
 
 

 

Comunicat de presă 

 

Muzeul Județean Buzău, instituție de cultură și cercetare ce funcționează sub autoritatea 

Consiliului Județean Buzău, cu sediul în mun. Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzău, anunță 

organizarea Zilei Satului Românesc – ediția a II-a. 

Și în acest an Muzeul Județean Buzău va marca evenimentul printr-un ansamblu de 

activități culturale ce se va desfășura la sediul Muzeului de Etnografie Vergu-Mănăilă aflat pe 

strada Războieni, nr. 8, mun. Buzău, activități ce se înscriu în cadrul Zilelor Patrimoniului 

European. Cu acest prilej propunem iubitorilor de artă și cultură o incursiune în lumea satului 

tradițional românesc, prin intermediul unui meșteșug neglijat în ultimele decenii, și anume 

meșteșugul vopsitului cu plante tinctoriale. 

În cadrul evenimentului, mai mulți specialiști (profesori, meșteri boiangii și muzeografi) 

vor susține prezentări despre utilizarea elementelor naturale pentru decorarea textilelor în lumea 

satului tradițional românesc, dar și despre utilizarea acestora în perioada contemporană. De 

asemenea, va avea loc și vernisajul unei expoziții temporare, aflată în premieră în municipiul 

Buzău. Expoziția cuprinde piese textile decorate prin tehnica tradițională de vopsire cu plante 

tinctoriale și prin tehnica inedită a imprimării plantelor pe materiale textile (eco-printing). Cu 

ocazia acestei expoziții vor mai putea fi admirate cărți obiect, mostrare și plante tinctoriale, 

utilizate în meșteșugul vopsitului. 

În aceeași zi, la sediul Muzeului de Etnografie Vergu-Mănăilă, vor fi organizate două 

ateliere în cadrul cărora participanții vor putea afla informații despre tehnica eco-printing, 

informații care le vor fi de folos pentru decorarea unor materiale textile. La sfârșitul atelierelor, 

fiecare participant își va putea lua lucrarea acasă. Coordonatoarea atelierelor va fi doamna conf. 

univ. dr. Daniela Frumușeanu, asistată de artiștii vizuali Dana Dincă și Ramona Șercăianu. 

Programul evenimentului: 

Prezentări științifice 

1. Alchimia vegetalului, de la plante la pigmentul textil - conf. univ. dr. Daniela 

Frumușeanu, Universitatea Națională de Arte București; 

2. Elemente naturale utilizate în meșteșugul vopsitului textilelor în zona etnografică a 

Buzăului – muzeograf Raluca Brașoveanu, Muzeul de Etnografie Vergu-Mănăilă; 


