COMUNICAT DE PRES!
Volumul Covoare Otomane din Transilvania editat de ing. Stefan Ionescu a fost votat
în unanimitate de membrii Sec"iei “Art#, Arhitectur# $i Audiovizual” al Academiei Române,
pentru Premiul G. Oprescu în domeniul Istoriei Artei. Festivitatea decern#rii va avea loc în
Aula Academiei Române din Bucure$ti, pe data de 18 Decembrie 2008.
Volumul, la care au colaborat speciali$ti români, evrei, maghiari $i sa$i din România $i
exper"i din str#in#tate, a fost publicat in Italia, în englez#, italian#, german#, român# $i
maghiar#, fiind unanim recunoscut drept lucrarea de referin"a asupra covoarelor anatoliene de
perioad# otoman# p#strate în bisericile protestante din Transilvania $i muzeele din România.
În acela$i timp ing. Stefan Ionescu a participat activ la organizarea unor expozi"ii cu
covoare otomane provenind de la Bisericile Ev. C.A. ale comunit#"ilor s#se$ti din Bra$ov,
Media$, Rupea, Sebe$, de la Muzeul National Brukenthal $i de la Muzeul Colec"iilor de la
Bucure$ti: la Accademia di Romania de la Roma (2005), la Muzeul Pergamon din Berlin
(2006) $i la Muzeul Sakip Sabanci din Istanbul (2007).
Aducerea patrimoniului transilv#nean în aten"ia specialistilor $i al publicului iubitor de
covoare din întreaga lume a contribuit la ameliorarea condi"iilor de conservare ale acestor
pre"iose obiecte textile.
Premiul Academiei, este cel mai important premiu pentru o publica"ie în România, ce
se acord# o singur# dat# aceluia$i autor iar pe plan interna"ional este o adev#rat# raritate
decernarea unui premiu academic unei lucr#ri în domeniul covoarelor.
Stefan Ionescu a dedicat aceasta lucrare colec"ionarului Emil Schmutzler din Bra$ov,
care acum 75 de ani, în 1933, a publicat celebrul album Altorientalische Teppiche in
Siebenbürgen.
Pentru alte informa"ii vizita"i situl www.transylvanianrugs.com
Fotografii disponibile
- Deschiderea expozi"iei, de la Accademia di Romania din Roma, Aprilie 2005 în
prezenta d.lui Klaus Werner Johannis. Vezi articolul:
http://www.hali.com/News.aspx?Action=-617781463&ID=c3e3e6ea-762b-45f8-8522b76a7fa2d331
- Dr. Klaus Peter Haase, directorul Muzeului de Cultur# Islamic# din Berlin $i Stefan
Ionescu la deschiderea exp. Osmanische Teppiche aus Siebenbürgen (Oct. 2007)
- Autorul împreun# Dr. Nazan Olçer, directoarea Muzeului Sakip Sabanci din Istanbul,
la deschiderea expozi"iei In Praise of God: Anatolian Rugs in Transylvanian
Churches (Aprilie, 2007)
- Prezentarea edi"iei maghiare dedicate regretatului specialist Ferenc Batári, la Muzeul
de Arta Aplicat# din Budapesta (Septembrie 2007)
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