AGENDA CULTURALĂ PENTRU ANUL 2020
I. PROGRAM MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (SESIUNI, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE)
Nr.
crt.

1.

Proiectul

„Istorie, Cultură şi Cercetare”,
ediţia a IV-a

Organizator/Colectiv

Organizatori: Dumitru-Cătălin
Rogojanu, Gherghina Boda în
colaborare cu Asociaţia de Istorie
Balcanică din Bucureşti.

Data

Loc de
desfăşurare

Octombrienoiembrie

Deva

Data

Loc de
desfăşurare

Scurtă descriere a proiectului

Alte detalii

Conferinţa internaţională, aflată la cea de-a IV-a
ediţie, în acest an va fi organizată fără prezență la
dezbateri. Specialişti din ţară şi străinătate vor
comunica organizatorilor materialele științifice care
cuprind rezultatele cercetării efectuate în diverse
domenii (istorie, antropologie, etnologie, filosofie,
Conferinţă
artă etc.). Toate aceste materiale vor fi publicate în internaţională
volumul IV al conferinței, fapt care va permite
promovarea informaţiilor ştiinţifice şi în rândurile
publicului larg prin prezenţa acestui volum în diverse
biblioteci din ţară şi străinătate, multe articole fiind
scrise în limba engleză..

II.PROGRAM EXPOZIŢII (TEMPORARE ȘI PERMANENTE)
Nr.
crt.

Proiectul

1. Proiectul „Exponatul lunii”

Organizator/Colectiv

Muzeul Civilizației Dacice şi Romane 2020, lunar
Coordonator: Ardeu Adriana în
(12 micro –
colaborare cu toate secțiile Muzeului expoziții)
Civilizației Dacice și Romane
1

Deva

Scurtă descriere a proiectului

Alte detalii

Valorificarea patrimoniului deținut de Muzeul Expoziție
Civilizației Dacice și Romane.
temporară

2.

3.

Expoziție de ceramică a artistei Geanina MCDR – Secţia de Istorie şi Artă
Luminița Vataman

„Neutral” - Expoziţie aniversară de
pictură

4. „Magna …Caricaturia”

iunie - iulie

MCDR – Secţia de Istorie şi Artă
Coordonator: Pantea Diana
Colectivul de organizare: Georgeta
Iulie - august
Deju, Adrian Stroia, Grigore Urechiat
Partener/Colaborator: Pictorul Mircea
Popiţiu

MCDR – Secţia de Istorie şi Artă
Invitat - artistul caricaturist LIVIU
STĂNILĂ
Coordonator: Georgeta Deju; Echipa: August Diana Pantea, Viorel Papp, Adrian
Septembrie
Stroia, Grigore Urechiat.

2

Brad

Deva

Expoziția cuprinde piese de prelucrare artistică după Expoziție
ceramica arhaică
temporară
Expoziţia de pictură, intitulată: „Neutral”, cuprinde
piese de pictură realizate de artistul Mircea Popiţiu.
Cele 33 de piese sunt realizate în tehnică mixtă şi
sunt lucrări de o deosebită îndemânare artistică
prezentând universul interior al lui Mircea Popiţiu.
Imaginile create sunt rezultatul tuturor experienţelor
trăite, în dialog interior realizat pe palierul Expoziție
subconştientului primitiv se doreşte o expoziţie în temporară
care lucrările să prezinte doar o călătorie
psihanalitică în interiorul propriului subconştient, nu
de puţine ori artistul se arată aproape brutal afectat
de răutăţile prezente în lumea înconjurătoare,
rămânând neutru faţă de acestea şi de tot ce-l
înconjoară.
Manifestările artei sunt infinite, iar una dintre
manifestări este cea a caricaturii. Caricatura este un
gen aparte al artelor vizuale și reprezintă o
persoană sau o situație printr-o exagerare
intenționată a unor trăsături sau caracteristici, în
scopul satirizării, ridiculizării sau atragerii atenției.
Funcțiile esențiale ale caricaturii au scopul de a
destinde, de a amuza, caricatura de calitate
esențializând într-o singură formă vizuală ceea ce
nu poate fi rostit de cuvinte. Municipiul Deva se
bucură de prezența printre locuitorii săi, a unui
caricaturist de talie internațională, Liviu Stănilă.
Expoziţie
Dumnealui nu mai are nevoie de recunoaștere în
temporară
domeniu, însă socotim că meritele sale îl situează
cu onoare în galeria artiștilor hunedoreni cărora
trebuie să le fim recunoscători pentru calitatea de
ambasador cultural al românilor. Aducerea în atenție
a unei categorii de artă mai puțin prezentă în
muzee, caricatura. Totodată se dorește valorificarea
personalității artistului caricaturist Liviu Stănilă,
multiplu premiat în cadrul saloanelor de umor și
caricatură desfășurate atât pe plan național cât și,
mai ales, pe plan internațional. Dintre acestea
menționăm participările saloanele de caricatură din
anul 2019 din România (Deva, Bacău, Buzău, Gura

5.

6.

7.

8.

Coordonator: Bodó Cristina
Echipa de realizare a expoziției:
Codrea Ionuț-Cosmin, Rus Gabriel
„140 de ani de la înființarea Societății de
Echipa de realizare de mai sus,
Istorie și Arheologie a Comitatului
echipa tehnică (Bianga Ioan,
Hunedoara”
Posteucă Constantin), serviciul
Contabilitate și compartimentul
Achiziții Publice.

Muzeul de Istorie Locală și Etnografie
Brad/ Muzeul Civilizației Dacice și
Romane Deva
- Dușan Bujor
Invitați: instituții și primării din Brad și
„Poezia frunzei” - Expoziția de fotografie
împrejurimi, școlile gimnaziale și liceul
din localitate, etc.
Coordonatorul şi echipa de realizare
şi implementare a proiectului: Monica
Dușan și Adriana Adam.
Responsabil: Popiţiu Ioana
„Restituiri istorice”
Colectivul Secţiei de Restaurare,
Obiecte restaurate în Laboratorul de
Investigaţii, Conservare, Deva
restaurare al MCDR în anul 2020
Colaboratori: Secția de Marketing și
Relaţii cu Publicul
MCDR Deva:
„Producția ceramică în Munții Orăștiei”
Cristescu Cătălin– coordonator; Bodó
Cristina, Tutilă Oana, Barbu Ioana,

Noiembrie –
decembrie

Deva

Humorului), Brazilia, Turcia, Serbia, Portugalia,
Norvegia, Macedonia, Italia. Vor fi expuse circa 60
de caricaturi, care ulterior vor fi donate muzeului de
către artist, mai precis colecției de artă a MCDR.
În 2020 se împlinesc 140 de ani de la înființarea
Societății de Istorie și Arheologie a comitatului
Hunedoara, care a avut ca scop salvarea și
protejarea patrimoniului comitatului. În cadrul
acesteia s-au organizat un muzeu, care, peste 40 de
ani, s-a transformat în muzeul județean. Astfel,
pentru istoria muzeului devean ar fi important să
marcheze această aniversare, care atestă vechimea
și importanța sa în cadrul instituțiilor de acest tip din
Expoziție
țară. Expoziția își propune să aducă în fața
temporară
publicului cele mai importante evenimente și
personalități din istoria de 40 de ani a Societății de
Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara; va
cuprinde, în primul rând, panouri cu informații și
imagini referitoare la subiectul propus, iar în câteva
vitrine vor fi expuse documente din colecția de
Istorie a MCDR, cu referire la istoria acestei
Societăți, respectiv piese și cărți provenind din
patrimoniul Societății.

Brad

Seria de fotografii realizate de Bujor Dușan, are ca
temă centrală fragilitatea frunzei și a firelor de iarbă
surprinse mai ales, în plină iarnă. Artistul le
Expoziţie
surprinde în ipostaze cu o înaltă încărcătură
temporară de
artistică, plină de lirism și melancolie. Mai mult,
fotografie
utilizând noile tehnici de prelucrare pe calculator,
aceste mici fragmente de natură, ni se prezintă întrun cadru și într-o culoare inedită.

01.11.2020 –
30.11.2020

Deva

Expoziție cu obiecte restaurate pe parcursul anului Expoziție
2020
temporară

Decembrie
(12 luni)

Deva

Eveniment prevăzut în perioada de sustenabilitate a
Expoziție
proiectului Când viața cotidiană antică devine
temporară
patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală

Octombrie 2020 martie 2021
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Codrea Ionuț – membri
Parteneri/colaboratori/ invitaţi: UTCN,
MNIT, UBB

9.

Salonul de iarnă – Ediția a IV-a

și contextualizarea artefactelor dacice din Munții
Orăștiei, PA 16/RO 12, Mecanismul Financiar SEE
2009-2014 având ca scop promovarea repertoriului
ceramic din Munții Orăștiei pentru publicul larg și de
specialitate în mediul online, presa locală prin afișe,
interviuri mass-media.
Începând cu anul 2017 Muzeul Civilizației Dacice și
Romane Deva a găzduit Salonul de iarnă, intitulat
Ipostaze informale, o expoziție organizată în
parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi
Hunedoreni (AAFH) și sub patronajul Asociației
Artiștilor Fotografi din România (AAFR). Expoziția a
cuprins 18 lucrări de mari dimensiuni (100 x 70 cm),
realizate de către tot atâția artiști fotografi.
Evenimentul a continuat în decembrie 2018 cu ediția
a II-a, denumită FOTOnarațiuni, pe simeze fiind
prezenți 26 de autori, fiecare cu câte o lucrare.
Agenda Culturală a MCDR prevede pentru luna Expoziţie
decembrie a acestui an vernisarea celei de-a III-a temporară
ediții a Salonului de iarnă, astfel încât evenimentul
poate deveni o tradiție în peisajul cultural
hunedorean, dar nu numai, prin organizarea lui și în
anii următori. Expoziția este un prilej de întâlnire cu
arta fotografică hunedoreană care adună
preocupările diverse ale artiștilor fotografi
profesioniști din cadrul acestui județ. Autorii au
reprezentat și reprezintă cu succes arta fotografică
hunedoreană în cadrul celor mai prestigioase
saloanele internaționale din întreaga lume, astfel
încât considerăm că este necesar ca fotografiile lor
să fie cunoscute și de publicul local.

MCDR în colaborare cu Asociația
Artiștilor Fotografi Hunedoreni
Coordonator: Iancu Iosif Daniel;
Echipa: Diana Pantea, Adrian Stroia, Decembrie 2020 –
Deva
Grigore Urechiat, Grigore Roibu
Ianuarie 2021
(președintele AAFH).
Echipa de organizare: Iancu Iosif
Daniel;

III. PROGRAM EVENIMENTE CULTURAL – EDUCAŢIONALE, ALTE EVENIMENTE
Nr. crt.
1.

Proiectul
Comemorarea eroului național Avram
Iancu (Amenajarea Complexului de
monumente Țebea)

Organizator/Colectiv
Secția de Artă și Istorie Deva

Data
Septembrie
4

Loc de
desfăşurare

Scurtă descriere a proiectului

Alte detalii

Țebea

MCDR în fiecare an are îndatorirea de a renova și
redecora interiorul Complexului de monumente
Țebea. În acest an se va realiza doar schimbarea
materialelor textile decorative (tricolor) de pe cei 5

Eveniment
culturaleducațional

2.

Proiectul „Spurius, ghidul tău virtual”

Cristina Maria Mitar

3.

„Noaptea muzeelor”:

Muzeul de Istorie Locală și
Etnografie Brad/ Muzeul Civilizației
Dacice și Romane Deva
Parteneri/colaboratori/invitaţi:
poeții populari din zona Bradului,
meșteri populari/Invitați: Școlile
gimnaziale și liceul din localitate, etc.
Echipa care va organiza evenimentul:
Monica Dușan, Adriana Adam,
Georgeta Deju, Diana Pantea

4.

„Noaptea Muzeelor”

MCDR - Secția de Marketing și
Relații cu Publicul în colaborare cu
toate secţiile de la sediul central

5.

Diverse evenimente și manifestări
dedicate unor zile

MCDR - Secția de Marketing și
Relații cu Publicul

Octombrie

14 noiembrie

14 noiembrie

2020

5

Deva

Brad

Deva

Deva

goruni și mormântul lui Avram Iancu. De asemenea
trebuie înlocuite printurile color de pe gardul de
piatră.
Realizarea unui ghid virtual al lapidariului în Blender
3D. Este necesară achiziționarea unui monitor HD
pentru realizarea personajului, camera tracking etc.
În cadrul manifestării „Noaptea muzeelor” , găsesc
oportună invitarea poeților populari din zonă pentru
a-și recita poeziile în grai local, poezii ce au ca
temă lumea satului zărăndean, obiceiurile și
tradițiile locale, în cadrul unei șezători; De
asemenea vor fi invitați meșteri populari din zonă
care vor face împletituri din nuiele.
Cei care vor vizita muzeul vor putea astfel, să se
bucure de o atmosferă și ambianță specifică satului
de altădată, să urmărească anumite ocupații din
trecut: torsul lânii, cusutul, croșetatul, tricotatul,
depănatul și împletitul nuielelor;
Noaptea Muzeelor este denumirea dată
evenimentului anual cultural patronat de Consiliul
Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al
Muzeelor (ICOM), prin care numeroase muzee, în
parteneriat cu diverse alte instituții de cultură, își
deschid liber porțile, simultan, până târziu în
noapte. Acest eveniment este organizat în sâmbăta
cea mai apropiată de data de 18 mai, data adoptată
de ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor) drept
Ziua Internațională a Muzeelor.
Manifestare dedicate unor zile:
- Ziua Armatei Române – 25 octombrie – depunere
coroană
- Revoluția Română din Decembrie 1989 –
decembrie 2020 – depunere coroană
- Ziua Drapelului 26 iunie 2020
- Ziua Imnului 29 iulie 2020
- Ziua Națională a României 1 decembrie 2020
- Alte evenimente la care MCDR trebuie să participe

Eveniment
culturaleducațional

Eveniment
culturaleducațional

Eveniment
culturaleducațional

Eveniment
culturaleducațional

IV. PROGRAM EDITORIAL
Nr. crt.

Proiectul

Organizator/Colectiv

1.

„Din activitatea Societății de Istorie și
Arheologie a comitatului Hunedoara”

2.

„Revista Sargetia”
Colegiul de redacţie (Redactor
Publicarea revistei Sargetia. Acta Musei responsabil: D. I. Iancu, Secretar
Devensis, numărul XI, serie nouă, 2020 redacție: G. Deju);

3.

„Istorie, Cultură şi Cercetare” volumul IV

C. Bodó

Gherghina Boda și Dumitru-Cătălin
Rogojanu

Data
noiembrie

Perioada de
depunere a
manuscrisului:
decembrie

noiembrie decembrie

Întocmit:
Secţia de Marketing şi Relaţii cu Publicul
Şef Serviciu,
Ştefan Mihaela Dorina

Loc de
desfăşurare

Scurtă descriere a proiectului
Publicație ”Din activitatea Societății de Istorie și
Arheologie a comitatului Hunedoara” – costuri
estimate: 6000 lei, termen depunere manuscris:
trimestru 4 al anului 2020 (noiembrie 2020)
În anul 1937, prin grija dr. doc. Octavian Floca, sub
egida muzeului, a apărut revista Acta Musei
Regionalis Devensis – Sargetia, care s-a impus
repede în rândul specialiştilor. Iniţiativa lui Octavian
Floca, deşi s-a impus oarecum cu dificultate, a
devenit un punct de referinţă în domeniul cercetării
ştiinţifice; Editura Mega. Tiraj: 220 exemplare.
Conferinţa internaţională, aflată la cea de-a IV-a
ediţie, în acest an va fi organizată fără prezență la
dezbateri. Specialişti din ţară şi străinătate vor
comunica organizatorilor materialele științifice care
cuprind rezultatele cercetării efectuate în diverse
domenii (istorie, antropologie, etnologie, filosofie,
artă etc.). Toate aceste materiale vor fi publicate în
volumul IV al conferinței, fapt care va permite
promovarea informaţiilor ştiinţifice şi în rândurile
publicului larg prin prezenţa acestui volum în
diverse biblioteci din ţară şi străinătate, multe
articole fiind scrise în limba engleză..

Manager,
Țolaș Liliana

6

Alte detalii
Volum

Volum

Volum

