
Vernisajul expoziției – 
„Încoronarea Suveranilor României Mari de la Alba Iulia” 

 
3 Noiembrie 2022 – Muzeul Municipal din Orașul Regal Curtea de Argeș. De Ziua Vânătorilor de 

Munte, membrii filialei noastre au participat la vernisajul expoziției întitulate „Încoronarea Suveranilor 

României Mari de la Alba Iulia (15 Octombrie 1922 ). Expoziția este formată din 30 panouri fotografice de mari 

dimensiuni – dibond 70x100 cm. și 2 roll-up-uri, în care sunt prezentate imagini document de la Serbările 

Încoronării de la Alba Iulia și București din perioada 15 – 17 Octombrie 1922, imagini istorice care provin din 

arhivele Bibliotecii României, a Muzeului Național de Istorie a României și a Muzeului Național Peleș. 

Curatorul expoziției a fost distinsa doamnă dr. Anca – Beatrice TODIREANU. 

Domnul manager al Muzeului Municipal, Gabriel MOISESCU a deschis expoziția și i-a dat cuvântul 

domnului inginer și viceprimar Ștefan DUMITRACHE pentru a face o introducere în istoria evenimentului de 

la Alba – Iulia, din 15 – 17 octombrie 1922. 

Apoi doamna dr. Anca-Beatrice TODIREANU a prezentat în detaliu conținutul expoziției, planșă cu 

planșă! A adus mulțumiri doamnei muzeograf Ioana-Teodora Duță SCHMIEDIGEN. 

Președintele Filialei Județene Argeș „POSADA”, col.(rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU i-a multumit doamnei 

dr.Anca-Beatrice TODIREAN pentru activitatea desfășurată, oferindu-i un buchet de flori. 

Părintele consilier Ovidiu-Marian VLĂSCEANU a prezentat un mesaj din partea Înaltpreasfințitului Părinte 

Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. 

A urmat o sesiune de autografe, un moment de socializare între participanți și tradiționala sesiune de 

fotografii cu participanții. 

Pentru cei care nu au putut fi prezenți la acest vernisaj, vă recomand ca până la data închiderii 

expoziției să o viziteze. Expoziția va fi deschisă și se va putea vizita până pe 10 noiembrie 2022. 

Vă prezentăm imagini de la superbul eveniment istoric.Fotograf, colegul nostru plt. adj. ( r.) Dănuț STANA. 

PREȘEDINTE FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” 

Colonel ( rtr.) Laurențiu DOMNIȘORU 

 

    

    

 



   

   

 

 

 



    

 

 


