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Noaptea Muzeelor la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – 12 iunie 2021
Orar pentru public: 11.00 – 23.00
(ultima intrare: ora 22.00)

Accesul publicului la toate evenimentele din cadrul Nopții Muzeelor la MNIT este 
gratuit.

Pentru participarea la expozițiile ghidate, la evenimente, ateliere pentru copii și 
concert, este necesară rezervarea locurilor.

Rezervările se fac de luni-vineri, între orele 9.00 – 15.00,
la numărul de telefon 0752 108 723.

Adresă: str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Telefon: 0752 108 723
E-mail: secretariat@mnit.ro 
Website: www.mnit.ro
Facebook: www.facebook.com/mnitcluj

Desfășurarea activităților și a evenimentelor se va face cu respectarea condițiilor impuse de lege, 
în vederea protejării spectatorilor, respectiv:
- sosirea decalată în timp a participanților;
- distanțarea socială;
- vizitarea expozițiilor în grupuri decalate, de maxim 15 persoane fiecare;
-cele două expoziții cu ghidaj se vizitează împreună. Intervalul de vizitare aferent unui anumit grup 
se referă la vizita completă a celor două expoziții ghidate ale muzeului, nu și la expoziția de artă de 
la etajul I, care se vizitează la liber și pentru care nu este necesară programarea;
- participanții sunt obligați să poarte masca de protecție pe toată durata de desfășurare a eveni-
mentului. 

Legendă:
Grupurile 1A, 2A, 3A sunt grupurile de copii din cadrul atelierului ”Fii soldat roman pentru o zi”.
Grupurile 1B, 2B, 3B sunt grupurile de copii din cadrul atelierului de ceramică dacică;
Grupurile 1C, 2C,...,15C sunt grupurile de vizitatori pentru vizitarea ghidată a expozițiilor. 



1.  LIMES. Frontierele Imperiului Roman în România

PROGRAM
I.  Expoziții cu ghidaj:

 Expoziția LIMES este una fără precedent în România și reprezintă o 
inițiativă de popularizare a Programului Național LIMES. 
 Piesele expuse în cadrul expoziției provin din situri care fac parte din 
frontierele romane de pe teritoriul României, de pe un areal extins, din cele mai 
importante situri arheologice romane din fosta Dacie și de pe teritoriul Dobrogei 
și au fost împrumutate cu generozitate de către un număr impresionant de 13 
muzee partenere.
 Programul Național LIMES (2014-2023) este un program multianual 
de cercetare și valorificare a rezultatelor cercetării, în vederea realizării 
documentației cu scopul înscrierii în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a 
obiectivelor de patrimoniul cultural imobil ce au alcătuit Frontierele Imperiului 
Roman pe teritoriul României.
 Expoziția are și o coordonată vizuală importantă, alcătuită din imagini, 
reconstituiri, schițe și hărți, toate susținute de texte explicative redactate pentru 
ca publicul să-și facă o imagine cât mai clară asupra limesului.

2.  Incursiuni dacice în spațiul virtual – versiune updatată în 2020

 Expoziția a fost realizată în cadrul Proiectului SEE „Când viaţa cotidiană 
antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextu-
alizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei” – PA16/RO12-LP10/18.02.2015 
şi reprezintă unul dintre obiectivele specifice din cadrul lui. 
 Expoziția propusă publicului are un caracter mixt, real – virtual. Între ar-
tefactele expuse se numără vase ceramice, unelte din fier, obiecte din bronz, din 
sticlă şi piese din metal prețios. Totodată, vizitatorii vor putea interacționa virtual 



prin intermediul tehnicii moderne din expoziție cu artefactele și monumentele 
dacice care au fost scanate și digitizate în cadrul proiectului.

Orarul de vizitare a expozițiilor ghidate, pentru grupuri, este:
11.00 – 11.30 – grup 1A de vizitare copii, în cadrul atelierului de confecționat 
armament roman
12.00 – 12.30 – grup 2A de vizitare copii, în cadrul atelierului de confecționat 
armament roman 
12.15 – 12.45 - grup 1B de vizitare copii, în cadrul atelierului de ornamentat 
vase dacice 
13.00 – 13.30  – grup 3A de vizitare copii, în cadrul atelierului de confecționat 
armament roman
13.15 – 13.45  – grupa 2B de vizitare copii, în cadrul atelierului de ornamentat 
vase dacice
14.15 – 14.45 - grupa 3B de vizitare copii, în cadrul atelierului de ornamentat 
vase dacice
15.00 – 15.45 – grup 1 C
15.15 – 16.00 – grup 2 C 
16.00 – 16.45 – grup 3 C 
16.15 – 17.00 – grup 4 C 
17.00 – 17.45 – grup 5 C 
17.15 – 18.00 – grup 6 C 
18.00 – 18.45 – grup 7 C 
18.15 – 19.00 – grup 8 C 
19.00 – 19.45 – grup 9 C 
19.15 – 20.00 – grup 10 C 
20.00 – 20.45 – grup 11 C 
20.15 – 21.00 – grup 12 C 
21.00 – 21.45 – grup 13 C 
21.15– 22.00 – grup 14 C 
22.00 – 22.45 – grup 15 C 



II.  Expoziții fără ghidaj

Omul, timpul, spațiul
Expoziție de artă. Artist: Ion Mândrescu

Vernisaj:  13.00
Program vizitare: 13.00 – 23.00
Nr. maxim de participanți la vernisaj: 50 persoane.

 Ion Mândrescu este unul dintre cei mai importanți sculptori români 
contemporani, cu expoziții numeroase atât în țară, cât și în străinătate. Are mai 
multe premii și distincții, numeroase lucrări în colecții private și este prezent 
permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris. Are peste 200 de 
lucrări în colecții private din România, Franța, Anglia, Germania, Italia, Israel, 
SUA, Grecia, Austria și Serbia. Expoziția propusă cuprinde 17 lucrări care definesc 
temele majore: „Structurile”, „Călătorii inițiatice”, „Sfinxul” „Însingurare”, „Omul, 
timpul, spațiul”, „Murim spre a ne naște”. Vizitarea expoziției este gratuită în 
cadrul Nopții Muzeelor 2021, după care vizitarea ei se va desfășura zilnic în prețul 
biletului de intrare la MNIT, conform programului Muzeului Național de Istorie a 
Transilvaniei și cu respectarea condițiilor legale.

III.  Ateliere pentru copii

1.  Fii soldat roman pentru o zi – atelier pentru copii, de con-
fecționat armament roman
cu Monica Bodea
Nr. participanți: 3 grupuri a câte 15 copii fiecare. 

 Cu o disciplină și o organizare până la cel mai mic detaliu, armate romane 
au obținut victorii în mai toate culțurile Europei, în Africa de Nord până în Asia 
Mică și Orientul Mijlociu, demonstrând o capacitate impresionantă de adaptare 



la toate condițiile întâlnite precum și o bună organizare din punct de vedere 
logistic.
 ”Tânărul recrut trebuie să aibă o privire ageră, o ținută mândră, pieptul 
lat, umeri musculoși, degete lungi și brate puternice, talie îngustă și gambe 
fibroase”, descria Publius Renatus Vegetius criteriile de selectare a soldaților 
romani, în lucrarea sa numita „Arta Razboiului” („De Re Militari”).
 Atelierul constă în confecționarea de armament întrebuințat de soldații 
romani în războaie: scut și sabie ( ”gladius”). Atelierul se adresează copiilor, 
indiferent de vârstă. 

Orarul de participare pentru grupuri:
11.00 – 12.20 –  grup 1A  (vizitare ghidată expo LIMES + participare atelier)
12.00 – 13.20 – grup 2A  (vizitare ghidată expo LIMES + participare atelier)
13.00 – 14.20 – grup 3A (vizitare ghidată expo LIMES + participare atelier)

Participarea se face doar pe bază de rezervare la numărul 0752 108 723.

2.  Să decorăm vase precum dacii – Atelier pentru copii 
Cu Gabriela Gheorghiu
Nr. participanți: 3 grupuri a câte 15 copii fiecare. 

 Este o  activitate ce se adresează celor mai tineri vizitatori ai muzeului 
nostru. Ea se va desfăşura în sala de expoziţii dedicată civilizaţiei dacice din zona 
Sarmizegetusei Regia – capitala regatului dac - organizată în cadrul proiectului SEE 
„Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea 
digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din Munţii Orăştiei” – Contract 
PA-16/RO 12-LP10.
 Copiii vor avea posibilitatea să reconstituie grafic forme ceramice dacice 
pictate, să le decoreze cu creioane  colorate sau ştampile ce reproduc motive 
ornamentale, urmând apoi să le identifice în vitrinele din expoziţie. Totodată, 
vor putea interacţiona, cu ajutorul kinect-ului, şi cu alte vase dacice pictate ce au 
fost scanate în format 3 D, dar nu fac parte din patrimoniul muzeului nostru. De 



asemenea, ei vor beneficia şi de un ghidaj complet al expoziţiei. 

Orarul de participare pentru grupuri:
11.15 – 12.45 –grup 1B  (participare atelier, de la 12.15 vizitare ghidată expo LIMES)
12.15 – 13.45 – grup 2B  (participare atelier, de la 13.15 vizitare ghidată expo LIMES)
13.15 – 14.45 – grup 3B (participare atelier, de la 14.15 vizitare ghidată expo LIMES)
Fiecare grup este format din maxim 15 copii. 

Participarea se face doar pe bază de rezervare la numărul 0752 108 723.

3.  Boli și leacuri din vechiul Cluj
Cu Ana Gruia
Program de participare: 11.00 – 12.30
Intervale propuse: 11-11.20, 11.30-11.50, 12-12.20, 12.30-12.50

Locație: în aer liber (curtea sau gangul muzeului)
Nr. persoane: max. 20/atelier
Durata: 20 min.

 Activități: ghicit după miros o serie de ingrediente farmaceutice, explicații 
referitoare la indicațiile lor terapeutice, oferire materiale informative legate de 
istoria bolilor și tratării lor în Cluj.

IV.  Evenimente pentru copii

1.  Teatru de păpuși: Călătorie în lumea poveștilor (3+)
Teatrul PUCK 

Program de participare de Noaptea Muzeelor: 15.00 – 15.45
Acces: gratuit/cu plată (detalii pentru acces cu plată) gratuit
Adresă: str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Telefon: : 0752 108 723



E-mail: secretariat@mnit.ro 
Website: www.mnit.ro
80 participanți, pe bază de rezervare

 Lumea Teatrului Puck își deschide cortina printr-un spectacol inedit. 
,,Călătorie în lumea poveștilor” oferă șansa publicului de a face cunoștință cu 
cele mai îndrăgite personaje din repertoriul teatrului: spiridușul Puck, Ieduțul 
cel mic din ,,Capra cu trei iezi” și Fata babei din ,,Fata babei și fata moșului”. 
Prin momentele de interacțiune, lumea teatrului se apropie de spectatorii săi, iar 
copiii sunt angajați într-un dialog despre povești.

 Magia teatrului pentru copii este prezentată prin viziunea regizorală a 
Vargăi Ibolya după un text scris de Lorena Copil. Modul de reprezentare ales, este 
sub forma unui ,,teatru în teatru”. Prin această tehnică, copiii vor păși cu ușurință 
în spatele cortinei. Prin entuziasm, muzică și dans momentele spectacolului oferă 
o incursiune în trei planuri: păpușile, actorii și clovnii în ideea de a transmite 
esența teatrului pentru copii. ,,Cheia tuturor lucrurilor este jocul și acuratețea 
jocului”, după cum afirmă regizoarea.

2.  Teatru de păpuși în limba maghiară: Dacă aș fi Matia Corvin 
/ Ha én lennék Mátyás király
Teatrul PUCK

Program de participare de Noaptea Muzeelor: 17.00 – 18.00
Acces: gratuit/cu plată (detalii pentru acces cu plată) gratuit
Adresă: str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Telefon: 0752 108 723
E-mail: secretariat@mnit.ro 
Website: www.mnit.ro
80 participanți, pe bază de rezervare



 “Ce ar fi dacă eu aș fi Matia Corvin? Sau tu ai fi? Oare am putea fi ”atât” 
de cinstiți, atât de drepți? Ce merită judecătorii de azi din Cluj-Napoca? Un rege 
bun trebuie să aibă și capacitatea de a ierta. Și tu poți fi Matia Corvin! Asta-i 
adevărul!” Demeter Ferenc
După moartea regelui Matia, s-au răspândit foarte multe povestiri despre 
conducătorul țării numit și regele Matia cel Drept pentru înțelepciunea lui și 
pentru judecata dreaptă. Personalitatea sa de excepție, talentele și competențele 
sale de conducător au fost apreciate și reținute de popoarele țării.
Acest spectacol este fuziunea a patru povești: pe parcursul unei singure zile 
putem vedea-auzi asediul cetății Szabács, aflăm de la Tibrilit – bufonul regelui 
Matia – din ce avem cel mai mult în această lume, facem cunoștință cu Huszár, 
care caută iubirea, iar în final, cu ajutorul copiilor, îl înfruntăm și pe nemilosul 
Judecător clujean.

 Az Igazságos Mátyás királyról halála után számos mese kapott szárnyra. 
Kimagasló személyiségét, karizmatikus vezetői tehetségét hatalmas országának 
népei mind emlékezetükbe vésték. Ez az előadás négy mesét olvaszt össze: egy 
nap leforgása alatt látjuk-halljuk Szabács várának ostromát, Tibrilitől – Mátyás 
udvari bolondjától –; megtudjuk, mi van legtöbb a világon; megismerkedhetünk 
a Huszárral, aki szerelemre szomjazik; és végül, a gyerekek segítségével elbánunk 
a kegyetlen kolozsvári Bíróval is. „Mi lenne ha én lennék Mátyás király? Vagy te? 
Tudnánk-e „olyan” igazságosak lenni? Mit érdemelnek a mai kolozsvári bírók? Egy 
jó királynak megbocsátani is tudni kell. Te is lehetsz Mátyás király! Ez az igazság!” 
(Demeter Ferenc)

 Parteneri și sponsori ai evenimentului dumneavoastră, după caz 
(titulaturi in scris, nu imagini): Teatrul PUCK

V.  Eveniment: TOA Young Artists Powered by Rotary Visio
Seară de pian și  muzică clasică 



Program de participare de Noaptea Muzeelor: 20.00 – 22.00
Acces: gratuit/cu plată (detalii pentru acces cu plată) gratuit
Adresă: str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Telefon: 0752 108 723
E-mail: secretariat@mnit.ro 
Website: www.mnit.ro
70 participanți, pe bază de rezervare.


