
 

Activităţile Complexului Muzeal Judeţean Neamţ 

din cadrul manifestării Zilele Cetăţii Neamț  

(28 - 30 iunie 2019) 

 

Vineri, 28 iunie 2019 

13.00 - Amplasarea taberelor cavalereşti în curtea exterioară a Muzeului Cetatea Neamţ, 

animaţie medievală şi reconstrucţii istorice – Compania Ursului Brun (București). 

Activităţi de tabără: 

1. Ateliere de manufactura atașate unei tabere militare – sunt în funcţiune pe parcursul 

zilei. Publicul interesat poate participa în funcţie de atelierul activ. 

 - atelier confecţionare zale- montat si împletit zale, reparaţii la echipament de zale existent; 

 - atelier întreţinere si reparaţii echipament - lucru la rece, reajustări si reparaţii ușoare pe 

echipament, moduri de întreţinere si păstrare; 

 - atelier pielărie- lucru pe materiale existente sau confecţionarea de accesorii din piele. 

2. Expoziţie arme şi armuri – doritorii vor putea încerca o varietate de echipamente de 

luptă specifice Evului mediu (sec. XII – XV) explicându-se provenienţa pieselor de 

armură ca tipar istoric. 

Activităţi cu publicul: 

1. Reconstituire de tehnici de luptă istorice europene sec. XII – XV 

- Prezentarea tehnicilor de luptă specializate pe tipuri de arme şi echipamente pentru 

perioadele menţionate; 

- Prezentare de tehnici de lupta în formaţii pe diferite perioade şi roluri ale formaţiilor de 

lupta; 

- Demonstraţii interactive cu publicul de tehnici de luptă şi luptă în formaţie conduse şi 

supravegheate de membrii grupului; 

- Demonstraţii de utilizare de arme în tipar competiţional, pe sisteme atestate de federaţii sau 

grupuri internaţionale (WMA semi-contact, HMB full-contact, HEMA scrima sec. XV+) 

(1v1 duel şi lupte de grup). 

2. Puncte civile cu prezentări interactive: 

 - atelier olărit cu roată tradiţională acţionată cu piciorul: Publicul interesat poate să își 

modeleze propriile vase pe care le poate lua acasă. De asemenea, în cadrul atelierului se fac 

activităţi de amprentare şi modelare pentru copii. 



 - atelier interactiv copist-mănăstire: Scrierea se realizează pe pergament, publicul poate 

încerca scrierea pe pergamente pre-inscripţionate cu creionul; 

 - atelier interactiv pictat/decorat: pentru obiectele de la punctele mai sus menţionate, obiectele 

realizate se ornează; 

 - atelier interactiv metaloplastie: prelucrarea la rece a metalelor neferoase, în scopul 

reproducerii unor bijuterii sau ornamente după modele existente în muzee; 

 - atelier interactiv fierarie. Atelierul este dotat cu forjă mobilă de campanie, tocilă, nicovală și 

sculele necesare prelucrării la cald a metalului. Reconstituire de obiecte tip vârfuri de săgeti, 

cuțite (obiecte mici, datorită timpului la dispoziție, astfel încât cât mai mulți vizitatori să aibă 

posibilitatea să lucreze dacă doresc); 

 - bucătărie de campanie. Pe timpul evenimentului se vor realiza rețete din perioada sec XIV - 

XV, prezentând documentația cercetată și explicând publicului modul de reconstituire a rețetelor 

(nu există noțiuni de gramaj în perioadă). Nu se face vânzare. 

 

Sâmbătă, 29 iunie 2019 

9.00 - 19.00 – Animaţie medievală şi reconstrucţii istorice – Compania Ursului Brun (București) 

10.00 – 18.00 – Stand de carte (istorie, arheologie, etnografie); Editura Constantin Matasă, 

Editura Cetatea Doamnei, Librăria Alexandria. 

ora 11.00, la Muzeul de Istorie si Etnografie Târgu Neamț va avea loc vernisajul expoziției 

,,Faianță și porțelan din colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț"; prezintă dr. Vasile 

Diaconu 

Lansarea catalogului: Faianță și porțelan din colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț, 

autori - G. D. Hânceanu, V. Diaconu, Al. Gafincu, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamț, 2019; 

prezinta G. D. Hânceanu. 

ora 14.00 Muzeul Cetatea Neamț - Sala de Sfat și Judecată - masă rotundă - ,,Secvențe 

medievale" 

Comunicări: 

Dr. Carol König – Arme albe și de foc din secolele XIV-XVI; 

S. Ceaușu, C. Preoteasa, Al. Gafincu, Cercetări arheologice în situri medievale din judetul 

Neamț. Rezultatele investigațiilor din anii 2017-2019; 

V. Diaconu, I. Maftei, Cetatea Neamț - o analiză istorică bazată pe imagini vechi; 

Lansarea volumului: 



V. Diaconu, L. Pîrnău (ed.), Arheologia în spațiul est-carpatic. Metode, concepte, tendințe, 

Editura Istros - Editura Constantin Matasă, Brăila-Piatra Neamț, 2019. Prezintă prof. univ. dr. 

Ionel Cândea, m.c. al Academiei Române 

Lansarea revistei Memoria Antiquitatis, vol. XXXIII-XXIV, 2018; prezintă dr. Vasile 

Diaconu. 

 

Duminică, 30 iunie 2019 

7.00 – Oficierea Sfintei Liturghii, Paraclisul Sf. Nicolae 

9.00 - 19.00 – Animaţie medievală şi reconstrucţii istorice – Compania Ursului Brun (București) 

10.30 – 18.00 – Stand de carte (istorie, arheologie, etnografie ); Editura Constantin Matasă, 

Editura Cetatea Doamnei, Librăria Alexandria. 

 


