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Proiectul Fiecare obiect spune o poveste s-a n!scut dintr-o 
necesitate obiectiv!, constatat! în timp la nivelul muzeelor din 
România. Principala problem! identi"cat!, pe care proiectul 
a urm!rit s-o amelioreze #i s! contribuie la solu$ionarea ei,  a 
fost lipsa cuno#tin$elor teoretice #i a abilit!$ilor practice ale per-
sonalului din institu$iile muzeale din România privind utiliza-
rea metodelor #i tehnicilor moderne de promovare #i de inter-
pretare a patrimoniului cultural. Efectul este nivelul sc!zut de 
cunoa#tere a obiectelor muzeale de c!tre public #i, în ultim! 
instan$!, frecven$a redus! a vizit!rii muzeelor române#ti. 
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Conceptul proiectului a urmat tendin$ele actuale din muzeologia contemporan! european!, care 
merg pe linia interpret!rii creative a obiectelor #i colec$iilor muzeale prin povestiri (storytell-
ing). Obiectele muzeale sunt rela$ionate prin intermediul unor pove#ti, iar func$ionalitatea lor 
este prezentat! într-un decor imaginar, fantastic #i stimulativ. Interpretarea obiectelor muzeale 
este realizat! într-o manier! extrem de personal!, creativ! #i educativ! #i care s! poat! " oricând 
transpus! într-o realitate "zic!.

Obiectele de patrimoniu muzeal exprim! un set de valori multiple speci"ce: culturale, spirituale, 
artistice sau istorice. Dincolo de aceste valori, cercetând istoriile obiective #i subiective ale aces-
tora, "ecare obiect muzeal spune o poveste despre perioada când a fost creat, modul în care a fost 
folosit, valoarea pe care a avut-o sau ar " putut-o avea, oamenii care le-au de$inut #i lumea în care 
ace#tia au tr!it. 

Muzeul este ca un laborator %i un sistem cultural profund implicat în dezvoltarea %i împ!rt!%irea 
de cuno%tin&e comune. Prin crearea de pove%ti, ne putem structura %i exprima propriile noas-
tre percep&ii, în&elegeri %i opinii despre lume într-o form! care poate " transmis! mai u#or de la 
unii la al&ii. Povestirea faciliteaz! evocarea (rememorarea) de con&inut %i fapte. Obiectul în sine 
nu exist! decât dac! ne spune ceva despre el, doar interac&ionând cu el %i atribuindu-i un sens. 
Existen&a obiectului, prin urmare, este posibil! doar prin sensul pe care îl cre!m în jurul lui, adic! 
prin interac&iune discursiv!. Modul în care obiectul este prezentat trebuie s! permit! participarea 
vizitatorilor la procesul de creare a în&elesului. 
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Pove#tile sunt a#adar mijloace prin care oamenii creaz!, interpreteaz! %i construiesc imagini. O poveste 
bine dezvoltat! #i prezentat! poate traversa barierele de vârst! #i va trezi interesul audien$ei. Cercet!ri 
recente sugereaz! de asemenea c! oamenii proceseaz! #i re$in informa$ii în structuri narative #i cu 
ajutorul acelor povestiri care sunt fundamentale pentru a se face în&ele#i mai bine. Potrivit teoreti-
cianului educa$ional Roger C. Schank, pove#tile stau la baza existen$ei #i inteligen$ei umane. Povestirile 
“picteaz!” imagini în cuvinte #i folosesc sunetul, ritmul #i repetarea cuvintelor. În formare #i înv!$are, o 
povestire se concentreaz! pe aspectele sale vizuale #i auditive: "e le ansambleaz! într-o serie de imagini 
vizuale ca o secven$! de "lm, "e absoarbe con#tient ritmul #i dispunerea sunetelor în cuvinte.  

Dimensiunile pedagogice ale povestirii interpretate sunt multiple. Exist! o dimensiune umanist! 
(povestirea este o practic! cultural! bogat!, relevant! la nivel global; comunic! valori, încurajeaz! 
oamenii s! aprecieze experien$ele lor atât imaginar cât #i real, ne pune în leg!tur! cu noi în%ine #i cu 
ceilal$i); una transdisciplinar! (povestirile includ artele, limba, istoria, studiile sociale #i umaniste); 
multimodal! (povestirile pot avea propriet!$i vizuale, auditive, kinestezice); constructivist! (povestirile 
sunt create dincolo de cuno#tin&a #i de experien$a individual!). 

Povestirile interpretate despre obiectele de muzeu pot avea un impact deosebit de puternic. Artefactele 
muzeale, pre$uite de-a lungul timpului, deseori disputate, schimbate, furate sau celebrate în versuri, pot 
avea o singularitate puternic! #i o prezen$! evocatoare. Dac! sunt corespunz!tor structurate, activit!$ile 
de storytelling pot încuraja oamenii s! se conecteze la aceste artefacte la un nivel mai adânc, mai 
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personal, ajungând la o în$elegere care merge dincolo 
de parametrii  tradi$ionali, intelectualizan$i, stabili$i 
de c!tre profesioni#tii de muzeu (istorici, culturali, 
stilistici #i biogra"ci). 

Povestirile ne pun în contact cu noi în#ine, cu al$i 
oameni #i cu realitatea înconjur!toare. Povestirile ne 
permit s! împ!rt!#im experien$ele #i s! construim 
un sentiment de comuniune cu ceilal$i. Povestirile 
conecteaz! oameni. Conecteaz! inimile. Ne ajut! s! 
r!spundem la întreb!ri de genul: Cine sunt eu? Cine 
sunt oamenii de lâng! mine? Cu ce valori tr!iesc ei? 
Cum ar trebui s! tr!iesc? Care sunt mo#tenirile pe 
care vreau s! le transmit copiiilor mei #i genera&iei 
urm!toare?

 Sande Vârjoghe
Manager de proiect
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  olumul de fa&! face parte dintr-o 
serie de trei c!r&i care pornesc de la 
storytelling ca tem! general! %i se 
opresc "e la spectacol (în sensul cel  
mai larg) ca modalitate de interpre-
tare a patrimoniului, "e la teatrul de 
umbre utilizat în acela%i scop, "e la 
povestirea dramatizat! în general, 
abordare sus&inut! aici. 
 El urm!re%te s! aduc! un 
plus fa&! de celelalte dou!: dar nu 
prin reluarea precedentelor teme 
%i a caracteristicilor speci"ce în 
context muzeal (de la conceptul de 
storytelling la modalit!&i de folosire a 

acestei tehnici de-a lungul timpului 
în diferite muzee %i pân! la tehnici 
de scriere a scenariilor). Lucrurile 
acestea apar exhaustiv în volumele  
Teatrul muzeal: perspective !i 
experien"e !i Teatrul de umbre la 
muzeu.' 
 Volumul de fa&! propune 
o perspectiv! nou!, aceea a deve-
nirii unor pove%ti în timpul unui 
atelier destinat muzeogra"lor %i 
care a avut loc în cadrul proiectu-
lui Fiecare obiect spune o poveste. 
Acesta a pornit de la una dintre 
priorit!&ile  Re&elei Na&ionale a Mu-
zeelor din România: profesionaliza-
rea resurselor umane din muzee. 
Drept urmare, proiectul %i-a propus 
s! formeze un grup de muzeogra"  
care desf!%oar! programe educative 
în muzee sau au responsabilit!&i în 
domeniu, pentru a utiliza  tehnica 
storytelling ca metod! activ! de in-
terpretare a patrimoniului.  
 Proiectul a pornit a%adar de 
la câteva date obiective care se refer! 
la tem! %i loca&ie, precum %i de la 
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un desf!%ur!tor stabilit în func&ie 
de aceste date. Castelul Arcu% ( jud. 
Covasna) a constituit cadrul "zic de 
desf!%urare a atelierului %i a impus 
întregului concept de atelier un 
speci"c aparte.  Chiar dac! construit 
începând cu sfâr%itul secolului al 
XVIII-lea, castelul are în prezent 
aspectul unei re%edin&e de mari 
dimensiuni ale c!rui interioare au 
fost modi"cate dramatic în perioada 
comunist!. El este înconjurat de un 
parc impresionant ce p!streaz! înc! 
amintirile unei gr!dini amenajate 
de peisagi%ti pricepu&i. Crearea 
unei pove%ti care s! porneasc! de 
la cl!dire trebuia a%adar s! "e o 
poveste de atmosfer!, care s! umple 
spa&iul %i s! distrag! aten&ia de la 
neutralitatea depersonalizat! a 
spa&iului interior, ceea ce a constituit 
o mare provocare pentru echip!. 
În plus, castelul nu este muzeu, nu 
exist! obiecte de patrimoniu, astfel 
încât modelul creat de povestirea 
dramatizat! sus&inut! de actor 
avea în principal rol de exemplu în 

raport cu muzeele clasice, cu s!li de 
expozi&ie %i obiecte puse în valoare 
pe care le reprezentau participan&ii 
la atelier. 
 A%adar, pentru a îmblânzi 
mediul %i pentru a-i face pe 
participan&ii la atelier s! în&eleag! 
ce înseamn! un program bazat 
pe tehnica storytelling, echipa 
de proiect a propus ca atelierul 
s! înceap! cu o reprezenta&ie de 
tip povestire dramatizat! în care 
istoria casei s! "e punctul de 
plecare. Aceast! parte de “model” 
a fost urmat! de deconstruc&ia 
povestirii: de ce s-a f!cut în acel fel, 
cum s-a ajuns la aceast! formul!, 
ce factori au fost determinan&i 
etc.  Au urmat câteva zile de 
sesiuni de atelier cu urm!toarele 
teme: exerci&ii de concentrare, 
memorie %i de interac&iune realizate 
de actorul care a %i interpretat 
momentul dramatic (Victor Bucur),  
cunoa%terea obiectelor ca punct de 
plecare în orice tip de interpretare 
a lor (Codru&a Cruceanu) %i 

tehnici %i exerci&ii de scriere a 
scenariilor (Raluca Bem Neamu). 
În "nal, participan&i la atelier au fost 
împ!r&i&i pe grupe %i au conceput 
propriile scenarii pornind de la câte 
un obiect din colec&ia muzeului 
unde lucreaz!, pentru ca în ultima 
zi s! dramatizeze textul în fa&a 
colegilor. 
 Atelierul a demonstrat  cre-
ativitatea persoanelor participante, 
capacitatea de a lucra în echip! %i 
de a  anima obiectele de muzeu, 
un spirit ludic bene"c %i o capaci-
tate de empatie deosebit!. Pove%tile 
propuse, chiar dac! elaborate într-
un timp foarte scurt %i venind din 
domenii %tiin&i"ce foarte diferite, 
au fost credibile, imaginative %i au 
reusit s! povesteasc! ceea ce doar 
o poveste bun! poate evoca: "e at-
mosfera spa&iului din jurul lor, "e 
intriga interesant!, "e poezia celor 
dou! criterii anterioare. 
 Volumul de fa&! re(ect! deci 
procesul care a dus la acest rezultat, 
pove%tile propriu-zise %i o privire 
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reveni %i a le prelucra cum ar " f!cut 
dac! le-ar " utilizat în cadrul unor 
activit!&i speci"ce. Sper!m îns! c! 
ele vor permite mai bine cititorilor s! 
p!trund! în laboratorul de crea&ie, 
s! în&eleag! nu doar elementele ce 
stau la baza construirii unei povestii 
ci %i parcursul elabor!rii ei.

 'Alexandra Zbuchea (coord.), 
Teatrul muzeal: perspective !i 
experien"e, Bucure%ti, Ed. Tritonic, 
2009 %i Alexandra Zbuchea (co-
ord), Teatrul de umbre la muzeu, 
Bucure%ti, Ed. Tritonic, 2010

critic-prietenoas! asupra pove%tilor-
exerci&ii. Scopul este acela de a 
da curaj celor care vor s! ini&ieze 
programe care folosesc storytelling-
ul ca tehnic! de interpretare a 
patrimoniului, de a oferi exemple 
scrise de modalit!&i în care obiectele 
(în cazul de fa&!, extrem de diferite) 
se pot uni într-o nara&iune coerent! 
din punct de vedere dramatic %i 
care se sus&ine prin informa&ii 
%tiin&i"c corecte. Exemplele de 
acest tip lipsesc din bibliogra"a de 
specialitate. Nu ve&i g!si niciunde 
„pove%tile”. Ele sunt ascunse de 
ochii celor care nu particip! la 
punerea lor în scen! din cauze 
evidente: povestea este punctul de 
pornire, spa&iul de muzeu, obiectele 
în sine, recuzita aducând multe 
elemente de în&elegere %i sim&ire pe 
care nu le po&i percepe citind un 
text. Ne asum!m acest lucru %i le 
mul&umim autorilor pentru curajul 
de a permite publicarea unor texte-
exerci&iu realizate pe parcursul a 
doar câteva ore de atelier, f!r! a 
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Un b!rbat de 59 de ani, îmbr!cat în redingot!  #i cu jo-
ben intr! vijelios pe u#a castelului (grupul de  vizitatori 
este deja în!untru), trage z!vorul, î#i arunc! jobenul pe 
un scaun, se descheie la primul nasture de la c!ma#! #i 
se cufund! într-un fotoliu. Se vede pe chipul lui c! este 
extenuat, se #terge de sudoare. Î#i caut! pipa cu mâna 
tremurând!, o g!se#te, vrea s! o aprind!, dar bag! de 
seama c! îi lipsesc chibriturile (face un gest cu mâna a 
lehamite).
 - Cât o " ora? (pune întrebarea ca #i cum s-ar 
adresa publicului, apoi se uit! la ceasul de buzunar #i 
spune o)ând): Într-un ceas vor " aici! I-am v!zut cum 
înainteaz! în tancurile lor pline de glod. Bravii solda$i 
ru#i nu vor pregeta s! scuture un pic castelul de praf #i 
s!-mi întoarc! #i mie buzunarele pe dos. M!car de mi-ar 
g!si chibriturile (râde ironic)!
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 -Almos? Cecilia? Dominik? Prin ce unghere v-a$i 
ascuns? *i papagalul !sta nu mai înceteaza cu cârâitul...
Taci, Pablo, vedea-te-a# fezandat de coana Judith 
(Pronun$ie: YOO-deet (maghiar!))!

(Renun$! s!-#i mai cheme animalele de companie #i se 
îndreapt! spre fereastr!, cu un aer meditativ.)

 -*i când te gânde#ti c! erau s! m! lin#eze în 
iarna lui`28 la alegerile parlamentare. Mi-a povestit tot 
Sa"rescu, procurorul general, la dou! zile dup!.

 -Se pare c! totul a început din pricina lui Ca-
tona Iano% care a venit beat la votare. Pentru aceasta, 
judec!torul de la ocolul Sf. Gheorghe, a ordonat pu-
nerea lui la popreal! pentru câteva minute ca s! se mai 
lini%teasc!. Dup! pu&in timp s-a f!cut o larm! mare. 
Ceilal&i aleg!tori, majoritatea secui au început s! pro-
testeze. Spiritul de agita&ie %i rebeliune a cuprins în curând 
toat! mul&imea. Au c!utat s! invadeze localul de votare, 
vociferând %i amenin&ând. Vreo 6-7 înarma&i cu cu&ite, 
au voit s! p!trund! în sala de votare for&ând u%a, dar plu-
tonierul Badea Stan s-a opus. Atunci agresorii l-au târât 
afar! %i l-au lovit cu pumnii %i picioarele. Plutonierul a 
reu%it la un moment dat s! scape %i s-a refugiat într-o 
camer! încuindu-se pe din!untru. Mul&imea a spart îns! 
u%a, l-a scos afar! %i din nou au început s!-l loveasc! pân! 

l-au l!sat în nesim&ire. Judec!torul Costescu s-a salvat pe 
o u%! lateral! %i cu un automobil a venit la Sf. Gheorghe 
%i a anun&at faptul. De aici au plecat imediat 20 de solda&i 
înarma&i. Îndat! ce au ajuns la Olteni au somat pe to&i 
oamenii aduna&i acolo, peste o mie, s! se lini%teasc! #i au 
evacuat localul de votare. Judec!torul Costescu s-a rein-
stalat în scaunul de president %i votarea a continuat în 
lini%te. 

(Cât timp poveste#te aceste întâmpl!ri, se agit!, d! din 
mâini, mimeaz! înc!ierarea.)
  
 -În acest r!stimp, mi-am f!cut #i eu apari$ia la 
sec$ie. Deodat! mul$imea a început s! manifeste, s! strige 
“tr!iasc!, bravo” %i au devenit din nou agresivi. Eu îns! 
am fost mai prudent decât ceilal$i #i m-am retras imediat. 
În ciuda tuturor acestor agita$iuni am câ#tigat alegerile. 
Pe atunci eram pre#edinte al Partidului Maghiar. 

(Pleac! de la fereastr! #i începe s! se plimbe prin 
înc!perile de la parter.)

 -Noroc cu mama, c! avea rela$ii înalte la Bucure#ti 
#i era înrudit! cu familii aristocrate române#ti c! altfel nu 
mai pupam eu deput!$ia. “Maria Floresco de Floresti et 
Vizureti (*Bucure%ti 6.1.1857, +Budapest 17.8.1919), "ica 
lui Ioan Floresco de Floresti et Vizuresti #i a Principesei 
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patru furculi$e, trei linguri, o linguri$! #i dou! cu$ite. Un 
pocal frumos st! în fa$a farfuriei.) 
 
 -Ai venit? Ce avem în seara asta? (face mâna pâlnie 
la ureche #i repet! cuvintele care nu se aud ale buc!t!resei. 
Între felurile de mâncare face o pauz! de câteva secunde): 
Zeam! de c!l!rabe (gulii), fasole min$it! (s!raca, tot o mint 
de când s-a f!cut!), pui fript în cuptor, g!lu#te de carto", 
taci #i-nghite...?!! 
 -Ba s! taci tu, neobr!zato! Ia te uit!, cre#ti #arpele la 
sân #i $i se cocoa$! în cap! (dumirit) Aaaa, adic! ochiuri pe 
m!m!ligu$!. *i de ce nu zici a#a, muiere! C! omul nu pri-
cepe limba asta a voastr!, a buc!t!reselor. *i ce mai avem? 
Pl!cint! cu ceapa #i "c!$ei, bun, cl!tite, foarte bine, #trudel 
cu mere, excelent! Doar atât, p!i tu crezi c! îmi satur eu 
pântecul de baron, cu a#a pu$in lucru. Treci imediat la cup-
tor #i pân! disear! s! zbârnâie masa de tocan! de vi$el, sup! 
de gula#, cornuri, tart! cu nuci #i vezi tu ce mai faci, nu m! 
prive#te...! (deodat! i se întunec! fa$a, î#i aduce aminte c! 
ru#ii sunt pe drum) Dac! va mai " o disear!...(strig! dup! 
buc!t!reas!) F! #i tu ce po$i!

(„M!nânc!” în t!cere pre$ de un minut, plesc!ie de pl!cere, 
„bea”pe ner!su(ate paharul cu „vin” #i apoi se #terge la 
gur! cu #ervetul. Se ridic! brusc, ca #i cum ar " uitat s! fac! 
ceva.) 

Catharina Bibesco de Brancovan” a#a a cerut s! scrie pe 
crucea ei. Eu a# mai " ad!ugat: frumoas! #i aprig! femeie. 
Taic!-su, generalul Ioan Emanoil Florescu a fost prim-
ministru al României într-un guvern provizoriu, *ef al 
Statului Major General, Ministru de r!zboi. Mama sa, 
Ecaterina Bibescu era "ica domnitorului +!rii Române#ti, 
Gheorghe Bibescu. 
 -*i din toat! aceast! încreng!tur! am ap!rut eu. 
*i nu numai eu: #i Elza, Johanna, Marietta. Toate sunt 
mai mari decât mine, dar nici una nu are sau nu vrea s! 
aib! habar de treburile familiei. Mi-au l!sat mie în cârc! 
toat! administra$ia domeniului de parc! a# " unicul 
mo#tenitor. Sau, m! rog, ultimul supravie$uitor. C! dup! 
ziua de azi nu #tiu ce o s! mai mo#tenesc. 

(Baronul înainteaz! încet prin camerele castelului. Se 
opre#te ba în dreptul unei oglinzi, ba în dreptul unui 
tablou, face gesturi largi, e volubil, pare s! " uitat teama 
ini$ial!.)

 -Judith! Judith! Unde e#ti? Ad!-mi cina c! sunt 
mort de foame. E doar 4? *i ce dac! e doar patru, mie 
mi-e foame! (c!tre sine): Azi am umblat mult, m!car de 
o cin! decent! s! am parte! 

(Se a#az! la o mas!, î#i pune #ervetul la gât #i a#teapt!. Î#i 
trage în fa$! farfuria. În dreapta #i în stânga farfuriei sunt 
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 -Unde mi-oi " r!t!cit chibriturile? Judith, adu-mi 
din cuptor un c!rbune încins, c! simt c! îmi seac! inima 
f!r! tutun! 

(înainteaz! în alt! camer!, tot la parter, î#i „aprinde” pipa 
tacticos. Merge cu o mân!  la spate, iar în cealalt! î#i $ine 
pipa. Se opre#te în dreptul unui tablou, de preferat un 
portret. C!tre tablou:)
 
 -Bun! seara, bunicule Zsigmond! *tii, într-o or! 
pierdem tot ce avem. Nu sun! prea bine, nu? *i când te 
gânde#ti ce eforturi a depus bunica Anna s! conduc! 
gospod!ria din Arcu# cât timp ai fost încarcerat la Sibiu 
între 1851-53. M! rog, revolu$ie ai vrut, revolu$ie ai 
g!sit. *i ai mai g!sit ceva la întoarcerea acas!. O cas! mai 
mare. Bunica a g!sit de cuviin$! s! amenajeze parcul #i s! 
extind! conacul f!r! s! te anun$e. Mai ales c! te credea 
mort la sfâr#itul revolu$iei. Dac! la început v! învârtea$i 
în #apte înc!peri ticsite cu lucruri, acum avea$i zece apar-
tamente spa$ioase într-un edi"ciu elegant de 39 metri 
lungime #i 15 l!$ime, cam a#a cum arat! azi parterul. Sin-
gurul lucru pe care ai avut s! i-l repro#ezi a fost de ce nu 
i-a f!cut #i etaj. Ea bineîn$eles c! a râs, te-a luat în bra$e 
#i te-a s!rutat, c! doar lipsisei atâta timp de acas!. Apoi 
v-a$i plimbat prin parc #i nu mic! $i-a fost mirarea când 
ai dat peste o grot!, un turn pentru delectare (bunica 
era o romantic! incurabil!) %i o ser!. +ie $i-a pl!cut mai 

mult grota, c!ci erai o "re introvertit!. Apoi a$i terminat 
împreun! ceea ce începuse bunica. Totul a fost gata pân! 
în 1864. 

(Se a#az! pe un scaun #i r!sfoie#te o carte.)

 -Am dat întâmpl!tor peste memoriile unui anume 
Mentovich Gyula care spunea a#a despre castel „...ne-am 
îndreptat direct c!tre baronul Szentkereszty. Aici, am 
vizitat un timp camerele somptuoase, pân! ne-am plic-
tisit. (probabil erau prea multe- o spune zâmbind) Apoi 
am ie%it în curte, unde am privit viermii de m!tase ai lui 
Béla. (adic! ai lui tata). Are foarte mul&i, %i încep deja 
s! se îngogo%eze. De aici ne-am îndreptat c!tre gr!din!. 
Gr!dina este minunat!. Are stânci %i b!i arti"ciale. Are 
un turn, din care priveli%tea este minunat!. Un lac minu-
nat. O baie, echipamente pentru exerci&ii "zice. Am tras 
o serie de focuri cu un pistol de calibru mic.”  (bunicul 
era înnebunit dup! arme #i alte acareturi de genul aces-
ta).

(Se ridic! de pe scaun #i continu! periplul prin castel.)

 -Dar s! revin la bunica. *i ea are o istorie 
întortocheat!. Mo%tenitoare a familiei Haller, era v!duva 
grofului Kálnoki György care cump!rase mo#ia din 
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(Se îndreapt! spre dormitor. Pe drum se împiedic! de o 
“cârp!”.)

 -Almos? C!$el nerecunosc!tor! De ce n-ai venit 
când te-am strigat? Aha, vrei ceva de mâncare? Du-te #i 
trateaz! cu coana Judith, nu cu mine! Cecilia #i Dominik 
pe unde sunt? 

(Ajunge în dormitor #i vrea s! se întind! pe pat. Deodat! 
sare ca ars.)

 -Aaaa, aici era$i, "arelor! S! îmi sar! inima 
din piept #i altceva nimic. Iar a$i devenit baroni de-o 
zi? Nu mai poate domnule omul s! î#i trag! su(etul la 
el în camer!, c! d! peste ni#te lighioane obraznice #i 
lingu#itoare. Ei da, acum îmi linge$i mâna. Mar# în odaia 
de oaspe$i, c! în seara asta e rândul vostru s! dormi$i 
acolo! 
(Prive#te spre u#! ca #i cum ar a#tepta ca cei doi câini s! 
dispar! în acea direc$ie.) 

 -V! codi$i? Ia stai s! iau v!traiul cela s! vede$i ce 
v! t!rchez eu bl!ni$a alb! #i lucioas!! Eh, au plecat...Bie$ii 
de ei, nu #tiu c! pân! disear! o s! li se schimbe st!pânul. 

(Se a#az! pe marginea patului. Pare îngândurat. Morm!ie 
ceva ca pentru sine, apoi d! din mân! ca #i cum ar alunga 

Arcu# în 1840. Nu au apucat s! fac! împreun! decât o 
capel! sus pe deal, c!ci dup! patru ani a murit #i buni-
ca s-a m!ritat a doua oar! pentru a asigura p!strarea în 
familie a domeniului %i a posesiunilor. L-a iubit foarte 
tare pe bunicul, care era un b!rbat chipe# #i cu o minte 
brici. Din aceast! dragoste s-au n!scut patru copii: Anna, 
Maria, Pál %i Béla, adic! tata. 

 -Tata s-a întors la castel dup! moartea p!rin$ilor 
#i dup! demobilizarea din armat!. A fost deputat, apoi 
prefect, dar nimic nu-i pl!cea mai mult decât caii. Azi un 
cal, mâine un cal #i uite-a#a a f!cut o ditamai herghelia. 
Avea foarte mul$i cai de soi, pân! #i ministrul agriculturii, 
Darányi, a trecut de mai multe ori pe la Arcu# s!-i vad!. 
Mie îmi pl!cea unul pur-sânge arab, negru ca t!ciunele #i 
focos ca un vulcan în erup$ie. Tata îl adusese tocmai din 
Egipt, din herghelia El Zahara împreun! cu al$i câ$iva 
la fel de frumo#i. Nu-i întrecea nimeni, nici m!car cei 
de la Bobâlna. Eu eram foarte mândru de calul meu, îl 
numisem Zaid, ceea ce înseamn! în arab! „abunden$!”. 
Am avut grij! de el în "ecare zi timp de dou!zeci #i 
cinci de ani. Cine #tie, poate ajung #i eu în Paradis, cum 
spunea Mohamed despre cei care se îngrijesc de aceast! 
ras!. (Râde copios la acest gând.)

 -Ei, dar destul cu amintirile. Mai bine a# merge 
s!-mi odihnesc pu$in oasele în odaie... 
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un gând întunecat.)

 -Arcurile de la patul !sta nu mai $in mult. Trebuia 
s! vin! me#terul acum o s!pt!mân! s! le schimbe, dar 
cic! i-a f!tat vaca #i n-a mai putut ajunge. De parc! nu ar 
sta #i el tot în Arcu#. 

(Prive#te într-o parte ca #i cum #i-ar aminti ceva de 
demult.)

 -Am fost #i eu o dat! la o #ez!toare aici în sat. 
Era acolo un mo# cu o barb! de pomin!, cam de-un 
cot #i jum!tate. Toat! lumea st!tea cu gura c!scat! când 
povestea el. C! avea #i darul povestitului, nu numai 
fa$! de Sânpetru. În seara aceea povestea despre cum a 
luat na#tere satul. Spunea c! la început era doar o vale 
format! din unirea a dou! pârâuri: Gelye #i Arkos. Pe 
atunci existau în zon! ni#te #anturi mari, de unde vine 
#i numele “Arcu#”, arkos adic! #an$. În timpul jafurilor 
t!t!r!#ti, locuitorii din satele Bedohaza #i Pincehely 
au fugit în zona de vale a satului de azi, care se numea 
“Arkos” înc! de pe atunci. 
 
 -Multe mai #tia mo#ul #i despre castel. Pe vremuri 
era un simplu conac de piatr! în josul satului.  St!pâni 
erau alde Benk, din Arcu%. Apoi l-au luat ai lui Daniel 
din Vârghi%. Pe atunci era doar o cl!dire f!r! etaj, care 

cuprindea %apte înc!peri. Mai avea o moar!, o gr!din!, 
o #ur!, casa pustnicului, o cas! pentru oaspe&i %i o cas! 
de sc!ldat. Apoi a fost al contelui Kálnoki, dup! care l-au 
luat în primire bunicii. P!rin$ii mei l-au adus pe Sán-
dor Fort, arhitect renumit la Budapesta #i au mai f!cut 
un etaj. *i uite a#a au trecut genera$ii peste genera$ii, 
revolu$ii, r!zboaie. În timpul primului r!zboi mondial 
castelul a fost devastat %i jefuit, mie nu mi-a r!mas decât 
s! respir aerul acelor vremuri din scrisori #i din tablouri. 
(Cu am!r!ciune): Aerul nu poate " jefuit. 

(Devine din nou trist, de data asta nimic nu pare s! îl mai 
consoleze.)

 -Cât o " ceasul? Oare s-au mai oprit pe drum? 
(arunc! o privire pe fereastr!) (spune îngrozit): Au sos-
it!!!

(O ia la fug! pe sc!ri, l!sându-#i publicul nedumerit de 
gest. Deodat! se aude o u#! trântit! la perete, nu dup! 
mult timp se vor auzi câteva focuri de arm!. Baronul se 
sinucide.) 

* Povestea a fost conceput! cu ajutorul materialelor bibliogra"ce puse 
la dispozi$ie de c!tre Muzeul Na$ional Secuiesc din Sf. Gheorghe
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 La început a fost ideea de a scrie un 
storytelling. Aveam  un castel, multe personaje 

pitore#ti, un cadru natural fabulos, mult 
entuziasm, dar nici o experien$! personal! la 

Arcu#, nici un material (în faza ini$ial!), nici un 
titlu.

Astfel c!, în mod "resc, am început documentarea. 
Am primit o scurt! descriere a castelului #i a propri-

etarilor, am început s! caut alte surse de inspira$ie, 
majoritatea de pe internet, "ind cele mai la îndemân!. 

Pe site-ul prim!riei comunei Arcu# am g!sit câteva date 
interesante despre localitate, o enciclopedie maghiar! 

online mi-a furnizat date importante despre proprietarii 
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castelului #i despre transform!rile prin care a trecut acesta de-a lungul timpului 
http://transindex.ro). Ulterior am primit câteva texte #i fotogra"i de la Muzeul 
Na$ional Secuiesc din Sf. Gheorghe.
A urmat a doua etap!, alegerea personajului. Ini$ial m-am 
gândit s! îl aleg pe Zsigmong Szentkereszty, dar 
aveam foarte pu$ine date despre el, la fel #i despre 
Béla Szentkeresty Sr. În schimb, aveam câteva 
informa$ii incitante despre ultimul proprietar 
al castelului, Béla Szentkeresty Jr. A#adar, 
nu am ales bunicul, nici tat!l, ci "ul. 
P!rea un personaj insolit #i chiar un pic 
excentric. Béla Szentkeresty Jr. mai 
avea #i avantajul de a " #tiut istoriile 
antecesorilor s!i.
Imediat dup! alegerea per-
sonajului am ajuns într-o 
mare dilem!. Unde se va 
desf!#ura ac$iunea: în inte-
riorul sau în exteriorul castelu-
lui, repet, deosebit de ofertant. Am 
ales, dup! ceva deliber!ri, interiorul, 
mai  u#or de imaginat cum fusese el odat! 
datorit! fotogra"ilor de epoc!. De#i exte-
riorul avea o multitudine de atuuri: un parc  
foarte mare #i frumos, o capel!, un lac, sculpturi 
contemporane, avea #i câteva dezavantaje esen$iale: 
posibil vreme nefavorabil! pentru desf!#urarea     

storytelling-
ului #i necunoa#terea 

exact! a spa$iului, ce m-ar " pus 
în încurc!tur! în  ghidarea personajului. 

Ini$ial m-am gândit ca storytelling-ul s! înceap! 
cu sosirea unei tr!suri la castel, fotogra"a de epoc! 

primit! de la Muzeul Na$ional Secuiesc din Sf.Gheorghe "ind 
deosebit de inspiratoare. Din motive u#or de intuit, nu s-a putut 

pune în practic! aceast! idee; personajul avea s! intre direct pe u#!. 
Era mai economic. Dar #i alegerea interiorului avea un dezavantaj major: 

schimb!rile dramatice prin care trecuse de la construire #i pân! în zilele 
noastre ar " fost un real impediment pentru public în a-#i imagina o 

poveste din trecut #i a empatiza cu personajul.
Cum am dep!#it acest inconvenient? M-am gândit s! scriu o 

poveste cât mai vizual! care s! pun! în valoare castelul cu tot ceea 
ce a reprezentat el de-a lungul timpului.

Iat! cum am creionat personajul în expozi$iune:
Un b!rbat de 59 de ani, îmbr!cat în redingot!  #i cu joben 

intr! vijelios pe u#a castelului (grupul de  vizitatori este deja 
în!untru), trage z!vorul, î#i arunc! jobenul pe un scaun, 

se descheie la primul nasture de la c!ma#! #i se cufund! 
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într-un fotoliu. Se vede pe chipul lui c! este extenu-
at, se #terge de sudoare. Î#i caut! pipa cu mâna 

tremurând!, o g!se#te, vrea s! o aprind!, dar 
bag! de seama c! îi lipsesc chibriturile 

(face un gest cu mâna a lehamite).
Tot personajul este cel care 
mi-a oferit intriga. Am  a(at 

din urm!toarea surs!: http://
etdk.adatbank.transindex.ro/

pdf/muvt_bordas.pdf c! baronul 
se sinucisese. Eu am speculat acest 
fapt #i mi-am imaginat ca s-a sinu-
cis în urma sosirii sovieticilor la 
castel. 
Acesta este momentul în care 
practic s-a declan#at povestea ce a 
urmat. Ideile au început s! curg!, 
iar ac$iunile s-au în#iruit ca verigile 
unui lan$. A rezultat o poveste de 
atmosfer!, care, spre marea bucurie 
a scenaristului, a prins publicul 
ascultator #i l-a f!cut s! empatizeze. 
Bineîn$eles, un rol deosebit de important 
în acest sens la avut #i actorul Victor 

Bucur care a interpretat pocestea cu 
mult #arm #i 

umor.
Ce am urm!rit în scenariul meu? O tem! unic!, o 
intrig! antrenant!, desf!#urarea ac$iunii s! "e 

în conformitate cu intriga, imagini vii, ritm, 
implicarea emotiv! a publicului, punct 
culminant, deznod!mânt nea#teptat.

Ar urma o întrebare "reasc!: cât! 
realitate #i cât! "c$iune a intrat în 

poveste? 
La capitolul realitate voi în#irui:
baronul a existat cu adev!rat; 

a avut animale de companie care 
dormeau la el în dormitor; baronul s-a 

sinucis;
povestea despre alegerile parlamentare din ‘28 este 

real!;
genealogia este real! #i documentat!; felurile de mâncare de 
la cina baronului existau în epoc! (Universul gastronomic al 
lumii rurale române!ti din Transilvania, re#ectat în c$r"ile de 
bucate !i manuscrisele culinare, la mijlocul secolului al XIX-lea 
!i începutul secolului XX -Drd. Ioana %uta) povestea despre 
bunicul #i bunica baronului este pe jum!tate 
adev!rat!, Anna Haller a început 
modi"c!rile edi"ciului, 
dar nu se #tie 
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cât de mult realizase pân! în momentul eliber!rii lui 
Zsigmond 
Szentkereszty;
datele din jurnalul lui Mentovich Gyula sunt adev!rate;
pasiunea pentru cai a lui Szentkereszty Béla Sr.  este real!;
exista o herghelie faimoas! la Bobâlna; povestea nu-
melui localit!$ii este documentat!; to$i propri-
etarii enumera$i în povestea mo#ului de la 
#ez!toare au existat; la fel #i Sándor Fort, 

arhitectul .

Iat! #i cât! "c$iune:
nu #tim dac! baronul s-a sinucis în urma 

sosirii sovieticilor; servitoarea Judith este 
un personaj "ctiv, la fel me#terul din Arcu# 
#i b!trânul de la #ez!toare; descrierile f!cute 

rudelor baronului sunt "ctive; pasiunea pentru 
cai a lui Szentkereszty Béla  Jr. este "ctiv!; povestirea 

despre calul pur-sânge adus din Egipt este "c$iune; cu 
ce r!m!sese baronul dup! primul r!zboi mondial nu îmi 

era cunoscut.

A#adar, raportul realitate – "c$iune înclin! net balan$a în 
favoarea realit!$ii. *i acest lucru nu a fost c!utat, ci pur #i 

simplu a venit în mod natural pe m!sura ce a#terneam 
pe hârtie povestea. 

 În 
"nal a# vrea s! mai adaug câteva lucruri. Post-

scriptum am avut pl!cerea s! fac o vizit! la Arcu#, 
la castel. Tot atunci am asistat #i la interpretarea 

scenariului. A fost deosebit de emo$ionant s! îmi 
v!d piesa jucat! sub ochii mei, dar #i mai interesant a 

fost s! urm!resc reac$iile celor prezen$i. La sfâr#it, au 
urmat discu$ii pe marginea textului. M-au frapat câteva 

lucruri: dintre cei care au participat câ$iva 
au spus c! au r!mas impresiona$i nu atât de 

personajul principal, cât de bunica acestuia sau 
de servitoarea Judith (care au fost prezente doar 

din povestiri). Dar printre aceste personaje s-a mai 
strecurat unul, tacit: pipa. Pe mul$i dintre cei din 

public i-a marcat pipa cu care actorul puncta din 
când în când momentele importante ale rolului.

Ce concluzie a# putea trage de aici? Pen-
tru a scrie un scenariu bun, î$i trebuie nu 
numai imagina$ie bogat!, personaje bine 

conturate, intrig! antrenant!, ci #i acel sim$ 
al obiectelor banale, al recuzitei care aduce 

pove#tii un plus de savoare #i o ancorare în reali-
tate la care publicul nu renun$! prea u#or.

Dac! acesta a fost un storytelling reu#it, 
l!s!m publicul s! decid!.
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 “...Vorbeam. Vorbea mai mult el, noi ascultam 
(nu c-am " fost ni%te copii ascult!tori, la %coal! sau acas! 
eram destul de pramatii, dar era mi%to s!-l ascul&i [pe 
Gellu Naum], povestea fascinant).” - 

 Dac! cineva ar întreba de ce argument!m în 2011 
în favoarea pove%tii, a povestirii interpretate, dramatizate 
(storytelling) ca instrument  interactiv de prezentare, 
de interpretare a colec&iilor muzeale, acesta ar " argu-
mentul la care am recurge. Pentru realizator, este vorba 
de o tehnic! care, utilizat! serios %i cu profesionalism, 
poate duce la stabilirea unei rela&ii de profunzime în-
tre exerci&iul contemporan de „scriere creativ!” %i cel al 
re(ec&iei critice (orice post-modernism este critic, dup! 
spusa lui Charles Jencks); în plus este o tehnic! care poate 
avea efect pân! %i asupra celor mai di"cile categorii de 
public. 

 Textul de fa&! î%i propune deci o dubl! perspectiv!, 
creativ$ %i re#exiv$, argumentând în favoarea „pove%tii” 

(%i, în sens extins, a nara&iunii) ca mijloc de comunicare 
a unor con&inuturi legate de colec&ii muzeale. Pe de o 
parte este vorba de interpretare în sens de „cunoa%tere” 
a obiectelor din colec&iile muzeale pentru a extrage 
informa&ii semni"cative, pe de alta de interpretare 
dramatic$ %i nu în ultimul rând interactiv$ care s! 
faciliteze procesul de „descoperire” prin implicarea 
inteligen&ei emo&ionale a publicului, prin scoaterea la 
iveal! a unor aspecte ce ne pot ajuta s! rela&ion!m, s! ne 
apropiem unii de al&ii.
  
 Utilizat! în Statele Unite ale Americii înc! de la 
începutul secolului XX ca modalitate complementar! 
de facilitare a accesului la informa&ie despre obiecte 
din colec&iile muzeale.,  necesitatea povestirii a fost 
argumentat! elocvent, chiar dac! nu întotdeauna direct, 
de c!tre Ananda Coomaraswamy în anii 1930-40: „C!ci 
lucrurile sunt de obicei f!cute într-un anume loc pentru 
a servi unui scop anume %i sunt proprii acestora %i nu 
[sunt f!cute] pur %i simplu ‘pentru a " expuse’; iar tot ceea 
ce este realizat în acest fel, adic! de un artist pentru un 
consumator, se supune anumitor cerin&e care determin! 
ordinea. …pentru a %ti de ce [obiectele] sunt ceea ce sunt, 
trebuie s!-i cunoa%tem pe cei care le-au f!cut, contextul, 
sistemul lor de referin&!.”/  Abordarea lui r!mâne valabil! 
%i azi din perspectiva necesit!&ii contextualiz!rii într-un 
mediu adesea decontextualiza(n)t precum cel muzeal. 
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Este %i motivul pentru care, sub in(uen&a nara&iunii post-
moderne, în ultimii 20 de ani marile expozi&ii %i marile 
muzee se de"nesc prin intermediul „pove%tii” pe care o 
spun, interesul dep!%ind cu mult sfera epicului speci"c 
muzeelor de istorie0 sau a „scenogra"ei” muzeale. Nu 
e deci de mirare c! povestirea dramatizat! a ajuns s! 
fac! parte din repertoriul standard al educa&iei muzeale 
anglo-saxone dar %i al celei europene, cu grade diferite de 
complexitate, de la prezentatorul sau ghidul costumat, la 
jocul de rol %i pân! la teatrul muzeal1. S! men&ion!m aici 
cu titlu de exemplu, f!r! a intra într-o discu&ie polemic! 
asupra lor, dou! de-acum clasice institu&ii britanice - &e 
Jorvik Centre (York)2 %i &e Beatles Story (Liverpool)3 - 
care îmbin! muzeogra"a %i marketingul cu elemente 
ce r!spund apetitului pentru spectacol al vizitatorului 
modern, deseori avid de experien&e multi-senzoriale tip 
parc tematic / de amuzament. 

 Privit! din aceast! perspectiv!, povestea nu este 
un accesoriu, o tehnic! oarecare pe care o abordeaz! 
muzeograful care se ocup! (!i) de educa&ie, de"nindu-se 
ca un element central al construc&iei muzeului modern. 

Despre atelierul din cadrul proiectului „Fiecare obiect 
spune  o poveste”

 Structura atelierului a plecat de la aceste consid-

erente, incluzând o serie de exerci&ii gândite pentru a-i 
invita pe participan&i s! exploreze contexte %i obiecte "e 
noi, "e bine cunoscute lor, în scopul unei cât mai com-
plexe abord!ri a acestora într-o poveste ce avea s! "e 
realizat! în grup. Discu&iile pe marginea exerci&iilor de 
concepere a unui "r narativ logic plecând de la un obiect 
pentru a ajunge la 4-5 obiecte au avut %i rolul de a-i 
face pe participan&i s! re(ecteze %i s! descopere propria 
motiva&ie în ceea ce prive%te posibila utilizare ulterioar! 
a pove%tii în activitatea profesional!, dat "ind faptul c! 
povestea/povestirea nu sunt speci"ce în exclusivitate do-
meniului educa&iei muzeale. Firul narativ puternic ca %i 
natura dinamic!, interactiv! a unei pove%ti sau a unei 
activit!&i de povestire constituie de fapt instrumente 
puternice ale comunic!rii on sau o' line inclusiv pentru 
produse tip tur virtual sau traseu desc!rcabil pe iPod ca 
%i în conceperea unor expozi&ii temporare sau de baz!, 
lucru foarte important atunci când participan&ii la un ast-
fel de atelier îmbin! în activitatea lor curent! atribu&iile 
din domeniul educa&iei muzeale cu cele din domeniul 
realiz!rii de expozi&ii sau al comunic!rii. De aici %i nevoia 
de a crea o perspectiv! su"cient de larg! care s! permit! 
participan&ilor dezvoltarea propriei sfere de interes %i de 
aplicabilitate a tehnicilor de realizare a unei pove%ti. 

 Suita de exerci&ii a fost gândit! din prisma 
enun&ului lui Kolb conform c!ruia cunoa%terea se ob&ine 
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prin transformarea experien&ei4 urmând pa%ii experien"$ 
concret$, observa"ie re#exiv$, conceptualizare abstract$, 
experimentare direct$. Ele s-au inspirat par&ial din me-
todologia utilizat! adesea în programele de mentorat care 
î%i propun s!-i ajute pe profesori s! înve&e într-o manier! 
integratoare, relevant!, purt!toare de în&eles pentru "e-
care în parte.5

Pasul I - experien!a concret" - a constat din interpretarea 
pove%tii „Un ceas în urm!”'6 scris! special pentru spa&iul 
castelului Szentkereszty din Arcu%, locul de desf!%urare a 
proiectului.

Pasul II – observa!ia re#exiv" – a constat din 
deconstruc!ia pove%tii. Exerci&iul s-a bazat pe o suit! de 
întreb!ri preformulate dar %i spontane %i a implicat ac-
tiv atât participan&ii cât %i autorul %i interpretul. F!r! a 
" exhaustiv!, iat! o list! a întreb!rilor utilizate pentru a 
ghida discu&ia: 

 Care este raportul între real %i "c&iune?
 Ce anume v-a impresionat cel mai mult %i de ce? 
 Ce personaje amintite în decursul povestirii  vi  
 s-au p!rut memorabile %i de ce?
 Ce a&i a(at despre cas!? 
 Ce a&i a(at despre obiecte?
 Ce a&i a(at despre contextul istoric?

 Ce element al pove%tii vi se pare c! a servit cel mai 
 bine transmiterii mesajului?
 Ce scop a avut povestea?
 Ce detalii crede&i c! au fost inserate în mod 
 special pentru publicul evenimentului?
 Ce a&i adauga/elimina din poveste?
 De ce anume crede&i c! turul s-a rezumat la 
 interiorul castelului?
 Identi"ca&i cinci elemente critice din postura de  
 ascult!tor/privitor
 Identi"ca&i cinci elemente cheie din postura de  
 povestitor 
 
 Exerci&iul a fost reluat ulterior, participan&ii lu-
crând în grupuri pentru a explora imagini de epoc! în 
vederea elabor!rii unor scenarii proprii de poveste pen-
tru spa&iile respective. El a scos la iveal! o oarecare di"-
cultate în a ie%i dintr-o anumit! schem! predeterminat! 
(de ex. formula de ghidaj utilizat! frecvent), în a re(ecta 
asupra utilit!&ii pentru public a explor!rii obiectelor în 
toat! complexitatea lor sau în a extrapola %i a se raporta 
critic la experien&e anterioare, divergente sau pur %i sim-
plu diferite.

Pasul III – conceptualizare abstract" – a analizat unele 
dintre exerci&iile anterioare în vederea generaliz!rii 
informa&iilor extrase %i a recontextualiz!rii lor prin 
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intermediul unor jocuri integratoare simple cum ar " 
conceperea unui "r narativ pentru introducerea propriei 
colec&ii ca „poveste”, investigarea unui obiect nou, 
interpretarea unei suite de 5 obiecte în scopul realiz!rii 
unei pove%ti. 
 S-au avut în vedere trei direc&ii - de ce recurgem la 
interpretarea obiectelor/colec&iilor, pentru cine %i ce teh-
nici utiliz!m %i de ce?

Interpretarea obiectelor
 
 
 Despre obiectele din muzeu, muzeogra"i %tiu câte 
%i mai câte: mii de date istorice, sute de am!nunte despre 
tehnica în care au fost f!cute, zeci de infoma&ii despre per-
soanele care le-au f!cut, purtat, admirat. Din toate aces-
tea, ce %i cât comunic!m, cum %i cui? Pentru programele 
educative desf!%urate în muzeu, aceast! component! de 
interpretare a obiectelor, adic! de analiz! a datelor dis-
ponibile, de selectare a unora dintre ele %i de stabilire a 
modului în care comunici aceste câteva date, înseamn! 
pe scurt, interpretare. 
 Pentru a u%ura lucrurile s-a recurs la un model 
de interpretare su"cient de didactic pentru a " exhaustiv, 
dar %i su"cient de sintetic pentru a " u%or de utilizat:
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 În urm!toarea caset! se compar! din acela%i 
punct de vedere acela%i obiect, cu un altul cu care are un 
criteriu comun de asem!nare sau de deosebire: "e este 
din acela%i material, "e este din aceea%i epoc! dar din alt 
material etc. Apoi sunt ad!ugate alte surse de informa&ii 
pentru a pune în context datele referitoare la materialul 
obiectului în cauz!.
 
 Urm!torul criteriu, modul de realizare, necesit! 
r!spunsul la urm!toarele întreb!ri:
 Cum a fost realizat obiectul? (examinare detaliat! 
 incluzând textur!, dimensiune, etc.);
 Ce metode %i instrumente s-au folosit pentru 
 realizarea obiectului? (manual, industrial; com
 plexitatea implicat!)
 Cum a fost in(uen&at! forma exterioar! a obiect
 ului de tehnica folosit!?
 Este obiectul decorat? Dac! da, cu ce fel de mo
 tive?
 Cum afecteaz! decora&ia felul în care arat! obiect
 ul?
 Exist! vreo inscrip&ie sau marc!?
 Exist! semne c! obiectul a fost folosit?
 Modul de realizare al obiectului are ceva diferit 
 fa&! de altele similare?
 Are un design asem!n!tor cu al altor obiecte?  
 Poate " încadrat într-un stil?

  Ce epoc! reprezint!?
  Cât de so"sticat este (stil, mod de realizare, etc.)?
  Este obiectul o reproducere dup! un alt model 
 sau nu?

 La criteriul legat de utilitatea obiectului, iat! 
câteva întreb!ri care s! scoat! la iveal! informa&iile utile:
 De ce a fost realizat obiectul?
 Ce func&ii îndeplinea?
 A fost folosit în scopul pentru care a fost creat?
 Designul, materialele sau tehnica folosite au re
 dus/ m!rit func&ionalitatea obiectului?
 Se poate a(a ceva despre autorul/ posesorul 
 obiectului %tiind care a fost func&ia lui?
 S-a schimbat utilitatea obiectului de-a lungul 
 timpului?

 În ceea ce prive%te provenien&a, se urm!resc 
urm!toarele întreb!ri:
 Unde %i când a fost produs obiectul?
 Cine l-a f!cut?
 Unde %i când a fost folosit?
 Cine a fost proprietarul ini&ial?
 Unde %i când a tr!it acesta, care era statutul lui 
 social, etc.?
 Care au fost urm!torii proprietari? Se adaug! 
 %i alte informa&ii privind istoria obiectului, pro-
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prietar, autor(i).

 Iar ultimul criteriu, valoarea obiectului, r!spunde 
la urm!toarele semne de întrebare:
 Care era valoarea ini&ial! a obiectului?
 Re(ect! valoarea aceasta statutul economic/
 social al proprietarului?
 Ce valoare a fost ad!ugat! de c!tre societate de-a  
 lungul timpului?
 Ce valori culturale dezv!luie obiectul?
 Ce valori ale societ!&ii în care a fost produs 
 dezv!luie?

 Analiza obiectului însu%i prin cele cinci criterii 
indicate, compararea lui cu obiecte similare dintr-
un anumit punct de vedere, precum %i ad!ugarea 
informa&iilor ce se reg!sesc în bibliogra"a de specialitate, 
duc la o cunoa%tere exhaustiv! a "ec!rui obiect. Desigur 
în cazul muzeelor de %tiin&e naturale categoriile de 
informa&ii %i întreb!rile trebuie s! treac! prin reformul!ri 
speci"ce %i modi"c!ri radicale!

 O astfel de analiz! presupune îns! punerea într-
un context "zic, istoric, artistic sau de alt tip, în func&ie 
de domeniu %i confer! un anumit tip de „libertate de 
mi%care” conceptual! %i de interpretare.

Din nou despre atelier "i pove"tile lui

Pasul IV – experimentare direct! – a constat din scrierea 
unei pove%ti care reunea obiecte din muzee diferite în 
grupe de 3 sau 4 participan&i. Astfel formulat, exerci&iul 
a avut un grad de maxim! complexitate, eviden&iind di-
"cultatea concentr!rii în paralel pe mai multe direc&ii %i 
în unele cazuri, a men&inerii în vizor a scopului pentru 
care este descris sau interpretat un obiect %i a adecv!rii 
selec&iei obiectelor/ informa&iei sau a tipului de eveni-
ment/poveste pentru un anumit grup &int! (pentru cine, 
de ce?). La sporirea gradului de di"cultate a exerci&iului 
a contribuit în mod evident lipsa unui element tematic 
narativ preexistent, a unui suport expozi&ional real pre-
cum %i diversitatea colec&iilor reprezentate de participan&i 
%i implicit a obiectelor a c!ror poveste trebuia explorat! %i 
pus! în oper! în mod logic.

 O poveste realizat! pentru a " transmis! 
publicului va avea întotdeauna în vedere (implicit sau 
explicit) principiile de baz! enun&ate de Catherine 
Hughes''  cu privire la interpretarea colec&iilor pentru 
public. Le vom relua mai jos încercând s! suger!m la 
"ecare elemente speci"ce care ar putea îmbog!&i pove%tile 
create de participan&ii la atelier în cazul relu!rii lor pentru 
a " contextualizate în cadrul muzeelor din care provin. 
Sper!m ca în acest fel cititorul volumului de fa&! s! poat! 
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exersa el însu#i o lectur! re(exiv! care s!-l piloteze în 
cazul unui exerci&iu individual de scriere a unei pove%ti 
plecând de la obiecte sau colec&ii muzeale.

Principiul autenticit#!ii: con&inutul expus sau relatat 
este real %i documentat. Acesta este principiul cel mai 
apropiat tuturor celor care lucreaz! cu obiecte muzeale 
în activitatea curent!. El trebuie avut în vedere %i urm!rit 
explicit atunci când se recurge la un scriitor/povestitor 
sau la un actor din afar!. 

Principiul credibilit#!ii: informa&ia furnizat! per-
mite rela&ionarea cu personalitatea, caracteristicile %i 
experien&a vizitatorilor/publicului. Interpretarea nu pre-
supune transmiterea unor informa&ii seci (cazul clasice-
lor etichete de tip „Pocal, Transilvania, sec.XVII/ Argint 
aurit, cizelat, gravat /nr. de inventar xxx”) ci prezentarea 
lor într-un context mai amplu, asociativ, care s! solicite 
cât mai multe dintre diferitele „inteligen&e”'7 ale vizitato-
rilor / publicului. 
 
 Mul&i muzeogra" recurg cu u%urin&! la alte 
experien&e profesionale (activitate didactic! anterioar! 
sau în paralel cu cea muzeogra"c!, participarea frecvent! 
la ghidaje sau observarea acestora) sau la cea de p!rin&i 
pentru a-%i îmbog!&i %i înnoi repertoriul asociativ chiar 
dac! nu con%tientizeaz! întotdeauna importan&a acestui 

demers.

Principiul acurate!ii procesului interpretativ: mesajele 
transmise sunt corecte %i nu trimit publicul în direc&ii 
eronate, vizeaz! întregul, ansamblul %i nu doar un detaliu 
nesemni"cativ. 
 În cazul exerci&iilor creative de scriere a unei 
pove%ti sau a unei scenete e util s!  ne amintim c! scopul 
nostru este acela de a sensibiliza publicul la valorile pe 
care le de&inem. Utilizarea unui ton depreciativ sau prea 
acuzat ironic fa&! de unele categorii de obiecte sau de 
utilizatori poate induce  o judecat! negativ! generalizat! 
atunci când obiectele sunt (pot p!rea) ie%ite din uz, c!zute 
în desuetudine sau rezervate unor categorii „neso"sticate” 
cu care publicul tân!r nu dore%te s! "e asociat. Dup! 
cum este util s! re(ect!m asupra cantit!&ii /economiei 
de informa&ii furnizate în leg!tur! cu "ecare obiect în 
parte /în contextul tematic / în rela&ie cu celelalte obiecte 
din poveste, cu dimensiunea obiectului sau a imaginii în 
care acesta este prezent (cât de mare este obiectul pe care 
îl descriem în poveste în mod real? Pot " v!zute toate 
detaliile la care se face referin&!? Povestitorul rela&ioneaz! 
direct cu obiectul sau cu o imagine /reproducere a 
acestuia?) 

 Povestea Reg$sirea() constituie un foarte 
bun exemplu de animare a obiectelor pornind de la 
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caracteristici "zice reale luate ca reper pentru calit!&ile 
su(ete%ti sau "zice ale personajelor. Analiza obiectelor 
în sine a constituit o prim! etap!, dup! care acele 
caracteristici au fost transpuse în personajul care s-a 
n!scut. Credibilitatea personajelor care pornesc de la 
caracteristicile obiectelor este semni"cativ!. În plus 
povestea este bine adaptat! grupului &int!. Atât limbajul 
cât %i personajele, intriga %i desf!%urarea pove%tii, faptul 
c! este o poveste scurt!, constituie elemente care &in cont 
de caracteristicile de vârst! ale publicului ales.

Principiul cercet#rii: interpretarea are la baz! interogarea 
/ studierea complex!, din perspective multiple, diverse a 
colec&iilor %i fenomenelor asociate tematicii muzeului (%i 
a relevan&ei acestora din perspectiv! contemporan!, n.a.) 
De%i cei mai mul&i dintre muzeogra" fac cercet!ri 
complexe asupra patrimoniului indiferent de sec&ia 
în care lucreaz!, descrierile %i interpret!rile lor recurg 
rareori la întreaga gam! de informa&ii contextuale 
care pot aduce obiectul, tema, perioada istoric! mai 
aproape de publicul &int! ales, sporindu-i relevan&a %i 
îmbog!&indu-l. În cazul melanjului unor piese etnogra"ce 
cu piese ce &in de cultura urban!, speci"c multor case 
memoriale dar %i unor interioare din pictura româneasc! 
ne putem raporta la spiritul epocii în ansamblul s!u (de 
exemplu, în cazul genera&iei lui Alecsandri preocuparea 
programatic! pentru folclor %i studierea universului rural 

pe de o parte iar pe de alta nevoia de a " contemporan 
cu lumea occidental! sau pur %i simplu cu uzan&ele 
sociale la mod! – de unde %i recursul la mondenit!&ile 
de tipul însemn!rilor curtenitoare pe diverse obiecte de 
uz curent)'0. Detaliul semni"cativ  - cum ar " fum!torul 
de pip! din cahla transilvan!'1 - ne poate trimite la 
un întreg excurs despre r!spândirea obiceiurilor /a 
modelor în spa&iul de provenien&a al obiectului dar %i 
despre leg!turile cu mediile occidentale sau orientale, 
permi&ând eventuala stabilire a unor leg!turi cu zonele 
din care provine publicul &int!. La fel informa&iile legate 
de materialele %i tehnicile folosite în realizarea unor 
obiecte %i caracteristicile lor pot da un plus de relevan&! 
atunci când detaliile iconogra"ce sau de alt! natur! pot 
p!rea obscure sau neinteresante (de unde î%i procurau 
arti%tii pigmen&ii sau culorile, cât costau, cum erau alese 
modelele care pozau %i cine erau cump!r!torii; unde s-a 
f!cut prima instala&ie de foraj manual %i cine a adus-o la 
noi? ce propriet!&i "zice recomand! utilizarea vaselor de 
p!mânt? cât a durat c!l!toria pe%ti%orului „Auratus” din  
zona lui de origine %i pân! în apele noastre? )'2 

Principiul comunic#rii: comunicarea este onest!, 
complet!, nu jigne%te/ofenseaz! publicul %i este adecvat! 
categoriei c!reia i se adreseaz!, &ine cont de scopul pe 
care î%i propune s!-l ating!. În plus tipul de poveste /
nara&iune este adecvat publicului &int! %i mediului de 
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desf!%urare. Una dintre pove%tile realizate ca exerci&iu se 
adreseaz! unui public str!in despre care nu se %tie dac! 
în&elege limba român! (%i dac! o face, în ce m!sur! are 
acces la un vocabular bogat %i la un ritm alert impus de 
men&inerea atmosferei unei pove%ti). Într-o alt! poveste 
structura artistico-dramatic! %i limbajul foarte colorat 
utilizat cu ironie post-modern! %i trimiteri subtile la con-
temporaneitate sunt atât de puternice încât concureaz! 
serios informa&ia despre obiecte, existând riscul ca spec-
tatorul s!  "e furat de intrig! în asemenea m!sur! încât s! 
uite obiectele. Dar de%i acestea par mai degrab! recuzit! 
pentru o scenet!, povestea reu%e%te s! creeze atmosfer! 
iar limbajul este unul autentic pentru zona %i epoca 
respectiv!.

Principiul selec!iei adecvate: obiectele alese pentru 
a " prezentate /interpretate sunt adecvate mesajului/
temei/categoriei de public. În cazul atelierului punerea 
în practic! a acestui principiu a fost di"cil!, "ind vorba 
mai ales de adecvarea informa&iei oferite în func&ie de 
contextul creat.  În unele cazuri s-a recurs la solu&iile 
simple dar ingenioase de negociere a diversit!&ii 
obiectelor prin crearea unor mini-pove%ti  individuale 
cu elemente minime de leg!tur! între ele în timp ce în 
alte cazuri a fost generat un întreg context fantastic 
(pe%ti%orul devenit prin&-povestitor), tematic sau de-a 
dreptul...romantic (povestea colec&ionarului de pipe!). 

În acest din urm! caz în imposibilitatea oper!rii unei 
selec&ii adecvate autorii au g!sit o solu&ie ingenioas! 
pentru a îmbina credibil informa&iile despre obiectele 
foarte diferite prin dezvoltarea "rului narativ propriu-
zis: comentariul de specialist despre pictur! se integreaz! 
foarte natural în poveste, referirile la cele trei obiecte 
realizându-se prin schimb!ri creative de perspectiv! sau 
de registru: cahla constituie obiect de colec&ie personal! 
dar %i pretext pentru o alt! colec&ie, cea de pipe, personajul 
din pictur! este %i personaj real iar hecna, de%i apare în 
fotogra"e în fa&a vizitatorilor, constituie %i obiectul în 
sine ce ajut! la extragerea petrolului. Povestea ca atare 
este conving!toare, str!b!tut! de evocarea unei atmosfere 
de melancolie.

 În toate cazurile informa&iile utilizate vor putea 
" îmbog!&ite %i adecvate în func&ie de viitoarele contexte 
mai pu&in for&ate, astfel încât în cazul unei pove%ti sau a 
unui ghidaj tematic despre societatea româneasc! de la 
sfâr%itul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX de 
exemplu s! putem include eventuale leg!turi cu mediile 
europene contemporane (exist! &!ri în care evantaiul era 
parte a costumului popular? exist! elemente de leg!tur! 
între costumul popular din diverse zone ale &!rii? dar 
între costumul popular %i modele urbane? de unde pro-
veneau materialele %i culorile utilizate pentru realizarea 
acestora? ce anume singularizeaz! /eviden&iaz! crea&ia 
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lui Grigorescu în contextul picturii române%ti/europene 
contemporane?). 

 În cazul în care dorim ca prin povestea noastr! s! 
atragem aten&ia asupra posibilelor leg!turi cu preocup!ri 
contemporane ne putem întreba: prin ce se diferen&iaz! 
o trepana&ie din neolitic de opera&iile pe creier din zilele 
noastre? ce diferen&e exist! între instrumentarul chirur-
gical din neolitic %i cel de azi? exist! societ!&i în care se 
mai practic! asemenea opera&ii %i cu ce rol? Sau: ce &ine 
azi locul simplului evantai? care este randamentul unei 
sobe de teracot! în raport cu alte sisteme de înc!lzire an-
terioare sau ulterioare ei? ce caracteristici prezint! com-
bustibilii utiliza&i? ce impact au ei sau metodele de ex-
tragere a lor asupra mediului? ce propriet!&i recomand! 
vasele de lut? dar costumele populare realizate din "bre 
naturale? ce calit!&i speciale ale stibinei pot " exploatate 
de c!tre designeri %i arti%ti plastici? Asemenea întreb!ri 
pot " reformulate cu u%urin&! în func&ie de context pen-
tru a ajunge la alte nivele de interpretare: cum compen-
sau obiectele “populare” calit!&ile materialelor nobile? în 
ce &!ri sau regiuni se folosesc în continuare un tip sau 
altul de materiale sau de obiecte? ce asem!n!ri /deosebiri 
exist! între un arheolog %i un criminalist? ce metode de 
investiga&ie utilizeaz! un paleontolog pentru a cunoa%te 
%i reface via&a mamutului de acum sute de milioane de 
ani? cum am fost noi, oamenii, in(uen&a&i de factorii de 

mediu? dar de regimul alimentar?

Principiul bunei preg#tiri: aten&ia la detaliul care 
conteaz!: toate condi&iile privitoare la buna implemen-
tare a interpret!rii (povestirii) %i corecta transmitere a 
unui mesaj /unor idei relevante pentru public %i colec&ii 
sunt luate în considerare %i îndeplinite. Pove%tile  scrise 
în cadrul atelierului au avut avantajul unei interpret!ri 
imediate %i al distribuirii amicale a rolurilor. Atunci când 
acest lucru nu este posibil %i povestea scris! de cineva va 
" interpretat! de altcineva principiul bunei preg!tiri va 
include %i indica&ii regizorale %i scenogra"ce foarte de-
taliate. Se va evita probabil o situa&ie în care vizitatorii/
spectatorii sunt invita&i s! discearn! detalii de pensula&ie 
într-o lumin! difuz!, oferit! de o lamp! cu gaz, sau una în 
care distan&a dintre scen! sau povestitor %i spectator face 
imposibil! perceperea detaliilor (desenul pomului vie&ii 
de pe p!hur, prezen&a unei moschei sau a unei fântâni 
în imaginea Cet!&ii Lipovei sau a unor detalii din foto-
gra"a hecnei cu cal). În aceste cazuri se vor c!uta %i in-
dica solu&ii multi-mediale sau de lumini dirijate prin care 
obiectele s!-%i men&in! rolul central iar detaliile la care se 
face referin&! s! "e u%or reperabile.
 
 Experien&a anterioar! a unora dintre participan&i 
în negocierea unor situa&ii di"cile prin varietatea 
obiectelor a contribuit mult la „buna preg!tire” prin 
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identi"carea unor solu&ii proprii multor muzee cu colec&ii 
complexe. 

 Povestirea „Între epoci”  a recurs la o schem! logic! 
în care "ecare obiect este prezentat de c!tre un personaj, 
asocierile între unul %i cel!lalt "ind evidente. Aceasta 
constituie o formul! foarte simpl! care poate " replicat! 
în diferite situa&ii. În plus tonul general este unul ironic-
amuzant iar prezen&a speciali%tilor ca personaje este o 
solu&ie la îndemân! în multe cazuri de storytelling. 

 „Arta de a spune pove%ti” despre obiectele %i 
colec&iile muzeale se bazeaz! atât pe tehnici interpretative 
cât %i pe principii enun$ate mai sus. Internalizarea lor poate 
face din orice demers în aceast! direc&ie o demonstra&ie 
de seriozitate %i profesionalism, contribuind la naturale&ea 
cu care facem acele lucruri care ne bucur! %i pentru c! ne 
plac %i pentru c! %tim c! le facem bine. Ele ne ajut! s! 
re(ect!m critic asupra pove%tii ca nara&iune, un mijloc de 
comunicare complex, care nu se adreseaz! unor categorii 
de vârsta limitate ci din contr!, foarte largi. Mai pu&in 
facil decât ar putea p!rea la prima vedere celor care nu 
s-au încumetat înc! s! creeze o poveste sau celor c!rora 
consider! c! orice ghidaj este aprioric o poveste, exerci&iul 
de scriere a unei pove%ti despre obiecte %i colec&ii muzeale 
este %i o prob! de creativitate profesional! pe care o d!m 
fa&! de noi în%ine.'2 

' Dan Stanciu,  Gellu Naum, un poet de încredere, Dilemateca, Anul  
VI, nr. 65, octombrie 2011, p. 19
 
7 Pentru mai multe informa&ii despre începuturile storytelling-ului      
vezi Augusta Baker %i Ellin Greene, Storytelling: Art and Technique, 
ed. 2-a, R.R. Bowker, New York, N.Y., 1986
 
8Ananda K. Coomaraswamy, „Why exibit works of art?”, Journal of 
Aesthetics, New York, Fall Issue, 1941, republicat în Christian and 
Oriental Philosophy of Art, Dover Publications, Inc., New York, pp.7-
22. C! abordarea lui nu %i-a pierdut relevan&a nici în zilele noastre o 
demonstreaz! %i formularea Ioanei Vlasiu (Arta, octombrie 2001) cu 
privire la  Muzeul Na&ional al Agriculturii din Slobozia, reluat! pe 
pagina web a acestuia:  „Obiectul devine centrul unor cercuri con-
centrice de semni"ca&ii, sugerate pe cele mai diverse c!i. Se apeleaz! 
la tot ce poate declan%a sugestia, completa informa&ia, îmbog!&i 
poten&ialul expresiv al obiectului (subl.ns).”  http://muzeulagricul-
turii.ro 
 
0Vezi de exemplu conferin&a Great historical narratives in Europe’s 
national museums, organizat! de Pr. Dominique Poulot, Université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne în colaborare cu Eunamus – European 
National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the 
European Citizen ce urmeaz! a se desf!%ura la Paris în perioada 25-
26 noiembrie 2011 %i care î%i propune s! dezbat! m!sura %i modul 
în care contribuie marile muzee na&ionale la (re)scrierea marii 
nara&iuni a istoriei din perspectiv! contemporan! www.eunamus.
eu-index.html 

 9Pentru o discu&ie mai ampl! asupra subiectului vezi Alexandra 
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Zbuchea (coord.),  Raluca Bem Neamu, Bruno Mastan, Beatrice 
Iordan, Teatrul muzeal: perspective !i experien"e, Tritonic, Bucure%ti 
2009  
 
: http://www.jorvik_-viking-centre.co.uk 

 ;http://www.beatlesstory.com 
 
< David A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of 
Learning and Development, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cli=s, 
N.J., 1984 p. 38
 
>Angi Malderez %i Martin Wedell, Teaching Teachers. Processes and 
Practices, Contiunuum, Londra/New York, 2007
 
-?Scenariul Veronica Leca, interpretarea Victor Bucur, v. Un ceas in 
urm$

''Catherine Hughes, Museum theater. Communicating with visitors 
through drama, Heinemann, Portsmouth, 1998, apud. Alexandra 
Zbuchea, “Dezvoltarea programelor de teatru muzeal”, în Alexandra 
Zbuchea (coord.) Teatrul muzeal: experien"e !i perspective, Bucure%ti, 
Tritonic, 2009, pp.24-34

'7  v@ Reg$sirea

'8  v@ Dama cu evantaliu

*+  v@ Pipa, aurul negru ,i fata de aur

*-  v@ Reg$sirea

'2Howard Gardner, Multiple Intelligences. New Horizons, New York, 
Basic Books (ed.I-a 1993, rev!zut! %i ad!ugit! 2006).

'3 Yvonne Healey, o experimentat! povestitoare din mediul 
anglo-saxon, are propriile ei principii formulate din perspectiva 
povestitorului profesionist. Printre acestea se num!r! preg!tirea 
mai multor pove%ti, mai multor variante %i /sau informa&ii pentru 
c! nu %tii niciodat! cine te ascult! iar dac! aceea%i poveste este spus! 
de mai multe ori vei putea alterna informa&iile, f!r! a-i plictisi nici 
pe cei care te ascult! în mod repetat; varierea tipurilor de pove%ti 
care pot merge de la linii narative simple care solicit! ascult!torii s! 
participe prin întreb!ri directe, la pove%ti cu intrigi complexe sau 
care recurg la cuno%tin&e familiare unui public educat; utilizarea 
tehnicii unei cercet!ri detectivistice pentru a atrage aten&ia asupra 
unor detalii care se reg!sesc %i la alte obiecte, invitând astfel publicul 
s! parcurg! colec&ia sau muzeul %i s! observe activ diverse lucruri pe 
care altfel le pot trece cu vederea %i creând premisa unui sentiment 
de satisfac&ie, indiferent de vârst!.
 Pentru mai multe informa&ii %i sugestii vezi articolele 
postate pe  http://www.yhealy.com  
 Un alt site care con&ine multe informa&ii utile este http://
www.eldrbarry.net 
 Pentru o privire critic! bine argumentat! asupra expozi&iilor 
%i muzeelor analizate prin prisma pove%tilor pe care le spun din per-
spectiva publicului vezi %i blogul http://andydolph.com/category/art 
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   ove%tile create de muzeogra" în timpul atelierului au fost concepute pornind 
de la câte un obiect (în fapt fotogra"a obiectului) din colec&iile muzeelor de unde 
veneau. Dat "ind c! muzeele aveau pro"le diferite, ele au fost “amestecate” %i s-a 
impus g!sirea unei logici interioare între obiecte din diferite domenii: %tiin&ele 
naturii, istorie, art!, mineralogie, %tiin&! etc. Cheia cel mai des  utilizat! pentru 
a dep!%i aceast! lips! de poveste real! care s! uneasc! obiectele, a fost animarea 
acestora ori personi"carea lor, astfel încât povestea s! reias! din coeren&a 
personajelor care întruchipeaz!  obiectele. Sau, aceast! logic! intern! a pove%tii 
a fost creeat! printr-un personaj care întâlne%te obiectele pe rând, în contexte 
diferite %i le folose%te ca recuzit!, obiect de colec&ie sau pretext pentru întâlnirea 
unui personaj (în cazul unei picturi reprezentând un portret). 

Un joc serios din care cu to&ii am înv!&at câte ceva!
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Public &int!: liceeni peste 16 ani %i 
public adult
Tipul programului: Program 
educa&ional bazat pe scenarii care 
eviden&iaz! obiecte de patrimoniu. 
Obiectivele programului suntA : 
atragerea publicului la muzeu prin 
alte mijloace decât cele tradi&ionale; 
prezentarea obiectelor de patrimo-
niu prin metode neconven&ionaleA ; 
crearea unei atmosfere pl!cute, 
destinse, care s!-i fac! pe vizitatori 
s! se simt! bine.

Echipa %i obiectele ei

Veronica Antone-Stanciu – Com-
plexul Muzeal de Btiinte ale Naturii, 
Constan&a [coarne de mu(on (tro-
feu de vân!toare)]

Ovidiu Baron – Complexul Muzeal 
ASTRA Sibiu  [can! de lut - modelat 
la roat!, cu corp de form! eliptic! %i 
gura de form! tronconic!, o toart! 
lateral! une%te cele dou! p!r&i ale 
corpuluiA; provenien&a: Câmpulung 
Moldovenesc, jud. Suceava] 
F!nica Gherghe – Muzeul Na&ional 
al Agriculturii, Slobozia [fa&! de 
mas! – provine din loc. Cioc!ne%ti, 
jud. C!l!ra%i, %i este datat! din anul 
1926A ; face parte din categoria tex-
tilelor de interior &!r!nesc.];
Maria Nicolescu – Muzeul National 
al Literaturii Romane, Bucure%ti 
[evantai cu etui apar&inând doam-
nei Vicol; este din lemn de pal-
isandru, cu ornamente (orale %i un 
ciucure de m!tase natural! alb!, iar 
pe pliurile sale V. Alecsandri a scris 
câteva versuri.] 

 
  ovestea

Un conac s!r!c!cios, la sfâr%it de 
secol XIX, în Moldova. O cucoan! 

sc!p!tat! î%i caut! înnebunit! evan-
taiul într-o înc!pere mobilat! con-
trastant (mobilier luxos combinat 
cu mobilier &!r!nesc).

Cucuoana Sa)a - Ah, c! bun ar 
mai " un ceai... Unul din acela 
turcesc de care am b!ut la Stanbul 
cu primul meu amant... Ce vremuri 
am tr!it pe atunci! Tare-a% vrea s! le 
mai tr!iesc o dat!, a%a cum au fost... 
Floricoo! Ad!-mi ceva de b!ut!
Florica - Ce dore%ti, cucoan! Sa)!?
Cucuoana Sa)a - Vrei s! spui: ce 
dezirezi, madam... Ad!-mi mai re-
pede ni%te ceai din cel turcesc.
Florica - Da’ de unde, cucoan!, c! &i 
s-o terminat acu’ un secol.
Cucuoana Sa)a - Nu " obraznic!, 
Florico, mai bine ad!-mi ceaiul. Bi 
caut!-mi, te rog, %i evantaliul.

 Florica îi aduce ap! într-o 
can! de lut. Cucoana bea, se strâmb! 
%i strig!:

Cucuoana Sa)a - E ap!, Floric!, e 
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ap!... Am zis ceai turcesc, vrei s! 
m!-nec?
Florica - Da’ las!, cucoan!, nu te mai 
turci atâta, c! %i apa e bun! la ceva. 
Mai bine &i-ai vinde odat! evanta-
liul !la c! e tot ce mai ai %i n-ai mai 
visa la ceaiuri orientale...
Cucuoana Sa)a - Ehei, câte ceaiuri 
am b!ut eu, Florico, nici n-ai habar. 
În c!l!toriile mele am b!ut mii de 
ceaiuri, cu mii de arome, cum nu 
po&i %ti. Ad! un napron de la Paris 
%i pune-l pe mas!, nu-mi place s-o 
v!z a%a goal!.
Florica - Ce naprou, cucoan!, iaca-
&i o fa&! de mas! din cânep! &esut! 
de mama mea la r!zboi. E mai 
frumoas! decât naprourile la care 
visezi dumneata.
Cucuoana Sa)a - Ad! ce vei %ti, 
atunci, &!r!nii de-ale tale. 

 Florica aduce fa&a de mas!, 
o a%az! %i pune cana deasupra.

Cucuoana Sa)a - Dac! eram la Par-
is, cu Bazil, mâncam din por&elan, 

beam din cristale %i m! r!sf!&au 
cei mai talentuo%i piani%ti. Pe-aici 
m!nânc în oale de lut, aud numai 
cobz!, bucium %i câinii l!trând. Uite 
numai ce fa&! de mas!, n-am mân-
cat niciodat! pe a%a ceva. Ah, la 
Paris era o str!lucire cum nu-&i po&i 
închipui...
Florica - O " fost, cucoan!, dar &i-a 
cam sc!p!tat str!lucirea. Pe fa&a asta 
de mas! (cucoana se apleac! spre 
fa&a de mas!, pe jum!tate curioas!, 
pe jum!tate dezgustat!) ai mân-
cat ieri, dac! vom g!si ceva prin 
c!mar! poate vei mânca %i desear!. 
Iar oalele de lut sunt la fel de bune, 
m!car s! avem ce pune în ele, c! a-
nceput s! bat! un vânt r!u pe aici de 
la o vreme... Iat!, cana asta (cuco-
ana are aceea%i reac&ie ca la fa&a de 
mas!) o am de la bunica mea, multe 
guri a mai ad!pat, s!raca. I-a adus-
o bunicul de la Câmpulung Moldo-
venesc, e o can! cu trei brâie, cu 
linii %erpuite, în(orat!, colorat! %i 
împ!unat! cum e moda la cucoane 
de-alde dumneata... 

Cucuoana Sa)a - (cu indignare) 
Bi ai uitat câte &i-am adus eu de pe 
unde am fost?
Florica - Da’ cum, coni&!, ia o pere-
che de coarne de berbec, de zici 
c! mi l-ai b!tut pe dracu în cuie, 
pe perete. Frumos cad!u, n-am ce 
spune...
Cucuoana Sa)a - (dând din mân! 
a lehamite) Nu e berbec, toanto, e 
mu(on...
Florica - (plimbându-se prin 
camer!, cu degetele în dreptul 
capului, mimând coarnele de mu-
(on) Mulfon, mulfon, cum spui...
Cucuoana Sa)a -...Bi l-am adus 
tocmai din Africa, l-a vânat Bazil 
al meu (Florica se uit! curioas! la 
coarnele de mu(on, le prive%te când 
dintr-o parte, când din cealalt!, 
dup! care prive%te scurt spre Sa)a, 
neîncrez!toare). Era o turm! uria%!, 
(mimând concentrarea, pânda) l-a 
pândit o noapte întreag!. Mi-a zis 
mie Bazil c! mu(onii !%tia ies la 
p!scut %i la ad!pat numai noaptea. 
(trage cu o pu%c! imaginar!) Când 
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a tras primul foc, a &â%nit la doi 
metri în aer, de ziceai c! ia luna-n 
coarne. (trage din nou) Al doilea 
foc l-a pr!bu%it la p!mânt. Bi acum 
coarnele astea au ajuns la tine, %i tu 
faci mutre. Bi eu îl a%teptam la un 
ceai, cu alte cucoane, f!cându-mi 
vânt cu evantaliul !sta pe care nu 
mi-l mai g!se%ti. Tot de la Bazil îl 
am %i pe el. (imitând valurile prin 
leg!narea mâinii) Când se întoarce, 
o s-o lu!m de la cap!t cu c!l!toriile. 
Mi-l g!se%ti odat!?
Florica - (amuzat!, vorbe%te %optit) 
Da, iar viseaz!... De când a l!sat-o... 
nu mai %tie pe ce lume tr!ie%te. 
(tare) Nici dracu’ nu se mai uit! la 
dumneata... (se întoarce spre pub-
lic) Iac!, evantaliul e aici, dar nu i-l 
dau s! %tiu c! plesne%te de ciud!.
Cucuoana Sa)a - Hai du-te mai 
bine %i ad!-mi ceai englezesc. Se 
apropie ora 5. Aoleu, ce c!ldur!, nu 
mai suport, îmi trebuie evantaliul, 
dac! nu mi-l g!se%te presimt o mare 
nenorocire... Bazil mi-a scris ceva 
chiar pe el, un semn de afec&iune, 

cum %tia el s! scrie. E atât de viu %i 
îmi face a%a de bine, parc! îmi d! 
via&!... Auzi, Florico, evantaliul îmi 
d! via&!, tu, în schimb, mi-o iei...
Florica - (nedumerit!) Ce, cucoan!?
Cucuoana Sa)a - (pe un ton 
împ!ciuitor) Spuneam de evantaliu, 
%tii cât e de "n. (Sa)a vorbe%te rar %i 
ap!sat, iar Florica apuc! evantaiul, 
îl întoarce pe ambele p!r&i, dup! 
care î%i face vânt cu el, ostentativ, 
în spatele cucoanei) E din lemn de 
palisandru, cu ciucuri de m!tase. 
Du-te de-l caut!. (Florica pune re-
pede evantaiul la loc).
Florica - Da, "n, n-am ce zice. 
Dac!-l mai fâlfâi de multe ori va 
zbura în f!râme în toate p!r&ile, va 
sem!na în curând cu coarnele de 
mulfon.
Cucuoana Sa)a - Du-te %i ad!-mi 
hârtie de scris, vreau s! m! apuc de 
o misiv!... Bi cerneal! pentru toc... 
Vreau s! scriu de dragoste, poate 
pentru ultima oar!. Ad! hârtie, 
auzi?
Florica - Dar de unde hârtie, n-

avem, scrie pe evantaliu, dac!-l 
a(i...
Cucuoana Sa)a - Peste scrisul lui 
Bazil nu poate scrie nimeni, e sfânt, 
auzi? Ad! hârtie, orice fel de hârtie.
Florica - (rupe o foaie dintr-o bib-
lie) Iac!, am rupt din Scriptur!, 
cucoan!. Scrie acolo, c! i-l trimit eu 
acu’ lui Bazil. Bi na-&i %i podoaba de 
evantaliu, s!-&i "e de leac. (îi arunc! 
evantaiul)

 Florica, aparte: 
 - E nebun! cucoana. Bine 
c! i-a venit mintea la cap cona%ului 
Alecsandri %i a plecat la Mirce%ti.

 Sa)a, aparte: 
 - Când se întoarce Bazil, o 
s!-%i ia t!lp!%i&a slujnica asta. M-am 
s!turat de mo)urile ei. 

 Florica iese pe o parte, 
strâmbându-se spre cucoan!, în 
timp ce cucoana î%i face vânt cu 
evantaiul %i iese în direc&ia opus!.
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Public &int!: studen&i str!ini
Tip de program: tematic    
Ac&iunea se petrece în conacul-
muzeu al baronului Csongor Alpar 
din Transilvania

Echipa %i obiectele ei
Ana Maria Gruia – Muzeul 
Na&ional de Istorie a Transilvaniei 
Cluj-Napoca [cahl! nesm!l&uit! 
sec. XVII, colec&ia MNIT, înc! 
nepublicat! %i num!r de inventar 
%ters] 
Alice Neculea – Muzeul Jude&ean de 
Art! Prahova “Ion Ionescu Quin-
tus” [Nicolae Grigorescu – Portret 
de &!ranc!, ulei pe placaj, 26 x 17,5 
cm., semnat dr. jos cu ro%u “Grigor-

escu”, nedatat, inv.:585] 
Gabriela T!n!sescu – Muzeul 
Na&ional al Petrolului, Ploie%ti 
[hecn! cu cal, sec XIX; instala&ie 
de exploatare manual! a petrolu-
lui, folosit! pentru prima oar! la 
P!cure&i, Prahova, dup! anul 1850; 
adâncimi record au fost stabilite la 
Luc!ce%ti (250metri), Breaza (320 
metri), produc&ia medie zilnic! "-
ind de 3 tone de &i&ei dintr-un pu& 
cu o adâncime de 200 metri] 

     ovestea
(Întuneric. Intr! Csongor b!trân cu 
o lamp! de petrol.)

- Iar!%i s-a luat lumina. Îmi pare r!u 
c! v! primesc a%a dar cred c! o s! 
ne descurc!m cu lampa asta veche 
cu gaz. Poate e mai bine a%a…%i 
ve&i în&elege mai bine cum era în 
tinere&ea noastr!.

(Se uit! la peretele pe care sunt 
ag!&ate tabloul „Portret de fat!“ 

de Nicolae Grigorescu, o cahl! de 
secol XVII %i fotogra"a hecnei cu 
cal. Pune lampa pe birou %i m!re%te 
lumina.) 

-Aici sunt trei dintre cele mai dragi 
obiecte apropiate su(etului meu. 
Se leag! toate de o întâmplare din 
tinere&e…
Cahla aceasta de sob! este cel mai 
vechi obiect din cas!. Am g!sit-o 
în beci când eram doar un pu%ti 
%i atunci m-a fascinat foarte tare. 
Este o cahl! veche, de teracot! 
neglazurat!, înnegrit! de fum… 
A fost realizat! la sfâr%itul secolu-
lui al XVII-lea la Cluj. Trebuie c! 
str!bunii cump!raser! mai multe 
cahle de lut imprimate în tipar 
de lemn de acolo %i le-au adus cu 
c!ru&ele acas!.
Peste ani sobele au fost ref!cute dar 
cahla asta a sc!pat, ca prin minune, 
întreag!. Unele cahle aveau o bogat! 
decora&ie cu imagini "gurative 
combinate cu motive geometrice. 
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Întotdeauna m-a intrigat imaginea 
acesteia: un c!l!re& înconjurat de 
(ori, p!s!ri %i motive geometrice ce 
poart! în mân! o pip! enorm! - este 
una din cele mai vechi reprezentari 
ale unui fum!tor - %i de aici mi se 
trage %i mie pasiunea pentru pipe. 
Eram un mare colec&ionar. Aproape 
c! mi-am pr!p!dit averea 
c!utându-le.

 (Se a%eaz! %i-%i aprinde tacticos una 
din pipele lui de colec&ie).

-Pe la o mie nou! sute o pornisem 
înspre Regat în c!utare de pipe 
vechi turce%ti. În tren l-am întâl-
nit pe Hans, un sas de prin împre-
jurimile Sibiului.  Hans era intrigat 
de forma pipei mele %i a%a am intrat 
în discu&ie, descoperindu-ne pasiu-
nea comun! pentru a colec&iona. El 
– tablouri, eu – pipe.
Hans mergea la Câmpina la atelierul 
maestrului Nicolae Grigorescu, de 
lucr!rile c!ruia era interesat. 
Ne-am împrietenit rapid %i cum eu 

nu aveam o &int! precis! m-am 
hot!rât s!-l înso&esc. 

Am ajuns în cele din urm! la casa-
atelier a pictorului dar din p!cate 
maestrul era plecat la Bucure%ti. 
Servitoarea îns! ne-a po)it 
în!untru s!-i vizit!m atelierul %i 
acolo am descoperit ceva ce mi-a 
schimbat via&a.

În atelier pere&ii erau plini de 
tablouri de sus pân! jos. Hans a în-
ceput s! priveasc! atent "ecare lu-
crare în parte. Eu îns! m!rturisesc 
sincer c! eram interesat mai mult 
de atmosfera atelierului care pe 
lâng! lucr!ri era plin de multe alte 
obiecte: o tapiserie (amand! de 
secol XVII, un col& turcesc, diferite 
vase ceramice. Ni s-a spus c! Nico-
lae Grigorescu însu%i era un mare 
colec&ionar ...

(Î%i îndreapt! privirea cercet!toare 
asupra grupului din fa&a sa:)

... Dar v!d c! mul&i dintre voi 
privesc cu interes micul portret de 
pe perete. (Zâmbe%te melancolic %i 
continu!.) Ei, s! %ti&i c! acela%i lucru 
s-a întâmplat %i cu noi atunci. Hans 
se oprise în fa&a %evaletului %i nu se 
mai dezlipea de acolo. P!rea foarte 
entuziasmat a%a c! m-am apropiat %i 
eu. Noul meu prieten comenta ca un 
adev!rat cunosc!tor. Parc!-l aud %i 
azi: „Da domnule! O lucrare demn! 
de un maestru! Ce tu%e repezi, 
precise %i spontane! Ce u%urin&! de 
a portretiza %i cât! expresivitate! Se 
simte de la o po%t! c! este lucrat! 
dintr-o su(are! Bi asta domnule, 
î&i repet, o spun ca un cunosc!tor, 
numai un maestru poate s-o fac!! 
Ce culori minunate %i ce armonios 
se compun ele punând în valoare 
portretul tinerei fete!”...

Eu îns! r!m!sesem mut. Ochii 
mei se lipiser! de chipul pe care-l 
priveam %i în momentul acela 
ceva a tres!ltat în mine. Mai mult 
decât frumuse&ea %i prospe&imea 
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fetei portretizate mi-a atras aten&ia 
lini%tea melancolic! %i meditativ! 
a%ternut! pe chipul ei %i f!r! s!-mi 
dau seama de ce, inima mea a sim&it 
o dorin&! arz!toare de a o cunoa%te. 
Era ceva pl!cut pe chipul acela dar 
%i ceva ce-mi stârnea interesul de a 
%ti mai mult %i de a " cu orice pre& în 
preajma  ei. 

M! îndr!gosteam! 
Deodat! am fost scos din reveria 
gândurilor mele de un zvon pre-
cipitat de glasuri: „Am dat de aur! 
Am dat de aur!” Am ie%it în hol s!  
vedem ce s-a întâmplat. 

Spre surprinderea noastr! am dat 
de un b!rbat îmbr!cat cu o c!ma%! 
ce fusese cândva alb!, ni%te panta-
loni largi, iar pe cap avea un fel de 
p!l!rie caraghioas! din tabl!. Omul 
era stropit din cap pân! în picioare 
de ceva negru %i vâscos. Am reu%it 
s! a(!m c! se numea Ilie Câru %i era 
chirovnic – adic! %eful unei echi-
pe de petroli%ti – iar p!l!ria aceea 

ciudat! f!cea parte din echipamen-
tul lui de protec&ie. Entuziasmul %i 
surescitarea lui veneau din faptul c! 
tocmai descoperise petrol %i venise 
s!-i dea vestea maestrului cu care 
obi%nuia s! petreac! multe dup!-
amieze. În&elegând %i noi în sfâr%it 
despre ce „aur” era vorba, veste 
ne-a trezit imediat interesul %i am 
devenit dornici s! vedem cu ochii 
no%tri. Dup! o jum!tate de or! de 
urcat pe deal în fa&a ochilor a ap!rut 
o construc&ie din lemn bizar! %i 
spectaculoas!. Este exact aceasta 
pe care o vede&i în fotogra"a de pe 
perete. Ilie ne-a povestit c! la acea 
vreme înc! se mai folosea pe scar! 
larg! acest tip de instala&ie numita 
„hecna cu cal“, cu ajutorul c!reia 
se scotea petrolul. Vede&i, avea un 
cal înh!mat ca în jug %i care p!rea 
sfâr%it de atâta tras. Prin deplasarea 
lui punea în mi%care un sistem de 
scripe&i care determina coborârea 
hârdaielor în interiorul pu&ului. Cu 
ajutorul acestora se scotea p!mântul 
la suprafa&! în timp ce se s!pa pu&ul, 

iar atunci când se g!sea petrol tot 
cu ajutorul acestora era ridicat la 
suprafa&!. Hârdaiele foloseau, de 
asemenea, %i la coborâtul %i ridica-
tul oamenilor care lucrau la s!patul 
pu&ului, înc!rcatul %i desc!rcatul lor. 
Doi oameni d!deau la ni%te foale cât 
carul pentru a le trimite aer celor 
din pu&.

Hecna se compunea din dou! p!r&i 
distincte: porumbarul %i gr!tarul. 
Porumbarul era un dispozitiv care 
servea ca tob!, pe el înf!%urându-se  
frânghiile care sus&ineau cele dou! 
hârdaie care se v!d în fotogra"e.
(Se uit! mai atent la imaginea de pe 
perete %i continu!:)
Porumbarul era "xat pe un ax 
vertical de lemn, a%ezat în lag!re de 
metal. Frânghiile se înf!%urau în sens 
contrar, una în partea superioar! %i 
una în partea inferioar!, astfel ca 
un hârd!u s! coboare iar celalalt s! 
urce plin. Frânghia de pe porumbar 
era condus! în pu& de c!tre scripe&i 
monta&i pe gr!tar, care era un cadru 
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de lemn de stejar. Pentru scoaterea 
afar! a lucr!torului %i materialului 
s!pat, ca %i a &i&eiului extras, hecna 
era pus! în mi%care cu ajutorul unui 
cal care f!cea o mi%care de rota&ie în 
jurul axului vertical al hecnei.
V! spun toate aceste lucruri pen-
tru c! v!d cât de  interesa&i sunte&i 
%i ca s! în&elege&i mai u%or tehnica 
folosit! în acele vremuri.
La un pu& ca cel al hecnei aces-
teia era nevoie de cinci sau %ase 
lucr!tori care constituiau un „taraf ” 
sau o ceat!, iar pentru o cât mai 
just! repartizare a muncii se f!cea 
o rota&ie între muncitori, astfel 
încât "ecare efectua pe rând toate 
opera&iile, de la s!parea unui pu& 
pân! la extrac&ia &i&eiului.
(Csongor bag! de seam! un student 
care se uit! curios la un detaliu din 
fotogra"e.) 
…V!d c! e%ti curios cum se f!cea 
aerajul %i iluminatul în pu&: Aerajul 
a fost una dintre problemele cele 
mai di"cile, datorit! gazelor toxice 
degajate care au f!cut multe victime. 

La început se agita în fundul pu&ului 
un m!nunchi de ramuri legate de o 
funie %i doar mai târziu au ap!rut 
foalele acestea uria%e – chiar dou!, 
trei care lucrau simultan.
…Ei, %i s! închei povestea instala&iei 
noastre cu câteva vorbe despre 
iluminat, c! tot n-a venit curentul…
Iluminatul natural, la pu&urile mai 
pu&in adânci, era su"cient pentru 
ca lucrul s! decurg! normal; cu cât 
adâncimea pu&ului cre%tea, acesta 
devenea insu"cient. Deoarece 
iluminatul arti"cial cu diferite 
l!mpi nu a dat rezultatele scontate, 
datorit! pericolului exploziei în 
contact cu gazele, s-a generalizat 
iluminatul de profunzime cu 
ajutorul unor oglinzi, care re(ectau 
razele solare pân! în fundul pu&ului, 
în aceste condi&ii timpul de lucru 
"ind foarte restrâns, limitându-se 
numai la zilele însorite, cum era %i 
acea zi care a schimbat destine.

Vede&i voi, în timp ce priveam %i 
ascultam cu interes explica&iile chi-

rovnicului, de noi s-a apropiat un 
grup de femei ce aduceau în co%uri 
mâncare c!ci era vremea amiezii. 
Priveam înc! la instala&ie când 
Ilie ne-a solicit aten&ia pentru a ne 
prezenta pe "ica sa ce tocmai sosise. 
Deodat! am sim&it c!-mi înghea&! 
inima. Priveam %i nu-mi venea s! 
cred. În fa&a mea se g!sea chiar fata 
din pictura de pe %evalet! Soarele se 
juca în %uvi&ele ei castanii r!v!%ite 
pu&in de vânticelul ce adia blând, 
exact ca în tablou. Atunci am în&eles 
ce spusese Hans: Într-adev!r pictor-
ul reu%ise s!-i surprind! foarte bine 
expresia u%or melancolic! %i su(etul 
ei blând.  Iar eu m-am hot!rât pe loc. 
De atunci nu ne-am mai desp!r&it %i 
Hans a devenit cel mai bun prieten 
al nostru. El a cump!rat portretul %i 
25 ani mai târziu ni l-a oferit în dar.

Vremea a trecut %i dintre to&i nu am 
mai r!mas decât eu %i aceste lucruri. 
(Melancolic): ...amintiri... amin-
tiri....
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Public &int!: copii de 8-10 ani, 
înso&i&i de p!rin&i
Tip de program: Noaptea Muzeelor
Locul de desf!%urare: Muzeul Mu-
nicipal Lipova

Echipa %i obiectele ei

Alexandru CHISELEV - ICEM Tul-
cea – Muzeul de Etnogra"e %i Art! 
Popular! [P!hur – vas ceremonial, 
cu motivul arborele vie&ii]
Ciprian CRIBAN - Muzeul de Min-
eralogie Baia Mare [Stibina – (oare 
de min!]
Corina DUBESTEAN - Complexul 
Muzeal Arad – Muzeul Municipal 
Lipova [Cetatea Lipovei (reconsti-

tuire din sec. XVI – XVII de Eisen-
kolb Aurel pe baza ruinelor cet!&ii %i 
a lucr!rii lui Ricaul)]
Florin MUNTEANU - Com-
plexul Muzeal de Btiin&e ale Naturii 
Constan&a [Carasul auriu 
(Carassius auratus)]

      ovestea
    
 
Dragi copii s! v! spun acum 
povestea mea...
Am fost odat! un prin&, Auratus m! 
numeam, cum nu mai erau al&ii în 
lume, înalt, chipe% %i nemaipomenit 
de bogat. Veneam dintr-o &ar! 
asiatic! atras de o energie pur!. 
M! îndr!gostisem de o prin&es! 
minunat! – Stibina – din îndep!rtata 
cetate a Lipovei. Dar pe drum un 
vr!jitor cârcota% m-a transformat 
din invidie într-un pe%ti%or auriu. 
M!re&ele ve%minte (adic!... haine) 
poleite cu aur au devenit aripioare 
diafane, iar coroana o c!ciuli&! viu 

colorat!. Doar ochii mari %i negri 
înc! îmi mai tr!deaz! curiozitatea, 
îndr!zneala %i dorin&a de a ajunge 
undeva. De a ajunge la ea. 

Trebuie s! lupt! Trebuie s! înot 
împotriva curentului de%i nu sunt 
obi%nuit cu aceast! istovitoare lupt! 
cu apa! Am nevoie de energie! Am 
nevoie de ea!!!!!!!!!!!!
Dup! un drum anevoios %i istovitor, 
lovindu-m! de pietre, ademenit de 
mreje (plase pesc!re%ti), pândit de 
fantasme acvatice %i r!t!cind 
printr-un labirint de râuri %i tun-
eluri am ajuns în fântâna din cur-
tea cet!&ii, cetatea Lipovei prin anul 
1700. 
M! simt ca într-un acvariu imens. 
Îmi caut libertatea ca %i prizonierul 
ce a s!pat fântâna. Aud glasurile 
copiilor ce se zbenguie pe str!zile 
pietruite ale cet!&ii, aud gâlceava 
comercian&ilor turci din bazar (Bti&i 
voi copii ce este un bazar?... Nu %tie 
nimeni? Este o zon! comercial! de 
tip oriental, cu tarabe %i pr!v!liiA în 
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care se vând fel de fel de obiecte). 
Abia disting zgomotele ritmice 
ale clopotelor bisericii %i cântarea 
muezinului (preot musulman care 
anun&! ora rug!ciunii) din moschee 
(adic! l!ca%ul de cult islamic, un fel 
de biseric! turceasc!). 
Dac! a% putea mirosi probabil c! 
aerul ar " impregnat de mirosuri 
orientale atât de familiare… ambr!, 
piper negru, iasomie, da"n. 

V! întreba&i cumva cum arat! 
prin&esa mea, prin&esa inimii mele? 
Nu a% avea cuvinte s! v! descriu. 
Lumineaz! în întuneric ca o (oare 
de min!! Este radioas!, zvelt!, apar-
ent dur! dar mângâietoare. Este 
îmbr!cat! în giuvaieruri care-i spo-
resc frumuse&ea, eman! lumin! %i 
via&!. M! atrage!!!!!!!!!!!!!

- Trebuie s! supravie&uiesc în 
aceast! fântân!, un copil încearc! 
s! m! prind!, dar alunec de "ecare 
dat! din mâinile "rave ale acestuia. 
Sunt zglobiu %i alunecos.

Istovit, sunt prins în cele din 
urm! de copilul cu o inocen&! 
zburdalnic!. Se joac! cu mine, m! 
scap!, m! ridic!, apoi alearg! pe 
coridoare întunecate %i m! duce în 
camera prin&esei. O z!resc %i-mi 
pare m!rea&!, de neatins.

Copilul m! alint! "n, ridic! cu 
mâna stâng! un obiect imens l!sat 
pe scrin (adic! un fel de dul!pior 
cu mai multe sertare suprapuse), 
apoi m! strope%te de trei ori cu 
ap! s"n&it! adus! de la mormân-
tul sfânt, din acea sticlu&! pe care 
deslu%esc un motiv minunat. Este 
vorba despre arborele vie&ii, cel care 
face leg!tura între cer %i p!mânt, cel 
care d! tr!inicie, cel ce m! poate 
readuce la via&!. 
Apoi copilul îmi %opte%te: 
Pe%ti%orule, pe%ti%orule, te rog fru-
mos red!-i fericirea prin&esei!

Bi deodat!… minune mare! Aripi-
oarele au început s!-mi creasc!. M! 

doare prelungirea parc! in"nit! a 
acestora. Voalul lor devine dens, 
rigid, simt cum sângele începe 
s! circule în prea noile vene, ali-
mentând n!scu&ii mu%chi. Simt c! 
am putere. Cred… sigur pot s! m! 
ridic!!! Îngenuncheat m! sprijin de 
copil, m! ridic mândru. Sunt iar!%i 
eu în reg!sitele ve%minte aurite, cu 
reg!sita coroan! %i cu aceea%i ochi 
negri ce-%i caut!  jum!tatea. 
Bi iat-o!!!
Copii… ce caut! aici un pe%ti%or 
auriu venit dintr-un &inut atât de 
îndep!rtat? 
R!spunsul este simplu……….î%i 
caut! prin&esa.
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Grupul &int!: grup de adul&i 
Tipul programuluiA: storytelling
Ac&iunea se petrece într-un com-
plex muzeal, care are mai multe 
s!li de expozi&ie.  Scenariul pove%tii 
noastre este imaginat a se desf!%ura 
în trei s!li situate în vecin!tate una 
de cealalt!. 

Echipa %i obiectele ei
Florina Diaconu – Muzeul Regiunii 
Por&ilor de Fier [col& de mamut] În 
forma&iunile sedimentare, de vârste 
diferite, din jude&ul Mehedin&i se 
g!sesc resturi fosile care atest! via&a 
din trecutul geologic %i condi&iile de 
mediu în care au tr!it vie&uitoarele 
respective. 
Exemplar de Mammuthus tro-
gontherii descoperit în anul 1969, 
în sud-estul localit!&ii Bato&i, 
jude&ul Mehedin&i, în urma unei 
ploi toren&iale când au ap!rut la 
suprafa&! resturi fosile (14 frag-

mente), mamutul avea urm!toarele 
dimensiuni: în!&ime – 4 m, lungime 
– 6m %i "lde%ul – 3 m lungime, 
greutate – aprox. 10 tone. 
Cristina Ioana Felea – Muzeul 
Na&ional al Carpa&ilor R!s!riteni  
[costum popular de femeie, zona 
Hodo%a, jud. Harghita]
Liviu Zgârciu – Muzeul Na&ional 
al Unirii Alba-Iulia [craniu din ne-
olitic - descoperit la începutul an-
ilor ‘70 în localitatea Livezile (jud. 
Alba); apar&ine unei femei în vârst! 
de 35-40 de ani, care a suferit o 
trepana&ie acum mai bine de 4.700 
de ani speciali%tii consider! c! 
aceast! opera&ie, având dimensiuni-
le de 12,2/7,3 centimetri, în urma 
c!reia pacienta a supravie&uit, este 
cea mai mare de acest gen efectuat! 
în Europa, în Epoca Bronzului] 

        ovestea

(O tân!r! îmbr!cat! în costum 
popular î%i face apari&ia în sala de 

expozi&ie etnogra"c!, se opre%te 
în fa&a unui manechin %i scoate un 
o)at prelung)
Lia: U=f….Ia uita&i ce mi-a f!cut %i 
p!gânul asta %i era a%a de frumoas! 
iia asta, %i mai ales veche. O am 
de la bunica, nu-i a%a c! are culori 
frumoase %i e frumos cusut!? Ne-
gru %i ro%u, speci"c zonei Hodo%a, 
jude&ului Harghita. Bi o îmbr!cam 
doar de s!rb!tori, ca %i azi de Sf. Ilie, 
când s-a f!cut hora în sat. Mai bine 
nu m! duceam, c! uite ce am p!&it 
azi. În toiul horei î%i f!cu apari&ia o 
ceat! de turci. Unul dintre ei, mai 
oache%, nu are ce face %i hop s! m! 
ia tocmai pe mine la dans.
Eu nimic, deee, cum s! m! duc cu 
un turc, s! m! vad! tot satul. Turcu’ 
nu %i nu, hai la dans, la dans, pân! 
ce frate-meu se b!g! între noi %i de 
acolo începu t!mb!l!ul. Iatagane, 
topoare, tot arsenalul, o nebunie, 
abia am sc!pat .
-O= ! Ce m! fac, c! vin !ia dup! 
mine?
(se uit! în spate speriat! apoi spre 
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public)
Lia: Aaa, cred c! nu m-am prezen-
tat. M! cheam! Lia, %tiu, un nume 
ciudat pentru zona asta, dar ai mei 
se trag de pe lang! Aiud, Alba, din-
tr-un sat, Livezile.
-Hopa! Am g!sit solu&ia s! scap de 
turc, plec la matu%a Similia, de la 
Livezile.
(Personajul se deplaseaz! în sala 
urm!toare unde, printre vitrine ce 
con&in artefacte din epoca bronzu-
lui, se a(! un tânar a%ezat la un bi-
rou. Acesta poart! un melon %i un 
sacou ponosit %i st! aplecat peste 
ni%te oase:)
Lia: Servus!
Horea: Servus!
Lia: Po&i s!-mi zici unde e casa 
m!tu%ii Similia Popii?
(Tân!rul se ridic! de la birou %i 
întinzând mâna spune:)
Horea: Pe aici oamenii fac mai întâi 
cuno%tin&! unii cu ceilal&i! Horea 
m! cheam!.
Lia: Pe mine Lia.
Horea: A, e%ti de pe aici?

Lia: De unde &i-ai dat seama?
Horea: P!i pe toate fetele de pe aici 
le cam cheam! Lia.
Lia: Aha, frumos, dar cu oasele alea 
de acolo, ce faci?
Horea: O ciorb! (râde). Am glumit. 
Sunt oase pe care le-am g!sit sus pe 
deal, dar dac! vrei %i  tu, s! %tii c! 
mai g!se%ti (se întoarce c!tre una 
din vitrine, în care se g!se%te un 
craniu %i spune):
Horea: Uite craniul !sta l-am g!sit 
acum 20 de ani, era spart în zeci de 
buc!&i, dar l-am ref!cut %i uite ce a 
ie%it.
Lia: Da, da! Dar o bucat! tot nu ai 
g!sit-o, c! uite ce g!uric! e acolo!
Horea: Bi eu am crezut asta, pân! 
acum un an când, surpriz!, a trecut 
un tip cu o fust! ciudat!, zicea 
c! e de prin Edinburgh, %i a v!zut 
craniul. Individul zicea c!-i doc-
tor %i mai zicea c! acest craniu a 
apar&inut unei femei cam de 35 de 
ani, care a tr!it acum mai bine de 
4000 de ani %i c! aceast! gaur! este 
o opera&ie, trepana&ie cum se zice 

%tiin&i"c, f!cut! din cauz! c! femeia 
avea epilepsie %i îi speria pe ceilal&i 
atunci când avea convulsii, a%a c! 
se hot!râr! s!-i fac! o gaur! în cap, 
s! ias! pe acolo duhul cel r!u, ce o 
bântuia. 
Horea: Doctorul mai zicea c! n-a 
mai v!zut nic!ieri prin Europa o 
trepana&ie atât de mare.
Lia întreab! întorcându-se spre bi-
rou:
Lia: Dar cu oasele de acolo, în afar! 
de ciorb!, ce mai faci cu ele?
Horea: Le duc la un colec&ionar de 
oase, de loc de pe lâng! Dun!re %i 
care pl!te%te bine pe  ele.
Lia: Vai ce fain! Bi eu a% avea nevoie 
de ni%te bani, c! vreau s! m! sta-
bilesc pe aici.
Horea: Uite, dac!-s valoroase aceste 
oase, î&i dau jum!tate din bani. Tu 
a%teapt!  aici c! m! întorc.

(Horea intr! în cea de-a treia sal!, 
unde sunt expuse ni%te fosile. În fa&a 
unui "lde% de mamut, cu o lup! în 
mân!, o doamna puf!ie nervoas!, 
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vorbind încontinuu:)
Colec"ionarul: Mammuthus tro-
gontheri! Mammuthus trogontheri! 
Sigur e !sta. Bi auzi domnule, toc-
mai la Bato&i, lâng! Dun!re s!-l 
g!sim. Bi ce noroc! De fapt, noroc 
cu ploaia %i cu alunecarea de teren, 
care le-a scos la iveala, dar %i cu 
&!ranii !%tia de treaba. Bine c! nu le-
au dat la câini %i mi le-au adus mie.
(Cu o fa&! satisfacut! continu!:)
Bi nici nu mi-au cerut bani.
(Îndat! ce sesizeaz! intrarea lui Ho-
rea se întoarce spre el %i-l întreab!:)
Colec&ionarul: Ce-i cu tine aici?
Horea: Nu m! mai &ii minte?
(Colec&ionarul, uitându-se lung, 
pare a-l recunoa%te %i spune:)
Colec&ionarul: Aaa, tu e%ti!
Horea: Da, eu sunt!
Colec"ionarul: Bine, bine (spune 
gr!bindu-se), iar mi-ai adus ceva, 
sper c! nu porc!rii ca %i data trecut!.
(Horea îi întinde doua oase 
colec&ionarului, acesta le ia %i înce-
pe s! le cerceteze morm!ind.)
Colec"ionarul: De unde le ai? 

Horea: De pe un deal.
Colec"ionarul: Dr!cia dracului, %i 
acolo au ajuns …
Horea: Cine a ajuns?
Colec"ionarul: Mammuthus tro-
gontheri…La cât era de mare  - 6 
m lungime, peste 4 m înal&ime, cu 
un "lde% de 3 m %i mai cântarea %i 
10 tone, cam cât 2 elefan&i de azi %i 
b!trân de peste 2 milioane de ani… 
Sigur %i !sta a fost vânat, ai naibii 
oameni pe atunci, cu bâte %i pietre 
s! atace ditamai dihania. Da, dar 
erau %mecheri, se aduna tot satul 
%i începeau s!-l fug!reasc!, %i !ia 
fraieri se credeau p!s!rele, încer-
când s! zboare peste pr!p!stii.
Horea: Dar e adev!rat c! au disp!rut 
din cauza asta?
Colec"ionarul: Ei, nu numai, %i vre-
mea a contribuit la dispari&ia lor. 
Au început glacia&iunile, a disp!rut 
iarba %i nu au mai avut ce mânca.
Horea: Bine, bine, dar oasele astea 
sunt valoroase?
Colec"ionarul: Astea nu-s valoroase, 
c! nu mi-ai adus molarii, f!r! ei nu 

pot s! identi"c specia, dar totu%i hai 
s!-&i dau ceva %i pe astea.

Personajul Horea ia banii da&i de 
colec&ionar %i p!r!se%te sala.
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1. Sceneta Dama cu evantaliu

Felicit!ri pentru proiect %i pentru programul de la Arcu%, sunt sigur c! va 
produce efecte de durat! în programele educa&ionale din muzee. (Ovidiu 
Baron)

Mi-a pl!cut experien&a, mi-a pl!cut loca&ia aleas! pentru desf!%urarea 
proiectului %i am s! pun în scen!  povestea scris! de echipa noastr!, de 
îndat! ce o s! am fonduri %i expozi&ia potrivit! pentru a putea adapta pu&in 
scenariul (cel mai probabil anul viitor). (F!nica Gherghe)
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2. Sceneta  Pipa, aurul negru !i o fat$ de aur

Ini&ial ne-am gândit la trei personaje (Csongor, Hans %i Ilie/un ungur, un 
neam& %i un român) care s! stea la o “%uet!” %i s! povesteasc! "ecare despre 
un obiect. Numai c!, în felul acesta devenea o scenet! cu trei personaje %i 
informa&iile p!reau mai greu de înserat(…) Am c!utat ini&ial %i con(icte 
dramatice , gândindu-ne la tot felul de elemente gen “Miori&a”, dar pân! la 
urm!, din cauza portretului lui Grigorescu, care înf!&i%eaz! o tân!r! fat! 
frumoas! %i melancolic!, a ap!rut elementul romantic, apoi iubirea, %i 
ne-am hot!rât s! ne ax!m pe ele. Povestea ce se contura nu avea un con(ict 
sau un element dramatic ce se cerea rezolvat. Avem în schimb un %ir de 
întâmpl!ri (ce se leag! foarte bine între ele) care produc o serie de efecte ce 
conduc la o surpriz! (am ie%it pu&in din “schema” unei pove%ti, dar pân! la 
urm! ne-am gândit c! pove%tile pot " de mai multe feluri). (Alice Neculea)
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De  la început am fost cucerit! de ideea de a construi povestea pe scheletul 
baladei “Miori&a”, cu atât mai mult cu cât ne adresam unor studen&i str!ini 
pe care doream s!-i familiariz!m cu speci"cul nostru românesc. Ideea cu 
sasul,  ungurul %i românul încearc! s! p!streze personajele din balad!, f!r! 
ca intriga s! duc! la evenimente violente asem!n!toare poeziei populare. 
Mi-ar " pl!cut s! punem %i câteva versuri în povestire care s! aminteasc! 
de versiunea original! a baladei, dar probabil c! publicul nostru, studen&ii 
str!ini, nu ar " vibrat din necuno%tin&! de cauz!, ne%tiind tradi&iile noastre 
p!strate în versuri. Pe ansamblu, povestea a fost credibil! chiar dac! cele 
trei obiecte alese au fost atât de diferite. Acestea au fost puse în valoare 
printr-o realizare artistic! reu%it!. (Gabriela T!n!sescu)
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3. Povestea Reg$sirea

În echipa mea cel mai dr!gu& moment a fost unirea fotogra"ilor, a obiectelor 
aduse cu noi, %i încercarea de a contura o poveste, care pe parcurs %i-a 
schimbat pu&in conturul %i care a eliminat chiar %i unele dintre personaje. 
Ideea a r!mas îns! aceea%i , o poveste de dragoste între o frumoas! 
prin&es!A«Ade piatr!A» %i un prin& minunat, «Ape%ti%orul de aurA». (Corina 
Dubestan)

Cum a luat na%tere povestea noastr!... Dup! împ!r&irea pe grupe, ne-am 
îndreptat to&i patru: eu, Corina, Alexandru %i Ciprian, spre locul ales de noi 
- “la buturug!”. Ne-am a%ezat pe scaune, am pus "ecare cele patru obiecte 
(foile cu obiecte) pe buturug! %i am început s! ne gîndim. Fiindc! obiectul 
lui Ciprian sem!na perfect cu o prin&es! (o (oare de min! - stibina), 
ne-am gândit s! facem o poveste cu o prin&es! %i un prin&. Ini&ial prin&ul, 
transformat de o vr!jitoare în pe%te, se numea prin&ul Albert. Prin&esa 
Stibina era sortit! unei alte inimi. Ap!rea %i un c!pc!un care o închisese 
pe prin&es! într-un turn. Toate se întâmplau în cetatea Lipova. Noi am 
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descris obiectele foarte bine %i le-am integrat în poveste. Cred c! au mai 
fost detalii, dar sunt scrise pe foile r!mase la Alexandru (ciornele). Fiind 
foarte multe personaje, am renun&at la povestea ini&ial! %i am creat o alta, 
dar descrierile despre obiecte au r!mas în linii mari acelea%i, doar "rul epic 
l-am schimbat. Am schimbat numele personajelor, loca&ia a r!mas aceea%i, 
a disp!rut c!pc!unul, iar produsul "nal a fost povestea “Reg!sirea”. A fost 
o experien&! pl!cut!, chiar ceva nou pentru mine; a&i fost ni%te oameni 
minuna&i. (Florin Munteanu)

Poate c! cel mai “simpatic” moment a fost cel în care ne-am pus piese-
le laolalt! %i am încercat s! &esem o poveste a c!rei logic! s! poat! " 
decodi"cat! de copii de 8 – 10 ani (publicul nostru &int!). Selec&ia dintre 
cele trei piese cred c! o f!cuse deja "ecare dintre noi. Aveam din start un 
pe%ti%or auriu, o superb! (oare de min!, un cadru spa&ial %i temporal, ce-
tatea Lipovei, %i o sticlu&! cu un motiv central incizat: arborele vie&ii. La 
un moment dat am c!zut în capcana detaliilor (aveam personaje male"ce: 
vr!jitorul/c!pc!unul/temnicerul, prin&ul Robert cel R!u, personaje vr!jite: 
prin&ul – pe%ti%or, prin&esa din piatr! %i un personaj salvator: pisica; %i s! 
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nu uit!m de slujnic! %i povestitor). Dup! ce am ascultat de sfaturi %i am 
schimbat perspectiva (prin&ul pe%ti%or devenind povestitorul, iar prin&esa 
devine mobilul ac&iunii – “Trebuie s! lupt s! ajung la ea”, spune Auratus), 
situa&ia s-a limpezit, iar "rul narativ a urmat de la sine. Nu exist! o re&et! 
magic! a pove%tii… În cazul nostru obiectele s-au legat perfect %i %i-au spus 
singure povestea sau cel pu&in o variant! a acesteia. (Alexandru Chiselev)
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4. Sceneta Între epoci

Participarea la aceste cursuri a fost pentru mine o experien&! inedit!, o 
provocare, pur %i simplu o dezinhibare, de care nu puteam trece. Am re-
marcat interactivitatea cursului, o modalitate foarte bun! %i creativ! de a 
te &ine „mereu în priz!”. Nici nu %tiam când trece timpul. Toate exerci&iile 
au fost preg!titoare %i premerg!toare pentru partea aplicat!, crearea 
pove%tilor noastre, îmbun!t!&ite cu pove%tile altor obiecte de la alte mu-
zee. Sunt convins! c!, f!r! demostra&ia actorului %i excerci&iile f!cute în 
avanpremier!, povestea nostr! nu ar " fost a%a de bine conturat!. Prima 
etap! în realizarea pove%tii a fost, în cazul nostru, prezentarea obiectu-
lui individual, g!sirea unei leg!turi între obiecte %i, pentru a face cât mai 
atractiv! povestea, am insistat în descrierea obiectelor legându-ne de o 
întâmplare mai intresant!. Trecerea de la un obiect la altul a fost destul 
de di"cil! pentru c! erau obiecte din perioade diferite %i zone diferite. De 
aici a venit %i titlul, unul sugestiv: „Între epoci”. Dup! mai multe încerc!ri 
am g!sit totu%i o conexiune destul de plauzibil! între obiecte. Consider 
c!, pentru plublicul &int! pe care ni l-am ales, cei care erau de fa&!, textul 
pove%tii a fost clar, explicit, cu destul informa&ii pentru ascult!tori %i 
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uneori amuzant. Abia a%tept s! reamenaj!m expozi&ia de baz! %i s! aplic 
ceea ce am înv!&at participând la cursurile proiectului „Fiecare obiect 
spune o poveste”! (Florina Diaconu)

S-a pornit de la  prezentarea obiectelor aduse de "ecare dintre noi, le-am 
expus, iar acolo unde a fost cazul am spus povestea lor. Ne-am oprit la 
obiectele care aveau o poveste proprie, care s-a p!strat în cea "nal!, îns! 
am c!utat s! se lege între ele printr-un "r epic pl!cut %i interesant. Fiecare 
dintre noi am decis s! "e un personaj care s!-%i prezinte propriul obiect 
în poveste, deoarece îl cuno%tea cel mai bine. Astfel am devenit personaje 
care interac&ionau în cele trei s!li de expozi&ie. Pentru a atrage publicul 
ne-am gândit s! inser!m %i anumite glume, care s! ofere vizitatorilor o 
bun! dispozi&ie, astfel încât informa&iile despre cele trei obiecte s! "e mai 
u%or de re&inut. De la ideea ini&ial! %i pân! la sfâr%it nu am schimbat foarte 
multe. Am p!strat personajele, pove%tile. Am pus pe hârtie întreg scenariul 
%i, la "nal, am f!cut lectura acestui text pentru a ne da seama dac! frazele 
se leag!, dac! sun! bine pentru vizitatori. Reac&ia celor care au asistat la 
scenet! a fost bun!, s-a râs, s-au prezentat bine obiectele în poveste, cu de-
talii su"ciente pentru un public care nu era de specialitate. (Cristina Felea)
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