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Fundația Kálnoky și INTBAU Scandinavia invită meșteșugarii, studenții la arhitectură și alte 
persoane interesate cu o pregătire profesională relevantă să aplice pentru participarea la un 
scurt curs de meșteșuguri de restaurare a clădirilor de patrimoniu între 6 și 12 septembrie 2015. 

Cursul se va ține la Castelul Kálnoky, un conac de vânătoare construit în secolul XVI în 
satul Micloșoara din Transilvania, România.
 
Cursul este legat de restaurarea Castelului Kálnoky din Micloșoara și are scopul de a 
înființa un Muzeu al vieții transilvănene. Proiectul de restaurare este implementat de 
Fundația Kálnoky, în parteneriat cu INTBAU Scandinavia.
Proiectul de restaurare este finanțat printr-un grant EEA din Norvegia și de guvernul 
României. Participanții la curs vor trebui să plătească doar pentru costurile de transport. 
Costurile legate de instruire, cazare și masă sunt acoperite de către organizatori.

Cursul este organizat în paralel cu lucrările de restaurare aflate în curs, cu oportunitatea 
de a continua munca în cadrul mai multor discipline, prin experiență practică.

LOCAȚIE
Acest curs este legat de restaurarea conacului de vânătoare Kálnoky, cu o vechime de 500 
de ani, care va deveni Muzeul vieții transilvănene. Conacul este situat în satul Micloșoara.
 
Citiți mai mult despre Castelul Kálnoky mai jos și pe următorul website:
http://www.transylvaniancastle.com/kalnoky/kalnoky.html
 
PARTICIPANȚI
Vor fi 10 participanți din România și 10 participanți din străinătate, cu diferite pregătiri 
profesionale, atât studenți cât și practicieni.

INSTRUIRE
Toate cursurile se vor ține în limba engleză, de către meșteșugari, arhitecți și experți în 
domeniul patrimoniului.
Instructorul principal este meșteșugarul german Sebastian Bethge, care a condus timp 
de mai muți ani lucrările de restaurare a bisericii săsești fortificate din satul Apold.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apold
 
Doi arhitecți norvegieni cu experiență îndelungată în conservarea patrimoniului vor 
participa de asemenea la instruire; Arne Sødal și Geir Helland.

SCURT CURS DE MEȘTEȘUGURI DE RESTAURARE
Micloșoara, jud. Covasna - 6 - 12 septembrie 2015.

Partener: I N T B A U
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Audun Engh de la INTBAU Scandinavia va avea grijă de aranjamentele practice.
 
Multe din tehnicile folosite de meșteșugari care sunt necesare pentru restaurarea Caste-
lului Kálnoky vor face parte din curriculum.
 
Printre acestea se numără:
• Construcția de acoperișuri
• Gletuire interioară și exterioară
• Ancadramente din piatră pentru ferestre
• Stabilizare structurală a unei terase acoperite cu zidărie
• Văruire interioară și exterioară
• Restaurare și gletuire a nișelor ferestrelor interioare
• Restaurarea acoperișului pictat și a frescelor
• Sobe tradiționale noi, din teracotă
• Refacerea vechiului parc cu lac
 
 
CONTACT ȘI CERERI DE PARTICIPARE
Pentru a depune o cerere de participare la curs și pentru informații practice, puteți lua le-
gătura cu Alexandru Oprea. Din partea Fundației Kálnoky. Email:office@proiectexpert.ro.
 
Vă rugăm să includeți o scurtă prezentare a studiilor dvs. și a experienței profesionale.

PROGRAM [provizoriu]
 
Ziua 1: Duminică, 06/09:
Cazare, cină, informații despre curs.
 
Ziua 2: Luni, 07/09:
Construcția de acoperișuri.
Instructor: Sebastian Bethge
 
Ziua 3: Marți, 09/08:
Gletuire interioară și exterioară
Sebastian Bethge, cu contribuții din par-
tea Arne Sødal și Geir Helland
 
Ziua 4: Miercuri, 09/09:
Suprafețe pictate, interioare și exterioare
Instructor: Geir Helland

Ziua 5: Joi, 10/09:
Restaurarea tencuielii și tencuiala
Instructori: Sebastian Bethge, cu 
contribuția șefului de șantier.
 
Ziua 6: Vineri, 11/09:
Câteva teme: Reconstrucția parcului. 
Consolidarea structurală a pereților. 
Curs și discuție despre relația dintre 
arhitectură și meșteșuguri. Rezumatul 
cursului.
Instructori: Sebastian Bethge, Arne 
Sødal și Geir Helland.
 
Ziua 7: Sâmbătă, 12/09:
Vizită de studiu, condusă de Sebastian 
Bethke.
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PROPRIETATEA ȘI REGIUNEA ÎN CARE SE ȚINE CURSUL

Istoria, cultura, natura și arhitectura din Transilvania:
Un videoclip de 12 minute despre proprietatea Kalnoky și casa de oaspeți din Zalanpatak, 
aflată în proprietatea Prințului Charles. Interviul cu Excelența Sa Prințul de Wales despre 
importanța patrimoniului cultural din Transilvania și despre ecologie începe la min. 7, sec. 20.

https://www.youtube.com/watch?v=7PQJ_kSLt08

Despre Transilvania în general:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transylvania
 
Secuii, grup etnic distinct din cadrul comunității maghiare din România

https://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys
 
Sașii în Transilvania:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transylvanian_Saxons

 
FUNDAȚIA KALNOKY 
http://www.kalnoky.org/

Fundația Kálnoky sprijină dezvoltarea durabilă a Transilvaniei prin păstrarea legăturilor 
tradiționale dintre comunitățile locale și patrimoniul lor cultural și natural. Fundația  combină 
conservarea  patrimoniului  construit și a peisajelor tradiționale cu proiecte bazate pe comu-
nitate pentru a spori sursele de venit ale comunității și pentru a proteja identitatea culturală.
Activitatea Fundației se concentrează asupra unei regiuni din Transilvania de est locuită 
în majoritate de secui, un grup etnic vorbitor de limba maghiară. Secuii erau considerați 
odată cei mai buni războinici din Transilvania medievală, apărând granițele Europei 
împotriva mai multor invazii din est. Secuii locuiesc în văile și dealurile împădurite din 
Carpații Orientali, Transilvania, corespunzând în prezent județelor Harghita și Covasna, 
precum și unor părți din județul Mureș din România.
 
Activitățile Fundației se concentrează pe bunăstarea comunităților rurale prin:
 • Restaurarea patrimoniului construit
 • Păstrarea patrimoniului natural
 • Promovarea activităților culturale
 • Constituirea de surse de venit pentru comunitate
 • Dezvoltarea antreprenoriatului social 
 • Integrarea comunităților defavorizate
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MUZEUL VIEȚII TRANSILVăNENE
http://www.kalnoky.org/projects/restoring-built-heritage/the-museum-of-transylvanian-life

Proiectul „Inițiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene“ are loc între ianu-
arie 2015 și aprilie 2016. Este finanțat prin Granturile EEA Grants și de Guvernul României, în 
cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural.
Proiectul este implementat de Fundația Kálnoky, în parteneriat cu INTBAU Scandinavia.
Proiectul va genera o alternativă viabilă la oferta culturală și turistică locală și este com-
plementar strategiilor locale pentru dezvoltare durabilă, cu beneficii directe în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor de trai din zonă.

 
ObIECTIVE
http://muzeulvietiitransilvanene.ro/en/objectives

Proiectul „Inițiativă de patrimoniu – Muzeul vieții transilvănene“ va contribui 
la dezvoltarea durabilă a regiunii centrale prin protejarea și valorizarea patrimoniului 
cultural multi-etnic în județul Covasna county. Pentru realizarea acestui lucru, sunt sta-
bilite următoarele ținte tactice:
 • Restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky din Micloșoara, județul Covasna 
 • Creșterea ofertei culturale în zonă, prin înființarea Muzeului vieții transilvănene
 •  Creșterea nivelului de trai din regiunea Baraolt prin consolidarea și diversificarea 

economiei locale prin creșterea capacității profesionale a  locuitorilor
 •  Îmbunătățirea populației rrome din zonă prin implicarea reprezentanților acestei 

populații în reabilitarea castelului Kálnoky și prin dezvoltarea de noi abilități de 
restaurare.

Nu în ultimul rând, proiectul oferă o bună oportunitate pentru îmbunătățirea relațiilor 
bilaterale dintre România și Norvegia prin schimbul de experiență și activitățile de pro-
movare a bunelor practici


