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Dan Străuți – etnofotograf din Grădina Maicii Domnului 

 

Pânze. Penelul şi acul la Muzeul de Artă „Pânze. Penelul şi acul la Muzeul de Artă” este un 

proiect iniţiat de Grupul Şezătoare în Şcheii Braşovului, având ca parteneri Muzeul de Artă din 

Braşov şi pagina La pas prin Braşov. 

Am ales să celebrăm femeia de ziua ei într-un mod inedit, dar şi cu rost. Proiectul, primul dintr-o 

serie, desfăşurat în expoziţia permanentă (Galeria Naţională) de la Muzeul de Artă din Braşov are 

ca element central pânza, prezentată în două moduri: pe de o parte pictată de artişti români 

consacraţi, iar pe de cealaltă ţesută şi cusută de femei. Scopul nostru a fost acela de a face 

cunoscute, prin fotografii, lucrări de artă care conţin elemente legate de portul tradiţional şi în 

acelaşi timp costumul popular specific anumitor zone, îmbrăcat de 11 femei şi fete, membre ale 

Şezătorii din Şcheii Braşovului. 

Pânze și flori aievea, la Muzeul de Artă din Brașov  este un proiect iniţiat de Grupul Şezătoare 

în Şcheii Braşovului, având ca parteneri Muzeul de Artă din Braşov şi pagina La pas prin Braşov. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a face cunoscute, prin fotografii, lucrări de artă în care sunt 

reprezentate flori şi, în acelaşi timp, de a omagia cămaşa femeiască tradiţională, ia, purtată de 16 

doamne şi domnişoare, membre ale Şezătorii din Şcheii Braşovului.  

IA, simbol al culturii identitare la Brașov 

IA, simbol al culturii identitare la Brașov. De pe crestele munților spre sufletul tău se revarsă 

dragostea. Dragostea față de tradiții, față de straiele tradiționale. Dovadă vie a valorilor artistice 

sau istorice, IA (camașa femeilor), este un etalon al frumuseții dar și al spiritului creativ. Ziua 

Internațională a Iei la Brașov. Imagini din cadrul șezătorii organizate de Fundația „Prima Școală 

Românească” și Muzeul Etnografic Brașov în curtea casei monument istoric din Șchei, de Pe 

Tocile 33. 



„Lecturi în ie, la Muzeul Casa Mureșenilor Brașov” este un proiect iniţiat de Grupul Şezătoare 

în Şcheii Braşovului, având ca parteneri Muzeul Casa Mureșenilor Braşov şi pagina La pas prin 

Braşov. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a evoca scriitoare și scriitori care s-au născut sau care au 

trăit, respectiv trăiesc în Brașov şi, în acelaşi timp, de a omagia cămaşa femeiască tradiţională, ia, 

purtată de 11 doamne şi domnişoare, membre ale Şezătorii din Şcheii Braşovului și invitate ale 

acestora. 

Am ales să celebrăm împreună Ziua Limbii Române sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin 

Legea 53/2013, într-un mod inedit. Proiectul, al treilea al seriei, desfăşurat în expoziţia permanentă 

și în curtea interioară de la Muzeul „Casa Mureșenilor” Braşov are ca element central cartea care 

însoțește participantele în ambianța de Arte & Istorie specifică muzeului. 

„Chipuri și veșminte din Șchei”, expoziție fotografică Dan Străuți. Această expoziție este o 

punte de legătură cu tradiția, cu valorile artistice sau istorice ale portului urban. Prin această 

expoziție mi-am adus aportul la valorificarea și promovarea portului tradițional din Șcheii 

Brașovului, la deslușirea mesajului costumului popular (formă, culoare), la cunoașterea 

elementelor de podoabă, la cunoașterea și aprecierea meșteșugarilor populari, la promovarea 

valorilor brașovene, a culturii și tradiției urbane, dar și la îmbogățirea patrimoniului fotografic. În 

spatele fiecărei imagini se află o muncă tenace, asiduă, de echipă. Fotografiile sunt realizate în 

colaborare cu Muzeul de Etnografie Brașov, cu sprijinul Muzeului „Prima Școală Românească” 

Brașov, al Grupului „Șezătoare în Șcheii Brașovului” și al Asociației „Artessentia”. 

 

Am mai multe colaborări dar am să mă opresc aici…. Vă mulțumesc!  

 


