Colecţia de tablouri votive - Maria Radna
Colecţia:
La parter aşa numitul culoar cu tablouri votive este alǎturat bisericii. Aici sunt expuse tablourile votive, care au fost aduse
la Maria Radna de credincioşi pentru a îndeplini un jurǎmǎnt,
obicei încǎ de la începutul secolului 18. Cele mai vechi tablouri
votive pǎstrate dateazǎ din anul 1858, în total s-au pǎstrat 16
tablouri votive din secolul 19. Tablourile votive din sec. 18 şi 19
au fost din pǎcate arse în totalitate în anul 1870. Obiceiul de
a dona tablouri a luat ulterior din nou avǎnt. La o inventariere fǎcuta în anii 1996-1997 de cǎtre Catedra de Etnologie din
Szeged au fost numǎrate peste 1700 de tablouri votive.

Expoziţia:
În urma asanǎrii tablourile vor ﬁ expuse din nou ca în trecut pe
3 etaje. Parcurgǎnd expoziţia, vizitatorul va putea retrǎi istoria locului de pelegrinaj Maria Radna. La etajul 1 vor ﬁ expuse
cele 82 de tablouri votive din Sântana, costurile pentru aceastǎ
lucrare ﬁind purtate de Asociaţia Comunei Sântana. La etajul 2
vor ﬁ expuse tablourile care în prezent sunt în depozit şi astfel
vor ﬁ salvate de degradare. Muzeul doreste sǎ prezinte religiozitatea popularǎ ca o parte a moştenirii culturale central-europene.

Lucrǎrile:
Culoarul cu tablourile votive va ﬁ folosit ca şi salǎ de expoziţie,
pentru aceasta ﬁind necesarǎ îndepǎrtarea unor pereţi
despǎrţitori. În continuare uşile şi ferestrele vor ﬁ reparate şi vopsite. Ulterior vor ﬁ refǎcute bolţile în cruce în forma
lor originalǎ, bolţi care din fericire s-au pǎstrat în mare parte.
Lucrǎrile la acest proiect vor începe încǎ în vara aceasta. O
şinǎ de susţinere va ﬁ folositǎ pentru suspendarea tablourilor,
evitǎndu-se astfel gǎurirea inutilǎ a zidurilor istorice.

Finanţarea:
Pentru o putea oferi publicului şi vizitarea etajului
2, sunt necesare în continuare donaţii.
Ar ﬁ de dorit, ca şi alte asociaţii ale comunelor
şi persoane particulare sǎ urmeze exemplul
Asociaţiei Comunei Sântana, angajǎndu-se la
sprijinirea proiectului de creare a muzeului de tablouri votive din Maria Radna.
http://www.mariaradna.ro

