
JOIA MUZEALĂ
expoziții | ateliere filme | 

#
septembrie

muzeulmures.ro

#7
Joi, 16 septembrie @ Secția de Etnografie și Artă Populară din  Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11
(cunoscut ca Muzeul de Etnografie și Artă Populară) 
 

17:00 Mureșeni în tranșeele Marelui Război - expoziție tematică
Ghid: Marc Dorel - curator
Tur ghidat / 1h / susținut în limba română
 

18:30 Mureșeni în tranșeele Marelui Război - expoziție tematică
Ghid: Tamás Sárándi - curator
Tur ghidat / 1h / susținut în limba maghiară
 

*Tarif normal de vizitare a Secției de Etnografie și  Artă Populară: 12 / 3 / 6 RON (standard / elevi, studenți / pensionari)

 | 

 | 

Expoziția tematică Mureșeni în tranșeele Marelui Război” a fost vernisată în data de  11 iunie 2021. Ideea expoziției datează din 2017, iar 
realizarea ei comemorează atât Primul Război Mondial, cât și Centenarul Marii Uniri. Expoziția a fost realizată prin cooperarea a trei secții din 
cadrul Muzeului (Istorie, Etnografie și Arheologie), acest lucru fiind un fenomen rar întâlnit în lumea muzeografică. Expoziția este alcătuită din 
patru unități tematice: impresiile de pe front ale soldaților, efectele războiului asupra populației civile, schimbarea de regim, legătura dintre 
tranșeele de război și arheologia aeriană.

”



#8
Joi, 23 septembrie @ Sala ofițerilor de la etajul Secției de Istorie a Muzeului Județean Mureș, din Cetatea 
Medievală Târgu Mureș (cunoscut ca Muzeul de Istorie și Arheologie) 
 

17:00 | The Talking Dead | Coordonator și moderator: Szilárd Sándor Gál - antropolog
Atelier de antropologie fizică și osteologie umană / 45 min / susținut în limba română
 

18:00 | The Talking Dead | Coordonator și moderator: Szilárd Sándor Gál - antropolog
Atelier de antropologie fizică și osteologie umană / 45 min / susținut în limba maghiară

Exponatul pe care se va face analiza morfologică macroscopică este scheletul Călărețului din Epoca Hunică descoperit la Sângeorgiu de Mureș. 
Călăreţul din Epoca Hunică a fost descoperit în vara anului 2016, în timpul săpăturii de salvare, pe tronsonul variantei de ocolire Ernei-Corunca, 
lângă localitatea Sângeorgiu de Mures, în apropierea drumului către Tofalău. Descărcarea arheologică a fost realizată de echipa Muzeului Judeţean 
Mureş. Scheletul decoperit este foarte bine conservat, cu rămăşiţele calului sacrificat şi pot fi observate numeroase semne paleo-patologice. 

Antropologia fizică și osteologia umană se ocupă cu studierea scheletului uman (sheletului osteologic) prin metode morfo-taxonomice şi 
macroscopice. Buksi" este numele scheletului  uman artificial care va fi prezent ca material suport în cadrul atelierului.

"Metodologia de bază în cercetarea osteologiei umane este anatomia comparativă. J. W. Goethe este considerat părintele anatomiei comparative, 
renumit pentru pasiunea sa de a colecționa cranii, studiile sale s-au concentrat pe relația dintre animale și om: N-am găsit nici aur, nici argint, dar ceea 

"ce îmi face bucurie nespusă este osul intermaxilar la om.” (din Scrisoriile lui Goethe către Herder)

#9
Joi, 30 septembrie @ Depozitul Secției de Istorie a Muzeului Județean Mureș, din Cetatea Medievală Târgu Mureș
(cunoscut ca Muzeul de Istorie și Arheologie) 
Punct de pornire:  intrarea principală.
 

17:00 De la săpătură la exponat  - premieră
Ghid: Zalán Györfi - cercetător
Tur ghidat în depozitul muzeului / 45 min / susținut în limba română
 

18:00 De la săpătură la exponat - premieră 
Ghid: Zalán Györfi - cercetător
Tur ghidat în depozitul muzeului / 45 min / susținut în limba maghiară

 | 

 | 

Scopul acestui tur este conștientizarea de către vizitator a muncii din spatele exponatelor. Prezentăm etapele prin care trece un exponat din 
momentul în care a fost descoperit într-o săpătură arheologică, până ajunge într-un spațiu expozițional la muzeu. Deschidem pentru prima 
dată porțile depozitului Muzeului Județean Mureș, Secția de Istorie, unde se află un procent de peste 80% din artefactele descoperite în cadrul 
săpăturilor din Cetatea Mdievală.  Acest depozit a fost reabilitat în 2014 și dispune de un spațiu impresionant de stocare și documentare a 
obiectelor descoperite: ceramică, cahle și câteva bronzuri.


