TRUBADURI AI ALTOR VREMURI - CONCERT DE FLASNETE IN MUZEUL IN
AER LIBER DIN DUMBRAVA
Duminică, 2 octombrie 2005, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA” a găzduit un concert
extraordinar de flaşnete susţinut de compania franceză „Crevecoeur” din Paris. Pascale Barouline şi
Patrice Giraud, membrii acestei companii sunt parcă exponenţi ai altor timpuri. Ei au venit să cânte şi să
încânte, cu un repertoriu deosebit de bogat, de azi şi de ieri, deoportivă pe cei tineri care au descoperit
poate pentru prima dată minunile cutiilor muzicale ambulante, sau pe cei mai în vârsta care, nostalgici vor
fi rememorat acordurile tinereţii, prin şansonetele franţuzeşti.

Aflaţi pentru prima dată în România, cei doi artişti francezi au ţinut capul de afiş al Festivalului de muzică
mecanică, organizat de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din cadrul Palatului Culturii din Iaşi.
Momentul muzical prezentat la Sibiu a stat, fără îndoială, sub semnul absolut al ineditului. Vocile celor doi
artişti au acompaniat orga „barbarie” – automat muzical de tipul orgii cu tuburi sonore şi manivelă,
construit pentru prima dată de Barberi din Modena, Italia, la începutul secolului al XVIII-lea. Acest tip de
orgă a devenit foarte popular ăn Franţa, fiind folosit în stradă de către cântăreţii ambulanţi, invalizi, sau
vânzători. Atmosfera Parisului de sfărşit de secol XIX sau început de secol XX nu poate fi separată de
fundalul sonor produs de acest tip de instrument, lucru valabil de altfel şi pentru marile oraşe ale
României.

Acum, catre sfârşitul sezonului expoziţional, muzica mecanică a poposit la Sibiu. Ne dorim sa credem ca
multi dintre Dumneavoastra veti fi savurat acordurile flashnetelor de peste timp in ziua de duminică 2
octombrie 2005, la intrarea principală în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului.
Mirela Lebu

ATENTIE MARE!
Daca aţi dorit sa vizionati acest concert, dar nu ati putut fi de faţă, vom indulci regretul Dumneavoastra
oferindu-vă spre vizionare- în premieră pentru Jurnal si pentru site-ul Internet al Muzeului "ASTRA",
doua materiale video, filmate de colega noastra Mirela Lebu, cu ocazia acestui eveniment!
Flaşnete video 1 - AVI Direct Show - 3,8 MB - 27 sec durata film
Flaşnete video 2 - AVI Direct Show - 3,8 MB - 28 sec durata film
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