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La Muzeul Vasile Grigore cleştarul cupei picură amurg 
 
Luni, 12 noiembrie, la ora 15.00, Muzeul de artă Vasile Grigore se animează într-un mod neobişnuit: este 
propus publicului un spectacol de teatru cu totul original: Cleştarul cupei picură amurg. Tineri interesaţi de 
frumos vor urmări cum artiştii dau viaţă creaţiilor artistice din anii 1960-1980 în mai multe săli ale 
muzeului. Se va înţelege astfel mai bine care erau frământările interioare ale artiştilor acelor timpuri, 
precum şi ce a rezultat din acestea.  
Spectacolul, coordonat de către regizoarea Mihaela Săsărman, porneşte de la obiectele de patrimoniu din 
muzeu, atât creaţii ale artistului Vasile Grigore, cât şi opere de artă din colecţia personală a pictorului, 
colecţie donată statului român. Este al treilea proiect de teatru muzeal realizat de către regizoare, în doar 2 
luni. Scenariul şi regia spectacolului îî aparţin Mihaelei Săsărman. Din distribuţie fac parte Anamaria 
Pâslaru, Sorin Dinculescu, Alina Crăiţă şi Cristi Neacşu. Instalaţia este realizată de Simona Săsărman.  
Privind retrospectiv la experienţa sa de colaborare cu muzeele, Mihaela Săsărman remarcă: De fiecare dată 
când intri într-un muzeu viaţa secretă a obiectelor aşteaptă un semn să se anime; teatrul prin atelierele şi 
spectacolele sale, face acest semn şi le poate arata spectatorilor feţele ascunse ale exponatelor. 
Această piesă de teatru este a treia din cadrul proiectului Patrimoniu – o scenă pentru tineri, coordonat 
de AsociaţiaTranscena şi finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Muzeele participante la 
acest proiect sunt muzee cu profile unicat în ţară: Muzeul Casa Mureşenilor, Muzeul Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni, şi Muzeul de artă Vasile Grigore – pictor şi colecţionar.  
Fiecare piesă dezvoltată în cadrul proiectului a pornit de la patrimoniul unui muzeu şi de la o personalitate 
puternică cu care aceste muzee sunt asociate: Elena Mureşianu, Romulus Cioflec şi Vasile Grigore. 
Spectacolele de teatru create în cadrul proiectului se desfăşoară atât în muzeele participante, cât şi în licee 
sau spaţii publice, pentru a asigura accesul unui public cât mai numeros.  
Asociaţia TRANSCENA are ca scop educarea prin artă a unui public larg, contribuind astfel la procesul 
de evoluţie individuală în contextul dezvoltării sociale a acestui public. În acest context, echipa 
TRANSCENA a dezvoltat proiecte în care componenta de educaţie prin teatru a fost sprijinită de 
componenta de teatru social.  
Muzeul Casa Mureşenilor (Braşov) este dedicat memoriei unor mari personalităţi braşovene. Vedeta 
muzeului este familia Mureşianu. Membrii acestei familii au locuit în Braşov, dar activitatea lor a avut un 
impact important asupra culturii române, precum şi asupra vieţii politice.  
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (Sfântu Gheorghe) este unul dintre cele mai active muzee din 
România prin prisma dezvoltării de programe educaţionale non-formale.  Muzeul se remarcp şi prin cea 
mai modernă expoziţie de arheologie din ţară, cu reconstituiri 3D în mărime naturală, holograme şi 
proiecţii dinamice.  
Muzeul de Artă Vasile Grigore – pictor şi colecţionar (Bucureşti) reuneşte colecţia personală a 
maestrului Vasile Grigore. Colecţiile sale cuprind nu numai lucrări ale artistului, ci şi piese din aproape 
toate domeniile artelor frumoase.  
Parteneri media: Radio Lynx şi Bună dimineata, Bucureşti! 
Finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Mai multe detalii cu privire la proiect: 
http://showmuz.wordpress.com 
Coordonator proiect 
Mihaela Murgoci  
mihaela.murgoci@gmail.com 
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