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În luna noiembrie a anului 2009 la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni poate fi vizitată o 

nouă expoziţie tematică: ,,Portrete". 
Organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Buzău expoziţia reuneşte peste 35 de tablouri cu 

tematica comună PORTRETUL. Portretul ca operă de artă a apărut în pictura românească la început de 
secol XIX, când influenţa occidentală şi-a făcut simţită din ce în ce mai pregnant prezenţa în spaţiul 
românesc. 

Realizate de artişti reprezentanţi ai picturii româneşti din secolul XX, tablourile sunt diferite ca 
stil, cromatică, suport şi tehnică artistică. Ele au fost grupate pe 2 săli, primele fiind reprezentări ale 
ţăranilor români din diferite zone etnografice ale ţării, în timp ce tablourile expuse în a doua sală 
prezintă printre altele portrete ale părinţilor, rudelor artiştilor dar şi autoportrete ale pictorilor. 

În completarea expoziţiei MNCR organizează şi un atelier de creaţie, în cadrul căruia, sub 
îndrumarea specialiştilor din muzeu şi cu ajutorul unor materiale auxiliare, copiii şi elevii pot picta ei 
înşişi portrete. Astfel, propunem organizarea a două tipuri de ateliere: 

realizarea de către elevi a unor portrete imaginare 
alegerea unui portret din expoziţie şi încercarea de reproducere a acestuia 

De asemenea, aşteptăm propuneri din partea profesorilor de specialitate, pentru organizarea de 
ateliere Acare să răspundă cerinţelor acestora. 

In ceea ce priveşte materialele folosite de elevi în cadrul acestor ateliere, acestea sunt 
puse la dispoziţia elevilor de către MNCR. Atelierele se organizează GRATUIT şi elevii pot lua cu ei 
portretele pictate. Cele mai reuşite portrete vor fi expuse, cu acordul elevilor care le-eau realizat, pe 
întreaga durată de desfăşurare a expoziţiei, iar cei mai talentaţi vor fi premiaţi. 

De asemenea oferim posibilitatea profesorilor de desen de a-şi susţine orele în sălile 
muzeului. 

Atât atelierele cât şi orele de specialitate susţinute de profesori în sălile de expoziţie se 
organizează pe bază de PROGRAMARE, deoarece spaţiile noastre sunt reduse şi dorim să evităm 
suprapunerea mai multor grupuri de elevi. Menţionăm că programarea este necesară pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a vizitării expoziţiei şi a atelierelor, perioada de vizitare fiind foarte scurtă. 

Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni până la sfârşitul 
lunii noiembrie 2009. în cazul în care cererea din partea şcolilor, a profesorilor de desen dar şi a altor 
cadre didactice va fi mare, expoziţia şi atelierele se pot prelungi până în luna decembrie inclusiv. 

Expoziţia este deschisă publicului de marţi pană sâmbătă, de la ora 9:00 la 17:00, duminică 9:00 
- 15:00, preţul biletului de intrare fiind de 2 lei pentru adulţi şi 1 leu pentru elevi. Prezentarea expoziţiei 
va fi asigurată în mod gratuit pentru fiecare grup de elevi. Profesorii însoţitori nu plătesc taxa de intrare. 

Pentru mai multe informaţii pot fi contactaţi telefonic 0267/314139 sau prin e-mail muzeografii 
Dan Buzea buzealuci@yahoo.com şi Andrea Deak: deakandrea.rnncr@gmail.com Avem rugămintea să 
transmiteţi această adresă instituţiilor şcolare din judeţ, vizitarea expoziţiei fiind un bun prilej pentru 
aprofundarea cunoştinţelor dobândite de elevi în cadrul orelor de desen. Atelierele vin în sprijinul 
dezvoltării creativităţii şi îndemânării elevilor, oferind totodată o alternativă de petrecere a orelor de 
specialitate în alt cadru decât cel al sălii de clasă. 
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