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Muzeul Simu ajunge la Punctul de Informare Turistică

Primăria Municipiului București, prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului
Turistic, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, prin Centrul
Expozițional Documentar, anunță că, începând de vineri, 21 februarie 2020, timp de o
săptămână, varianta demo a aplicației de realitate virtuală a Muzeului Simu poate fi
experimentată în spațiul Punctului de Informare Turistică din Pasajul Universitate.
Reconstrucția în realitate virtuală a exteriorului Muzeului Simu a fost realizată în anul
2019 de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, prin Centrul Expozițional
Documentar, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al
României, Arhivele Naționale ale României și Manifest Cultural, pe baza planurilor și a
fotografiilor de arhivă. Au fost scanate tridimensional și fotogrametriate obiecte provenite din
patrimoniul Muzeului Simu, obținându-se reprezentări virtuale fidele realității. Finanțarea acestei
prime părți a proiectului a fost asigurată din Fondul Timbrul Arhitecturii prin Ordinul
Arhitecților din România – filiala București.
Proiectul are ca scop reconstituirea cât mai fidelă a unuia din cele mai importante muzee
de artă ale Bucureștiului din perioada interbelică. Au fost modelate cu mare acuratețe exteriorul

clădirii, precum și prima sală, cea dedicată Antichității, iar exponatele au fost amplasate într-un
un spațiu arhitectural bogat în ornamente, conform fotografiilor vremii.
Prin demersul acesta, s-a reconstruit virtual nu doar o clădire reper a vechiului București,
ci și funcționalitatea acesteia, prin inserarea unor obiecte din Muzeul Simu și prin recrearea
experienței de vizitare. Cu ajutorul unei căști de realitate virtuală, vizitatorii Punctului de
Informare Turistică pot păși în spațiul Muzeului Simu, iar o variantă accesibilă în mediul online
a fost încărcată pe platforma Sketchfab.
Muzeul Simu a fost construit în 1907 și inaugurat în 1910, prezentând în cele 5 săli ale
sale istoria artei universale: arta Antichității, cea românească, cea franceză, cea bizantină, iar în
cea de-a cincea sală se găseau grafica și colecția de miniaturi. Colecția muzeului număra
aproximativ 1200 de piese în momentul donației către Statul român din 1927.
Anastase Simu este primul colecționar de artă ce propune construirea unui templu dedicat
artelor, cu scopul educării cultural artistice a locuitorilor orașului conform sintagmei "Nu doar
pentru noi, ci și pentru alții".

facebook.com/ampt.pmb/
instagram.com/ampt_bucuresti/
youtube.com/channel/UCPefcg0glQv62cdCJbM79UA

https://www.facebook.com/events/1536424743171212/

