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II
CAIET DE SARCINI

În vederea reamenajării primei săli (etaj), denumită Patrimoniu, a Expoziției permanente din
Secția Etnografie și Artă Populară, prezentăm mai jos nucleele tematice cu solicitările necesare etalării
patrimoniului:
I. Vârstele Muzeului
Deoarece Muzeul Regiunii Porților de Fier a asimilat patrimoniul Muzeului Dr. C. Istrati,
muzeu care a funcționat în Drobeta Turnu Severin în perioada interbelică și a contribuit la dezvoltarea
vieții muzeale a orașului, propunem reprezentarea acestuia în nucleul Vârstele Muzeului prin
expunerea a aproximativ 40 de bunuri muzeale. Pe peretele de Sud, în moblilier tip casete/polite – 20
de piese ceramică zgrafitată de Bucovina, ceramică transilvăneană, ceramică utilitară din Moldova.
Central expunere vitrinizată – feronerie, antichități egiptene, documente. Pereții vor fi prevăzuți cu un
sistem simeză pe care va fi expusă cromolitografie din colecția Arhiva Etnografică. Pentru menținerea
unei unități în amenajarea întregului spațiu expozițional, sugerăm realizarea unui podium din lemn. Pe
peretele de Nord vor fi prezentate informații cu privire la nucleu tematic într-un panou grafic
(dimensiuni aproximative 2m/1.5 m2). Prin urmare, pentru acest segment expozițional sunt necesare
următoarele:
-

perete de sticlă necesar delimitării expoziției propriu zise de zona unei căi de acces securizate
(Perete sticla – structura metalică, sticlă securit minim 10 mm, ușă sticlă prindere minim două
puncte, dimensiuni aproximative L 2900 mm x h 3000 mm);

-

compartimentări ghips carton, aprox. 60 mp (compartimentări gips carton, structura metalică
placată cu gips carton 12,5 mm reziztent la foc, racord între planuri pe curb raza mim 500 mm,
prevăzut cu ușă glisantă retrasă față de plan 30 mm, suprafață estimată 60 m2);

-

mobilier expunere piese perimetral perete (mobilier expunere piese perimetral perete, conține
cinci module expunere pe inălțime, minim patru zone de expunere cu iluminat individual de
tip led lumină caldă, lemn masiv / pal melaminat, mat, grosime minim 30 mm, dimensiuni
modul 2200 mm x 450 mm x 450 mm, prevăzut cu sistem de prindere perete, culoare lemn
natural);

-

podium expunere (lemn masiv rășinoase, bait natural, suprafata 6,5 m2, prezintă racord pe
curb, înălțime minim 300 mm);
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-

panou grafic informativ pal melaminat mat, colantat cu autocolant laminat mat, grafică
specifică, dimensiuni 2000 mm x 1100mm.

-

sistem simeză tablouri (dimensiuni lățime profil simeză 30 mm, necesar aproximativ 10 ml,
prevăzut cu sisteme de prindere tablouri, icoane , etc, minim 10 de buc);

-

vitrine expunere, 4 buc. (2 buc.cu dimensiunile L – 100 cm, l – 42 cm, h – 115 cm; 2 buc cu
dimensiunile L – 60 cm, l – 37 cm, h – 130 cm) - Conține podium modular pal melaminat /
lemn masiv cu modalitatea suprapunerii pe verticală obținând astfel înălțimea dorită,
dimensiuni podium L 700 mm, l500 mm x h 1000 mm, clopot sticlă minim 8 mm, securit
dimensiuni L630 mm x l 430 mm x h minim 400 mm;

-

Sistem protecție sticlă (sticlă securit minim 6 mm, h = minim 500 mm, necesar estimativ 8,5
ml);

-

Sistem etichetare piese (conține minim 15 suporți transparenți / opaci în vederea etalării
pieselor de patrimoniu , suporți pe care se vor aplica etichetele realizate pe autocolant laminat
mat).
II. Artă religioasă

Este un capitol nepermis în prima expoziție permanentă deschisă în anul 1982. Cum patrimoniul
Muzeului Regiunii Porților de Fier conține o prețioasă colecție de Icoane și de obiecte de cult,
propunem reprezentarea acestora prin expunerea a 35 (aproximativ) icoane pe un sistem simeză în două
alveole cu pereți de forma unei abside. Expunere vitrinizată - 20 obiecte de cult (pristolnice, carte
religioasă).
Solicităm:
-

compartimentări ghips carton (aprox.50 mp, structură metalică placată cu gips carton 12,5 mm
reziztent la foc, racord între planuri pe curb, rază mim 500 mm);

-

sistem simeză expunere icoane – 2 buc. (Sistem simeza expunere tablouri /icoane, dimensiuni
lățime profil simeză 30 mm, necesar aproximativ 6 ml, prevăzut cu sisteme de prindere
tablouri, icoane, etc, minim 35 de buc);

-

Panou grafic – 2 buc. (autocolant laminat mat, colantat pe suport de pal melaminat, minim 16
mm prevăzut cu sistem de prindere perete, dimensiuni L 2200mm x l 1100m, grafică
personalizată cu o temă dată);

-

Vitrine – 4 buc. (2buc.cu dimensiunile h - 115 cm, L - 100 cm, l – 42 cm; 2 buc.cu dimensiunile
h – 115, L - 70 cm, l – 37 cm) - Vitrinele expunere conțin podium modular pal melaminat /
lemn masiv cu modalitatea suprapunerii pe verticală obținând astfel înălțimea dorită,
dimensiuni podium L 700mm , l500mm x h 1000mm, clopot sticlă minim 8 mm securit,
dimensiuni L630 mm x l 430 mm x h minim 400 mm;
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-

Sistem etichetare piese (conține minim 7 suporți transparenți / opaci în vederea etalării pieselor
de patrimoniu, suporți pe care se vor aplica etichetele realizate pe autocolant laminat mat).

III. Arhitectură laică
În Arta Populară românească prelucrarea artistică a lemnului este un capitol pe cât de complex,
pe atât de frumos, iar în patrimoniul secției Etnografie și Artă Populară este bine reprezentat prin 4
porți de gospodărie tradițională, fațadă casă de la Cireșu.
Propunem completarea nucleului cu panou grafic (perete Sud), care conține desene/schițe tipuri
de construcții în satul mehedințean (mono, bicelulare, prispă parțială/pe toată fațada, soluții de
rezolvare a construirii în pantă). Pentru o mai bună înțelegere a arhitecturii vernaculare mehedințene,
fațada casei de la Cireșu va fi prefațată de elemente de construcție (esențe de lemn în secțiune, piatră,
var) prezentate pe un modul de expunere (posibil în trepte) .
Solicităm:
- Compartimentare gips carton (aprox.40 mp) - Structură metalică, placată cu gips carton de 12,5
mm, reziztent la foc, racord între planuri pe curb rază min 500 mm;
- Panou grafic de fundal cu desene case – 1 buc. (Panou grafic de fundal lcd ( 9m2), autocolant
laminat mat, grafică personalizată, colantat pe suport de gips carton);
- Panou grafic fundal casa .Autocolant laminat mat , grafica personalizata , colantat pe suport de
gips carton 14 m2
- Modul expunere materiale tradiționale de construcție (Podium lemn poartă, dimensiuni L3700mm x
l 500mm x H 300 mm, lemn masiv/pal melaminat culoare lemn natural);

IV. Arhitectură religioasă
Societatea tradițională a avut de-a lungul timpului reprezentanți interesați de bunul mers al
comunității, între aceștia identificându-se ctitorii de biserici. Cunoscute și prețuite în arta românească,
tablourile votive din Nordul Mehedințiului propunem să fie segmentul care precede Costumul de
sărbătoare. Astfel, într-o formă semirotundă în colțul NE, vor fi reprezentați ctitori țărani (purtând
costumul de sărbătoare) de pe bisericile din Bala de Sus și Busești sau Godeanu și Titerlești.
Solicităm:
-

panouri pictură ctitori țărani – 2 buc. (reconstituire panouri murale pictate manual, dimensiuni
L2500 mm x l 1000 mm);
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-

Panou info (autocolant laminat mat colantat pe suport de pal melaminat minim 16 mm prevăzut
cu sistem de prindere perete, dimensiuni L2200 mm xl 1100 mm, grafică personalizată);

-

LCD minimum 108 cm diagonala – 1 buc. (Full hd, ieșire usb, suport prindere perete).

V. Zona introductivă
Este spațiul care anunță prin câteva elemente caracterul etnografic al expoziției. Două dintre
porțile care contribuie la semnalarea acesteia, vor fi susținute de podiumuri din lemn, Nucleul este
completat de două panouri grafice.
Solicităm:
-

compartimentare gips carton (aprox.30 mp) - structură metalică placată cu gips carton 12,5mm
reziztent la foc, racord între planuri pe curb raza mim 500 mm;

-

panou grafic de fundal LCD (9 mp) - Panou grafic de fundal lcd 9m2, autocolant laminat mat,
grafică personalizată, colantat pe suport de gips carton;

-

podium lemn susținere poarta est – 1 buc. ( podium lemn poartă, dimensiuni aproximative
L3700 mm x l 500 mm x H 300 mm, lemn masiv/pal melaminat culoare lemn natural);

-

Panou grafic de fundal poartă (Panou grafic de fundal poarta est , autocolant laminat mat,
grafică personalizată, colantat pe suport de gips carton aproximativ 10 m2);

-

Podium poarta centrală, dimensiuni L5500 mm x l 900 mm x H 300 mm, lemn masiv/pal
melaminat culoare lemn natural;

-

LCD min.108 cm diagonala – 1 buc. ( Full hd, iesire usb, suport prindere perete ).

VI.

Costumul de sărbătoare

Un alt capitol complex, prețios al Artei Populare românești îl reprezintă costumul popular, cel
mehedințean încadrându-se în tipologia generală a provinciei istorice Oltenia. Prin cele 25 costume
propuse sugerăm cele două zone extreme de pe harta etnografică mehedințeană: zona subcarpatică de
munte și Câmpia Dunării. De asemenea, vom etala tipuri de costume care prezintă filiația spre alte
subzone mehedințene.
Grupele de manechine vor fi dispuse de-o parte si de alta a porții cu șerpi pe 2 podiumuri din
lemn, si poarta fixată pe podium, iar în cadrul porții sugerăm printr-un panou grafic imaginea unei
gospodării de dincolo de poartă.
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Solicităm:
-

compartimentare ghips carton (aprox.115 mp) - structură metalică placată cu gips carton
12,5mm reziztent la foc. Racord între planuri pe curb raza mim 500mm;

-

podium expunere costume – 2 buc. ( lemn masiv rășinoase, bait natural, suprafață 18 m2,
înălțime minim 300 mm);

-

Sistem protecție sticlă – 2 buc. ( sticlă securit minim 6mm, h = minim 500 mm, necesar
estimativ 24 m liniari );

-

Manechine stilizate – 25 buc. - mărine naturală, portret stilizat, rășină;

-

Panou grafic de fundal – 2 buc. - autocolant laminat mat, grafică personalizată, colantat pe
suport de gips carton (aprox 30 m2);

-

Podium expunere poartă – 1 buc. - lemn masiv rășinoase, bait natural, suprafață 4,5 m2,
înălțime minim 300mm;

-

Sistem etichetare costume – 1 buc. - sistem etichetare costume, contine minim 20 suporți
transparenți / opaci în vederea etalării pieselor de patrimoniu, suporți pe care se vor aplica
etichetele realizate pe autocolant laminat mat;

-

Panou info – 2 buc. - panou info autocolant laminat mat colantat pe suport de pal melaminat
minim 16 mm prevăzut cu sistem de prindere perete, dimensiuni L 2200mm x l 1100mm,
grafică personalizată;

-

Info touch 27 inchi – 2 buc..

VII. Scoarțe/ Covoare
Considerate genul princeps al artei populare, scoarțele din colecția Muzeului Regiunii Porților
de Fier fac dovada schimburilor culturale cu populația de la Sud de Dunăre și mai cu seamă cu populația
turco-musulmană de pe Ada – Kaleh. Expunem 20 de astfel de bunuri muzeale pentru care sunt
necesare următoarele:
-

-

compartimentare ghips carton curb (aprox.80 mp) - aprox 80 m2, structura metalica placata cu
gips carton 12,5 mm reziztent la foc, racord intre planuri pe curb raza mim 500 mm, prevazut
cu usa glisanta retrasa fata de plan 30 mm, suprafata estimata 60 m2;
suporți expunere scoarțe - 20 buc. - suporti expunere scoarte, Forex /pvc minim, dimensiuni
aproximative 1000 mm x 800 mm;
panou info – 2 buc. - autocolant laminat mat colantat pe suport de pal melaminat minim 16 mm
prevazut cu sistem de prindere perete, dimensiuni L 1500mm x l 1000mm, grafica
personalizata;
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-

sistem protecție sticlă - sticla securit minim 6 mm, h = minim 500 mm, necesar estimativ 12
m liniari;
sistem etichetare - contin minim 20 suporti transparenti / opaci in vederea etalarii pieselor de
patrimoniu , suporti pe care se vor aplica etichetele realizate pe autocolant laminat mat;
Info touch 27 inchi – 1 buc.

VIII.
Cânepă, păr de capră, borangic – materii prime pentru confecționarea diverselor
țesături de interior și a unor piese de port popular, constituie nucleul care derivă din cele prezentate
anterior, Portul popular și Covoare/Scoarțe.
Propunem expunerea unor cămăși din borangic și cânepă, marame, țesături din cânepă și păr de
capră și instalații tehnice - melița, roata de tors, mașina de tras firul de borangic, roata de frânghii,
pentru care solicităm:
-

-

IX.

Compartimentare ghips carton (aprox.35 mp) – structura metalica placata cu gips carton 12,5
mm reziztent la foc, racord intre planuri pe curb raza mim 500 mm, prevazut cu usa glisanta
retrasa fata de plan 30 mm, suprafata estimata 60 m2;
Mobilier expunere tip casete, necesar estimat minim 20 de buc cu dimensiuni variate intre 500
mm si 1000 mm cu adancime de minin 300 mm;
Podium expunere – lemn masiv rasinoase, bait natural, suprafata 10 m2, inaltime minim 300
mm;
Panou grafic stampe – autocolant laminat mat colantat pe suport de gips carton, aproximativ
10 m2;
Panou info – 2 buc. – autocolant laminat mat colantat pe suport de pal melaminat minim 16
mm prevazut cu sistem de prindere perete, dimensiuni L 1500mm x l 1000mm, grafica
personalizata;
Sistem protecție sticlă – sticla securit minim 6 mm, h = minim 500 mm, necesar estimativ 10
m liniari;
Sistem etichetare – contine minim 10 suporti transparenti / opaci in vederea etalarii pieselor
de patrimoniu, suporti pe care se vor aplica etichetele realizate pe autocolant laminat mat
Busturi expunere cămăși – 10 buc. – marime naturala, fibra de sticla;
Info touch 27 inchi – 1 buc..
Țesutul, interior tradițional

1. Reconstituire interior de casa preotului. Elemente de mobilier – pat, masă, scaune, dulap, dulap
– etajere pentru sticlărie, elemente de decor interior – covor/scoarță, scoarțe de perete, ladă de
zestre, perdele, icoană, lampă; război de țesut cu instrumente premergătoare țesutului – ceacâr,
vârtelniță, sucală.
Pentru prezentarea interiorului solicităm:
-

Reconstituire interior de casa tradițională aproximativ 65 m2, materiale ușoare prelucrate
manual, patină realistă;
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-

Panou info autocolant laminat mat colantat pe suport de pal melaminat minim 16 mm prevăzut
cu sistem de prindere perete, dimensiuni L1500 mm xl 1000 m, grafică personalizată – 2 buc;
Panou grafic fundal (hol) – autocolant laminat mat colantat pe suport de gips carton, grafică
personalizată 4 m – 2 buc;
Info touch – 27 inchi.

De asemenea, solicităm o simulare 2D a spațiului expozițional din sala I – etaj.
Întocmit,
Pleniceanu Florentina –
Dediu Alexandrina – Ileana –
Dumitru Ionela – Alina –
Matei Laviniu -

