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Muzeul în aer liber – 
50 de ani de la inaugurare (octombrie 1967)
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Sunt frumoase zilele de toamnă în anul nostru. Un 
calm atmosferic cu un soare potrivit se așterne între 
vară și iarnă. Toamna anului 1967 nu se deosebea de 
această toamnă - și nici de alte toamne. Ceva nou se 
întâmpla însă: Sibiul se pregătea ca, timp de trei zile 
– între 16 și 18 octombrie -, să aniverseze împlinirea a 
150 de ani de existență a Muzeului Brukenthal. Ocazia 
de a aniversa centenarul se ratase din cauza Primului 
Război Mondial. Acum, timpurile pașnice făgăduiau 
trei zile pline de manifestări închinate unui mare 
eveniment cultural.

Încă din 14 octombrie, publicația Flacăra Sibiului 
(care pe atunci apărea două zile pe săptămînă) anunța 
programul acestor zile. Luni, 16 octombrie, de la ora 
20, avea loc concertul inaugural al festivităților susținut 
de Corul “Madrigal” (dirijor Marian Constantin) și de 
Filarmonica de Stat din Cluj (dirijor Mircea Cristinoi, 
la vioară Ștefan Ruha), în sălile baroc ale Muzeului 
Brukenthal.

În a doua zi, după o vizită la Secția de Artă Populară 
a muzeului, dar și la celălalte secții, participanții s-au 

deplasat în Dumbrava Sibiului pentru a inaugura 
Muzeul Tehnicii Populare. Era principalul punct de 
noutate al acestor zile, principala realizare cu care 
Muzeul Brukenthal venea să arunce o punte peste timp.

După inaugurare a urmat ședința festivă a 
aniversării, încheiată seara, la Teatrul de Stat din oraș, 
cu un spectacol folcloric de amatori din regiunea 
Brașov.

În sfârșit, în cea de-a treia zi, pe 18 octombrie, la 
Casa de Cultură, a avut loc o sesiune de comunicări 
consacrate evenimentului.

La manifestări au fost invitate numeroase 
personalități culturale din țară: academicianul Vasile 
Vătășianu, pictorul Maxy Gheorghe Focșa (Muzeul 
Satului), George Protopopescu (director adjunct al 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei), Vlad Ștefan, 
rectorul Institutului Teologic, reprezentanți ai 
autorităților politice și culturale (Ion Popescu Puțuri, 
Pompiliu Macovei, Ion Stoica, Gheorghe Pană) și de 
pe plan local (Aurel Cristea, Constantin Buzdughină), 
specialiști muzeografi de la Muzeul de Artă al R.S.R. și 

The Open Air Museum - 50 Years Since Its Inauguration (October 1967)

The present article is a recapitulation of the fifty years passed from the inauguration of the Open Air Museum 
from Dumbrava Sibiului (in October 1967). The author is the only surviving museographer of the team which has 
started and then developed the Open Air Museum - which was to become the ASTRA Museum and the the ASTRA 
National Museum Complex. The memory exercise represented by the present article is essential for the reconstruction 
both of the historical context and of the theoretical and practical premises in which the ASTRA Museum originated.  

Keywords: history of the ASTRA National Museum Complex, Open Air Museum, 50 years since its inauguration





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
0/

20
17

82

muzeu în aer liber din țară și cel mai mare ca mărime în 
spațiul generos oferit în Pădurea Dumbrava, inițial mai 
mic, dar ajuns acum - adică la inaugurare - la aproape 
100 hectare ca suprafață.

Pe vremea aceea, în oraș exista un singur complex 
muzeal (anume Brukenthal), alcătuit din câteva 
muzee - secții componente (Galeria de Artă, Muzeul 
de Istorie, Muzeul de Științe Naturale, Expoziția de 
Artă Populară), la care se mai adăuga și Biblioteca. 
În 1963 se obținuse acordul înființării unei secții 
în aer liber a complexului, denumit în final Muzeul 
Tehnicii Populare, proiect al șefului secției de Artă 
Populară, Cornel Irimie, și realizat cu aportul unui 
colectiv entuziast de muzeografi, în colaborare cu 
mulți specialiști etnografi, artiști sau arhitecți din țară. 
Încununarea acestui efort era, prin urmare, inaugurarea 
aceasta din 17 octombrie .

În afara complexului, în oraș mai exista și nostalgia 
fostului Muzeu al Asociațiunii, desființat ca nefiind în 
pas cu vremea, ba chiar acuzat cândva de naționalism. 
Pe de o parte, Muzeul din Dumbrava Sibiului, și de 
asemenea secția de Artă Populară existentă în Muzeul 
Brukenthal, se doreau a fi, într-un mod sublimat dar 
recognoscibil ca atare, un reveniment al acestui Muzeu 
interzis al ASTREI (așa cum îl simțea Cornel Irimie); 
pe de altă parte, el reprezenta și un pretext conjunctural 
de coagulare a tradiției muzeografice sibiene după un 
model de transpunere a civilizației populare originând 
în modelul lui Simion Mehedinți (bazat pe cei patru 
piloni de civilizație: ocupații, locuință, îmbrăcăminte 
și transportul resurselor), folosind strict formal în 
plan muzeal conceptul de mod de producție formulat 
în termeni marxiști (ai mijloacelor de producție, mai 
precis). Această îmbinare între tradiție și realitățile 
prezentului a fost înțeleasă ca atare de la bun început 
de către întemeietorul muzeului, elev al sociologului 
de prim-plan Dimitrie Gusti. Toate acestea erau, de 
asemenea, brodate pe ideea lui Romulus Vuia - care, 
în pribegia sibiană a muzeului clujean din timpul 
războiului, determinată de dictatul de la Viena, 
întrezărea posibilitatea refacerii muzeului etnografic în 
decorul Dumbrăvii.

Era un proiect îndrăzneț care folosea, pentru 
a se pune în operă, cadrul existent al Complexului 
Brukenthal; originile proiectului pot fi trasate înapoi 
în timp până în 1957 (secția de Artă Populară), 1961 
(când vin primele semnale ale reactivității  comunității 
științifice românești la idee), 1963 (când se ia decizia de 
înființare) și inaugurarea sa propriu-zisă la 1967, ca o 
materializare a funcției muzeale de punere în valoare a 
patrimoniului cultural, tradițional și specific nu numai 
pe plan științific și de transfer, conservare și restaurare 
- dar și pentru valorificarea sa publică. În amiaza zilei 
de 17 octombrie 1967, la poarta de intrare în muzeu, 
în fața primilor vizitatori cuprinzând participanții 
la manifestări, dar și numeroși sibieni, Cornel Irimie 

prezenta tuturor muzeul, pe panourile și în planul 
desfășurat al sectoarelor sale. Planul cuprindea primele 
32 de monumente din cele 140 ale proiectului integral, 
achiziționate, transferate și reconstruite în cei patru 
ani de intensă activitate pregătitoare a inaugurării 
Muzeului din Dumbrava Sibiului.

Iar pe 18 octombrie, la sesiunea de comunicări, 
același neobosit muzeograf Cornel Irimie expunea 
public rezultatele concrete ale acestor primi ani în 
comunicarea sa privind  civilizația și arta populară în 
Muzeul Brukenthal. 

Muzeul datora lui Cornel Irimie proiectul său 
tematic, care stătea la originea specificității sale, 
inclusiv ca muzeu etnografic în aer liber. Și anume 
un muzeu tematic gândit ca reprezentare concretă a 
civilizației populare sub numele de Muzeul al Tehnicii 
Populare - acesta urmând, în fapt, să se dovedească a fi 
doar o primă expresie a viitorului muzeu care să prindă 
întreaga civilizație populară, și nu numai zona tehnicii 
populare.

Irimie a făcut atunci ceea ce trebuia făcut în 
condițiile vitrege ale vremii, folosind fereastra 
de oportunitate a anilor 60, și anume interesul 
nedisimulat pentru crearea unei rețele de muzee în 
întreaga țară. Profesionalismul său era continuat de o 
echipă de colaboratori de primă mână, care își dovedise 
și anterior profesionalismul prin realizarea expoziției 
de artă populară la nivelul cel mai modern al vremii, 
printr-o prezentare exemplară din punct de vedere 
științific a patrimoniului de artă populară. Acestui 
prim nucleu de specialiști i se adăugase, în anul 1965, 
tânărul Corneliu Bucur - și urma să se completeze, 
în anii următori, cu alți etno-muzeografi. Numele 
acestor primi făuritori ai muzeului de pe lângă Cornel 
Irimie merită și ele menționate cu prisosință: Herbert 
Hoffman, Raymonde Wiener, Hedwiga Rujdea, Ștefan 
Palada, Paul Niedermaier, Cornel Neagu, precum și 
Ion Drăgoiescu, acesta din urmă funcționând detașat 
de la București.

Acești oameni au realizat muzeul cercetând în 
prealabil un teren pe vremea aceea încă generos 
în instalații populare, în condiții deseori dificile, 
rezolvând din mers probleme care încă nu erau 
cunoscute în muzeografia reprezentării în aer liber; 
erau profesioniști  care descopereau valori și care în 
același timp organizau sectoarele muzeului, stația de 
conservare și visau la realizarea întregului său proiect 
tematic. Cornel Irimie reușise, prin eforturile lui 
exemplare, să trezească nu numai interesul unui larg 
cerc de specialiști în artă, sociologie, etnografie, istorie, 
dar să asigure și o colaborare cu muzee și instituții din 
țară, o experiență inedită, cum nu se mai întâmplase 
până atunci în Sibiu. Și, de asemenea, reușise în 
același timp să convingă autoritățile ca ideile sale strict 
teoretice să devină realitate, ceea ce pe atunci nu era 
simplu, dar nici întru totul imposibil. Și tocmai această 




