
AXIS MUNDI #4 DE ARBORIBUS 
Expoziție de DARIE DUP 
3 februarie – 3 martie 2016, Sala Tancred Bănățeanu 
 
Muzeul Național al Țăranului Român vă invită miercuri, 3 februarie 2016, la ora 18, la 
vernisajul expoziției Axis Mundi #4, DE ARBORIBUS, a sculptorului Darie Dup, care va avea 
loc la Sala Tancred Bănățeanu. 
Expoziția Axis Mundi #4 cu titlul distinctiv DE ARBORIBUS, este a patra epoziție personală 
dintr-un ciclu de expoziții militante începute de Darie Dup în 2014, care au ca temă principală 
arborele, copacul, ca semn plastic, ca simbol metafizic și condiția actuală al patrimoniului silvic 
aflat într-un pericol major de distrugere totală, definitivă și ireversibilă. 
În martie 2014, Axis Mundi#1 a avut loc la sala Cuhnia din cadrul Centrului Cultural Palatele 
Brâncovenești Mogoșoaia, în iulie 2014, Axis Mundi #2, la Galeria de Artă Contemporană a 
Muzeului Brukenthal Sibiu, în octombrie 2015, Axis Mundi #3, la Muzeul Judetean Gorj, Târgu-
Jiu, iar în februarie 2016, Axis Mundi #4, DE ARBORIBUS, la Muzeul Național al Țăranului 
Român. 
Dup Darie, prin acest ciclu de expoziții personale cu caracter itinerant, dar fiecare având nota 
sa personală, dorește să atragă atenția asupra pericolului defrișării abuzive a pădurilor, și 
asupra necesității regăsirii verticalității simbolice a copacului și în caracterul uman pentru a lua 
atitudine și a acționa spre oprirea acestui flagel, național, mondial și ecologic. 
Expoziția poate fi vizionată la Sala Tancred Bănățeanu, în perioada 3 februarie – 3 martie 
2016, de marți până duminică, între orele 10 și 18. Intrarea este liberă. 
  

 



George Pătru. Călătorie în oniric 
Expoziție de grafică și pictură 
21 ianuarie – 3 februarie 2016, Sala Irina Nicolau 
 
George Pătru s-a născut în Ianca, județul Brăila, la 6 ianuarie 1946. A fost printre primii 
absolvenți ai Liceului de Artă din Galați și a intrat, de asemenea, primul pe listă, în clasa 
profesorului Vasile Kazar, la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, din București, 
Secția Grafică, unde a obținut succese și aprecieri unanime din partea profesorilor, colegilor și 
a prietenilor.  
În 1974, după absolvirea facultății, acceptă repartiția pe ultimul post de profesor în comuna 
Peceneaga, județul Tulcea, unde a creat o serie de lucrări inspirate de peisajele specifice din 
Delta Dunării, intitulată „Perioada Dobrogea”. 
Se întoarce în București, unde colaborează cu foști colegi de facultate, precum Aurel Bulacu, 
George Lolea, Anghel Neagu, Adrian Popovici și Ion Pârvan. 
După doi ani de activitate în Capitală, se hotărăște să o părăsească pentru un post de 
muzeograf la Muzeul de Etnografie din Slobozia. A lucrat cu multă dedicație în orice domeniu a 
fost solicitat, de la expoziții, până la cabinete școlare. 
Se pensionează în 1988, pe motive medicale. 
În 2003, a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici. 
De-a lungul carierei sale, se estimează că a creat peste 5000 de lucrări. Majoritatea se află în 
colecții particulare, cât și la prieteni. 
A murit la 14 septembrie 2012, întâmplător sau nu, de ziua Înălțării Sfintei Cruci. 
Stilistic, George Pătru se încadrează în postmodernism, el însuși recunoscând influențele 
expresionismului german asupra muncii sale. A fost și este considerat de profesori și colegi ca 
un inovator în grafica românească. 
Această expoziție este un omagiu, necesar, adus unui mare artist. 
Curatori: Costin Pătru și Mircea Tancău 
  

 
 
 



Scrisori de pe front 
Începând din 15 decembrie 2015 
 
Ați descoperit cumva pe acasă, păstrate în pod, în genți, în dulapuri sau în sertarele biroului 
hârtii vechi, cum ar fi scrisori, cărți poștale, jurnale de front sau fotografii ale înaintașilor care au 
luat parte la Primul Război Mondial? Căutăm astfel de mărturii pentru a le reuni într-o lucrare 
care să redea atmosfera, trăirile și omenescul de acum un secol și care să ne aducă aminte de 
oamenii care au luat parte la acest conflict. 
În 2014, mai peste tot în lume, s-a comemorat începutul Primului Război Mondial, iar în 2016 
se împlinește un secol de la intrarea României în „Războiul cel Mare”. Muzeul Național al 
Țăranului Român va publica un volum-martor care va pune laolaltă scrisori de la (și către) cei 
aflați pe front, pasaje din jurnalele soldaților și ofițerilor, fotografii, cărți poștale, mărturii din 
acea perioadă și fragmente din presa vremii. Nu va fi vorba de o abordare istorică, ci de o 
reflectare directă, cît mai puțin mediată, a dramelor războiului, ca și cum am răsfoi pagini-
oglindă în care s-au păstrat imprimate înscrisuri, chipuri, stări sufletești, iluzii, tragedii 
personale și colective, fapte mici care au făcut istoria cea mare. 
Șuieratul gloanțelor și al obuzelor, rănile, privațiunile de tot felul, izolarea de familii, contactul 
direct cu moartea și cu suferința, speranțele, dorul de cei dragi și spaimele se diluează cumva, 
inevitabil, în paginile de istorie, în literatură ori în memoriile foștilor combatanți. Doar atunci, la 
timpul cel mai prezent, dimensiunea vieții de pe front are o veridicitate și o limpezime de 
netăgăduit. Tocmai de aceea, a reuni acum, la o sută de ani de la intrarea României în război, o 
parte din însemnările acelea vechi ar putea fi șansa de-a avea o imagine clară, autentică, 
asupra trăirilor și a omenescului, altfel decât au reușit să ne-o impună relatările, propaganda 
sau istoria oficială. 
Oricine dorește să contribuie la această strângere de documente, care începe în decembrie 
2015 și va dura până la finalul anului 2016, are la dispoziție pentru detalii telefonul 0754 218 
789 și adresa de email scrisoridefront@muzeultaranuluiroman.ro. 
În vacanța de iarnă nu ratați ocazia să-i întrebați pe părinți, pe bunici, pe străbunici despre 
înscrisuri sau fotografii din Primul Război Mondial. 
Inițiatoarea și coordonatoarea proiectului: Mirela Florian. 
  

 
  



Ateliere de Creativitate 2015 
încep de la 1 octombrie 2015 
 
Din octombrie, redeschidem Atelierele Muzeului pentru grădinițe, școli, licee, dar și pentru 
copiii aduși de bone, bunici și/sau părinți. 
Cu ce ne vom ocupa? Adăugăm la lista de anul trecut și ateliere noi. Pornind de la „materia” 
atât de bogată a muzeului nostru și venind până în actualitatea cunoscută copiilor, deschidem 
ferestre și uși observației și cunoașterii, imaginației. Atelierele – meșteșug al minții, sufletelor și 
mâinilor – le punem la dispoziția celor care ne vor trece pragul. 
Atelierele de creativitate de la Muzeul Național al Țăranului Român se desfășoară în perioada 1 
octombrie 2015 – 25 iunie 2016. 
 
Luni: 
Ateliere pentru copii defavorizați – orele 10–15; informații și înscrieri la telefon: 021 317 9659 
Marți: 
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 10.00 – 12.00; informații 
și înscrieri la telefon: 021 317 9659 
Miercuri: 
Povești (re)inventate și jucate cu Raluca Oprea–Minoiu – orele 10.00–12.00; informații și 
înscrieri la telefon: 021–317.96.61 + tasta 5  
Atelier de hârtie manuală cu Răzvan Supuran – orele 10.00 – 11.30; informații și înscrieri la 
telefon: 0728 516 800; 
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 13.00 – 15.00; informații 
și înscrieri la telefon: 021 317 9659 
Joi: 
Desen, picturi, colaj textil, broderie cu Ruxandra Grigorescu – orele 10.00 – 12.00; informații 
și înscrieri la telefon: 021 317 9659  
Povești (re)inventate și jucate cu Raluca Oprea–Minoiu – orele 13.00 – 15.00; informații și 
înscrieri la telefon: 021 317.96.61 + tasta 5  
 
Vineri: 
„Povești cu urechi” cu Călin Torsan – orele 10.00 – 12.00; informații și înscrieri la telefon: 021 
317 9659 
Atelier de modelaj în argilă și ceară cu Ovidiu Simionescu – orele 13.00 – 15.00; informații și 
înscrieri la telefon: 0737 346 872 
 
Sâmbătă: 
Pictură pe sticlă cu Bogdan Herăscu – orele 10.30 – 11.30; informații și înscrieri la telefon: 
0726.237.376. 
Atelierul de sunet cu Sașa Liviu Stoianovici – orele 12.00 – 12.50 informații și înscrieri la 
telefon 0721 797 878, email atelieredesunet@gmail.com. Acest atelier se poate desfășura și 
duminica, de la ora 12.00, în funcție de opțiunile dumneavoastră. 
Atelier de țesături, croitorie și cusături cu Lidia Stareș – orele 10 – 18; informații și înscrieri la 
telefon: 0722.798.284; 
 
Cât costă? 
 
4 lei de persoană sau gratuit pentru fundațiile responsabile de copiii cu dizabilități și dificultăți 
sociale, la atelierele Ruxandrei Grigorescu, Ralucăi Oprea–Minoiu și la atelierul lui Călin Torsan. 
15 lei de persoană pentru atelierele lui Bogdan Herăscu, Răzvan Supuran, Ovidiu Simionescu, 
Sașa Liviu Stoianovici și al Lidiei Stareș.  
	  


