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Proiectul Fiecare obiect spune o poveste s-a născut dintr-o
necesitate obiectivă, constatată în timp la nivelul muzeelor din
România. Principala problemă identificată, pe care proiectul
a urmărit s-o amelioreze și să contribuie la soluționarea ei, a
fost lipsa cunoștințelor teoretice și a abilităților practice ale personalului din instituțiile muzeale din România privind utilizarea metodelor și tehnicilor moderne de promovare și de interpretare a patrimoniului cultural. Efectul este nivelul scăzut de
cunoaștere a obiectelor muzeale de către public și, în ultimă
instanță, frecvența redusă a vizitării muzeelor românești.
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Conceptul proiectului a urmat tendințele actuale din muzeologia contemporană europeană, care
merg pe linia interpretării creative a obiectelor și colecțiilor muzeale prin povestiri (storytelling). Obiectele muzeale sunt relaționate prin intermediul unor povești, iar funcționalitatea lor
este prezentată într-un decor imaginar, fantastic și stimulativ. Interpretarea obiectelor muzeale
este realizată într-o manieră extrem de personală, creativă și educativă și care să poată fi oricând
transpusă într-o realitate fizică.
Obiectele de patrimoniu muzeal exprimă un set de valori multiple specifice: culturale, spirituale,
artistice sau istorice. Dincolo de aceste valori, cercetând istoriile obiective și subiective ale acestora, fiecare 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 fi putut-o avea, oamenii care le-au deținut și lumea în care
aceștia au trăit.
Muzeul este ca un laborator şi un sistem cultural profund implicat în dezvoltarea şi împărtăşirea
de cunoştinţe comune. Prin crearea de poveşti, ne putem structura şi exprima propriile noastre percepţii, înţelegeri şi opinii despre lume într-o formă care poate fi transmisă mai ușor de la
unii la alţii. Povestirea facilitează evocarea (rememorarea) de conţinut şi fapte. Obiectul în sine
nu există decât dacă ne spune ceva despre el, doar interacţionând cu el şi atribuindu-i un sens.
Existenţa obiectului, prin urmare, este posibilă doar prin sensul pe care îl creăm în jurul lui, adică
prin interacţiune discursivă. Modul în care obiectul este prezentat trebuie să permită participarea
vizitatorilor la procesul de creare a înţelesului.
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Poveștile sunt așadar mijloace prin care oamenii crează, interpretează şi construiesc imagini. O poveste
bine dezvoltată și prezentată poate traversa barierele de vârstă și va trezi interesul audienței. Cercetări
recente sugerează de asemenea că oamenii procesează și rețin informații în structuri narative și cu
ajutorul acelor povestiri care sunt fundamentale pentru a se face înţeleși mai bine. Potrivit teoreticianului educațional Roger C. Schank, poveștile stau la baza existenței și inteligenței umane. Povestirile
“pictează” imagini în cuvinte și folosesc sunetul, ritmul și repetarea cuvintelor. În formare și învățare, o
povestire se concentrează pe aspectele sale vizuale și auditive: fie le ansamblează într-o serie de imagini
vizuale ca o secvență de film, fie absoarbe conștient ritmul și dispunerea sunetelor în cuvinte.
Dimensiunile pedagogice ale povestirii interpretate sunt multiple. Există o dimensiune umanistă
(povestirea este o practică culturală bogată, relevantă la nivel global; comunică valori, încurajează
oamenii să aprecieze experiențele lor atât imaginar cât și real, ne pune în legătură cu noi înşine și cu
ceilalți); una transdisciplinară (povestirile includ artele, limba, istoria, studiile sociale și umaniste);
multimodală (povestirile pot avea proprietăți vizuale, auditive, kinestezice); constructivistă (povestirile
sunt create dincolo de cunoștinţa și de experiența individuală).
Povestirile interpretate despre obiectele de muzeu pot avea un impact deosebit de puternic. Artefactele
muzeale, prețuite de-a lungul timpului, deseori disputate, schimbate, furate sau celebrate în versuri, pot
avea o singularitate puternică și o prezență evocatoare. Dacă sunt corespunzător structurate, activitățile
de storytelling pot încuraja oamenii să se conecteze la aceste artefacte la un nivel mai adânc, mai
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personal, ajungând la o înțelegere care merge dincolo
de parametrii tradiționali, intelectualizanți, stabiliți
de către profesioniștii de muzeu (istorici, culturali,
stilistici și biografici).
Povestirile ne pun în contact cu noi înșine, cu alți
oameni și cu realitatea înconjurătoare. Povestirile ne
permit să împărtășim experiențele și să construim
un sentiment de comuniune cu ceilalți. Povestirile
conectează oameni. Conectează inimile. Ne ajută să
răspundem la întrebări de genul: Cine sunt eu? Cine
sunt oamenii de lângă mine? Cu ce valori trăiesc ei?
Cum ar trebui să trăiesc? Care sunt moștenirile pe
care vreau să le transmit copiiilor mei și generaţiei
următoare?
Sande Vârjoghe

Manager de proiect
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olumul de faţă face parte dintr-o
serie de trei cărţi care pornesc de la
storytelling ca temă generală şi se
opresc fie la spectacol (în sensul cel
mai larg) ca modalitate de interpretare a patrimoniului, fie la teatrul de
umbre utilizat în acelaşi scop, fie la
povestirea dramatizată în general,
abordare susţinută aici.
El urmăreşte să aducă un
plus faţă de celelalte două: dar nu
prin reluarea precedentelor teme
şi a caracteristicilor specifice în
context muzeal (de la conceptul de
storytelling la modalităţi de folosire a

acestei tehnici de-a lungul timpului
în diferite muzee şi până la tehnici
de scriere a scenariilor). Lucrurile
acestea apar exhaustiv în volumele
Teatrul muzeal: perspective şi
experienţe şi Teatrul de umbre la
muzeu.1
Volumul de faţă propune
o perspectivă nouă, aceea a devenirii unor poveşti în timpul unui
atelier destinat muzeografilor şi
care a avut loc în cadrul proiectului Fiecare obiect spune o poveste.
Acesta a pornit de la una dintre
priorităţile Reţelei Naţionale a Muzeelor din România: profesionalizarea resurselor umane din muzee.
Drept urmare, proiectul şi-a propus
să formeze un grup de muzeografi
care desfăşoară programe educative
în muzee sau au responsabilităţi în
domeniu, pentru a utiliza tehnica
storytelling ca metodă activă de interpretare a patrimoniului.
Proiectul a pornit aşadar de
la câteva date obiective care se referă
la temă şi locaţie, precum şi de la
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un desfăşurător stabilit în funcţie
de aceste date. Castelul Arcuş ( jud.
Covasna) a constituit cadrul fizic de
desfăşurare a atelierului şi a impus
întregului concept de atelier un
specific aparte. Chiar dacă construit
începând cu sfârşitul secolului al
XVIII-lea, castelul are în prezent
aspectul unei reşedinţe de mari
dimensiuni ale cărui interioare au
fost modificate dramatic în perioada
comunistă. El este înconjurat de un
parc impresionant ce păstrează încă
amintirile unei grădini amenajate
de peisagişti pricepuţi. Crearea
unei poveşti care să pornească de
la clădire trebuia aşadar să fie o
poveste de atmosferă, care să umple
spaţiul şi să distragă atenţia de la
neutralitatea depersonalizată a
spaţiului interior, ceea ce a constituit
o mare provocare pentru echipă.
În plus, castelul nu este muzeu, nu
există obiecte de patrimoniu, astfel
încât modelul creat de povestirea
dramatizată susţinută de actor
avea în principal rol de exemplu în
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raport cu muzeele clasice, cu săli de
expoziţie şi obiecte puse în valoare
pe care le reprezentau participanţii
la atelier.
Aşadar, pentru a îmblânzi
mediul şi pentru a-i face pe
participanţii la atelier să înţeleagă
ce înseamnă un program bazat
pe tehnica storytelling, echipa
de proiect a propus ca atelierul
să înceapă cu o reprezentaţie de
tip povestire dramatizată în care
istoria casei să fie punctul de
plecare. Această parte de “model”
a fost urmată de deconstrucţia
povestirii: de ce s-a făcut în acel fel,
cum s-a ajuns la această formulă,
ce factori au fost determinanţi
etc. Au urmat câteva zile de
sesiuni de atelier cu următoarele
teme: exerciţii de concentrare,
memorie şi de interacţiune realizate
de actorul care a şi interpretat
momentul dramatic (Victor Bucur),
cunoaşterea obiectelor ca punct de
plecare în orice tip de interpretare
a lor (Codruţa Cruceanu) şi

tehnici şi exerciţii de scriere a
scenariilor (Raluca Bem Neamu).
În final, participanţi la atelier au fost
împărţiţi pe grupe şi au conceput
propriile scenarii pornind de la câte
un obiect din colecţia muzeului
unde lucrează, pentru ca în ultima
zi să dramatizeze textul în faţa
colegilor.
Atelierul a demonstrat creativitatea persoanelor participante,
capacitatea de a lucra în echipă şi
de a anima obiectele de muzeu,
un spirit ludic benefic şi o capacitate de empatie deosebită. Poveştile
propuse, chiar dacă elaborate întrun timp foarte scurt şi venind din
domenii ştiinţifice foarte diferite,
au fost credibile, imaginative şi au
reusit să povestească ceea ce doar
o poveste bună poate evoca: fie atmosfera spaţiului din jurul lor, fie
intriga interesantă, fie poezia celor
două criterii anterioare.
Volumul de faţă reflectă deci
procesul care a dus la acest rezultat,
poveştile propriu-zise şi o privire

critic-prietenoasă asupra poveştilorexerciţii. Scopul este acela de a
da curaj celor care vor să iniţieze
programe care folosesc storytellingul ca tehnică de interpretare a
patrimoniului, de a oferi exemple
scrise de modalităţi în care obiectele
(în cazul de faţă, extrem de diferite)
se pot uni într-o naraţiune coerentă
din punct de vedere dramatic şi
care se susţine prin informaţii
ştiinţific corecte. Exemplele de
acest tip lipsesc din bibliografia de
specialitate. Nu veţi găsi niciunde
„poveştile”. Ele sunt ascunse de
ochii celor care nu participă la
punerea lor în scenă din cauze
evidente: povestea este punctul de
pornire, spaţiul de muzeu, obiectele
în sine, recuzita aducând multe
elemente de înţelegere şi simţire pe
care nu le poţi percepe citind un
text. Ne asumăm acest lucru şi le
mulţumim autorilor pentru curajul
de a permite publicarea unor texteexerciţiu realizate pe parcursul a
doar câteva ore de atelier, fără a

reveni şi a le prelucra cum ar fi făcut
dacă le-ar fi utilizat în cadrul unor
activităţi specifice. Sperăm însă că
ele vor permite mai bine cititorilor să
pătrundă în laboratorul de creaţie,
să înţeleagă nu doar elementele ce
stau la baza construirii unei povestii
ci şi parcursul elaborării ei.
1Alexandra Zbuchea (coord.),
Teatrul muzeal: perspective şi
experienţe, Bucureşti, Ed. Tritonic,
2009 şi Alexandra Zbuchea (coord), Teatrul de umbre la muzeu,
Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010
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Un bărbat de 59 de ani, îmbrăcat în redingotă și cu joben intră vijelios pe ușa castelului (grupul de vizitatori
este deja înăuntru), trage zăvorul, își aruncă jobenul pe
un scaun, se descheie la primul nasture de la cămașă și
se cufundă într-un fotoliu. Se vede pe chipul lui că este
extenuat, se șterge de sudoare. Își caută pipa cu mâna
tremurândă, o găsește, vrea să o aprindă, dar bagă de
seama că îi lipsesc chibriturile (face un gest cu mâna a
lehamite).
- Cât o fi ora? (pune întrebarea ca și cum s-ar
adresa publicului, apoi se uită la ceasul de buzunar și
spune oftând): Într-un ceas vor fi aici! I-am văzut cum
înaintează în tancurile lor pline de glod. Bravii soldați
ruși nu vor pregeta să scuture un pic castelul de praf și
să-mi întoarcă și mie buzunarele pe dos. Măcar de mi-ar
găsi chibriturile (râde ironic)!
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-Almos? Cecilia? Dominik? Prin ce unghere v-ați
ascuns? Și papagalul ăsta nu mai înceteaza cu cârâitul...
Taci, Pablo, vedea-te-aș fezandat de coana Judith
(Pronunție: YOO-deet (maghiară))!
(Renunță să-și mai cheme animalele de companie și se
îndreaptă spre fereastră, cu un aer meditativ.)
-Și când te gândești că erau să mă linșeze în
iarna lui`28 la alegerile parlamentare. Mi-a povestit tot
Safirescu, procurorul general, la două zile după.
-Se pare că totul a început din pricina lui Catona Ianoş care a venit beat la votare. Pentru aceasta,
judecătorul de la ocolul Sf. Gheorghe, a ordonat punerea lui la popreală pentru câteva minute ca să se mai
liniştească. După puţin timp s-a făcut o larmă mare.
Ceilalţi alegători, majoritatea secui au început să protesteze. Spiritul de agitaţie şi rebeliune a cuprins în curând
toată mulţimea. Au căutat să invadeze localul de votare,
vociferând şi ameninţând. Vreo 6-7 înarmaţi cu cuţite,
au voit să pătrundă în sala de votare forţând uşa, dar plutonierul Badea Stan s-a opus. Atunci agresorii l-au târât
afară şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele. Plutonierul a
reuşit la un moment dat să scape şi s-a refugiat într-o
cameră încuindu-se pe dinăuntru. Mulţimea a spart însă
uşa, l-a scos afară şi din nou au început să-l lovească până
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l-au lăsat în nesimţire. Judecătorul Costescu s-a salvat pe
o uşă laterală şi cu un automobil a venit la Sf. Gheorghe
şi a anunţat faptul. De aici au plecat imediat 20 de soldaţi
înarmaţi. Îndată ce au ajuns la Olteni au somat pe toţi
oamenii adunaţi acolo, peste o mie, să se liniştească și au
evacuat localul de votare. Judecătorul Costescu s-a reinstalat în scaunul de president şi votarea a continuat în
linişte.
(Cât timp povestește aceste întâmplări, se agită, dă din
mâini, mimează încăierarea.)
-În acest răstimp, mi-am făcut și eu apariția la
secție. Deodată mulțimea a început să manifeste, să strige
“trăiască, bravo” şi au devenit din nou agresivi. Eu însă
am fost mai prudent decât ceilalți și m-am retras imediat.
În ciuda tuturor acestor agitațiuni am câștigat alegerile.
Pe atunci eram președinte al Partidului Maghiar.
(Pleacă de la fereastră și începe să se plimbe prin
încăperile de la parter.)
-Noroc cu mama, că avea relații înalte la București
și era înrudită cu familii aristocrate românești că altfel nu
mai pupam eu deputăția. “Maria Floresco de Floresti et
Vizureti (*Bucureşti 6.1.1857, +Budapest 17.8.1919), fiica
lui Ioan Floresco de Floresti et Vizuresti și a Principesei

Catharina Bibesco de Brancovan” așa a cerut să scrie pe
crucea ei. Eu aș mai fi adăugat: frumoasă și aprigă femeie.
Taică-su, generalul Ioan Emanoil Florescu a fost primministru al României într-un guvern provizoriu, Șef al
Statului Major General, Ministru de război. Mama sa,
Ecaterina Bibescu era fiica domnitorului Țării Românești,
Gheorghe Bibescu.
-Și din toată această încrengătură am apărut eu.
Și nu numai eu: și Elza, Johanna, Marietta. Toate sunt
mai mari decât mine, dar nici una nu are sau nu vrea să
aibă habar de treburile familiei. Mi-au lăsat mie în cârcă
toată administrația domeniului de parcă aș fi unicul
moștenitor. Sau, mă rog, ultimul supraviețuitor. Că după
ziua de azi nu știu ce o să mai moștenesc.
(Baronul înaintează încet prin camerele castelului. Se
oprește ba în dreptul unei oglinzi, ba în dreptul unui
tablou, face gesturi largi, e volubil, pare să fi uitat teama
inițială.)

patru furculițe, trei linguri, o linguriță și două cuțite. Un
pocal frumos stă în fața farfuriei.)
-Ai venit? Ce avem în seara asta? (face mâna pâlnie
la ureche și repetă cuvintele care nu se aud ale bucătăresei.
Între felurile de mâncare face o pauză de câteva secunde):
Zeamă de călărabe (gulii), fasole mințită (săraca, tot o mint
de când s-a făcut!), pui fript în cuptor, găluște de cartofi,
taci și-nghite...?!!
-Ba să taci tu, neobrăzato! Ia te uită, crești șarpele la
sân și ți se cocoață în cap! (dumirit) Aaaa, adică ochiuri pe
mămăliguță. Și de ce nu zici așa, muiere! Că omul nu pricepe limba asta a voastră, a bucătăreselor. Și ce mai avem?
Plăcintă cu ceapa și ficăței, bun, clătite, foarte bine, ștrudel
cu mere, excelent! Doar atât, păi tu crezi că îmi satur eu
pântecul de baron, cu așa puțin lucru. Treci imediat la cuptor și până diseară să zbârnâie masa de tocană de vițel, supă
de gulaș, cornuri, tartă cu nuci și vezi tu ce mai faci, nu mă
privește...! (deodată i se întunecă fața, își aduce aminte că
rușii sunt pe drum) Dacă va mai fi o diseară...(strigă după
bucătăreasă) Fă și tu ce poți!

-Judith! Judith! Unde ești? Adă-mi cina că sunt
mort de foame. E doar 4? Și ce dacă e doar patru, mie
mi-e foame! (către sine): Azi am umblat mult, măcar de („Mănâncă” în tăcere preț de un minut, plescăie de plăcere,
„bea”pe nerăsuflate paharul cu „vin” și apoi se șterge la
o cină decentă să am parte!
gură cu șervetul. Se ridică brusc, ca și cum ar fi uitat să facă
(Se așază la o masă, își pune șervetul la gât și așteaptă. Își ceva.)
trage în față farfuria. În dreapta și în stânga farfuriei sunt
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-Unde mi-oi fi rătăcit chibriturile? Judith, adu-mi
din cuptor un cărbune încins, că simt că îmi seacă inima
fără tutun!

mult grota, căci erai o fire introvertită. Apoi ați terminat
împreună ceea ce începuse bunica. Totul a fost gata până
în 1864.

(înaintează în altă cameră, tot la parter, își „aprinde” pipa
tacticos. Merge cu o mână la spate, iar în cealaltă își ține
pipa. Se oprește în dreptul unui tablou, de preferat un
portret. Către tablou:)

(Se așază pe un scaun și răsfoiește o carte.)

-Bună seara, bunicule Zsigmond! Știi, într-o oră
pierdem tot ce avem. Nu sună prea bine, nu? Și când te
gândești ce eforturi a depus bunica Anna să conducă
gospodăria din Arcuș cât timp ai fost încarcerat la Sibiu
între 1851-53. Mă rog, revoluție ai vrut, revoluție ai
găsit. Și ai mai găsit ceva la întoarcerea acasă. O casă mai
mare. Bunica a găsit de cuviință să amenajeze parcul și să
extindă conacul fără să te anunțe. Mai ales că te credea
mort la sfârșitul revoluției. Dacă la început vă învârteați
în șapte încăperi ticsite cu lucruri, acum aveați zece apartamente spațioase într-un edificiu elegant de 39 metri
lungime și 15 lățime, cam așa cum arată azi parterul. Singurul lucru pe care ai avut să i-l reproșezi a fost de ce nu
i-a făcut și etaj. Ea bineînțeles că a râs, te-a luat în brațe
și te-a sărutat, că doar lipsisei atâta timp de acasă. Apoi
v-ați plimbat prin parc și nu mică ți-a fost mirarea când
ai dat peste o grotă, un turn pentru delectare (bunica
era o romantică incurabilă) şi o seră. Ție ți-a plăcut mai
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-Am dat întâmplător peste memoriile unui anume
Mentovich Gyula care spunea așa despre castel „...ne-am
îndreptat direct către baronul Szentkereszty. Aici, am
vizitat un timp camerele somptuoase, până ne-am plictisit. (probabil erau prea multe- o spune zâmbind) Apoi
am ieşit în curte, unde am privit viermii de mătase ai lui
Béla. (adică ai lui tata). Are foarte mulţi, şi încep deja
să se îngogoşeze. De aici ne-am îndreptat către grădină.
Grădina este minunată. Are stânci şi băi artificiale. Are
un turn, din care priveliştea este minunată. Un lac minunat. O baie, echipamente pentru exerciţii fizice. Am tras
o serie de focuri cu un pistol de calibru mic.” (bunicul
era înnebunit după arme și alte acareturi de genul acesta).
(Se ridică de pe scaun și continuă periplul prin castel.)
-Dar să revin la bunica. Și ea are o istorie
întortocheată. Moştenitoare a familiei Haller, era văduva
grofului Kálnoki György care cumpărase moșia din

Arcuș în 1840. Nu au apucat să facă împreună decât o
capelă sus pe deal, căci după patru ani a murit și bunica s-a măritat a doua oară pentru a asigura păstrarea în
familie a domeniului şi a posesiunilor. L-a iubit foarte
tare pe bunicul, care era un bărbat chipeș și cu o minte
brici. Din această dragoste s-au născut patru copii: Anna,
Maria, Pál şi Béla, adică tata.

(Se îndreaptă spre dormitor. Pe drum se împiedică de o
“cârpă”.)

-Tata s-a întors la castel după moartea părinților
și după demobilizarea din armată. A fost deputat, apoi
prefect, dar nimic nu-i plăcea mai mult decât caii. Azi un
cal, mâine un cal și uite-așa a făcut o ditamai herghelia.
Avea foarte mulți cai de soi, până și ministrul agriculturii,
Darányi, a trecut de mai multe ori pe la Arcuș să-i vadă.
Mie îmi plăcea unul pur-sânge arab, negru ca tăciunele și
focos ca un vulcan în erupție. Tata îl adusese tocmai din
Egipt, din herghelia El Zahara împreună cu alți câțiva
la fel de frumoși. Nu-i întrecea nimeni, nici măcar cei
de la Bobâlna. Eu eram foarte mândru de calul meu, îl
numisem Zaid, ceea ce înseamnă în arabă „abundență”.
Am avut grijă de el în fiecare zi timp de douăzeci și
cinci de ani. Cine știe, poate ajung și eu în Paradis, cum
spunea Mohamed despre cei care se îngrijesc de această
rasă. (Râde copios la acest gând.)

(Ajunge în dormitor și vrea să se întindă pe pat. Deodată
sare ca ars.)

-Ei, dar destul cu amintirile. Mai bine aș merge
să-mi odihnesc puțin oasele în odaie...

(Se așază pe marginea patului. Pare îngândurat. Mormăie
ceva ca pentru sine, apoi dă din mână ca și cum ar alunga

-Almos? Cățel nerecunoscător! De ce n-ai venit
când te-am strigat? Aha, vrei ceva de mâncare? Du-te și
tratează cu coana Judith, nu cu mine! Cecilia și Dominik
pe unde sunt?

-Aaaa, aici erați, fiarelor! Să îmi sară inima
din piept și altceva nimic. Iar ați devenit baroni de-o
zi? Nu mai poate domnule omul să își tragă sufletul la
el în cameră, că dă peste niște lighioane obraznice și
lingușitoare. Ei da, acum îmi lingeți mâna. Marș în odaia
de oaspeți, că în seara asta e rândul vostru să dormiți
acolo!
(Privește spre ușă ca și cum ar aștepta ca cei doi câini să
dispară în acea direcție.)
-Vă codiți? Ia stai să iau vătraiul cela să vedeți ce
vă tărchez eu blănița albă și lucioasă! Eh, au plecat...Bieții
de ei, nu știu că până diseară o să li se schimbe stăpânul.
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un gând întunecat.)
-Arcurile de la patul ăsta nu mai țin mult. Trebuia
să vină meșterul acum o săptămână să le schimbe, dar
cică i-a fătat vaca și n-a mai putut ajunge. De parcă nu ar
sta și el tot în Arcuș.
(Privește într-o parte ca și cum și-ar aminti ceva de
demult.)
-Am fost și eu o dată la o șezătoare aici în sat.
Era acolo un moș cu o barbă de pomină, cam de-un
cot și jumătate. Toată lumea stătea cu gura căscată când
povestea el. Că avea și darul povestitului, nu numai
față de Sânpetru. În seara aceea povestea despre cum a
luat naștere satul. Spunea că la început era doar o vale
formată din unirea a două pârâuri: Gelye și Arkos. Pe
atunci existau în zonă niște șanturi mari, de unde vine
și numele “Arcuș”, arkos adică șanț. În timpul jafurilor
tătărăști, locuitorii din satele Bedohaza și Pincehely
au fugit în zona de vale a satului de azi, care se numea
“Arkos” încă de pe atunci.
-Multe mai știa moșul și despre castel. Pe vremuri
era un simplu conac de piatră în josul satului. Stăpâni
erau alde Benkő din Arcuş. Apoi l-au luat ai lui Daniel
din Vârghiş. Pe atunci era doar o clădire fără etaj, care
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cuprindea şapte încăperi. Mai avea o moară, o grădină,
o șură, casa pustnicului, o casă pentru oaspeţi şi o casă
de scăldat. Apoi a fost al contelui Kálnoki, după care l-au
luat în primire bunicii. Părinții mei l-au adus pe Sándor Fort, arhitect renumit la Budapesta și au mai făcut
un etaj. Și uite așa au trecut generații peste generații,
revoluții, războaie. În timpul primului război mondial
castelul a fost devastat şi jefuit, mie nu mi-a rămas decât
să respir aerul acelor vremuri din scrisori și din tablouri.
(Cu amărăciune): Aerul nu poate fi jefuit.
(Devine din nou trist, de data asta nimic nu pare să îl mai
consoleze.)
-Cât o fi ceasul? Oare s-au mai oprit pe drum?
(aruncă o privire pe fereastră) (spune îngrozit): Au sosit!!!
(O ia la fugă pe scări, lăsându-și publicul nedumerit de
gest. Deodată se aude o ușă trântită la perete, nu după
mult timp se vor auzi câteva focuri de armă. Baronul se
sinucide.)
* Povestea a fost concepută cu ajutorul materialelor bibliografice puse
la dispoziție de către Muzeul Național Secuiesc din Sf. Gheorghe
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La început a fost ideea de a scrie un
storytelling. Aveam un castel, multe personaje
pitorești, un cadru natural fabulos, mult
entuziasm, dar nici o experiență personală la
Arcuș, nici un material (în faza inițială), nici un
titlu.
Astfel că, în mod firesc, am început documentarea.
Am primit o scurtă descriere a castelului și a proprietarilor, am început să caut alte surse de inspirație,
majoritatea de pe internet, fiind cele mai la îndemână.
Pe site-ul primăriei comunei Arcuș am găsit câteva date
interesante despre localitate, o enciclopedie maghiară
online mi-a furnizat date importante despre proprietarii
20

castelului și despre transformările prin care a trecut acesta de-a lungul timpului
http://transindex.ro). Ulterior am primit câteva texte și fotografii de la Muzeul
Național Secuiesc din Sf. Gheorghe.
A urmat a doua etapă, alegerea personajului. Inițial m-am
gândit să îl aleg pe Zsigmong Szentkereszty, dar
aveam foarte puține date despre el, la fel și despre
storytellingBéla Szentkeresty Sr. În schimb, aveam câteva
ului și necunoașterea
informații incitante despre ultimul proprietar
exactă
a spațiului, ce m-ar fi pus
al castelului, Béla Szentkeresty Jr. Așadar,
în încurcătură în ghidarea personajului.
nu am ales bunicul, nici tatăl, ci fiul.
Inițial m-am gândit ca storytelling-ul să înceapă
Părea un personaj insolit și chiar un pic
cu
sosirea unei trăsuri la castel, fotografia de epocă
excentric. Béla Szentkeresty Jr. mai
primită de la Muzeul Național Secuiesc din Sf.Gheorghe fiind
avea și avantajul de a fi știut istoriile
deosebit
de inspiratoare. Din motive ușor de intuit, nu s-a putut
antecesorilor săi.
pune în practică această idee; personajul avea să intre direct pe ușă.
Imediat după alegerea perEra mai economic. Dar și alegerea interiorului avea un dezavantaj major:
sonajului am ajuns într-o
schimbările dramatice prin care trecuse de la construire și până în zilele
mare dilemă. Unde se va
noastre ar fi fost un real impediment pentru public în a-și imagina o
desfășura acțiunea: în intepoveste din trecut și a empatiza cu personajul.
riorul sau în exteriorul casteluCum am depășit acest inconvenient? M-am gândit să scriu o
lui, repet, deosebit de ofertant. Am
poveste cât mai vizuală care să pună în valoare castelul cu tot ceea
ales, după ceva deliberări, interiorul,
ce a reprezentat el de-a lungul timpului.
mai ușor de imaginat cum fusese el odată
Iată cum am creionat personajul în expozițiune:
datorită fotografiilor de epocă. Deși exteUn bărbat de 59 de ani, îmbrăcat în redingotă și cu joben
riorul avea o multitudine de atuuri: un parc
intră vijelios pe ușa castelului (grupul de vizitatori este deja
foarte mare și frumos, o capelă, un lac, sculpturi
înăuntru), trage zăvorul, își aruncă jobenul pe un scaun,
contemporane, avea și câteva dezavantaje esențiale:
se descheie la primul nasture de la cămașă și se cufundă
posibil vreme nefavorabilă pentru desfășurarea
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într-un fotoliu. Se vede pe chipul lui că este extenuat, se șterge de sudoare. Își caută pipa cu mâna
umor.
tremurândă, o găsește, vrea să o aprindă, dar
Ce am urmărit în scenariul meu? O temă unică, o
bagă de seama că îi lipsesc chibriturile
intrigă antrenantă, desfășurarea acțiunii să fie
(face un gest cu mâna a lehamite).
în conformitate cu intriga, imagini vii, ritm,
Tot personajul este cel care
implicarea emotivă a publicului, punct
mi-a oferit intriga. Am aflat
culminant, deznodământ neașteptat.
din următoarea sursă: http://
Ar urma o întrebare firească: câtă
etdk.adatbank.transindex.ro/
realitate și câtă ficțiune a intrat în
pdf/muvt_bordas.pdf că baronul
poveste?
se sinucisese. Eu am speculat acest
La capitolul realitate voi înșirui:
fapt și mi-am imaginat ca s-a sinubaronul a existat cu adevărat;
cis în urma sosirii sovieticilor la
a avut animale de companie care
castel.
dormeau la el în dormitor; baronul s-a
Acesta este momentul în care
sinucis;
practic s-a declanșat povestea ce a
povestea despre alegerile parlamentare din ‘28 este
urmat. Ideile au început să curgă,
reală;
iar acțiunile s-au înșiruit ca verigile
genealogia este reală și documentată; felurile de mâncare de
unui lanț. A rezultat o poveste de
la cina baronului existau în epocă (Universul gastronomic al
atmosferă, care, spre marea bucurie
lumii rurale româneşti din Transilvania, reflectat în cărţile de
a scenaristului, a prins publicul
bucate şi manuscrisele culinare, la mijlocul secolului al XIX-lea
ascultator și l-a făcut să empatizeze.
şi începutul secolului XX -Drd. Ioana Şuta) povestea despre
Bineînțeles, un rol deosebit de important
bunicul și bunica baronului este pe jumătate
în acest sens la avut și actorul Victor
adevărată, Anna Haller a început
Bucur care a interpretat pocestea cu
modificările edificiului,
mult șarm și
dar nu se știe
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În
cât de mult realizase până în momentul eliberării lui
final aș vrea să mai adaug câteva lucruri. PostZsigmond
scriptum am avut plăcerea să fac o vizită la Arcuș,
Szentkereszty;
la
castel. Tot atunci am asistat și la interpretarea
datele din jurnalul lui Mentovich Gyula sunt adevărate;
scenariului. A fost deosebit de emoționant să îmi
pasiunea pentru cai a lui Szentkereszty Béla Sr. este reală;
văd
piesa jucată sub ochii mei, dar și mai interesant a
exista o herghelie faimoasă la Bobâlna; povestea nufost să urmăresc reacțiile celor prezenți. La sfârșit, au
melui localității este documentată; toți propriurmat discuții pe marginea textului. M-au frapat câteva
etarii enumerați în povestea moșului de la
lucruri: dintre cei care au participat câțiva
șezătoare au existat; la fel și Sándor Fort,
au spus că au rămas impresionați nu atât de
arhitectul .
personajul principal, cât de bunica acestuia sau
de servitoarea Judith (care au fost prezente doar
Iată și câtă ficțiune:
din povestiri). Dar printre aceste personaje s-a mai
nu știm dacă baronul s-a sinucis în urma
strecurat unul, tacit: pipa. Pe mulți dintre cei din
sosirii sovieticilor; servitoarea Judith este
public i-a marcat pipa cu care actorul puncta din
un personaj fictiv, la fel meșterul din Arcuș
când în când momentele importante ale rolului.
și bătrânul de la șezătoare; descrierile făcute
rudelor baronului sunt fictive; pasiunea pentru
Ce concluzie aș putea trage de aici? Pencai a lui Szentkereszty Béla Jr. este fictivă; povestirea
tru a scrie un scenariu bun, îți trebuie nu
despre calul pur-sânge adus din Egipt este ficțiune; cu
numai imaginație bogată, personaje bine
ce rămăsese baronul după primul război mondial nu îmi
conturate,
intrigă antrenantă, ci și acel simț
era cunoscut.
al obiectelor banale, al recuzitei care aduce
poveștii un plus de savoare și o ancorare în realiAșadar, raportul realitate – ficțiune înclină net balanța în
tate
la care publicul nu renunță prea ușor.
favoarea realității. Și acest lucru nu a fost căutat, ci pur și
simplu a venit în mod natural pe măsura ce așterneam
Dacă acesta a fost un storytelling reușit,
pe hârtie povestea.
lăsăm publicul să decidă.
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“...Vorbeam. Vorbea mai mult el, noi ascultam
(nu c-am fi fost nişte copii ascultători, la şcoală sau acasă
eram destul de pramatii, dar era mişto să-l asculţi [pe
Gellu Naum], povestea fascinant).” 1
Dacă cineva ar întreba de ce argumentăm în 2011
în favoarea poveştii, a povestirii interpretate, dramatizate
(storytelling) ca instrument interactiv de prezentare,
de interpretare a colecţiilor muzeale, acesta ar fi argumentul la care am recurge. Pentru realizator, este vorba
de o tehnică care, utilizată serios şi cu profesionalism,
poate duce la stabilirea unei relaţii de profunzime între exerciţiul contemporan de „scriere creativă” şi cel al
reflecţiei critice (orice post-modernism este critic, după
spusa lui Charles Jencks); în plus este o tehnică care poate
avea efect până şi asupra celor mai dificile categorii de
public.
Textul de faţă îşi propune deci o dublă perspectivă,
creativă şi reflexivă, argumentând în favoarea „poveştii”
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(şi, în sens extins, a naraţiunii) ca mijloc de comunicare
a unor conţinuturi legate de colecţii muzeale. Pe de o
parte este vorba de interpretare în sens de „cunoaştere”
a obiectelor din colecţiile muzeale pentru a extrage
informaţii semnificative, pe de alta de interpretare
dramatică şi nu în ultimul rând interactivă care să
faciliteze procesul de „descoperire” prin implicarea
inteligenţei emoţionale a publicului, prin scoaterea la
iveală a unor aspecte ce ne pot ajuta să relaţionăm, să ne
apropiem unii de alţii.
Utilizată în Statele Unite ale Americii încă de la
începutul secolului XX ca modalitate complementară
de facilitare a accesului la informaţie despre obiecte
din colecţiile muzeale2, necesitatea povestirii a fost
argumentată elocvent, chiar dacă nu întotdeauna direct,
de către Ananda Coomaraswamy în anii 1930-40: „Căci
lucrurile sunt de obicei făcute într-un anume loc pentru
a servi unui scop anume şi sunt proprii acestora şi nu
[sunt făcute] pur şi simplu ‘pentru a fi expuse’; iar tot ceea
ce este realizat în acest fel, adică de un artist pentru un
consumator, se supune anumitor cerinţe care determină
ordinea. …pentru a şti de ce [obiectele] sunt ceea ce sunt,
trebuie să-i cunoaştem pe cei care le-au făcut, contextul,
sistemul lor de referinţă.”3 Abordarea lui rămâne valabilă
şi azi din perspectiva necesităţii contextualizării într-un
mediu adesea decontextualiza(n)t precum cel muzeal.

Este şi motivul pentru care, sub influenţa naraţiunii postmoderne, în ultimii 20 de ani marile expoziţii şi marile
muzee se definesc prin intermediul „poveştii” pe care o
spun, interesul depăşind cu mult sfera epicului specific
muzeelor de istorie4 sau a „scenografiei” muzeale. Nu
e deci de mirare că povestirea dramatizată a ajuns să
facă parte din repertoriul standard al educaţiei muzeale
anglo-saxone dar şi al celei europene, cu grade diferite de
complexitate, de la prezentatorul sau ghidul costumat, la
jocul de rol şi până la teatrul muzeal5. Să menţionăm aici
cu titlu de exemplu, fără a intra într-o discuţie polemică
asupra lor, două de-acum clasice instituţii britanice - The
Jorvik Centre (York)6 şi The Beatles Story (Liverpool)7 care îmbină muzeografia şi marketingul cu elemente
ce răspund apetitului pentru spectacol al vizitatorului
modern, deseori avid de experienţe multi-senzoriale tip
parc tematic / de amuzament.
Privită din această perspectivă, povestea nu este
un accesoriu, o tehnică oarecare pe care o abordează
muzeograful care se ocupă (şi) de educaţie, definindu-se
ca un element central al construcţiei 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 exerciţii gândite pentru a-i
invita pe participanţi să exploreze contexte şi obiecte fie
noi, fie bine cunoscute lor, în scopul unei cât mai complexe abordări a acestora într-o poveste ce avea să fie
realizată în grup. Discuţiile pe marginea exerciţiilor de
concepere a unui fir narativ logic plecând de la un obiect
pentru a ajunge la 4-5 obiecte au avut şi rolul de a-i
face pe participanţi să reflecteze şi să descopere propria
motivaţie în ceea ce priveşte posibila utilizare ulterioară
a poveştii în activitatea profesională, dat fiind faptul că
povestea/povestirea nu sunt specifice în exclusivitate domeniului educaţiei muzeale. Firul narativ puternic ca şi
natura dinamică, interactivă a unei poveşti sau a unei
activităţi de povestire constituie de fapt instrumente
puternice ale comunicării on sau off line inclusiv pentru
produse tip tur virtual sau traseu descărcabil pe iPod ca
şi în conceperea unor expoziţii temporare sau de bază,
lucru foarte important atunci când participanţii la un astfel de atelier îmbină în activitatea lor curentă atribuţiile
din domeniul educaţiei muzeale cu cele din domeniul
realizării de expoziţii sau al comunicării. De aici şi nevoia
de a crea o perspectivă suficient de largă care să permită
participanţilor dezvoltarea propriei sfere de interes şi de
aplicabilitate a tehnicilor de realizare a unei poveşti.
Suita de exerciţii a fost gândită din prisma
enunţului lui Kolb conform căruia cunoaşterea se obţine
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prin transformarea experienţei8 urmând paşii experienţă
concretă, observaţie reflexivă, conceptualizare abstractă,
experimentare directă. Ele s-au inspirat parţial din metodologia utilizată adesea în programele de mentorat care
îşi propun să-i ajute pe profesori să înveţe într-o manieră
integratoare, relevantă, purtătoare de înţeles pentru fiecare în parte.9
Pasul I - experienţa concretă - a constat din interpretarea
poveştii „Un ceas în urmă”10 scrisă special pentru spaţiul
castelului Szentkereszty din Arcuş, locul de desfăşurare a
proiectului.
Pasul II – observaţia reflexivă – a constat din
deconstrucţia poveştii. Exerciţiul s-a bazat pe o suită de
întrebări preformulate dar şi spontane şi a implicat activ atât participanţii cât şi autorul şi interpretul. Fără a
fi exhaustivă, iată o listă a întrebărilor utilizate pentru a
ghida discuţia:
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Care este raportul între real şi ficţiune?
Ce anume v-a impresionat cel mai mult şi de ce?
Ce personaje amintite în decursul povestirii vi
s-au părut memorabile şi de ce?
Ce aţi aflat despre casă?
Ce aţi aflat despre obiecte?
Ce aţi aflat despre contextul istoric?

Ce element al poveştii vi se pare că a servit cel mai
bine transmiterii mesajului?
Ce scop a avut povestea?
Ce detalii credeţi că au fost inserate în mod
special pentru publicul evenimentului?
Ce aţi adauga/elimina din poveste?
De ce anume credeţi că turul s-a rezumat la
interiorul castelului?
Identificaţi cinci elemente critice din postura de
ascultător/privitor
Identificaţi cinci elemente cheie din postura de
povestitor
Exerciţiul a fost reluat ulterior, participanţii lucrând în grupuri pentru a explora imagini de epocă în
vederea elaborării unor scenarii proprii de poveste pentru spaţiile respective. El a scos la iveală o oarecare dificultate în a ieşi dintr-o anumită schemă predeterminată
(de ex. formula de ghidaj utilizată frecvent), în a reflecta
asupra utilităţii pentru public a explorării obiectelor în
toată complexitatea lor sau în a extrapola şi a se raporta
critic la experienţe anterioare, divergente sau pur şi simplu diferite.
Pasul III – conceptualizare abstractă – a analizat unele
dintre exerciţiile anterioare în vederea generalizării
informaţiilor extrase şi a recontextualizării lor prin

intermediul unor jocuri integratoare simple cum ar fi
conceperea unui fir narativ pentru introducerea propriei
colecţii ca „poveste”, investigarea unui obiect nou,
interpretarea unei suite de 5 obiecte în scopul realizării
unei poveşti.
S-au avut în vedere trei direcţii - de ce recurgem la
interpretarea obiectelor/colecţiilor, pentru cine şi ce tehnici utilizăm şi de ce?

Interpretarea obiectelor
Despre obiectele din muzeu, muzeografii ştiu câte
şi mai câte: mii de date istorice, sute de amănunte despre
tehnica în care au fost făcute, zeci de infomaţii despre persoanele care le-au făcut, purtat, admirat. Din toate acestea, ce şi cât comunicăm, cum şi cui? Pentru programele
educative desfăşurate în muzeu, această componentă de
interpretare a obiectelor, adică de analiză a datelor disponibile, de selectare a unora dintre ele şi de stabilire a
modului în care comunici aceste câteva date, înseamnă
pe scurt, interpretare.
Pentru a uşura lucrurile s-a recurs la un model
de interpretare suficient de didactic pentru a fi exhaustiv,
dar şi suficient de sintetic pentru a fi uşor de utilizat:
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În următoarea casetă se compară din acelaşi
punct de vedere acelaşi obiect, cu un altul cu care are un
criteriu comun de asemănare sau de deosebire: fie este
din acelaşi material, fie este din aceeaşi epocă dar din alt
material etc. Apoi sunt adăugate alte surse de informaţii
pentru a pune în context datele referitoare la materialul
obiectului în cauză.
Următorul criteriu, modul de realizare, necesită
răspunsul la următoarele întrebări:
Cum a fost realizat obiectul? (examinare detaliată
incluzând textură, dimensiune, etc.);
Ce metode şi instrumente s-au folosit pentru
realizarea obiectului? (manual, industrial; com
plexitatea implicată)
Cum a fost influenţată forma exterioară a obiect
ului de tehnica folosită?
Este obiectul decorat? Dacă da, cu ce fel de mo
tive?
Cum afectează decoraţia felul în care arată obiect
ul?
Există vreo inscripţie sau marcă?
Există semne că obiectul a fost folosit?
Modul de realizare al obiectului are ceva diferit
faţă de altele similare?
Are un design asemănător cu al altor obiecte?
Poate fi încadrat într-un stil?
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Ce epocă reprezintă?
Cât de sofisticat este (stil, mod de realizare, etc.)?
Este obiectul o reproducere după un alt model
sau nu?
La criteriul legat de utilitatea obiectului, iată
câteva întrebări care să scoată la iveală informaţiile utile:
De ce a fost realizat obiectul?
Ce funcţii îndeplinea?
A fost folosit în scopul pentru care a fost creat?
Designul, materialele sau tehnica folosite au re
dus/ mărit funcţionalitatea obiectului?
Se poate afla ceva despre autorul/ posesorul
obiectului ştiind care a fost funcţia lui?
S-a schimbat utilitatea obiectului de-a lungul
timpului?
În ceea ce priveşte provenienţa, se urmăresc
următoarele întrebări:
Unde şi când a fost produs obiectul?
Cine l-a făcut?
Unde şi când a fost folosit?
Cine a fost proprietarul iniţial?
Unde şi când a trăit acesta, care era statutul lui
social, etc.?
Care au fost următorii proprietari? Se adaugă
şi alte informaţii privind istoria obiectului, pro-

prietar, autor(i).

Din nou despre atelier şi poveştile lui

Iar ultimul criteriu, valoarea obiectului, răspunde
la următoarele semne de întrebare:
Care era valoarea iniţială a obiectului?
Reflectă valoarea aceasta statutul economic/
social al proprietarului?
Ce valoare a fost adăugată de către societate de-a
lungul timpului?
Ce valori culturale dezvăluie obiectul?
Ce valori ale societăţii în care a fost produs
dezvăluie?

Pasul IV – experimentare directă – a constat din scrierea
unei poveşti care reunea obiecte din muzee diferite în
grupe de 3 sau 4 participanţi. Astfel formulat, exerciţiul
a avut un grad de maximă complexitate, evidenţiind dificultatea concentrării în paralel pe mai multe direcţii şi
în unele cazuri, a menţinerii în vizor a scopului pentru
care este descris sau interpretat un obiect şi a adecvării
selecţiei obiectelor/ informaţiei sau a tipului de eveniment/poveste pentru un anumit grup ţintă (pentru cine,
de ce?). La sporirea gradului de dificultate a exerciţiului
a contribuit în mod evident lipsa unui element tematic
narativ preexistent, a unui suport expoziţional real precum şi diversitatea colecţiilor reprezentate de participanţi
şi implicit a obiectelor a căror poveste trebuia explorată şi
pusă în operă în mod logic.

Analiza obiectului însuşi prin cele cinci criterii
indicate, compararea lui cu obiecte similare dintrun anumit punct de vedere, precum şi adăugarea
informaţiilor ce se regăsesc în bibliografia de specialitate,
duc la o cunoaştere exhaustivă a fiecărui obiect. Desigur
în cazul muzeelor de ştiinţe naturale categoriile de
informaţii şi întrebările trebuie să treacă prin reformulări
specifice şi modificări radicale!
O astfel de analiză presupune însă punerea întrun context fizic, istoric, artistic sau de alt tip, în funcţie
de domeniu şi conferă un anumit tip de „libertate de
mişcare” conceptuală şi de interpretare.

O poveste realizată pentru a fi transmisă
publicului va avea întotdeauna în vedere (implicit sau
explicit) principiile de bază enunţate de Catherine
Hughes11 cu privire la interpretarea colecţiilor pentru
public. Le vom relua mai jos încercând să sugerăm la
fiecare elemente specifice care ar putea îmbogăţi poveştile
create de participanţii la atelier în cazul reluării lor pentru
a fi contextualizate în cadrul muzeelor din care provin.
Sperăm ca în acest fel cititorul volumului de faţă să poată
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exersa el însuși o lectură reflexivă care să-l piloteze în
cazul unui exerciţiu individual de scriere a unei poveşti
plecând de la obiecte sau colecţii muzeale.
Principiul autenticităţii: conţinutul expus sau relatat
este real şi documentat. Acesta este principiul cel mai
apropiat tuturor celor care lucrează cu obiecte muzeale
în activitatea curentă. El trebuie avut în vedere şi urmărit
explicit atunci când se recurge la un scriitor/povestitor
sau la un actor din afară.
Principiul credibilităţii: informaţia furnizată permite relaţionarea cu personalitatea, caracteristicile şi
experienţa vizitatorilor/publicului. Interpretarea nu presupune transmiterea unor informaţii seci (cazul clasicelor 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 să solicite
cât mai multe dintre diferitele „inteligenţe”12 ale vizitatorilor / publicului.
Mulţi muzeografi recurg cu uşurinţă la alte
experienţe profesionale (activitate didactică anterioară
sau în paralel cu cea muzeografică, participarea frecventă
la ghidaje sau observarea acestora) sau la cea de părinţi
pentru a-şi îmbogăţi şi înnoi repertoriul asociativ chiar
dacă nu conştientizează întotdeauna importanţa acestui
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demers.
Principiul acurateţii procesului interpretativ: mesajele
transmise sunt corecte şi nu trimit publicul în direcţii
eronate, vizează întregul, ansamblul şi nu doar un detaliu
nesemnificativ.
În cazul exerciţiilor creative de scriere a unei
poveşti sau a unei scenete e util să ne amintim că scopul
nostru este acela de a sensibiliza publicul la valorile pe
care le deţinem. Utilizarea unui ton depreciativ sau prea
acuzat ironic faţă de unele categorii de obiecte sau de
utilizatori poate induce o judecată negativă generalizată
atunci când obiectele sunt (pot părea) ieşite din uz, căzute
în desuetudine sau rezervate unor categorii „nesofisticate”
cu care publicul tânăr nu doreşte să fie asociat. După
cum este util să reflectăm asupra cantităţii /economiei
de informaţii furnizate în legătură cu fiecare obiect în
parte /în contextul tematic / în relaţie 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 fi văzute toate
detaliile la care se face referinţă? Povestitorul relaţionează
direct cu obiectul sau cu o imagine /reproducere a
acestuia?)
Povestea Regăsirea13 constituie un foarte
bun exemplu de animare a obiectelor pornind de la

caracteristici fizice reale luate ca reper pentru calităţile
sufleteşti sau fizice ale personajelor. Analiza obiectelor
în sine a constituit o primă etapă, după care acele
caracteristici au fost transpuse în personajul care s-a
născut. Credibilitatea personajelor care pornesc de la
caracteristicile obiectelor este semnificativă. În plus
povestea este bine adaptată grupului ţintă. Atât limbajul
cât şi personajele, intriga şi desfăşurarea poveştii, faptul
că este o poveste scurtă, constituie elemente care ţin cont
de caracteristicile de vârstă ale publicului ales.
Principiul cercetării: interpretarea are la bază interogarea
/ studierea complexă, din perspective multiple, diverse a
colecţiilor şi fenomenelor asociate tematicii muzeului (şi
a relevanţei acestora din perspectivă contemporană, n.a.)
Deşi cei mai mulţi dintre muzeografi fac cercetări
complexe asupra patrimoniului indiferent de secţia
în care lucrează, descrierile şi interpretările lor recurg
rareori la întreaga gamă de informaţii contextuale
care pot aduce obiectul, tema, perioada istorică mai
aproape de publicul ţintă ales, sporindu-i relevanţa şi
îmbogăţindu-l. În cazul melanjului unor piese etnografice
cu piese ce ţin de cultura urbană, specific multor case
memoriale dar şi unor interioare din pictura românească
ne putem raporta la spiritul epocii în ansamblul său (de
exemplu, în cazul generaţiei lui Alecsandri preocuparea
programatică pentru folclor şi studierea universului rural

pe de o parte iar pe de alta nevoia de a fi contemporan
cu lumea occidentală sau pur şi simplu cu uzanţele
sociale la modă – de unde şi recursul la mondenităţile
de tipul însemnărilor curtenitoare pe diverse obiecte de
uz curent)14. Detaliul semnificativ - cum ar fi fumătorul
de pipă din cahla transilvană15 - ne poate trimite la
un întreg excurs despre răspândirea obiceiurilor /a
modelor în spaţiul de provenienţa al obiectului dar şi
despre legăturile cu mediile occidentale sau orientale,
permiţând eventuala stabilire a unor legături cu zonele
din care provine publicul ţintă. La fel informaţiile legate
de materialele şi tehnicile folosite în realizarea unor
obiecte şi caracteristicile lor pot da un plus de relevanţă
atunci când detaliile iconografice sau de altă natură pot
părea obscure sau neinteresante (de unde îşi procurau
artiştii pigmenţii sau culorile, cât costau, cum erau alese
modelele care pozau şi cine erau cumpărătorii; unde s-a
făcut prima instalaţie de foraj manual şi cine a adus-o la
noi? ce proprietăţi fizice recomandă utilizarea vaselor de
pământ? cât a durat călătoria peştişorului „Auratus” din
zona lui de origine şi până în apele noastre? )16
Principiul comunicării: comunicarea este onestă,
completă, nu jigneşte/ofensează publicul şi este adecvată
categoriei căreia i se adresează, ţine cont de scopul pe
care îşi propune să-l atingă. În plus tipul de poveste /
naraţiune este adecvat publicului ţintă şi mediului de
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desfăşurare. Una dintre poveştile realizate ca exerciţiu se
adresează unui public străin despre care nu se ştie dacă
înţelege limba română (şi dacă o face, în ce măsură are
acces la un vocabular bogat şi la un ritm alert impus de
menţinerea atmosferei unei poveşti). Într-o altă poveste
structura artistico-dramatică şi limbajul foarte colorat
utilizat cu ironie post-modernă şi trimiteri subtile la contemporaneitate sunt atât de puternice încât concurează
serios informaţia despre obiecte, existând riscul ca spectatorul să fie furat de intrigă în asemenea măsură încât să
uite obiectele. Dar deşi acestea par mai degrabă recuzită
pentru o scenetă, povestea reuşeşte să creeze atmosferă
iar limbajul este unul autentic pentru zona şi epoca
respectivă.

În acest din urmă caz în imposibilitatea operării unei
selecţii adecvate autorii au găsit o soluţie ingenioasă
pentru a îmbina credibil informaţiile despre obiectele
foarte diferite prin dezvoltarea firului narativ propriuzis: comentariul de specialist despre pictură se integrează
foarte natural în poveste, referirile la cele trei obiecte
realizându-se prin schimbări creative de perspectivă sau
de registru: cahla constituie obiect de colecţie personală
dar şi pretext pentru o altă colecţie, cea de pipe, personajul
din pictură este şi personaj real iar hecna, deşi apare în
fotografie în faţa vizitatorilor, constituie şi obiectul în
sine ce ajută la extragerea petrolului. Povestea ca atare
este convingătoare, străbătută de evocarea unei atmosfere
de melancolie.

Principiul selecţiei adecvate: obiectele alese pentru
a fi prezentate /interpretate sunt adecvate mesajului/
temei/categoriei de public. În cazul atelierului punerea
în practică a acestui principiu a fost dificilă, fiind vorba
mai ales de adecvarea informaţiei oferite în funcţie de
contextul creat. În unele cazuri s-a recurs la soluţiile
simple dar ingenioase de negociere a diversităţii
obiectelor prin crearea unor mini-poveşti individuale
cu elemente minime de legătură între ele în timp ce în
alte cazuri a fost generat un întreg context fantastic
(peştişorul devenit prinţ-povestitor), tematic sau de-a
dreptul...romantic (povestea colecţionarului de pipe!).

În toate cazurile informaţiile utilizate vor putea
fi îmbogăţite şi adecvate în funcţie de viitoarele contexte
mai puţin forţate, astfel încât în cazul unei poveşti sau a
unui ghidaj tematic despre societatea românească de la
sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX de
exemplu să putem include eventuale legături cu mediile
europene contemporane (există ţări în care evantaiul era
parte a costumului popular? există elemente de legătură
între costumul popular din diverse zone ale ţării? dar
între costumul popular şi modele urbane? de unde proveneau materialele şi culorile utilizate pentru realizarea
acestora? ce anume singularizează /evidenţiază creaţia
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lui Grigorescu în contextul picturii româneşti/europene
contemporane?).
În cazul în care dorim ca prin povestea noastră să
atragem atenţia asupra posibilelor legături cu preocupări
contemporane ne putem întreba: prin ce se diferenţiază
o trepanaţie din neolitic de operaţiile pe creier din zilele
noastre? ce diferenţe există între instrumentarul chirurgical din neolitic şi cel de azi? există societăţi în care se
mai practică asemenea operaţii şi cu ce rol? Sau: ce ţine
azi locul simplului evantai? care este randamentul unei
sobe de teracotă în raport cu alte sisteme de încălzire anterioare sau ulterioare ei? ce caracteristici prezintă combustibilii utilizaţi? ce impact au ei sau metodele de extragere a lor asupra mediului? ce proprietăţi recomandă
vasele de lut? dar costumele populare realizate din fibre
naturale? ce calităţi speciale ale stibinei pot fi exploatate
de către designeri şi artişti plastici? Asemenea întrebări
pot fi reformulate cu uşurinţă în funcţie de context pentru a ajunge la alte nivele de interpretare: cum compensau obiectele “populare” calităţile materialelor nobile? în
ce ţări sau regiuni se folosesc în continuare un tip sau
altul de materiale sau de obiecte? ce asemănări /deosebiri
există între un arheolog şi un criminalist? ce metode de
investigaţie utilizează un paleontolog pentru a cunoaşte
şi reface viaţa mamutului de acum sute de milioane de
ani? cum am fost noi, oamenii, influenţaţi de factorii de

mediu? dar de regimul alimentar?
Principiul bunei pregătiri: atenţia la detaliul care
contează: toate condiţiile privitoare la buna implementare a interpretării (povestirii) şi corecta transmitere a
unui mesaj /unor idei relevante pentru public şi colecţii
sunt luate în considerare şi îndeplinite. Poveştile scrise
în cadrul atelierului au avut avantajul unei interpretări
imediate şi al distribuirii amicale a rolurilor. Atunci când
acest lucru nu este posibil şi povestea scrisă de cineva va
fi interpretată de altcineva principiul bunei pregătiri va
include şi indicaţii regizorale şi scenografice foarte detaliate. Se va evita probabil o situaţie în care vizitatorii/
spectatorii sunt invitaţi să discearnă detalii de pensulaţie
într-o lumină difuză, oferită de o lampă cu gaz, sau una în
care distanţa dintre scenă sau povestitor şi spectator face
imposibilă perceperea detaliilor (desenul pomului vieţii
de pe păhur, prezenţa unei moschei sau a unei fântâni
în imaginea Cetăţii Lipovei sau a unor detalii din fotografia hecnei cu cal). În aceste cazuri se vor căuta şi indica soluţii multi-mediale sau de lumini dirijate prin care
obiectele să-şi menţină rolul central iar detaliile la care se
face referinţă să fie uşor reperabile.
Experienţa anterioară a unora dintre participanţi
în negocierea unor situaţii dificile prin varietatea
obiectelor a contribuit mult la „buna pregătire” prin

35

identificarea unor soluţii proprii multor muzee cu colecţii
complexe.
Povestirea „Între epoci” a recurs la o schemă logică
în care fiecare obiect este prezentat de către un personaj,
asocierile între unul şi celălalt fiind evidente. Aceasta
constituie o formulă foarte simplă care poate fi replicată
în diferite situaţii. În plus tonul general este unul ironicamuzant iar prezenţa specialiştilor ca personaje este o
soluţie la îndemână în multe cazuri de storytelling.
„Arta de a spune poveşti” despre obiectele şi
colecţiile muzeale se bazează atât pe tehnici interpretative
cât şi pe principii enunțate mai sus. Internalizarea lor poate
face din orice demers în această direcţie o demonstraţie
de seriozitate şi profesionalism, contribuind la naturaleţea
cu care facem acele lucruri care ne bucură şi pentru că ne
plac şi pentru că ştim că le facem bine. Ele ne ajută să
reflectăm critic asupra poveştii ca naraţiune, un mijloc de
comunicare complex, care nu se adresează unor categorii
de vârsta limitate ci din contră, foarte largi. Mai puţin
facil decât ar putea părea la prima vedere celor care nu
s-au încumetat încă să creeze o poveste sau celor cărora
consideră că orice ghidaj este aprioric o poveste, exerciţiul
de scriere a unei poveşti despre obiecte şi colecţii muzeale
este şi o probă de creativitate profesională pe care o dăm
faţă de noi înşine.16
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1 Dan Stanciu, Gellu Naum, un poet de încredere, Dilemateca, Anul
VI, nr. 65, octombrie 2011, p. 19
2 Pentru mai multe informaţii despre începuturile storytelling-ului
vezi Augusta Baker şi Ellin Greene, Storytelling: Art and Technique,
ed. 2-a, R.R. Bowker, New York, N.Y., 1986
3Ananda 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.722. Că abordarea lui nu şi-a pierdut relevanţa nici în zilele noastre o
demonstrează şi formularea Ioanei Vlasiu (Arta, octombrie 2001) cu
privire la Muzeul Naţional al Agriculturii din Slobozia, reluată pe
pagina web a acestuia: „Obiectul devine centrul unor cercuri concentrice de semnificaţii, sugerate pe cele mai diverse căi. Se apelează
la tot ce poate declanşa sugestia, completa informaţia, îmbogăţi
potenţialul expresiv al obiectului (subl.ns).” http://muzeulagriculturii.ro
4Vezi de exemplu conferinţa Great historical narratives in Europe’s
national museums, organizată 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 urmează a se desfăşura la Paris în perioada 2526 noiembrie 2011 şi care îşi propune să dezbată măsura şi modul
în care contribuie marile muzee naţionale la (re)scrierea marii
naraţiuni a istoriei din perspectivă contemporană www.eunamus.
eu-index.html
5Pentru o discuţie mai amplă asupra subiectului vezi Alexandra

Zbuchea (coord.), Raluca Bem Neamu, Bruno Mastan, Beatrice
Iordan, Teatrul muzeal: perspective şi experienţe, Tritonic, Bucureşti
2009
6 http://www.jorvik_-viking-centre.co.uk
7http://www.beatlesstory.com
8 David A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of
Learning and Development, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
N.J., 1984 p. 38
9Angi Malderez şi Martin Wedell, Teaching Teachers. Processes and
Practices, Contiunuum, Londra/New York, 2007
10Scenariul Veronica Leca, interpretarea Victor Bucur, v. Un ceas in
urmă
11Catherine 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: experienţe şi perspective, Bucureşti,
Tritonic, 2009, pp.24-34
12 v. Regăsirea

16Howard Gardner, Multiple Intelligences. New Horizons, New York,
Basic Books (ed.I-a 1993, revăzută şi adăugită 2006).
17 Yvonne Healey, o experimentată povestitoare din mediul
anglo-saxon, are propriile ei principii formulate din perspectiva
povestitorului profesionist. Printre acestea se numără pregătirea
mai multor poveşti, mai multor variante şi /sau informaţii pentru
că nu ştii niciodată cine te ascultă iar dacă aceeaşi poveste este spusă
de mai multe ori vei putea alterna informaţiile, fără a-i plictisi nici
pe cei care te ascultă în mod repetat; varierea tipurilor de poveşti
care pot merge de la linii narative simple care solicită ascultătorii să
participe prin întrebări directe, la poveşti cu intrigi complexe sau
care recurg la cunoştinţe familiare unui public educat; utilizarea
tehnicii unei cercetări detectivistice pentru a atrage atenţia asupra
unor detalii care se regăsesc şi la alte obiecte, invitând astfel publicul
să parcurgă colecţia sau muzeul şi să observe activ diverse lucruri pe
care altfel le pot trece cu vederea şi creând premisa unui sentiment
de satisfacţie, indiferent de vârstă.
Pentru mai multe informaţii şi sugestii vezi articolele
postate pe http://www.yhealy.com
Un alt site care conţine multe informaţii utile este http://
www.eldrbarry.net
Pentru o privire critică bine argumentată asupra expoziţiilor
şi muzeelor analizate prin prisma poveştilor pe care le spun din perspectiva publicului vezi şi blogul http://andydolph.com/category/art

13 v. Dama cu evantaliu
14 v. Pipa, aurul negru și fata de aur
15 v. Regăsirea
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oveştile create de muzeografi în timpul atelierului au fost concepute pornind
de la câte un obiect (în fapt fotografia obiectului) din colecţiile muzeelor de unde
veneau. Dat fiind că muzeele aveau profile diferite, ele au fost “amestecate” şi s-a
impus găsirea unei logici interioare între obiecte din diferite domenii: ştiinţele
naturii, istorie, artă, mineralogie, ştiinţă etc. Cheia cel mai des utilizată pentru
a depăşi această lipsă de poveste reală care să unească obiectele, a fost animarea
acestora ori personificarea lor, astfel încât povestea să reiasă din coerenţa
personajelor care întruchipează obiectele. Sau, această logică internă a poveştii
a fost creeată printr-un personaj care întâlneşte obiectele pe rând, în contexte
diferite şi le foloseşte ca recuzită, obiect de colecţie sau pretext pentru întâlnirea
unui personaj (în cazul unei picturi reprezentând un portret).
Un joc serios din care cu toţii am învăţat câte ceva!
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Public ţintă: liceeni peste 16 ani şi
public adult
Tipul
programului:
Program
educaţional bazat pe scenarii care
evidenţiază obiecte de patrimoniu.
Obiectivele programului sunt :
atragerea publicului la muzeu prin
alte mijloace decât cele tradiţionale;
prezentarea obiectelor de patrimoniu prin metode neconvenţionale ;
crearea unei atmosfere plăcute,
destinse, care să-i facă pe vizitatori
să se simtă bine.
Echipa şi obiectele ei
Veronica Antone-Stanciu – Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii,
Constanţa [coarne de muflon (trofeu de vânătoare)]

Ovidiu Baron – Complexul Muzeal
ASTRA Sibiu [cană de lut - modelat
la roată, cu corp de formă eliptică şi
gura de formă tronconică, o toartă
laterală uneşte cele două părţi ale
corpului ; provenienţa: Câmpulung
Moldovenesc, jud. Suceava]
Fănica Gherghe – Muzeul Naţional
al Agriculturii, Slobozia [faţă de
masă – provine din loc. Ciocăneşti,
jud. Călăraşi, şi este datată din anul
1926 ; face parte din categoria textilelor de interior ţărănesc.];
Maria Nicolescu – Muzeul National
al Literaturii Romane, Bucureşti
[evantai cu etui aparţinând doamnei Vicol; este din lemn de palisandru, cu ornamente florale şi un
ciucure de mătase naturală albă, iar
pe pliurile sale V. Alecsandri a scris
câteva versuri.]
ovestea
Un conac sărăcăcios, la sfârşit de
secol XIX, în Moldova. O cucoană

scăpătată îşi caută înnebunită evantaiul într-o încăpere mobilată contrastant (mobilier luxos combinat
cu mobilier ţărănesc).
Cucuoana Safta - Ah, că bun ar
mai fi un ceai... Unul din acela
turcesc de care am băut la Stanbul
cu primul meu amant... Ce vremuri
am trăit pe atunci! Tare-aş vrea să le
mai trăiesc o dată, aşa cum au fost...
Floricoo! Adă-mi ceva de băut!
Florica - Ce doreşti, cucoană Saftă?
Cucuoana Safta - Vrei să spui: ce
dezirezi, madam... Adă-mi mai repede nişte ceai din cel turcesc.
Florica - Da’ de unde, cucoană, că ţi
s-o terminat acu’ un secol.
Cucuoana Safta - Nu fi obraznică,
Florico, mai bine adă-mi ceaiul. Şi
caută-mi, te rog, şi evantaliul.
Florica îi aduce apă într-o
cană de lut. Cucoana bea, se strâmbă
şi strigă:
Cucuoana Safta - E apă, Florică, e
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apă... Am zis ceai turcesc, vrei să
mă-nec?
Florica - Da’ lasă, cucoană, nu te mai
turci atâta, că şi apa e bună la ceva.
Mai bine ţi-ai vinde odată evantaliul ăla că e tot ce mai ai şi n-ai mai
visa la ceaiuri orientale...
Cucuoana Safta - Ehei, câte ceaiuri
am băut eu, Florico, nici n-ai habar.
În călătoriile mele am băut mii de
ceaiuri, cu mii de arome, cum nu
poţi şti. Adă un napron de la Paris
şi pune-l pe masă, nu-mi place s-o
văz aşa goală.
Florica - Ce naprou, cucoană, iacaţi o faţă de masă din cânepă ţesută
de mama mea la război. E mai
frumoasă decât naprourile la care
visezi dumneata.
Cucuoana Safta - Adă ce vei şti,
atunci, ţărănii de-ale tale.
Florica aduce faţa de masă,
o aşază şi pune cana deasupra.
Cucuoana Safta - Dacă eram la Paris, cu Bazil, mâncam din porţelan,
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beam din cristale şi mă răsfăţau
cei mai talentuoşi pianişti. Pe-aici
mănânc în oale de lut, aud numai
cobză, bucium şi câinii lătrând. Uite
numai ce faţă de masă, n-am mâncat niciodată pe aşa ceva. Ah, la
Paris era o strălucire cum nu-ţi poţi
închipui...
Florica - O fi fost, cucoană, dar ţi-a
cam scăpătat strălucirea. Pe faţa asta
de masă (cucoana se apleacă spre
faţa de masă, pe jumătate curioasă,
pe jumătate dezgustată) ai mâncat ieri, dacă vom găsi ceva prin
cămară poate vei mânca şi deseară.
Iar oalele de lut sunt la fel de bune,
măcar să avem ce pune în ele, că anceput să bată un vânt rău pe aici de
la o vreme... Iată, cana asta (cucoana are aceeaşi reacţie ca la faţa de
masă) o am de la bunica mea, multe
guri a mai adăpat, săraca. I-a aduso bunicul de la Câmpulung Moldovenesc, e o cană cu trei brâie, cu
linii şerpuite, înflorată, colorată şi
împăunată cum e moda la cucoane
de-alde dumneata...

Cucuoana Safta - (cu indignare)
Şi ai uitat câte ţi-am adus eu de pe
unde am fost?
Florica - Da’ cum, coniţă, ia o pereche de coarne de berbec, de zici
că mi l-ai bătut pe dracu în cuie,
pe perete. Frumos cadău, n-am ce
spune...
Cucuoana Safta - (dând din mână
a lehamite) Nu e berbec, toanto, e
muflon...
Florica - (plimbându-se prin
cameră, cu degetele în dreptul
capului, mimând coarnele de muflon) Mulfon, mulfon, cum spui...
Cucuoana Safta -...Şi l-am adus
tocmai din Africa, l-a vânat Bazil
al meu (Florica se uită curioasă la
coarnele de muflon, le priveşte când
dintr-o parte, când din cealaltă,
după care priveşte scurt spre Safta,
neîncrezătoare). Era o turmă uriaşă,
(mimând concentrarea, pânda) l-a
pândit o noapte întreagă. Mi-a zis
mie Bazil că muflonii ăştia ies la
păscut şi la adăpat numai noaptea.
(trage cu o puşcă imaginară) Când

a tras primul foc, a ţâşnit la doi
metri în aer, de ziceai că ia luna-n
coarne. (trage din nou) Al doilea
foc l-a prăbuşit la pământ. Şi acum
coarnele astea au ajuns la tine, şi tu
faci mutre. Şi eu îl aşteptam la un
ceai, cu alte cucoane, făcându-mi
vânt cu evantaliul ăsta pe care nu
mi-l mai găseşti. Tot de la Bazil îl
am şi pe el. (imitând valurile prin
legănarea mâinii) Când se întoarce,
o s-o luăm de la capăt cu călătoriile.
Mi-l găseşti odată?
Florica - (amuzată, vorbeşte şoptit)
Da, iar visează... De când a lăsat-o...
nu mai ştie pe ce lume trăieşte.
(tare) Nici dracu’ nu se mai uită la
dumneata... (se întoarce spre public) Iacă, evantaliul e aici, dar nu i-l
dau să ştiu că plesneşte de ciudă.
Cucuoana Safta - Hai du-te mai
bine şi adă-mi ceai englezesc. Se
apropie ora 5. Aoleu, ce căldură, nu
mai suport, îmi trebuie evantaliul,
dacă nu mi-l găseşte presimt o mare
nenorocire... Bazil mi-a scris ceva
chiar pe el, un semn de afecţiune,

cum ştia el să scrie. E atât de viu şi
îmi face aşa de bine, parcă îmi dă
viaţă... Auzi, Florico, evantaliul îmi
dă viaţă, tu, în schimb, mi-o iei...
Florica - (nedumerită) Ce, cucoană?
Cucuoana Safta - (pe un ton
împăciuitor) Spuneam de evantaliu,
ştii cât e de fin. (Safta vorbeşte rar şi
apăsat, iar Florica apucă evantaiul,
îl întoarce pe ambele părţi, după
care îşi face vânt cu el, ostentativ,
în spatele cucoanei) E din lemn de
palisandru, cu ciucuri de mătase.
Du-te de-l caută. (Florica pune repede evantaiul la loc).
Florica - Da, fin, n-am ce zice.
Dacă-l mai fâlfâi de multe ori va
zbura în fărâme în toate părţile, va
semăna în curând cu coarnele de
mulfon.
Cucuoana Safta - Du-te şi adă-mi
hârtie de scris, vreau să mă apuc de
o misivă... Şi cerneală pentru toc...
Vreau să scriu de dragoste, poate
pentru ultima oară. Adă hârtie,
auzi?
Florica - Dar de unde hârtie, n-

avem, scrie pe evantaliu, dacă-l
afli...
Cucuoana Safta - Peste scrisul lui
Bazil nu poate scrie nimeni, e sfânt,
auzi? Adă hârtie, orice fel de hârtie.
Florica - (rupe o foaie dintr-o biblie) Iacă, am rupt din Scriptură,
cucoană. Scrie acolo, că i-l trimit eu
acu’ lui Bazil. Şi na-ţi şi podoaba de
evantaliu, să-ţi fie de leac. (îi aruncă
evantaiul)
Florica, aparte:
- E nebună cucoana. Bine
că i-a venit mintea la cap conaşului
Alecsandri şi a plecat la Mirceşti.
Safta, aparte:
- Când se întoarce Bazil, o
să-şi ia tălpăşiţa slujnica asta. M-am
săturat de mofturile ei.
Florica iese pe o parte,
strâmbându-se spre cucoană, în
timp ce cucoana îşi face vânt cu
evantaiul şi iese în direcţia opusă.
43
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Public ţintă: studenţi străini
Tip de program: tematic
Acţiunea se petrece în conaculmuzeu al baronului Csongor Alpar
din Transilvania

Echipa şi obiectele ei
Ana Maria Gruia – Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei
Cluj-Napoca [cahlă nesmălţuită
sec. XVII, colecţia MNIT, încă
nepublicată şi număr de inventar
şters]
Alice Neculea – Muzeul Judeţean de
Artă Prahova “Ion Ionescu Quintus” [Nicolae Grigorescu – Portret
de ţărancă, ulei pe placaj, 26 x 17,5
cm., semnat dr. jos cu roşu “Grigor-

escu”, nedatat, inv.:585]
Gabriela Tănăsescu – Muzeul
Naţional al Petrolului, Ploieşti
[hecnă cu cal, sec XIX; instalaţie
de exploatare manuală a petrolului, folosită pentru prima oară la
Păcureţi, Prahova, după anul 1850;
adâncimi record au fost stabilite la
Lucăceşti (250metri), Breaza (320
metri), producţia medie zilnică fiind de 3 tone de ţiţei dintr-un puţ
cu o adâncime de 200 metri]
ovestea
(Întuneric. Intră Csongor bătrân cu
o lampă de petrol.)
- Iarăşi s-a luat lumina. Îmi pare rău
că vă primesc aşa dar cred că o să
ne descurcăm cu lampa asta veche
cu gaz. Poate e mai bine aşa…şi
veţi înţelege mai bine cum era în
tinereţea noastră.
(Se uită la peretele pe care sunt
agăţate tabloul „Portret de fată“

de Nicolae Grigorescu, o cahlă de
secol XVII şi fotografia hecnei cu
cal. Pune lampa pe birou şi măreşte
lumina.)
-Aici sunt trei dintre cele mai dragi
obiecte apropiate sufletului meu.
Se leagă toate de o întâmplare din
tinereţe…
Cahla aceasta de sobă este cel mai
vechi obiect din casă. Am găsit-o
în beci când eram doar un puşti
şi atunci m-a fascinat foarte tare.
Este o cahlă veche, de teracotă
neglazurată, înnegrită de fum…
A fost realizată la sfârşitul secolului al XVII-lea la Cluj. Trebuie că
străbunii cumpăraseră mai multe
cahle de lut imprimate în tipar
de lemn de acolo şi le-au adus cu
căruţele acasă.
Peste ani sobele au fost refăcute dar
cahla asta a scăpat, ca prin minune,
întreagă. Unele cahle aveau o bogată
decoraţie cu imagini figurative
combinate cu motive geometrice.
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Întotdeauna m-a intrigat imaginea
acesteia: un călăreţ înconjurat de
flori, păsări şi motive geometrice ce
poartă în mână o pipă enormă - este
una din cele mai vechi reprezentari
ale unui fumător - şi de aici mi se
trage şi mie pasiunea pentru pipe.
Eram un mare colecţionar. Aproape
că mi-am prăpădit averea
căutându-le.

nu aveam o ţintă precisă m-am
hotărât să-l însoţesc.

(Se aşează şi-şi aprinde tacticos una
din pipele lui de colecţie).

În atelier pereţii erau plini de
tablouri de sus până jos. Hans a început să privească atent fiecare lucrare în parte. Eu însă mărturisesc
sincer că eram interesat mai mult
de atmosfera atelierului care pe
lângă lucrări era plin de multe alte
obiecte: o tapiserie flamandă de
secol XVII, un colţ turcesc, diferite
vase ceramice. Ni s-a spus că Nicolae Grigorescu însuşi era un mare
colecţionar ...

-Pe la o mie nouă sute o pornisem
înspre Regat în căutare de pipe
vechi turceşti. În tren l-am întâlnit pe Hans, un sas de prin împrejurimile Sibiului. Hans era intrigat
de forma pipei mele şi aşa am intrat
în discuţie, descoperindu-ne pasiunea comună pentru a colecţiona. El
– tablouri, eu – pipe.
Hans mergea la Câmpina la atelierul
maestrului Nicolae Grigorescu, de
lucrările căruia era interesat.
Ne-am împrietenit rapid şi cum eu
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Am ajuns în cele din urmă la casaatelier a pictorului dar din păcate
maestrul era plecat la Bucureşti.
Servitoarea însă ne-a poftit
înăuntru să-i vizităm atelierul şi
acolo am descoperit ceva ce mi-a
schimbat viaţa.

(Îşi îndreaptă privirea cercetătoare
asupra grupului din faţa sa:)

... Dar văd că mulţi dintre voi
privesc cu interes micul portret de
pe perete. (Zâmbeşte melancolic şi
continuă.) Ei, să ştiţi că acelaşi lucru
s-a întâmplat şi cu noi atunci. Hans
se oprise în faţa şevaletului şi nu se
mai dezlipea de acolo. Părea foarte
entuziasmat aşa că m-am apropiat şi
eu. Noul meu prieten comenta ca un
adevărat cunoscător. Parcă-l aud şi
azi: „Da domnule! O lucrare demnă
de un maestru! Ce tuşe repezi,
precise şi spontane! Ce uşurinţă de
a portretiza şi câtă expresivitate! Se
simte de la o poştă că este lucrată
dintr-o suflare! Şi asta domnule,
îţi repet, o spun ca un cunoscător,
numai un maestru poate s-o facă!
Ce culori minunate şi ce armonios
se compun ele punând în valoare
portretul tinerei fete!”...
Eu însă rămăsesem mut. Ochii
mei se lipiseră de chipul pe care-l
priveam şi în momentul acela
ceva a tresăltat în mine. Mai mult
decât frumuseţea şi prospeţimea

fetei portretizate mi-a atras atenţia
liniştea melancolică şi meditativă
aşternută pe chipul ei şi fără să-mi
dau seama de ce, inima mea a simţit
o dorinţă arzătoare de a o cunoaşte.
Era ceva plăcut pe chipul acela dar
şi ceva ce-mi stârnea interesul de a
şti mai mult şi de a fi cu orice preţ în
preajma ei.
Mă îndrăgosteam!
Deodată am fost scos din reveria
gândurilor mele de un zvon precipitat de glasuri: „Am dat de aur!
Am dat de aur!” Am ieşit în hol să
vedem ce s-a întâmplat.
Spre surprinderea noastră am dat
de un bărbat îmbrăcat cu o cămaşă
ce fusese cândva albă, nişte pantaloni largi, iar pe cap avea un fel de
pălărie caraghioasă din tablă. Omul
era stropit din cap până în picioare
de ceva negru şi vâscos. Am reuşit
să aflăm că se numea Ilie Ţâru şi era
chirovnic – adică şeful unei echipe de petrolişti – iar pălăria aceea

ciudată făcea parte din echipamentul lui de protecţie. Entuziasmul şi
surescitarea lui veneau din faptul că
tocmai descoperise petrol şi venise
să-i dea vestea maestrului cu care
obişnuia să petreacă multe dupăamieze. Înţelegând şi noi în sfârşit
despre ce „aur” era vorba, veste
ne-a trezit imediat interesul şi am
devenit dornici să vedem cu ochii
noştri. După o jumătate de oră de
urcat pe deal în faţa ochilor a apărut
o construcţie din lemn bizară şi
spectaculoasă. Este exact aceasta
pe care o vedeţi în fotografia de pe
perete. Ilie ne-a povestit că la acea
vreme încă se mai folosea pe scară
largă acest tip de instalaţie numita
„hecna cu cal“, cu ajutorul căreia
se scotea petrolul. Vedeţi, avea un
cal înhămat ca în jug şi care părea
sfârşit de atâta tras. Prin deplasarea
lui punea în mişcare un sistem de
scripeţi care determina coborârea
hârdaielor în interiorul puţului. Cu
ajutorul acestora se scotea pământul
la suprafaţă în timp ce se săpa puţul,

iar atunci când se găsea petrol tot
cu ajutorul acestora era ridicat la
suprafaţă. Hârdaiele foloseau, de
asemenea, şi la coborâtul şi ridicatul oamenilor care lucrau la săpatul
puţului, încărcatul şi descărcatul lor.
Doi oameni dădeau la nişte foale cât
carul pentru a le trimite aer celor
din puţ.
Hecna se compunea din două părţi
distincte: porumbarul şi grătarul.
Porumbarul era un dispozitiv care
servea ca tobă, pe el înfăşurându-se
frânghiile care susţineau cele două
hârdaie care se văd în fotografie.
(Se uită mai atent la imaginea de pe
perete şi continuă:)
Porumbarul era fixat pe un ax
vertical de lemn, aşezat în lagăre de
metal. Frânghiile se înfăşurau în sens
contrar, una în partea superioară şi
una în partea inferioară, astfel ca
un hârdău să coboare iar celalalt să
urce plin. Frânghia de pe porumbar
era condusă în puţ de către scripeţi
montaţi pe grătar, care era un cadru
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de lemn de stejar. Pentru scoaterea
afară a lucrătorului şi materialului
săpat, ca şi a ţiţeiului extras, hecna
era pusă în mişcare cu ajutorul unui
cal care făcea o mişcare de rotaţie în
jurul axului vertical al hecnei.
Vă spun toate aceste lucruri pentru că văd cât de interesaţi sunteţi
şi ca să înţelegeţi mai uşor tehnica
folosită în acele vremuri.
La un puţ ca cel al hecnei acesteia era nevoie de cinci sau şase
lucrători care constituiau un „taraf ”
sau o ceată, iar pentru o cât mai
justă repartizare a muncii se făcea
o rotaţie între muncitori, astfel
încât fiecare efectua pe rând toate
operaţiile, de la săparea unui puţ
până la extracţia ţiţeiului.
(Csongor bagă de seamă un student
care se uită curios la un detaliu din
fotografie.)
…Văd că eşti curios cum se făcea
aerajul şi iluminatul în puţ: Aerajul
a fost una dintre problemele cele
mai dificile, datorită gazelor toxice
degajate care au făcut multe victime.
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La început se agita în fundul puţului
un mănunchi de ramuri legate de o
funie şi doar mai târziu au apărut
foalele acestea uriaşe – chiar două,
trei care lucrau simultan.
…Ei, şi să închei povestea instalaţiei
noastre cu câteva vorbe despre
iluminat, că tot n-a venit curentul…
Iluminatul natural, la puţurile mai
puţin adânci, era suficient pentru
ca lucrul să decurgă normal; cu cât
adâncimea puţului creştea, acesta
devenea insuficient. Deoarece
iluminatul artificial cu diferite
lămpi nu a dat rezultatele scontate,
datorită pericolului exploziei în
contact cu gazele, s-a generalizat
iluminatul de profunzime cu
ajutorul unor oglinzi, care reflectau
razele solare până în fundul puţului,
în aceste condiţii timpul de lucru
fiind foarte restrâns, limitându-se
numai la zilele însorite, cum era şi
acea zi care a schimbat destine.
Vedeţi voi, în timp ce priveam şi
ascultam cu interes explicaţiile chi-

rovnicului, de noi s-a apropiat un
grup de femei ce aduceau în coşuri
mâncare căci era vremea amiezii.
Priveam încă la instalaţie când
Ilie ne-a solicit atenţia pentru a ne
prezenta pe fiica sa ce tocmai sosise.
Deodată am simţit că-mi îngheaţă
inima. Priveam şi nu-mi venea să
cred. În faţa mea se găsea chiar fata
din pictura de pe şevalet! Soarele se
juca în şuviţele ei castanii răvăşite
puţin de vânticelul ce adia blând,
exact ca în tablou. Atunci am înţeles
ce spusese Hans: Într-adevăr pictorul reuşise să-i surprindă foarte bine
expresia uşor melancolică şi sufletul
ei blând. Iar eu m-am hotărât pe loc.
De atunci nu ne-am mai despărţit şi
Hans a devenit cel mai bun prieten
al nostru. El a cumpărat portretul şi
25 ani mai târziu ni l-a oferit în dar.
Vremea a trecut şi dintre toţi nu am
mai rămas decât eu şi aceste lucruri.
(Melancolic): ...amintiri... amintiri....
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tuire din sec. XVI – XVII de Eisenkolb Aurel pe baza ruinelor cetăţii şi
a lucrării lui Ricaul)]
Florin MUNTEANU - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa [Carasul auriu
(Carassius auratus)]
Public ţintă: copii de 8-10 ani,
însoţiţi de părinţi
Tip de program: Noaptea Muzeelor
Locul de desfăşurare: Muzeul Municipal Lipova
Echipa şi obiectele ei
Alexandru CHISELEV - ICEM Tulcea – Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară [Păhur – vas ceremonial,
cu motivul arborele vieţii]
Ciprian CRIŞAN - Muzeul de Mineralogie Baia Mare [Stibina – floare
de mină]
Corina DUBESTEAN - Complexul
Muzeal Arad – Muzeul Municipal
Lipova [Cetatea Lipovei (reconsti50

ovestea
Dragi copii să vă spun acum
povestea mea...
Am fost odată un prinţ, Auratus mă
numeam, cum nu mai erau alţii în
lume, înalt, chipeş şi nemaipomenit
de bogat. Veneam dintr-o ţară
asiatică atras de o energie pură.
Mă îndrăgostisem de o prinţesă
minunată – Stibina – din îndepărtata
cetate a Lipovei. Dar pe drum un
vrăjitor cârcotaş m-a transformat
din invidie într-un peştişor auriu.
Măreţele veşminte (adică... haine)
poleite cu aur au devenit aripioare
diafane, iar coroana o căciuliţă viu

colorată. Doar ochii mari şi negri
încă îmi mai trădează curiozitatea,
îndrăzneala şi dorinţa de a ajunge
undeva. De a ajunge la ea.
Trebuie să lupt! Trebuie să înot
împotriva curentului deşi nu sunt
obişnuit cu această istovitoare luptă
cu apa! Am nevoie de energie! Am
nevoie de ea!!!!!!!!!!!!
După un drum anevoios şi istovitor,
lovindu-mă de pietre, ademenit de
mreje (plase pescăreşti), pândit de
fantasme acvatice şi rătăcind
printr-un labirint de râuri şi tuneluri am ajuns în fântâna din curtea cetăţii, cetatea Lipovei prin anul
1700.
Mă simt ca într-un acvariu imens.
Îmi caut libertatea ca şi prizonierul
ce a săpat fântâna. Aud glasurile
copiilor ce se zbenguie pe străzile
pietruite ale cetăţii, aud gâlceava
comercianţilor turci din bazar (Ştiţi
voi copii ce este un bazar?... Nu ştie
nimeni? Este o zonă comercială de
tip oriental, cu tarabe şi prăvălii în

care se vând fel de fel de obiecte).
Abia disting zgomotele ritmice
ale clopotelor bisericii şi cântarea
muezinului (preot musulman care
anunţă ora rugăciunii) din moschee
(adică lăcaşul de cult islamic, un fel
de biserică turcească).
Dacă aş putea mirosi probabil că
aerul ar fi impregnat de mirosuri
orientale atât de familiare… ambră,
piper negru, iasomie, dafin.
Vă întrebaţi cumva cum arată
prinţesa mea, prinţesa inimii mele?
Nu aş avea cuvinte să vă descriu.
Luminează în întuneric ca o floare
de mină! Este radioasă, zveltă, aparent dură dar mângâietoare. Este
îmbrăcată în giuvaieruri care-i sporesc frumuseţea, emană lumină şi
viaţă. Mă atrage!!!!!!!!!!!!!
- Trebuie să supravieţuiesc în
această fântână, un copil încearcă
să mă prindă, dar alunec de fiecare
dată din mâinile firave ale acestuia.
Sunt zglobiu şi alunecos.

Istovit, sunt prins în cele din
urmă de copilul cu o inocenţă
zburdalnică. Se joacă cu mine, mă
scapă, mă ridică, apoi aleargă pe
coridoare întunecate şi mă duce în
camera prinţesei. O zăresc şi-mi
pare măreaţă, de neatins.
Copilul mă alintă fin, ridică cu
mâna stângă un obiect imens lăsat
pe scrin (adică un fel de dulăpior
cu mai multe sertare suprapuse),
apoi mă stropeşte de trei ori cu
apă sfinţită adusă de la mormântul sfânt, din acea sticluţă pe care
desluşesc un motiv minunat. Este
vorba despre arborele vieţii, cel care
face legătura între cer şi pământ, cel
care dă trăinicie, cel ce mă poate
readuce la viaţă.
Apoi
copilul
îmi
şopteşte:
Peştişorule, peştişorule, te rog frumos redă-i fericirea prinţesei!
Şi deodată… minune mare! Aripioarele au început să-mi crească. Mă

doare prelungirea parcă infinită a
acestora. Voalul lor devine dens,
rigid, simt cum sângele începe
să circule în prea noile vene, alimentând născuţii muşchi. Simt că
am putere. Cred… sigur pot să mă
ridic!!! Îngenuncheat mă sprijin de
copil, mă ridic mândru. Sunt iarăşi
eu în regăsitele veşminte aurite, cu
regăsita coroană şi cu aceeaşi ochi
negri ce-şi caută jumătatea.
Şi iat-o!!!
Copii… ce caută aici un peştişor
auriu venit dintr-un ţinut atât de
îndepărtat?
Răspunsul este simplu……….îşi
caută prinţesa.
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Grupul ţintă: grup de adulţi
Tipul programului : storytelling
Acţiunea se petrece într-un complex muzeal, care are mai multe
săli de expoziţie. Scenariul poveştii
noastre este imaginat a se desfăşura
în trei săli situate în vecinătate una
de cealaltă.
Echipa şi obiectele ei
Florina Diaconu – Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier [colţ de mamut] În
formaţiunile sedimentare, de vârste
diferite, din judeţul Mehedinţi se
găsesc resturi fosile care atestă viaţa
din trecutul geologic şi condiţiile de
mediu în care au trăit vieţuitoarele
respective.
Exemplar de Mammuthus trogontherii descoperit în anul 1969,
în sud-estul localităţii Batoţi,
judeţul Mehedinţi, în urma unei
ploi torenţiale când au apărut la
suprafaţă resturi fosile (14 frag-

mente), mamutul avea următoarele
dimensiuni: înăţime – 4 m, lungime
– 6m şi fildeşul – 3 m lungime,
greutate – aprox. 10 tone.
Cristina Ioana Felea – Muzeul
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
[costum popular de femeie, zona
Hodoşa, jud. Harghita]
Liviu Zgârciu – Muzeul Naţional
al Unirii Alba-Iulia [craniu din neolitic - descoperit la începutul anilor ‘70 în localitatea Livezile (jud.
Alba); aparţine unei femei în vârstă
de 35-40 de ani, care a suferit o
trepanaţie acum mai bine de 4.700
de ani specialiştii consideră că
această operaţie, având dimensiunile de 12,2/7,3 centimetri, în urma
căreia pacienta a supravieţuit, este
cea mai mare de acest gen efectuată
în Europa, în Epoca Bronzului]
ovestea
(O tânără îmbrăcată în costum
popular îşi face apariţia în sala de

expoziţie etnografică, se opreşte
în faţa unui manechin şi scoate un
oftat prelung)
Lia: Ufff….Ia uitaţi ce mi-a făcut şi
păgânul asta şi era aşa de frumoasă
iia asta, şi mai ales veche. O am
de la bunica, nu-i aşa că are culori
frumoase şi e frumos cusută? Negru şi roşu, specific zonei Hodoşa,
judeţului Harghita. Şi o îmbrăcam
doar de sărbători, ca şi azi de Sf. Ilie,
când s-a făcut hora în sat. Mai bine
nu mă duceam, că uite ce am păţit
azi. În toiul horei îşi făcu apariţia o
ceată de turci. Unul dintre ei, mai
oacheş, nu are ce face şi hop să mă
ia tocmai pe mine la dans.
Eu nimic, deee, cum să mă duc cu
un turc, să mă vadă tot satul. Turcu’
nu şi nu, hai la dans, la dans, până
ce frate-meu se băgă între noi şi de
acolo începu tămbălăul. Iatagane,
topoare, tot arsenalul, o nebunie,
abia am scăpat .
-Off! Ce mă fac, că vin ăia după
mine?
(se uită în spate speriată apoi spre
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public)
Lia: Aaa, cred că nu m-am prezentat. Mă cheamă Lia, ştiu, un nume
ciudat pentru zona asta, dar ai mei
se trag de pe langă Aiud, Alba, dintr-un sat, Livezile.
-Hopa! Am găsit soluţia să scap de
turc, plec la matuşa Similia, de la
Livezile.
(Personajul se deplasează în sala
următoare unde, printre vitrine ce
conţin artefacte din epoca bronzului, se află un tânar aşezat la un birou. Acesta poartă un melon şi un
sacou ponosit şi stă aplecat peste
nişte oase:)
Lia: Servus!
Horea: Servus!
Lia: Poţi să-mi zici unde e casa
mătuşii Similia Popii?
(Tânărul se ridică de la birou şi
întinzând mâna spune:)
Horea: Pe aici oamenii fac mai întâi
cunoştinţă unii cu ceilalţi! Horea
mă cheamă.
Lia: Pe mine Lia.
Horea: A, eşti de pe aici?
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Lia: De unde ţi-ai dat seama?
Horea: Păi pe toate fetele de pe aici
le cam cheamă Lia.
Lia: Aha, frumos, dar cu oasele alea
de acolo, ce faci?
Horea: O ciorbă (râde). Am glumit.
Sunt oase pe care le-am găsit sus pe
deal, dar dacă vrei şi tu, să ştii că
mai găseşti (se întoarce către una
din vitrine, în care se găseşte un
craniu şi spune):
Horea: Uite craniul ăsta l-am găsit
acum 20 de ani, era spart în zeci de
bucăţi, dar l-am refăcut şi uite ce a
ieşit.
Lia: Da, da! Dar o bucată tot nu ai
găsit-o, că uite ce găurică e acolo!
Horea: Şi eu am crezut asta, până
acum un an când, surpriză, a trecut
un tip cu o fustă ciudată, zicea
că e de prin Edinburgh, şi a văzut
craniul. Individul zicea că-i doctor şi mai zicea că acest craniu a
aparţinut unei femei cam de 35 de
ani, care a trăit acum mai bine de
4000 de ani şi că această gaură este
o operaţie, trepanaţie cum se zice

ştiinţific, făcută din cauză că femeia
avea epilepsie şi îi speria pe ceilalţi
atunci când avea convulsii, aşa că
se hotărâră să-i facă o gaură în cap,
să iasă pe acolo duhul cel rău, ce o
bântuia.
Horea: Doctorul mai zicea că n-a
mai văzut nicăieri prin Europa o
trepanaţie atât de mare.
Lia întreabă întorcându-se spre birou:
Lia: Dar cu oasele de acolo, în afară
de ciorbă, ce mai faci cu ele?
Horea: Le duc la un colecţionar de
oase, de loc de pe lângă Dunăre şi
care plăteşte bine pe ele.
Lia: Vai ce fain! Şi eu aş avea nevoie
de nişte bani, că vreau să mă stabilesc pe aici.
Horea: Uite, dacă-s valoroase aceste
oase, îţi dau jumătate din bani. Tu
aşteaptă aici că mă întorc.
(Horea intră în cea de-a treia sală,
unde sunt expuse nişte fosile. În faţa
unui fildeş de mamut, cu o lupă în
mână, o doamna pufăie nervoasă,

vorbind încontinuu:)
Colecţionarul: Mammuthus trogontheri! Mammuthus trogontheri!
Sigur e ăsta. Şi auzi domnule, tocmai la Batoţi, lângă Dunăre să-l
găsim. Şi ce noroc! De fapt, noroc
cu ploaia şi cu alunecarea de teren,
care le-a scos la iveala, dar şi cu
ţăranii ăştia de treaba. Bine că nu leau dat la câini şi mi le-au adus mie.
(Cu o faţă satisfacută continuă:)
Şi nici nu mi-au cerut bani.
(Îndată ce sesizează intrarea lui Horea se întoarce spre el şi-l întreabă:)
Colecţionarul: Ce-i cu tine aici?
Horea: Nu mă mai ţii minte?
(Colecţionarul, uitându-se lung,
pare a-l recunoaşte şi spune:)
Colecţionarul: Aaa, tu eşti!
Horea: Da, eu sunt!
Colecţionarul: Bine, bine (spune
grăbindu-se), iar mi-ai adus ceva,
sper că nu porcării ca şi data trecută.
(Horea îi întinde doua oase
colecţionarului, acesta le ia şi începe să le cerceteze mormăind.)
Colecţionarul: De unde le ai?

Horea: De pe un deal.
Colecţionarul: Drăcia dracului, şi
acolo au ajuns …
Horea: Cine a ajuns?
Colecţionarul: Mammuthus trogontheri…La cât era de mare - 6
m lungime, peste 4 m înalţime, cu
un fildeş de 3 m şi mai cântarea şi
10 tone, cam cât 2 elefanţi de azi şi
bătrân de peste 2 milioane de ani…
Sigur şi ăsta a fost vânat, ai naibii
oameni pe atunci, cu bâte şi pietre
să atace ditamai dihania. Da, dar
erau şmecheri, se aduna tot satul
şi începeau să-l fugărească, şi ăia
fraieri se credeau păsărele, încercând să zboare peste prăpăstii.
Horea: Dar e adevărat că au dispărut
din cauza asta?
Colecţionarul: Ei, nu numai, şi vremea a contribuit la dispariţia lor.
Au început glaciaţiunile, a dispărut
iarba şi nu au mai avut ce mânca.
Horea: Bine, bine, dar oasele astea
sunt valoroase?
Colecţionarul: Astea nu-s valoroase,
că nu mi-ai adus molarii, fără ei nu

pot să identific specia, dar totuşi hai
să-ţi dau ceva şi pe astea.
Personajul Horea ia banii daţi de
colecţionar şi părăseşte sala.
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1. Sceneta Dama cu evantaliu
Felicitări pentru proiect şi pentru programul de la Arcuş, sunt sigur că va
produce efecte de durată în programele educaţionale din muzee. (Ovidiu
Baron)
Mi-a plăcut experienţa, mi-a plăcut locaţia aleasă pentru desfăşurarea
proiectului şi am să pun în scenă povestea scrisă de echipa noastră, de
îndată ce o să am fonduri şi expoziţia potrivită pentru a putea adapta puţin
scenariul (cel mai probabil anul viitor). (Fănica Gherghe)
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2. Sceneta Pipa, aurul negru şi o fată de aur
Iniţial ne-am gândit la trei personaje (Csongor, Hans şi Ilie/un ungur, un
neamţ şi un român) care să stea la o “şuetă” şi să povestească fiecare despre
un obiect. Numai că, în felul acesta devenea o scenetă cu trei personaje şi
informaţiile păreau mai greu de înserat(…) Am căutat iniţial şi conflicte
dramatice , gândindu-ne la tot felul de elemente gen “Mioriţa”, dar până la
urmă, din cauza portretului lui Grigorescu, care înfăţişează o tânără fată
frumoasă şi melancolică, a apărut elementul romantic, apoi iubirea, şi
ne-am hotărât să ne axăm pe ele. Povestea ce se contura nu avea un conflict
sau un element dramatic ce se cerea rezolvat. Avem în schimb un şir de
întâmplări (ce se leagă foarte bine între ele) care produc o serie de efecte ce
conduc la o surpriză (am ieşit puţin din “schema” unei poveşti, dar până la
urmă ne-am gândit că poveştile pot fi de mai multe feluri). (Alice Neculea)
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De la început am fost cucerită de ideea de a construi povestea pe scheletul
baladei “Mioriţa”, cu atât mai mult cu cât ne adresam unor studenţi străini
pe care doream să-i familiarizăm cu specificul nostru românesc. Ideea cu
sasul, ungurul şi românul încearcă să păstreze personajele din baladă, fără
ca intriga să ducă la evenimente violente asemănătoare poeziei populare.
Mi-ar fi plăcut să punem şi câteva versuri în povestire care să amintească
de versiunea originală a baladei, dar probabil că publicul nostru, studenţii
străini, nu ar fi vibrat din necunoştinţă de cauză, neştiind tradiţiile noastre
păstrate în versuri. Pe ansamblu, povestea a fost credibilă chiar dacă cele
trei obiecte alese au fost atât de diferite. Acestea au fost puse în valoare
printr-o realizare artistică reuşită. (Gabriela Tănăsescu)
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3. Povestea Regăsirea
În echipa mea cel mai drăguţ moment a fost unirea fotografiilor, a obiectelor
aduse cu noi, şi încercarea de a contura o poveste, care pe parcurs şi-a
schimbat puţin conturul şi care a eliminat chiar şi unele dintre personaje.
Ideea a rămas însă aceeaşi , o poveste de dragoste între o frumoasă
prinţesă « de piatră » şi un prinţ minunat, « peştişorul de aur ». (Corina
Dubestan)
Cum a luat naştere povestea noastră... După împărţirea pe grupe, ne-am
îndreptat toţi patru: eu, Corina, Alexandru şi Ciprian, spre locul ales de noi
- “la buturugă”. Ne-am aşezat pe scaune, am pus fiecare cele patru obiecte
(foile cu obiecte) pe buturugă şi am început să ne gîndim. Fiindcă obiectul
lui Ciprian semăna perfect cu o prinţesă (o floare de mină - stibina),
ne-am gândit să facem o poveste cu o prinţesă şi un prinţ. Iniţial prinţul,
transformat de o vrăjitoare în peşte, se numea prinţul Albert. Prinţesa
Stibina era sortită unei alte inimi. Apărea şi un căpcăun care o închisese
pe prinţesă într-un turn. Toate se întâmplau în cetatea Lipova. Noi am
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descris obiectele foarte bine şi le-am integrat în poveste. Cred că au mai
fost detalii, dar sunt scrise pe foile rămase la Alexandru (ciornele). Fiind
foarte multe personaje, am renunţat la povestea iniţială şi am creat o alta,
dar descrierile despre obiecte au rămas în linii mari aceleaşi, doar firul epic
l-am schimbat. Am schimbat numele personajelor, locaţia a rămas aceeaşi,
a dispărut căpcăunul, iar produsul final a fost povestea “Regăsirea”. A fost
o experienţă plăcută, chiar ceva nou pentru mine; aţi fost nişte oameni
minunaţi. (Florin Munteanu)
Poate că cel mai “simpatic” moment a fost cel în care ne-am pus piesele laolaltă şi am încercat să ţesem o poveste a cărei logică să poată fi
decodificată de copii de 8 – 10 ani (publicul nostru ţintă). Selecţia dintre
cele trei piese cred că o făcuse deja fiecare dintre noi. Aveam din start un
peştişor auriu, o superbă floare de mină, un cadru spaţial şi temporal, cetatea Lipovei, şi o sticluţă cu un motiv central incizat: arborele vieţii. La
un moment dat am căzut în capcana detaliilor (aveam personaje malefice:
vrăjitorul/căpcăunul/temnicerul, prinţul Robert cel Rău, personaje vrăjite:
prinţul – peştişor, prinţesa din piatră şi un personaj salvator: pisica; şi să
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nu uităm de slujnică şi povestitor). După ce am ascultat de sfaturi şi am
schimbat perspectiva (prinţul peştişor devenind povestitorul, iar prinţesa
devine mobilul acţiunii – “Trebuie să lupt să ajung la ea”, spune Auratus),
situaţia s-a limpezit, iar firul narativ a urmat de la sine. Nu există o reţetă
magică a poveştii… În cazul nostru obiectele s-au legat perfect şi şi-au spus
singure povestea sau cel puţin o variantă a acesteia. (Alexandru Chiselev)
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4. Sceneta Între epoci
Participarea la aceste cursuri a fost pentru mine o experienţă inedită, o
provocare, pur şi simplu o dezinhibare, de care nu puteam trece. Am remarcat interactivitatea cursului, o modalitate foarte bună şi creativă de a
te ţine „mereu în priză”. Nici nu ştiam când trece timpul. Toate exerciţiile
au fost pregătitoare şi premergătoare pentru partea aplicată, crearea
poveştilor noastre, îmbunătăţite cu poveştile altor obiecte de la alte muzee. Sunt convinsă că, fără demostraţia actorului şi excerciţiile făcute în
avanpremieră, povestea nostră nu ar fi fost aşa de bine conturată. Prima
etapă în realizarea poveştii a fost, în cazul nostru, prezentarea obiectului individual, găsirea unei legături între obiecte şi, pentru a face cât mai
atractivă povestea, am insistat în descrierea obiectelor legându-ne de o
întâmplare mai intresantă. Trecerea de la un obiect la altul a fost destul
de dificilă pentru că erau obiecte din perioade diferite şi zone diferite. De
aici a venit şi titlul, unul sugestiv: „Între epoci”. După mai multe încercări
am găsit totuşi o conexiune destul de plauzibilă între obiecte. Consider
că, pentru plublicul ţintă pe care ni l-am ales, cei care erau de faţă, textul
poveştii a fost clar, explicit, cu destul informaţii pentru ascultători şi
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uneori amuzant. Abia aştept să reamenajăm expoziţia de bază şi să aplic
ceea ce am învăţat participând la cursurile proiectului „Fiecare obiect
spune o poveste”! (Florina Diaconu)
S-a pornit de la prezentarea obiectelor aduse de fiecare 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 păstrat în cea finală, însă
am căutat să se lege între ele printr-un fir epic plăcut şi interesant. Fiecare
dintre noi am decis să fie un personaj care să-şi prezinte propriul obiect
în poveste, deoarece îl cunoştea cel mai bine. Astfel am devenit personaje
care interacţionau în cele trei săli de expoziţie. Pentru a atrage publicul
ne-am gândit să inserăm şi anumite glume, care să ofere vizitatorilor o
bună dispoziţie, astfel încât informaţiile despre cele trei obiecte să fie mai
uşor de reţinut. De la ideea iniţială şi până la sfârşit nu am schimbat foarte
multe. Am păstrat personajele, poveştile. Am pus pe hârtie întreg scenariul
şi, la final, am făcut lectura acestui text pentru a ne da seama dacă frazele
se leagă, dacă sună bine pentru vizitatori. Reacţia celor care au asistat la
scenetă a fost bună, s-a râs, s-au prezentat bine obiectele în poveste, cu detalii suficiente pentru un public care nu era de specialitate. (Cristina Felea)
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