuni,
cu colecţii vaste, dorim să vă atragem atenţia asupra
particularităţii experimentale ce caracterizează şi va continua
să caracterizeze acest segment al Muzeului Naţional
Brukenthal şi evoluţia sa în cadrul procesului de adaptare a
unei clădiri baroc de secol XVIII la cerinţele muzeografiei
moderne privind expunerea, conservarea şi ambianţa
generală. ” (Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Director
General al Muzeului Național Brukenthal)
“Starting in the year 2006, Brukenthal Palace has been
undergoing an ample process of modernization that was
projected to go on for years to come. The main thrust is our
desire – in a world dominated by large museums with huge
collections – to draw the public’s attention to a particular
experience that is offered and will continue to be offered by
this segment of the Brukenthal Museum, involving its
evolution within a process of adaptation of an 18th century
Baroque palace to the demands of modern museography, in
terms of exhibitions, conservation and general ambience.”
(Prof. Sabin Adrian Luca, Director General of Brukenthal
National Museum)



LOGO

2017
Un logo simplu, esențial în forma sa și
mesajul pe care-l transmite, un semn ușor
de recunoscut, un reper grafic pentru
comunicarea evenimentelor bicentenarului
pe tot parcursul anului 2017.
Cifrele numeralului 200 sunt desenate parțial în linie dublă, având un caracter
geometric, dinamic și repetitiv. Nu s-a folosit un font existent în acest caz, inscripția
fiind personalizată.
Cromatica în nuanțe de magenta exprimă naturalețe, apropiere, prietenie. Logo-ul
poate fi folosit și în varianta alb/negru, ceea ce îi conferă flexibilitate și versatilitate,
în funcție de context.
Dincolo de aspectele formale, un accent deosebit s-a pus pe introducerea elementelor
vizuale specifice, în cazul acesta simbolul ochiului, reprezentat de cele două zerouri, care evocă și evidențiază contactul vizual și/sau actul privirii.

A simple logo, essentialized in its form and the message it transmits, a
recognizable sign, a graphic guide mark in the communication of the
bicentennial events throughout the year 2017.
Numeral 200 is partially drawn in double lines, presenting geometric, dynamic and
repetitive features. No existing font was used in this case, the inscription being
personalized.
The chromatic in shades of magenta expresses naturalness, closeness and friendship.
The logo can also be used in B/W version which gives it flexibility and versatility,
according to the context.
Besides the formal aspects, a particular emphasis was placed on the introduction of
specific visual elements, in this case the eye symbol represented by two zeros, which
evokes and highlights the visual contact and/or act of on-viewing.

Chris Balthes
graphic designer
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now you see us

SIMBOLUL

2017
symbol

Ceasul de buzunar al baronului Samuel von Brukenthal
a fost realizat în atelierul ceasornicarului Jaques
Ruegger din orașul elvețian Geneva, în perioada 1780 –
1800.
Piesa măsoară 6,3 cm în diametru și cântărește 147
grame.
Cadranul din aur este protejat de sticlă, prezentând
motive decorative vegetale și geometrice ștanțate, cifre
arabe și arătătoare subțiri, în formă de săgeată.
Carcasa și cele două capace de pe spate sunt, de
asemenea, confecționate din aur.
În interior există două mecanisme independente, unul al
ceasului și celălalt al dispozitivului muzical alcătuit din
cilindru cu știfturi și pieptene.
Baron Samuel von Brukenthal’s pocket watch was
manufactured in the workshop of watchmaker Jaques
Ruegger from the Swiss town of Geneva, some times
between 1780 and 1800.
The piece measures 6.3 cm in diameter and weighs 147
grams.
The golden hour plate is protected by glass, presenting
engraved vegetal and geometric ornamentations, Arabic
numerals and thin, arrow shaped pointers.
The case and the two back lids are also made of gold.
The pocket watch has two independent mechanisms
inside, one for the watch and to the comb and pinned
barrel musical device.

Dorin Barbu

Logo 2017
expert restaurare metal /
expert in mental restoration

Ceasul a fost restaurat în anul 2012. Ambele mecanisme (al ceasului și al dispozitivului
muzical) funcționează în prezent.
The pocket watch was restored in 2012. Both mechanisms (of the watch and of the
musical device) are working at the present.



Palatul
BRUKENTHAL

Palace
expoziții permanente
permanent exhibitions
În anul 2016 au fost finalizate lucrările de reamenajare a expoziției
permanente de la etajul I. Conceptul are la bază estetica saloanelor de
recepție în care se pot fi admirate majoritatea elementelor de artă
decorativă originale, păstrate din momentul finalizării lucrărilor de
construcție a clădirii până astăzi. Pentru prima oară, după mai mult de
jumătate de secol, a fost redeschis salonul oriental din aripa de nord și tot
pentru prima dată în această încăpere din Palat a fost expus ceasul de
buzunar al Baronului Samuel von Brukenthal. Între premierele asupra
cărora atragem atenția în saloanele de recepție se numără expunerea mai
multor piese din colecția de instrumente muzicale în salonul de muzică, a
ceasurilor de buzunar și consolă expuse în salonul domnilor și a colecției
Eugen Worrell prezentată în salonul oriental din aripa de sud.
Expoziția de la etajul I continuă prezentarea atmosferei interioarelor la
sfârșitul sec. XVIII și începutul sec. XIX cu două dormitoare, o cameră de
zi și două săli dedicate portretelor imperiale, respectiv portretelor familiei
von Brukenthal. În expunere tematică pot fi admirate lucrări de pictură
europeană (scena biblică și scena de război), arta religioasă din
Transilvania și colecția de covoare anatoliene.
Expoziția permanentă de la etajul I se remarcă prin culoare, aducerea în
expunere a noi piese de pictură, mobilier, artă decorativă și artă religioasă
și, nu în ultimul rând, prin abordarea narativă a conceptului expozițional.
Procesul de reamenajare va continua în anul 2017 la etajul al II-lea prin
redeschiderea expoziției „Capodopere ale colecției Brukenthal” într-o nouă
abordare muzeotehnică, ilustrarea atmosferei de epocă printr-un cabinet de
curiozități și un segment de bibliotecă și prezentarea tematică a lucrărilor
de pictură europeană (peisajul, portretul, scena de gen, etc.)
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In 2016, the refurbishment works were completed for the permanent
exhibition on the 1st floor. The concept follows the esthetic of the
reception rooms that present the majority of their original decorative
features, preserved until today since the completion of the building
construction.
The oriental room in the north wing reopened to the visitors for the first
time after more than half a century; in this very room, the pocket watch of
Baron Samuel von Brukenthal is presented on display also for the first
time in the Palace.
Among the premieres in the reception rooms are to be mentioned the
pieces from the collection of musical instruments in the music room, the
pocket watches and table clocks presented in the gentlemen’s drawing
room and the Eugene Worrell collection displayed in the south wing
oriental room.
The exhibition continues the presentation of the interior atmosphere in the
late 18th c. and early 19th c. with two bedrooms, a living room and two
rooms dedicated to the imperial portraits and von Brukenthal family
portraits, respectively. The exhibition also comprises thematic rooms
presenting European painting (biblical scene and the battle scene), the
religious art in Transylvania and the collection of Anatolian rugs.
The permanent exhibition on the 1st floor is to be noted for colour, new
additions as pieces of painting, furniture, decorative art and religious art
and, not in the least, for the narrative approach of the display concept.
The refurbishment process will follow on the 2nd floor during 2017. The
exhibition entitled “Masterpieces of Brukenthal Collection” will reopen
with a new approach in both technical and curatorial concept. The epoch
interiors will be illustrated by a curiosity cabinet and library room while
the thematic presentation of the European painting will continue the 1st
floor display with the landscape, the portrait, the genre scene etc.

The Curators
Curators
Dorin Barbu, Dana Hrib, Adrian Luca,
Alexandru Sonoc, Robert Strebeli
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Salonul de muzică

The red de damask drawing rooms; the
music room; the oriental rooms.

Saloanele de
primire cu
tapet din
damasc
roșu.

Saloanele
orientale

2016
Colecția Worrell

Colecția de ceasuri

Colecția de
instrumente
muzicale

Worrell collection; musical instruments
collection; pocket watches and table clocks
collection.
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Masterpieces of Brukenthal Collection ;
The cabinet of curiosities

Cabinetul de
curiozități.

Capodopere ale
Colecției Brukenthal

2017

Camera bibliotecii
Colecția de ceasuri
de perete

The library room; the pendulum clocks
collection





expoziții temporare
temporary
exhibitions

Tema cadru a programului
Bicentenar 2017 este cea a colecțiilor
muzeale și a evoluției acestora din vremea
Baronului Samuel von Brukenthal până în zilele noastre.
Pictură, minerale, hărți și albume cartografice, grafică, fluturi, plante și păsări exotice, artă
decorativă, carte veche și carnete de bal, iată doar câteva dintre cuvintele cheie din descrierile
expozițiilor temporare pe care Muzeul Național Brukenthal le pregătește pentru anul 2017.
Unele expoziții propun selecții reprezentative de lucrări, altele aduc în atenția publică piese aflate
rar în expunere sau puțin cunoscute.
Vizitatorii sunt invitați să călătorească în lumile cartografiei, mineralogiei sau a vieții cotidiene
din Transilvania secolelor XVII și XVIII, să îl redescopere pe Samuel von Brukenthal prin
intermediul colecțiilor sale de biblii sau a apropiaților săi din mediul artistic, să pătrundă în
povestea balurilor de altă dată dar și a grădinii secrete din tapetul oriental al saloanelor palatului.
Expozițiile de artă modernă și contemporană vor aduce tema patrimoniului cultural în actualitate.
Nu în cele din urmă trebuie să menționăm aici faptul că agenda 2017 cuprinde multe alte
evenimente și activități pe care Muzeul le pregătește în colaborare cu parteneri culturali și invitați.
The main theme in the 2017 Bicentennial program addresses the Museum’s collections and their
emergence since the time of Baron Samuel von Brukenthal to nowadays.
Paintings, minerals, maps and cartographic albums, exotic plants, birds and butterflies, decorative
art, old books and dance orders, here are only few key words in the description of the temporary
exhibitions that Brukenthal National Museum is preparing for 2017.
Some of the exhibitions offer representative selections of works, other bring into the public
attention less known pieces, rarely displayed.
The visitors are invited to travel into the worlds of cartography, mineralogy or the one of everyday life from 17th and 18th c. Transylvania, to rediscover Samuel von Brukenthal through his
collection of bibles or through his friends from the artistic circles, to enter into the story of the
dancing balls from the past or into the secret garden illustrated by the oriental wallpaper in the
Palace’s reception rooms.
Not in the least, we ought to mention here that the 2017 agenda will also include many other
activities and events that the Museum is preparing in collaboration with cultural partners and
guests.

Dana Hrib
coordonator program /
program coordinator


Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Stampe / Prints Cabinet ● Vernisaj /
Opening: 25.02.2017 ● Durată / Duration: până la începutul lunii iunie / until early June

Expoziția propune o incursiune în viața personală și artistică a pictorului și gravorului
Franz Neuhauser cel Tânăr (1763 – 1836). Se regăsesc în expunere o serie de litografii,
acuarele și desene ale artistului, aflate din colecția de stampe și desene a Muzeului
Național Brukenthal. Exponatele selectate au o deosebită valoare documentară și sunt
sugestive pentru diverse aspecte și etape ale activității lui Neuhauser, de la cea de pictor
și gravor, la cea de profesor și restaurator. Astfel, lucrările ilustrează peisaje, portrete,
studii, schițe de ornamente, dar și reproduceri după tablouri din pinacoteca protectorului
său, baronul Samuel von Brukenthal.
The exhibition issues an invitation into the personal and artistic life of Franz Neuhauser
the Younger (1763 – 1836), painter and engraver. On display are to be found
lithography works, watercolours and drawings made by the artist and now in the
Brukenthal National Museum collections. The selected exhibits have a special
documentary value and are suggestive for different aspects and stages in Neuhauser’s
activity from painter and engraver to teacher and restorer. Thus, the works depict
landscapes, portraits, studies, sketches but also reproductions after paintings in the
collection of Baron Samuel von Brukenthal.

Laura Coltofean
exhibition curator
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Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Cartografie / Cartography
Cabinet ● Vernisaj / Opening: 25.02.2017 ● Durată / Duration: până la jumătatea lunii
mai / until mid May

În anul 2017 Muzeul Național Brukenthal aniversează 200 de ani de la
deschiderea pentru public. Pentru a marca evenimentul a fost inițiat proiectul:
Colecții Private și muzee din România. Luând în considerare faptul că instituția
noastră este cel mai vechi centru de păstrare a patrimoniului din sud-estul Europei,
am decis organizarea a opt expoziții foto-documentare, prezentând evoluția
colecțiilor și muzeelor din spațiul românesc.
Prima expoziție a fost organizată în luna august 2016, cea de a opta urmând să se
deschidă în data aniversării bicentenarului pentru a sublinia identitatea istorică a
Muzeului Brukenthal în promovarea patrimoniului mobil și imobil.

Brukenthal National Museum, two centuries of heritage culture
In the year 2017 Brukenthal National Museum will celebrate 200 years since its
public opening. To mark the event, was initiated the project Private collections
and museums from Romania. Taking into consideration that Brukenthal
Museum is the oldest center for the preservation of heritage in Southeast Europe,
we have decided to organize eight photo-documentary exhibitions, presenting the
evolution of the collections and museums in Romania.
The first in this series of exhibitions opened in August 2016, while the eight opens
on the bicentennial celebration date aiming at emphasizing the historical identity
of Brukenthal Museum in the endeavor of promoting the mobile and immobile
heritage.

Alexandru Nicolaescu
exhibition curator



Casa Albastră / Blue House ● Sala Multimedia / Multimedia Room ● Vernisaj / Opening:
22.03.2017 ● Durată / Duration: până la jumătatea lunii iunie / until mid June

Expoziția conține, alături de piesele de patrimoniu, un bogat material documentar și
informativ.
Prin câteva cazuri particulare, se va contura o imagine de ansamblu a Transilvaniei, în
special a Sibiului secolului al XVIII-lea. Sunt evidențiate: provincia Transilvania,
orașul Sibiu – centru cultural al secolului al XVIII-lea și sediu gubernial, personalități
ale epocii și momente din viața cotidiană în cadrul secvențelor tematice: repere istorice,
oamenii, locurile, scene de viață.

Sequences from the 18th century Transylvania
The exhibition comprises, along heritage pieces, a rich documentary and informative
material.
Through the means of few particular cases it will be drawn a general image of
Transylvania, especially of Sibiu during 18th century. Transylvanian province, the city
of Sibiu – cultural center of the 18th century and gubernatorial office, personalities of
the time, every-day life scenes are all presented inside the exhibition in relation to the
thematic sequences: historical marks, people, places and life aspects.

Iulia Mesea
exhibition curator



Muzeul de Istorie Naturală /Museum of Natural History ● Sala Multimedia / Multimedia
Room ● Vernisaj / Opening: 5.04.2017 ● Durată / Duration: până la mijlocul lunii august /
until mid August

Pasiunea de colecţionar de tablouri, stampe și numismatică a lui Samuel von Brukenthal
este bine cunoscută. Mai puţin cunoscut este interesul baronului pentru adunarea unor
mostre valoroase de minerale şi fosile.
Asupra acestei pasiuni ne propunem să ne oprim, aducând în atenția publicului o
colecţie importantă atât sub aspect ştiinţifico-istoric cât şi sub aspect economic.
Concepută asemenea unei călătorii mineralogice, expoziția prezintă mineralele colecţiei
Samuel von Brukenthal şi documente de la Arhivele Statului din Sibiu, privind acţiunile
sale la principalele mine din Transilvania.

Mineralogical tours in Transylvania: Samuel von Brukenthal’s collection of minerals
Samuel von Brukenthal’s passion for collecting paintings, engravings and numismatic is
well known. Less known is his interest in collecting minerals and fossils.
This aspect in Baron’s activity we aim to emphasize, bringing into the public attention a
valuable collection in respect to its scientific, historical and economical value.
Projected as a mineralogical tour, the exhibition presents the minerals in Samuel von
Brukenthal collection along documents from the State Archive in Sibiu, showing his
stocks in the most important mines from Transylvania.

Rodica Ciobanu
exhibition curator



Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Cartografie / Cartography Cabinet ●
Vernisaj / Opening: 17.05.2017 ● Durată / Duration: sfârșitul lunii august / until the end of
August

Expoziția reunește lucrările geografului și cartografului german Johann Baptist Homann
(1664-1724) și lucrări editate de-a lungul secolului al XVIII-lea, inspirate din munca sa.
Homann a rămas cunoscut în istorie prin numeroasele hărți și atlase realizate, dar și prin
faptul că a fost propriul editor și publicist.
Expoziția prezintă trei atlase: excepționalul Spherarum Artificialium cu peste 180 de hărți
și imagini ale diferitelor orașe din lume (colecția baronului Samuel von Brukenthal),
Atlas novus terrarium cu 50 de hărți (colecția baronului) și Atlas methodicvs pentru tineri
(tipărit la Nuremberg, în 1777).
Pe lângă acestea, expoziția prezintă diferite hărți ale Africii, ale celor două Americi etc,
realizate de Homann sau, după moartea sa, reproduse de către Homanniani Heredes.
The exhibition brings together works by German geographer and cartographer Johann
Baptist Homann (1664-1724) and works edited during 18th c., inspired by his creation.
Homann acquired renown as creator of numerous maps and atlases but also for being his
own editor and publisher.
The exhibition presents three atlases: the exceptional Spherarum Artificialum of more
than 180 maps and depictions of cities all over the world (Samul von Brukenthal
collection), Atlas novus terrarium of 50 maps (Baron’s collection) and Atlas methodicvs
for youth (printed in Nuremberg, in 1777).
The exhibition also presents various maps of Africa and the two Americas and other,
made by Homann or reproduced by Homanniani Heredes after his death.

Alexandru Ilie Munteanu
exhibition curator
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Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Curtea interioară / Inner courtyard ● Vernisaj /
Opening: Noaptea Muzeelor / Long Night of the Museums ● Durată / Duration: decembrie /
December

Fotografia artistică este o creație în acord cu viziunea fotografului, spre deosebire de
fotografia descriptivă practicată în foto-jurnalism (a cărui obiectiv este un subiect
specific sau un eveniment) sau fotografia comercială (a cărui obiectiv este promovarea
unui produs sau a unui serviciu).
A fi fotograf de muzeu presupune asumarea tuturor obiectivelor de mai sus. Cu prilejul
acestei expoziții însă, Alexandru Olănescu propune o serie de cinsprezece postere în
care este ilustrată propria sa viziune asupra Palatului Brukenthal.
Deoarece între trendurile actuale din arta fotografică, lumina imaginii fotografice joacă
rolul cel mai important, fotografiile lui Alexandru Olănescu ilustrează nu atât
descoperirea unor aspecte noi ci momente irepetabile din viața palatului și a oamenilor
în spațiile acestuia: angajați ai muzeului și vizitatori.
Fine-art photography is created in accordance with the photographer's vision, unlike the
representational photography practiced in photo-journalism (whose objective is a
specific topic or event) or the commercial photography (whose objective is to promote a
product or a service).
Being a museum photographer should assume all of the above objectives. On the
occasion of this exhibition, however, Alexandru Olănescu proposes a series of fifteen
posters showing his own vision on Brukenthal Palace.
Because among the current trends on photography, the light plays the most important
role in the image, the pictures by Alexandru Olănescu display not the discovering of
new aspects but unrepeatable moments in the life of the palace and of the people in its
spaces: museum employees and visitors.

Dana Hrib
exhibition curator
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Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Stampe / Prints Cabinet ● Vernisaj / Opening:
14.06.2017 ● Durată / Duration: mijlocul lunii septembrie / until mid September

Expoziția prezintă o colecție puțin cunoscută din patrimoniul Muzeului de Istorie Casa
Altemberger: ordinele de dans.
Povestea balurilor din Sibiu și a importanței sociale a dansului din secolul al XVIII-lea până
la începutul secolului XX este prezentată publicului prin intermediul acestor piese inedite
cărora li se adaugă în expunere piese tridimensionale (evantaie, broșe butonieră sau pantofi
de bal) și grafică din colecția Muzeului.

A history of dancing balls comprised in the dance cards.
The exhibition presents a little known collection from the Museum of History Altemberger
House: the dance cards.
The story of balls held in Sibiu and of the social importance of dancing from the 18th century
to the early 20th century is presented to the public through the means of these new pieces
together with objects as fans, brooch boutonniere or ball shoes and engravings from the
Museum collection.

Raluca Maria Frîncu
exhibition curator
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Casa Albastră / Blue House ● Sala Multimedia / Multimedia Room ● Vernisaj / Opening: 21.06.2017
● Durată / Duration: până la sfârșitul lunii august / until the end of August

În Brukenthalisches Bibliothekskatalog, inventarul bibliotecii întocmit după moartea baronului,
apar menționate peste 30 de biblii, în limbi precum latină, germană, franceză, engleză, ebraică
etc. Cea mai veche Biblie expusă în expoziție este un incunabul din 1478, tipărit de Anton
Koberger, din Nuremberg, iar cea mai recentă este o biblie tipărită la Berlin, în 1786. Printre
exponate se mai găsesc: șase biblii din secolul al XVI-lea (ieșite din tipografii precum cea lui
Froben sau Robert Estienne), peste zece ediții ale Bibliei din secolul al XVII-lea (inclusiv Biblia
Polyglotta Londinensia, tipărită începând cu anul 1657), două ediții din Biblia latina (publicate
în Tubingen, în anul 1606, respectiv 1609), o biblie în limba cimrică / galeză (1718), o Biblia
Hebraica (tipărită la Amsterdam, în 1753) și, nu în ultimul rând, ediții ale Bibliei după Martin
Luther, tipărite la Ulm, Halle etc.

Verbum Domini Manet in Aeternum: the Bibles of Barion Samuel von Brukenthal
In Brukenthalisches Bibliothekskatalog, a library inventory drawn up after the death of the
Baron, are mentioned over 30 Bibles in languages like Latin, German, French, English and
Hebrew etc. The oldest Bible displayed in the exhibition is an incunabulum from 1478 printed in
Nuremberg by Anton Koberger, while the latest is a Bible printed in Berlin in 1786. Among the
exhibits there are also: six Bibles dated in the 16th century (from printers such as Froben or
Robert Estienne), over ten editions of the 18th c. Bible (including the Bible Polyglotta
Londinensia printed since 1657), two editions of the Biblia Latina (published in Tubingen in
1606 and 1609 respectively), a Bible in Welsh / Cymraeg (1718), a Biblia Hebraica (printed in
Amsterdam in 1753) and, not in the least, editions of the Bible after Martin Luther, printed in
Ulm, Halle etc .

Alexandru Ilie Munteanu
exhibition curator


Muzeul de Artă Contemporană / Museum of Contemporary Art ● Vernisaj / Opening: 5.07.2017 ●
Durată / Duration: până la sfârșitul lunii septembrie / until the end of September

Muzeele se înființează și trăiesc prin colecțiile pe care le administrează.
Piesele fiecărei colecții transmit atât informația istorică a trecutului cât și documentarea
prezentului în folosul cercetărilor viitoare.
Baronul Samuel von Brukenthal a colecționat, pe lângă obiecte valoroase pentru trecutul artelor
și științelor, și creația contemporană a vremii sale.
Potrivit acestei tradiții, Muzeul Național Brukenthal continuă munca de relaționare a colecțiilor
cu actualitatea artistică, expoziția prezentând piese din colecția Muzeului de Artă
Contemporană ce se constituie în patrimoniul următoarelor secole.

Heritage of the future: the contemporary art collection of Brukenthal National Museum
Museums are set up and live through the means of their collections.
The pieces of each and every collection convey the historical information of the past and
document the present in the benefit of future researches.
Baron Samuel von Brukenthal collected, in addition to old valuables of arts and sciences, the
contemporary creation of his time.
According to this tradition, Brukenthal National Museum continues the work in relating the
collections with the artistic actuality, the exhibition presenting pieces from the collection of the
Museum of Contemporary Art that is establishing the heritage of the following centuries.

Robert Strebeli
exhibition curator



Muzeul de Istorie Naturală /Museum of Natural History ● Sala Multimedia / Multimedia Room ●
Vernisaj / Opening: 16.08.2017 ● Durată / Duration: decembrie / until December

Expoziția își propune detalierea elementelor grafice reprezentate în tapetul din saloanele
orientale ale Palatului Brukenthal sub aspectul speciilor de plante, păsări și insecte exotice.
Pornind de la descrierea artistică și cea biologică a acestora, expoziția include piesele
corespondente din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală.
Nu în cele din urmă, atmosfera fantastică ilustrată de tapet este susținută în narațiunea
expoziției prin identificarea miturilor orientale ce fac referire la speciile reprezentate.

Secret Garden: the Oriental Wallpaper from Brukenthal Palace
The exhibition aims at detailing the graphic elements depicted on the wallpaper from the
oriental rooms in Brukenthal Palace in terms of species of exotic plants, birds and insects.
Starting with their artistic and biological description, the exhibition includes the
corresponding pieces from the collections of the Museum of Natural History.
Also, the fantastic atmosphere illustrated by the wallpaper will be supported the exhibition’s
narrative by identifying the oriental myths that refer to the represented species.

Gabriela Cuzepan Bebeselea
Bebes, elea
exhibition curator



Casa Albastră / Blue House ● Sala Multimedia / Multimedia Room ● Vernisaj / Opening: 6.09.2017
● Durată / Duration: până la sfârșitul linii octombrie / until the end of October

În forme personalizate, evoluția picturii moderne parcurge în Transilvania aceleași etape ca și
în arta europeană occidentală, de la neoclasicism, romantism, la realism, Biedermeier,
naturalism, impresionism, romantism târziu sau neoromantism, Art Nouveau sau Jugendstil, iar
mai apoi la postimpresionism și la avangardismul secolului al XX-lea. Referința cronologică
finală, anul 1947, semnifică încheierea ciclului istoric coerent al nașterii, dezvoltării și afirmării
modernității și modernismului în Transilvania prin măsurile de fracturare societală impuse de
regimul comunist. Ca instituție orientată spre public, Muzeul Brukenthal a deținut un rol cheie
în tezaurizarea și promovarea valorilor artistice europene și autohtone. Astfel, muzeul sibian a
jucat un rol formativ esențial atât în raport cu resursa umană creativă locală a artiștilor
transilvăneni cât și sub aspectul resursei umane a publicului „consumator” de artă.

Transylvanian Painting and the International Artistic Centers (1817-1947)
In specific patterns, the evolution of modern painting followed in Transylvania the same steps
as in the Western European art, from neo-classicism, romanticism, realism, Biedermeier,
naturalism, impressionism, late romanticism or neo-romanticism, Art Nouveau or Jugendstil,
and then to the post-impressionism and the avant-garde of the 20th century. The final
chronological reference of 1947 signifies the end of the historical cycle of birth, development
and affirmation of modernity and modernism in Transylvania due to the fracturing societal
measures imposed by the communist regime. As a public oriented institution, Brukenthal
Museum held a key role in collecting and promoting European and indigenous artistic values.
Thus, the museum in Sibiu played a formative role both in relation to creative local human
resource of Transylvanian artists and the human resources in terms of public as art “consumer”.

Iulia Mesea
exhibition curator
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Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Stampe / Prints Cabinet ● Vernisaj / Opening:
20.09.2017 ● Durată / Duration: până la sfârșitul linii decembrie / until the end of December

Expoziția prezintă o selecție dintre cele mai valoroase lucrări din colecția de stampe a baronului
Samuel von Brukenthal, formată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Datate în secolele XVII-XVIII, lucrările expuse sunt stampe de reproducere și interpretare după
marii artiști ai Renașterii și Barocului, realizate de maeștri gravori din școlile germană și
austriacă, franceză, italiană, engleză, respectiv flamandă și olandeză.

Masterpieces from the Engravings Collection of Baron Samuel von Brukenthal
The exhibition presents a selection of the most valuable works from the engravings collection of
Baron Samuel von Brukenthal, put together in the second half of the 18th century.
Dated in the 17th and 18th centuries, the works on display are reproductions and interpretations
after the great artists of the Renaissance and Baroque, made by masters of engraving from the
German and Austrian school, French school, Italian school, English school and Dutch and
Flemish school.

Laura Coltofean
exhibition curator

3

Palatul Brukenthal / Brukenthal Palace ● Cabinetul de Cartografie / Cartography Cabinet ●
Vernisaj / Opening: 18.10.2017 ● Durată / Duration: până la sfârșitul linii decembrie / until the
end of December

Expoziția prezintă 13 hărți, planuri și vedute ale unor localități, realizate de Giovanni
Morando Visconti la cererea autorităților habsburgice.
Născut în 1652 în nordul Italiei, Giovanni Morando Visconti este autorul planurilor
fortificației de tip Vauban pentru Alba Iulia dar și al primelor hărţi şi imagini generale ale
Sibiului.
The exhibition presents 13 maps, plans and vedute of some cities, made by Giovanni Morando
Visconti at the request of Habsburg authorities.
Born in 1652 in northern Italy, Giovanni Morando Visconti authored the Vauban fortifications
plans for Alba Iulia and the first general maps and images of Sibiu.

Alexandru Ilie Munteanu
exhibition curator
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Muzeul de Artă Contemporană / Museum of Contemporary Art ● Vernisaj / Opening: 8.11.2017 ●
Durată / Duration: până la sfârșitul linii decembrie / until the end of December

Expoziția își propune să prezinte strategia Muzeului de Artă Contemporană din cadrul Muzeului
Național Brukenthal în documentarea creației artistice a zilelor noastre.
De asemenea, cu acest prilej se dorește deschiderea unor noi căi de colaborare și crearea unei
platforme de cercetare pentru colecțiile de artă contemporană și proiecția dezvoltării lor în viitor.

Guests at the Museum of Contemporary Art in Sibiu
The exhibition aims at presenting the strategy of the Museum of Contemporary Art inside
Brukenthal National Museum in documenting the artistic creation of nowadays.
Also, the exhibition occasions new partnerships and the establishment of a research platform for
the contemporary art collections and their future development.

Robert Strebeli
exhibition curator

3

SYMPOSIUMS
because the joy of speaking should never fade away
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simpozioane științifice
scientific symposiums
Simpozioanele științifice ale anului bicentenar 2017 își
propun să omagieze personalitatea Baronului Samuel von
Brukenthal, spiritul său deschis, clarvăzător prin care a
pus bazele unei culturi a patrimoniului.
Modul în care a gândit constituirea și funcționarea
muzeului ce îi poară numele demonstrează acest lucru.
De asemenea ne propunem să arătăm locul Muzeului
Național Brukenthal în muzeologia națională și
internațională și aportul specialiștilor transilvăneni, și nu
numai, la dezvoltarea cercetării bunurilor culturale, a
fenomenelor istorice și artistice, a muzeologiei sub
aspectul păstrării în condiții optime a patrimoniului
mobil și imobil.
Dorim ca acest exemplu să fie instituționalizat astăzi ca
bună practică.
Scientific symposiums of the 2017 bicentennial year aim
to celebrate the personality of Baron Samuel von
Brukenthal, his open and clairvoyant spirit in setting the
patterns of a heritage culture. The way he thought the
establishment and functioning of his museum proves as
such.
We also intend to show the place of Brukenthal National
Museum in the national and international museology, the
role played by the Transylvanian specialists and others in
developing the research of cultural assets, of historical
and artistic phenomena and of museology in terms of
maintaining optimal preservation of movable and
immovable heritage.
We would like this example to be institutionalized as a
good practice today.

Sabin Adrian Luca
coordonator program /
program coordinator
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Samuel von Brukenthal – promotor al cercetărilor în domeniul ştiinţelor naturii
Samuel von Brukenthal – supporter of researches in the field of natural sciences
Muzeul de Istorie Naturală / Museum of Natural History
22-26.05.2017
Coordonator / Coordinator: Dr. Rodica Ciobanu

Biblioteci, cărţi şi ctitori în Transilvania epocii moderne
Libraries, books and founders of the modern era in Transylvania
Biblioteca Brukenthal / Brukenthal Library
1-3.06.2017
Coordonator / Coordinator: Alexandru Ilie Munteanu
Samuel von Brukenthal
Muzeul Naţional Brukenthal / Brukenthal National Museum
Parteneri / Partners: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Casa Teutsch din Sibiu
17-18.06.2016
Coordonator / Coordinator: Prof.univ.dr. Konrad Gündisch
Istorie culturală şi patrimoniu
Cultural history and heritage
Galeriile de Artă / Art Galleries
27-30.06.2017
Coordonatori / Coordinators: Dr. Alexandru Sonoc, Prof.univ.dr. Mihaela Grancea
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Muzeul între universal şi naţional
Museum between universal and national
Muzeul Naţional Brukenthal / Brukenthal National Museum
Partener / Partner: Muzeul din Kornwestheim, Germania
5-8.10.2017
Coordonatori / Coordinators: Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Dr. Irmgard Sedler
Imaginea divinităţii în neolitic şi eneolitic, căi de comunicare
The image of the divinity in Neolithic, ways of communication
Muzeul Naţional Brukenthal / Brukenthal National Museum
Parteneri / Partners: Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Universitatea “Lucian Blaga”,
Muzeul Bucovinei Suceava
25-29.10.2017
Coordonatori / Coordinators: Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Prof.univ.dr. Ghe. Lazarovici,
Prof.univ.dr. Magda Lazarovici, Prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu, Prof.univ.dr. Marian
Cîrciumaru, Dr. Emil Ursu.

200 de ani în promovarea patrimoniului cultural transilvan
200 years in promoting the Transylvanian cultural heritage
Muzeul de Istorie / Museum of History
23-25.11.2017
Coordonatori / Coordinators: Dr. Raluca Teodorescu, Dr. Raluca Frîncu

3

3

dacă aș fi Samuel

dacă aș fi Sophia

if I was Samuel

if I was Sophia

Din agenda anului 2017 nu pot lipsi activitățile dedicate copiilor, de la
organizarea vizitelor speciale în expoziții, la concursuri și exerciții de
creativitate.
Ce însemna să fii copil în secolul la XVIII-lea, cum se trăia în Palatul
Brukenthal și, nu în cele din urmă, imaginarul ce înconjoară aceste
subiecte, vor deschide ușile muzeului spre o lume fantastică, bogată în
povești.
From the 2017 agenda it cannot miss a series of activities dedicated to
children: organizing special visits to the exhibitions, competitions and
exercises of creativity.
What did it mean to be a child in the 18th century, how was the
everyday living in Brukenthal Palace and, not in the least, the narrative
surrounding these topics, will open the museum doors to a fantasy
world rich in stories.

_
Alexandru Chituta
,
coordonator program /
program coordinator
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●

how to find us

Galeriile de Artă Europeană /
European Art Galleries
(Palatul Brukenthal: Sibiu, Piaţa Mare, Nr. 5)
Biblioteca Brukenthal / Brukenthal Library
(Palatul Brukenthal: Sibiu, Piaţa Mare, Nr. 5)
Galeria de Artă Românească /
Romanian Art Gallery
(Casa Albastră: Sibiu, Piaţa Mare, Nr. 4)
Muzeul de Artă Contemporană /
Museum of Contemporary Art
(Sibiu, Tribunei, Nr. 6)
Muzeul de Istorie / Museum of History
(Casa Altemberger, Sibiu, Mitropoliei, Nr. 2)
Muzeul de Istorie Naturală /
Museum of Natural History
(Sibiu, Cetăţii, Nr. 1)
Muzeul de Istorie a Farmaciei /
Pharmacy Museum
(Sibiu, Piaţa Mică, Nr. 26)
Muzeul de Vânătoare “August von Spiess” /
Museum of Hunting
(Sibiu, Şcoala de Înot, Nr. 4)
Sala cu Frescă / Fresco Hall
(Sibiu, Piaţa Mică, Nr. 22)
Telefon / Phone: +40 269 217 691
Fax: + 40 269 211 545
E-mail: info@brukenthalmuseum.ro
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●

stay informed

www.brukenthalmuseum.ro

www.facebook.com/pages/Brukenthal-National-Museum-Muzeul-Național-Brukenthal
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