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14:00 Joc intelectual Muzeele pentru o societate durabilă (Sala Mare)
17:00-17:30 Ceremonia de inaugurare a Nopţii Europene a Muzeeor

(Sala Mare) 
în program:
Decernarea Diplomelor Ministerului Culturii ^
DecernareaTrofeului Ministerului Culturii 
Lansarea concursului CityQuest

17:30-18:15 Recital de muzică clasică sustinut de ansambluli

Violoncellissimoa\Orchestrei de tineret a României (Sala mare) 
18:30 Vernisajul expoziţiei personale Toshio Yoshizumi (Japonia),

detinător al Marelui Premiu al Bienalei Internationale de PicturăJ  J

Chisinâu 2013J

(sala din str.A. Puskin, parter)
Lansarea expoziţiei de miniatură din fondurile Muzeului Naţional 
de Artă al Moldovei 
(sala din str. A.Puşkin, et.2)

19:15 Performance susţinut deToshio Yoshizumi (scuarulO. Ghibu)
19:00-20.00,21:00-22:00 Workshop O carte poştală - un dardela inimă -

confecţionarea cărţilor poştaleîn tehnica acuarelei (hol, Sala Mare) 
20:00-21:00 Workshop ReciclA(r)Tde confecţionare a lucrurilor utile din

materiale reciclabile (scuarul O. Ghibu)
21:30-22:30 Performance Fuziune de prezentare a jocului hazardului şi

intenţiei artistului în procesul creaţiei unei opere de artă 
(scuarul O. Ghibu)

23:00 Premierea câştigătorilor concursului City Quest (Sala Mare)
23.00-00.30 Workshop Portret în trei în cadrul căruia vor fi create trei

viziuni ale unui chip (SalaMare)
19.00-24.00 Program muzical susţinut de cuartetele Passione, Viv-Ardo,

Elite Quartet şi de studenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte

★
Plastice, (toate sălile expoziţionale)

www.mnam.md
str. 31 August 1989,115 tel: (+373) 22 24 13 12
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Muzeul Naţional de Etnografie 
si Istorie Naturală a Moldovei

★

11:00 Simpozion „Unire, folclorişti" cu participarea Consiliului Uniunii
Folcloriştilor din Republica Moldova 

12:00 Program folcloric prezentat de grupul instrumental„Ştefan Vodă",
satul Căpriana, raionul Străşeni, conducător artistic Tudor 
Ungureanu

13:00 Recital al Ansamblului Etnofolcloric-model „Moştenitorii",
Liceul Teoretic „M. Sadoveanu", conducător Valeriu Chiper, 
Maestruîn Arte

14:00 Inaugurarea expoziţiei de instrumente muzicale„Talent, Măiestrie,
Suflet". Organizatori: MNEIN, Centrul Naţional de Conservare şi 
Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Biroul Relaţiilor 
Interetnice din Republica Moldova, colecţionari 

14:00-18:00 Master-class de confecţionare a instrumentelor muzicale;
9 ’

atelier de prelucrarea artistică a lemnului 
15:00 Recital „Fantezii muzicale" prezentat de către meşterii populari -

participanţi la expoziţie 
15:30 Program folcloric prezentat de Ansamblul-model de fluierari din

satul Corjova, raionul Criuleni 
17:00-17:30 Recital la instrumente muzicale de către reprezentanţii

minorităţiloretnicedin Republica Moldova 
17:30-18:30 Prezentare a colecţiei de modă în stil „Ethno" de către

studenţii ColegiuluiTehnologic, mun.Chişinău 
18:30-19:00 „Cvartetul de Coarde"de la Academia de Muzică, Teatru şi

Arte Plastice, conducător lect. sup. Angela Molodojan-Mitişov 
19:00-20:00 Recital. Formaţia „Catharsis", solistii Ion Rată si Mihai

J  91  9 »  J  >

Budurin a
20:00-21:00 Concurs etnografic„Cine ştie-câştigă"
21:00-22:00 Master-class „Cerc de tobe", susţinut de Alexandru

Voroniuc, meşter şi interpret, cu implicarea publicului vizitator 
22:00-23:00 Program de muzică africană cu orchestra„Balamba Lokole"

www.muzeu.md 
str. M. Kogălniceanu, 82 tel: (+373) 22 23 88 48
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Muzeul National de Istorie a Moldovei
11:00 
11:00

11:00-

11:00 
11:00

12:00-

13:00

13:30

14:00-

14:00 
14:00

18:00-

18:00-

20:30

19:10

■11:30 Recitaluri de acordeon şi de chitară (în curte)
■17:00 Expoziţie „Opera lui Voltaire -  ediţie inedită în Colecţia Koch din
fondul Bibliotecii Stiintifice Medicale a USMF„NicolaeTestemitanu"
-16:00 Workshop„Să avem grijă de Viitor"- publicul va confecţiona obiecte
din deşeuri de ambalaje, fiind informat despre importanţa protecţiei
mediului (atelieruleducaţional) *

■17:00 Atelier de păpuşi hande-made, organizat de„Teddy-Doll-md" (parter) 
■20:00 Aplicaţie de arheologie şi paleoantropologie cu genericul „Ce ne
povesteşte pământul". V izitatorii vor fi im plicaţi, sub conducerea
specialiştilor arheologi şi antropologi, în „descifrarea" activităţilor umane
din trecut, analizând vestigiile descoperite: fragmente ceramice, unelte,
oaseş.a .(în curte)
12:50,16:00-17:00 Program distractiv pentru copii cu participarea colectivelor
artistice ale Centrului Educaţiei Estetice„Lăstărel"(/n curte)
Lansarea catalogului „Icoane mariale din sec. XVII-XX din patrimoniul

Muzeului National de Istorie a Moldovei" autoare Adelaida Chirosca
j  9 >

Vernisajul expoziţiei de icoane din colecţia muzeală cu genericul „Candelă 
nestinsă a credinţei"(parter,salanr. 2)

■15:20 Povestea flaşnetei. Prezentare PowerPoint susţinută de compozitorul 
Adrian Oswalt, Germania (SalaAlbastra)
•18:00 „O istorie pe două roţi", expoziţie de motociclete (în curte)
-20:00 Prezentarea standului Academiei „Ştefan cel Mare" a MAI, cu
desfăşurarea de activităţi interactive pentru pasionaţii de istorie şi tradiţii
militare (în curte)

■2:00 Prezentări speciale în expoziţia permanentă cu genericul„7 episoade 
din cea mai frumoasă poveste"
•19:00 Cântecul flaşnetei. Muzică mecanică cu Adrian Oswalt, Germania 
(Sala Albastra)
Recital cameral de violoncel şi pian, susţinut de Nicolae Bodean şi Vera 
Stoianova (Sala Albastră)
Scenă din spectacolul „D-ale carnavalului" de Ion Luca Caragiale.
Interpretează actoriiTeatruluiNaţional„Satiricusl.L. Caragiale"
(Sala de Bronz)

21:10 Scenă din spectacolul „Adam şi Eva" după Liviu Rebreanu. Interpretează
actoriiTeatrului Republican„Luceafărul/' (SalaAlbastră)

23:30 Poveştile măştilor cu actorii echipei NestandArt (expoziţia permanentă) 
18:00-01:00 Proiecţii de film documentar din cadrul Festivalului „CRONOGRAF",

ediţia a XII (holul de la etaj, cinemateca „Clio")
18:00-01:00„Camera misterelor". Joc pentru public (expoziţiapermanentă) 
18:00-01:00 Workshop-ul „Istoria păpuşii de colecţie", susţinut de Comunitatea

creatorilor de păpuşi,,Teddy-Doll-md"(7?o/u/ptfrterJ 
18:00-01:00 Atelier fotograf\c,,Retto-N\uzeu" (expoziţia permanentă)
19.30 Prezentarea teatralizată „Din neam de viteji", susţinută de studenţii

Academiei,,Ştefan cel Mare"a MAI (în curte)
21.30 Recital de muzică etnică cu formaţia„DinaRatri"(în curte)
22.30 Defilarea făclierilor. Reprezentaţie pe motivele baladelor medievale,

susţinută de Clubul lstoric„Ensifer'Yîn curte)

18:00 
18:00

18:00 
19.30

21.30
22.30

www.nationalmuseum.md 
str. 31 August 1989,121A tel.: (+ 373) 22 24 04 26

http://www.muzeu.md
http://www.nationalmuseum.md
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Casa-muzeu A.S.Puskin
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14:00- 15:00 Scenografie costumată cu reprezentanţii din epoca lui

A.S.Puskin (încurte)
Lansarea pliantului «Пушкинские места в Молдове» în scopul 
includerii monumentelor puşkiniene în circuitul turistic naţional 
(în curte)
Concurs literarcu genericul„Viaţa şi opera lui A.S.Pukin"
(în curte)

15:00- 15:30 Vernisajul expoziţiei cu genericul «Будут уважены за имя»
(Род Пуш ки н ых) (în incintă)

15:30- 16:00 Evoluarea colectivului de elevi a şcolii muzicale „Maria
Bieşu" (înincintă)

16:00- 16:30 Recital de poezie-Valentina Costişa (în incintă)
Evoluarea ansambluluivocal«Jlnpa»a liceului„M.Grecu"
(în incintă)
Evoluarea cântăreţului Vitalii Moiseenco (în incintă)

16:30- 17:00 înscenarea operelor lui A.S.Puskin de către studenţii
Facultăţii de Teatru a Universităţii Slavone din RM (în curte). 
Evoluarea ansambluluidechitarişti«nHKaflO»(/ncurtej 

17:00- 17:30 Evoluarea laureatului concursurilor
internaţionale - Varsan Serghei (cu un program de epigrame de
A.S.Puşkin - compozitor Boris Dubossarskii) (în incintă) ★

17:30- 18:00 Evoluarea colectivului„Bunicuţele vesele"cu un repertoriu
de cântece populareîn diferire limbi (încurte)

18:00- 19:00 Program literar-muzical «С младенчества дух песен в нас
горел» (pentru publicul de vârstă înaintată) (în incintă) 

19:00- 21:00 Evoluarea corului studentesc al Universităţii Slavone dinJ  J

Republica Moldova (încurte)
înscenarea operelor lui A.S.Puşkin de către studenţii Facultăţii de

★ Teatru a Universităţii Slavone din RM. (în curte)
Recital de poezie la monumentul lui A.S.Puşkin (încurte)

NOAPTEA
EUROPEANA A MUZEELOR, 

16 mai 2015
★

str. Anton Pann, 19 tel.: (+373) 22 29 26 85
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Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de succes 
initiat de Ministerul Culturii si Comunicării din Franţa si aflat deja

; > j  ? J

la cea de-a Xl-a ediţie. Evenimentul este patronat, în mod 
tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul 
Internaţional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Europeană a 
Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a 
Muzeelor, care are loc anual pe 18 mai. La evenimentul respectiv 
au aderat în această perioadă de timp peste 3000 de muzee din 
47 ţări din Europa şi din întreaga lume.

Muzeele din Republica Moldova s-au înscris în circuit, 
participând la această manifestare de amploare, reuşind să 
atragă un public tot mai numeros şi mai divers: la ediţia din anul 
2014muzeelenaţionale au înregistrat peste43 mii de vizitatori.

Programul Nopţii Europene a Muzeelor din acest an va 
conţine un evantai de activităţi organizate de muzeele din 
subordinea Ministerului Culturii, care se vor desfăsura în incinta9 > 
instituţiilor, dar şi în spaţiul public. Cu sprijinul Primăriei 
municipiului Chişinău,în premieră, publicul va putea profita de o 
excursie ghidată prin oraş, cu axare pe muzeele participante la 
proiect.Turul se va realiza între orele 18.30-23.00, cu pornire din 
staţia de troleibuz din str. 31 August 1989, la fiecare jumătate de 
oră, pe traseu circular, fără staţionări.

Pentru facilitarea accesului publicului la eveniment, între 
orele 17:00-02:00 va fi redirecţionat transportul public de pe str. 
31 August 1989 în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bânulescu - 
Bodoni şi A. Puşkin şi sistat accesul şi parcarea în acelaşi perimetru 
a transportului privat.

în teritoriu, cu prilejul Nopţii Europene a Muzeelor, vor fi 
organizate activităţi în muzeele din: Anenii Noi, Cantemir, Cahul, 
Criuleni, Călăraşi, Donduşeni, Glodeni, Făleşti, Hânceşti, laloveni, 
Leova, N isporeni, Orhei, Râşca ni, Soroca.

în ziua respectivă muzeele activează în regim de gratuitate 
pentru toate categoriile de vârstă. Evenimentul este organizat 
sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

★
www.mc.gov.md 

13 facebook.com/ministerulculturii

http://www.mc.gov.md

