CONSILIUL JUDEŢEAN MUZEUL BUCOVINEI
SUCEAVA

Despre proiect:
Muzeul Bucovinei implementează în perioada, martie – septembrie 2016, proiectul cultural Artă și
Artefacte, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Sesiunea de finanțare I/2015 –
2016, Aria Patrimoniu Cultural Material.
Scopul proiectului: Valorificarea în sens de ”învăţământ alternativ” a patrimoniului Muzeului
Bucovinei prin derularea de activități cultural educative pentru publicul tânăr, în scopul apropierii
acestora de instituţia muzeală, cu intenţia de a crea relaţia cu „publicul de mâine”.
Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Îmbunăţirea și diversificarea ofertei cultural-educative a Muzeului Bucovinei prin
organizarea de ateliere educative pentru copiii, în care, aceştia vor fi educaţi în spiritul cunoașterii și
aprecierii moștenirii artistice și cultural-istorice.
Obiective specifice:
Instruirea interactivă a 45 de copiii din mediul urban, în tainele arheologiei prin asimilarea şi
aplicarea de tehnici și metode de lucru utilizate în trecut în crearea anumitor obiecte sau artefacte,
precum și reproducerea anumitor obiecte din trecut folosind doar tehnici contemporane cu artefactul
respectiv.
Cunoașterea rolului muzeului/colecţiilor în societate, prin familiarizarea celor 45 de participanți cu
activitatea muzeală, patrimoniul cultural arheologic deținut, metodele de restaurare utilizate și
însușirea unui comportament adecvat în spaţiu muzeal.
Cine poate participa:
Beneficiarii direcți ai proiectului: 45 de copiii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani cu înclinaţii
artistice, din mediul urban, care vor dobândi deprinderi de baza ale tehnicilor și metodelor de lucru,
utilizate în trecut, în crearea de artefacte.

Ce vom face:
Proiectul Artă și Artefacte vizează diversificarea paletei cultural-educative și deschiderea „lecțiilor
de istorie” pentru publicul tânăr, interesat să participe activ la Atelierul de arheologie experimentală
Artă şi Artefacte, care se vor desfășura la Muzeul de Istorie. Atelierul educativ va fi organizat în
perioada 27 iunie – 15 iulie 2016 și va fi structurat pe trei module: modul I teoretic Artă şi artefacte
în Cultura Cucuteni, modul II practic Şi eu pot! și modul III Restaurare pentru juniori.
Copiii vor putea dobândi cunoștiințe despre arheologie și Cultura Cucuteni, arta și artefactele din
eneolitic, colecțiile arheologice aparținând perioadei cucuteniene din Muzeul Bucovinei și despre
misterele restaurării ceramicii arheologice.
Ce vom obține:
Dintre rezultatele proiectului cultural amintim: 45 de copii inițiați în secretele artei şi artefactelor din
perioada culturii cucuteniene, 3 ateliere de arheologie experimentală desfășurate cu module de
informare și instruire teoretică și practică, 15 lecții de muzeu susținute și desfășurate, 90 de replici
create după artefacte şi obiecte din colecţia de arheologie a Muzeului Bucovinei atribuite Culturii
Cucuteni și 1 expoziție temporară de replici după artefacte cu 90 de lucrări expuse.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN

nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi
folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.“

