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Argument

Educa]ia prin patrimoniu nu este nicidecum ceva nou. Pân` la
un timp, acest tip de temelie sufleteasc` se realiza în familie, în
comunitate, în vremuri în care comunit`]ile î[i cuno[teau [i î[i
pre]uiau valorile, era o transmitere vie [i fireasc`, dincolo de orice
scenariu educativ. Însu[i cuvântul patrimoniu con]ine în etimologia
sa ideea de mo[tenire. Din p`cate, acest tip de perpetuare natural`
se g`se[te din ce în ce mai rar la noi.
În România s-a f`cut [i se mai face educa]ie prin patrimoniu, acolo
unde cei care se îngrijesc de instruirea copiilor au con[tiin]a valorilor reale. Când e[ti însufle]it de frumuse]ea [i bog`]ia patrimoniului, dorin]a de a insufla aceast` pasiune copiilor este irezistibil`.
În lucrarea de fa]`, nu suntem pe pozi]ia olarului care crede c` a
descoperit roata. Totu[i, cei care practic` ast`zi la noi educa]ia prin
patrimoniu sunt prea pu]ini, iar contextul social prea defavorabil
conserv`rii [i promov`rii bog`]iilor noastre spirituale. Presiunea
unor activit`]i facile [i lipsite de valoare este foarte mare iar timpul
alocat în general copiilor în familie, prea scurt. Prea pu]ine dintre
muzeele [i monumentele noastre au îndrum`tori specializa]i [i
programe dedicate copiilor. Prea pu]ine [coli desf`[oar` astfel de
ac]iuni. În comunit`]ile rurale, unde patrimoniul imaterial se perpetua firesc, genera]iile tinere nu mai dau aten]ie obiceiurilor vechi,
îndreptându-se tot mai mult c`tre modele str`ine de identitatea lor,
c`tre urbanul anonim.
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Înv`]`mântul românesc se afl`, de ani buni, într-un anevoios proces de reconfigurare, modernizare, aducere la standarde europene.
În ]`rile Europei Occidentale, lucrul cu copiii în zona patrimoniului
este demult un fapt comun. Acolo, muzeele [i monumentele sunt
adesea pline de copii. Se va ajunge probabil [i în România la o
astfel de viziune în viitor. Totu[i, timpul ne este potrivnic [i fiecare
copil câ[tigat pentru patrimoniu este important. Atunci când
îndrum`torii au un discurs [i propuneri de activit`]i adecvate,
copiii r`spund cu entuziasm. Î[i doresc astfel de activit`]i f`r` s`
în]eleag` prea bine de ce. Copiii rezoneaz` în mod natural la frumos. Pur [i simplu le place [i aceast` afec]iune spontan` are pentru
ei un sens profund. Este fundamentul aprecierii [i ata[amentului
matur, capabil s` duc` mai departe valorile locale.
În lipsa unor politici coerente de considerare a patrimoniului ca
factor educativ la copii, poten]ialul lui r`mâne prea pu]in valorificat. Pe ici pe colo, organiza]ii independente sau îndrum`tori
entuzia[ti realizeaz`, când [i când, proiecte de explorare [i aducere
a patrimoniului în aten]ia copiilor. Vom prezenta în continuare
câteva astfel de ini]iative, în dorin]a de a încuraja cât mai mul]i
p`rin]i, îndrum`tori [i ONG-uri, s` împ`rt`[asc` celor mici din
acest` mare comoar`. Ne gândim, pe de-o parte, la o promovare a
patrimoniului în general, adresat` tuturor [i întins` de la un hotar
la altul al ]`rii, dar [i la valorificarea educativ` a patrimoniului
specific local, în cadrul comunit`]ilor rurale, acolo unde punerea în
valoare inteligent` a bog`]iilor spirituale este singura cale c`tre o
dezvoltare durabil`.
Sper`m ca experimentele prezentate s` ofere idei de lucru [i mai
ales s` stimuleze creativitatea [i aplecarea îndrum`torilor c`tre
predarea patrimoniului românesc copiilor, în dorin]a de a le îndrepta aten]ia spre lucruri cu adev`rat pre]ioase, prin care
s` poat` dobândi o temelie spiritual` nemincinoas`.
Adriana Scripcariu
Istoric de art`
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}ib`ne[ti: conacul [i me[te[ugul
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Elemente de metodologie
47 Schi]a in situ [i ilustra]ia de text

În vara anului 2009, la invita]ia Asocia]iei Maria, Asocia]ia Gaspar,
Baltasar & Melchior a realizat la Bran o tab`r` de crea]ie. Ne-am
întrebat atunci care este adev`rata identitate a locului, pe care s`
o putem ar`ta copiilor, în încercarea de a-i sustrage bruiajului vam-

Bran – județul Brașov
obiective
de patrimoniu*:
Castelul Bran (sec.xiv-xx)
Muzeul Satului Brănean
Muzeul Vama Bran

piresc. Specificul [i istoria locului le-am g`sit al`turate în Muzeul
Satului Br`nean [i la Castelul medieval.
Luându-l îndrum`tor pe istoricul Neagu Djuvara, l-am desconspirat
pe Dracula, aflând, pe îndelete, istoria real` [i adev`ratele ra]iuni
ale acestui jalnic mit. B`ie]ii au desenat cu sârg arme de epoc`
iar fetele au r`sfoit cu ochii mari un album cu fotografii vechi:
Regina Maria [i Principesa Ileana la Bran. Ei, asta da regin`, asta
da prin]es`! Încerc`m s` marc`m fantezia copiilor cu repere mereu

Bran:
oierit și castel
Localitatea Bran a devenit, în ultimele decenii, unul
dintre locurile foarte căutate de turiștii români și
străini, se zice, cel mai vizitat loc din România. Acest
aflux de vizitatori a dus, pe de-o parte, la dezvoltarea
zonei, dar pe de alta, managementul turistic, considerat
în multe cazuri doar din perspectivă financiară, a dat o
mare amploare poveștilor cu Dracula, în care fantezia
și agrementul facil, agresează profilul unui loc încărcat
de istorie și spiritualitate. Prima imagine pe care un
copil și-o formează, odată ajuns la Bran, la intrarea în
curtea Castelului și încă de pe drum este aceea a hidoaselor reclame cu vampiri, casa groazei, măști și colți.

www.bran-castle.com
www.brancastlemuseum.ro/muzeu.htm
www.asomariatib.wordpress.com
www.lutars.piscu.ro
*Lista obiectivelor de patrimoniu
prezentate la începutul capitolelor
nu este una exhaustiv`, având doar o
valoare orientativ`.

valabile. Din parcul regal schi]`m castelul, iar la Muzeul Vamei
desen`m iatacurile regilor. În Muzeul satului, descoperim fa]a veche
a a[ez`rilor br`nene, curat române[ti, cu îndeletniciri pastorale.
Observ`m [i schi]`m gospod`rii cu ocol [i od`i de vârf de deal, pe
care le reper`m [i în plimb`rile noastre spre munte, g`sim moara
ac]ionat` hidraulic, troi]a, stâna. Povestim despre bâte ciob`ne[ti
[i tipare de ca[, despre baci [i re]ete de brânz`. Lucr`m tr`istu]e
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cu ciucuri, cum vor fi avut vreme
în urm` copiii locului la colind.
Construim blazoane [i arbori
genealogici, desen`m vârtelni]a
[i mobilierul vechi al casei care
ne g`zduie[te, casa lui Barbu
Sl`tineanu, unul dintre primii
colec]ionari [i studio[i ai ceramicii
vechi române[ti. Printre toate
astea, juc`m ]intar cu frunze [i
pietricele, ne întrecem cu pra[tia
[i în`l]`m zmee colorate.
Pentru c` ne afl`m în gospod`ria
unui mare iubitor de ceramic`,
unde a fost amenajat în ultimii
ani un mic atelier de ol`rire, am
propus copiilor [i ateliere de
lut, specificul nostru de la Piscu.
Leg`m acest împrumut, totu[i, de
istoria oamenilor locului, prin personalitatea lui Barbu Sl`tineanu.
Prin anii ‘40, colonelul Barbu
Sl`tineanu cump`r` o cas`
]`r`neasc` la Bran, pe Valea
Poarta, pentru a g`zdui voluntari
sanitari ai spitalului „Inima
reginei”, între care se num`ra [i
Alexandra, fiica sa. Pasionat [i
erudit al ceramicii române[ti, va fi
petrecut [i el mult` vreme la Bran
[i va fi legat [i aici gânduri despre
lut. Am trecut în revist` câteva
idei, pe care le-am experimentat
la Bran [i pe care ne-am bucura
s` le încerce [i al]ii. � a.s.
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Câmpulung Muscel
județul Argeș
Ansamblul urban al centrului
istoric a fost declarat în anul
2000 zonă protejată, cu
monumente istorice: biserici,
cruci de piatră, arhitectură
vernaculară.

În anii 2008 [i 2010, la ini]itiva unei familii de arhitec]i, Anca [i
Adrian Co[a [i cu sprijinul mai multor institu]ii laice [i biserice[ti
câmpulungene, copiii ora[ului au fost invita]i s` participle la dou`
ac]iuni de descoperire a patrimoniului local: „Povestea unei case”,
realizat` împreun` cu Funda]ia Pro Patrimonio [i „Crucile de piatr`
ale Câmpulungului” cu sprijinul Asocia]iei Sfânta Elena Împ`r`teasa.
Au fost plimb`ri prin ora[ cu harta în mân` [i h`r]i alc`tuite de
copii, scurte prelegeri [i prezent`ri de imagini, toate pe în]elesul
lor, care au încercat familiarizarea cu universul spiritual [i alc`tuirea
arhitectural` a monumentelor. Pe parcursul a câteva s`pt`mâni,
copiii au putut deslu[i via]a din spatele pietrelor, ascultând istorii

Câmpulung Muscel:
case vechi, biserici
și cruci de piatrĂ
Câmpulung Muscel a fost prima capitală a Țării
Românești și mai multe sute de ani un centru spiritual,
comercial și meșteșugăresc important. La Câmpulung
important a fost „drumul”. Punct de vamă între Țara
Românească și Ardeal, a fost timp de secole unul dintre
principalele drumuri comerciale ce lega Europa de
Grecia și Imperiul Otoman. Biserici, case și cruci de
piatră monumente istorice punctează astăzi spațiul
public câmpulungean, alcătuind, peisajul cotidian pe
care locuitorii îl traversează zilnic în drumurile lor.
Între aceștia, desigur, destui copii.

librariasotir.wordpress.com
www.propatrimonio.org

vechi despre str`mo[i [i înf`ptuirile lor, descoperind sfin]ii troi]elor
care p`zesc r`scrucile [i inscrip]iile cioplite, modelând din lut cruci
dup` asem`narea celor de piatr`, participând la slujbe de resfin]ire.
Au urmat [i concursuri de desen, fotografie, compunere, colaj, pe
categorii de vârst`, încheiate cu expozi]ii [i acordare de premii,
evenimente g`zduite de Muzeul de Istorie, Prim`ria Municipiului
Câmpulung sau Libr`ria Sotir [i onorate de prezen]e importante.

Pe urma copiilor, b`trânele relicve
ale târgului s-au bucurat de mai
multe priviri, lumân`ri [i flori.
C âmpulungul este desigur un
exemplu aparte, unde astfel
de ini]iative se pot desf`[ura
îmbel[ugat, gra]ie contextului
urban privilegiat. Totu[i, proiecte
de acest fel, s-ar putea derula în
majoritatea ora[elor române[ti,
care p`streaz` mai ascunse sau
mai la vedere atâtea semne [i
bog`]ii ale trecutului. � a.c.
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Curtișoara:
cula și lemnul

Aflat la câțiva kilometri de Târgu-Jiu, satul
Curtișoara cuprinde, în hotarele sale, un fost
domeniu boieresc, cu valoroase obiective de
patrimoniu, grupate într-un context aparte,
un parc natural cu relief divers și arbori seculari. La începutul sec.xviii, boierii Cornești
construiesc aici o culă, locuință întărită,
specifică arhitecturii vernaculare oltenești.
Un secol mai târziu, se ridică și biserica
Sf.Ioan Botezătorul, paraclis de familie, un
frumos exemplu de artă post-brâncovenească.
Întregul ansamblu este cumpărat în 1927 de
bancherul craiovean Constantin Neamțu,
care restaurează clădirile și ridică în imediata vecinătate a culei Conacul, și el în buna
tradiție de arhitectură românească. Întregul
ansamblu este naționalizat și transformat
începând cu anul 1975 într-un muzeu al satului, cu o bogată colecție de case tradiționale
specifice zonei. Proprietatea este recuperată
în anul 2006 de către urmașii lui Constantin Neamțu, care pornesc aici, sub egida
Asociației Artis Peritia, o serie de workshopuri cu studenți arhitecți români și străini,
transformând vechiul domneniu boieresc
într-o școală de arhitectură și meșteșuguri în
aer liber: câte case bătrâne, tot atâția dascăli
care își așteaptă ucenicii, îndemnându-i către
lucrul statornic, binefăcut și frumos.
11 patrimoniul pentru copii

În vara lui 2010, Asocia]ia
Gaspar, Baltasar, Melchior, în
colaborare cu Asocia]ia Copil
Dorit au realizat, la invita]ia
Asocia]iei Artis Peritia, o tab`r`
de crea]ie pentru copii la
Curti[oara. La Conac, la umbra
b`trânei cule, ne-a primit cu
entuziasm arhitectul {tefan Bortnowski, amfitrion al domeniului.
Preocup`rile celor de aici s-au legat în ultimii ani [i de me[te[ugul
lemnului, în dorin]a de a înfiin]a
la Curti[oara un Centru de cercetare [i promovare a tradi]iilor
legate de nobilul material, atât
de prezent în oper`, pe domeniul
de la Curti[oara. Aflându-ne,
a[adar, în împ`r`]ia lemnului,
ne-am pornit la lucru cu [i despre
lemn. Am descoperit, zi cu zi,
Muzeul Satului Gorjan, schi]ând
case, pivni]e, ferestre, cerdacuri
[i por]i, toate din lemn. Am
povestit despre func]ionalitatea
caselor [i am admirat me[te[ugul
celor vechi. Am explorat [i cula
Corne[tilor, decana de vârts` [i

maiestate. Am încercat s` ne
imagin`m via]a într-o astfel
de cas`, în`l]at` [i fortificat`.
Când pove[tile [i schi]ele
s-au strâns, le-am prelucrat
în tehnica linogravurii, acela[i
principiul al vechii xilogravuri.
Am transpus desenele cu indigo pe forex, apoi am adâncit
contururile cu d`lti]a, ob]inând
multe matri]e, pe care le-am
imprimat harnici, presând cu
lingura de sup`. Am incizat [i
pristolnice [i cruci de mân` din
lemn, dup` modele vechi, apoi
le-am pictat. Am explicat ce
înseamn` IC XC NIKA, inscrip]ia
nelipsit` de pe cruci.
Printre orele de atelier ne-am
plimbat în voie prin parcul cu
copaci seculari, ne-am jucat
cercet`[e[te, am stat la focul
de tab`r`, am cules corcodu[e
pentru compot, am dresat
[opârle, am scris în jurnalul de
vacan]`, ne-am împrietenit cu
www.artisperitia.org
www.gorj.djc.ro
www.lutars.piscu.ro
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caii, am ascultat vuietul teiului.
Ne-au acompaniat, în toate, cu
bucurie, copiii satului, me[teri
deja experimenta]i ai d`lti]elor,
care ne-au chemat într-o zi [i
la atelierul lor, ad`postit precar
de cl`direa unei foste [coli, dar
plin de lucr`ri mig`lite cu mult`
d`ruire. Începând cu anul
2007, Asocia]ia Artis Peritia a
invitat copiii din Curti[oara [i
îndrum`torii lor la atelierele
de var`, pe care le realizeaz`,
propunându-le an de an teme
legate de patrimoniul local [i
de me[te[ug în general. Entuziasmul lor va putea duce mai
departe povestea Curti[oarei,
cu comorile ei, f`când-o cât
mai mult cunoscut`. � a.s.

Curtișoara – județul Gorj
• Cula de la Curtișoara
(sec.xviii)
• Biserica Sf. Ioan Botezătorul
(sec.xix)
• Muzeul arhitecturii
populare gorjenești
13 patrimoniul pentru copii

A fost organizat` o [coal` de var` în cadrul c`reia copiii au fost
implica]i în mod direct în activit`]i legate de monumentele locale.
Copiii au primit caiete de desen, pensule [i acuarele [i au fost
îndruma]i s` identifice în casa lor, în comun` [i în zonele limitrofe
obiecte cu valoare de patrimoniu, pe care s` le deseneze în timpul
vacan]ei. |n septembrie, când a început [coala, profesorii au
colectat desenele [i, în prezen]a copiilor, doi profesori de la Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism au selectat cele mai reu[ite
lucr`ri. Au fost oferite premii, c`r]i [i dulciuri [i o excursie pentru
to]i participan]ii. În dou` zile, cu autocarul, au vizitat, mul]i pentru
prima dat`, monumente valoroase din Sighi[oara, Media[ [i Sibiu.
La Sibiu a fost organizata [i o expozi]ie cu toate desenele, înr`mate
[i panotate de c`tre voluntarii implica]i în proiect.

Dealu Frumos
cetatea și
casele săsești

Dealu Frumos – județul Sibiu
Biserica fortificată sec.xiii
și arhitectură vernaculară
cu valoare ambientală.

www.propatrimonio.org

Dealu Frumos este unul din multele sate săsești din
podișul Transilvaniei, care poartă puternic amprenta
fondatorilor săi saxoni. Biserica fortificată și atâtea case
vorbesc despre viața trecută a acestei „cetăți”, menționată
prima dată în 1280. Între multele sate surori, părăsite
după anii ‘90 de fii lor, Dealu Frumos s-a bucurat totuși
de o atenție aparte. Începând cu anul 2003 Universitatea
Națională de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din
București, preia cetatea și căminul cultural, transformându-le în Centrul de Studii în arhitectură vernaculară,
locație pentru întruniri și practici studențești. De atunci
s-a investit mult în renovări și restaurări și s-au derulat
proiecte de salvare și promovare a patrimoniului local. Unul dintre acestea, DECIDE, s-a desfășurat în anii
2005-2006 sub egida Pro Patrimonio și a implicat în
acțiuni și copiii satului, în mare parte de etnie rromă.

14 patrimoniul pentru copii

[i spre cre[terea gradului de
cunoa[tere [i apreciere a patrimoniului local de c`tre familiile
lor [i s`teni în general.

Prin ac]iunile [colii de var`,
copiii au con[tientizat m`re]ia
[i bog`]ia unei istorii, str`in`
de cei mai mul]i dintre ei. Au
în]eles c` satul, care le apar]ine
ast`zi, trebuie îngrijit [i protejat, ca o comoar` primit`. Prin
implicarea copiilor, s-a ]intit
15 patrimoniul pentru copii

Situa]ia Dealului Frumos este,
cum spuneam, într-o anume
m`sur`, fericit`. R`mân multe
sate s`se[ti, în care patrimoniul se degradeaz` v`zând cu
ochii [i unde astfel de ini]iative
ar putea ]ine în via]` m`car
speran]a. � m.l.

În ultimii ani, atelierele de lut ofer` demonstra]ii
[i ini]iere pentru vizitatorii lor. Copiii pot lucra la
roat`, în gospod`riile de me[te[ugari, pot vizita
micile colec]ii familiale, care ascund uneori piese
de mare valoare, se pot, în fine, delecta la standurile de obiecte me[te[ug`re[ti, de pe marginea
[oselei, cu ofert` bogat`, din care o bun` parte
provin din afara Horezului.
Totu[i, po]i g`si [i suveniruri de ceramic` frumoase
[i po]i oferi copiilor o mic` lec]ie despre cum alegem un suvenir cu specific local [i nu unul pe care
îl putem g`si la orice bâlci.

Horezu
biserici și oale
Horezu este o destinație turistică cunoscută și
frecventată, în general, pentru cele două comori ale
sale: amplul ansamblu mănăstiresc brâncovenesc și
olăria. Horezu poate oferi copiilor zile pline, bogate,
relaxante și deopotrivă consistente, în ce privește
experiențele de cunoaștere prin patrimoniu.

Horezu – județul Vâlcea
Ansamblul mănăstiresc Hurezi,
sec.xvii, patrimoniu U.N.E.S.C.O
Patrimoniu imaterial:
meșteșugul ceramicii

La câ]iva kilometrii de localitate, între dealuri, se
desf`[oar` maiestuos lavra Hurezilor cu biserica
mare, incint` cu chili, bibliotec`, muzeu, trei
schituri [i o biseric` de cimitir, toate din vremea
Brâncoveanului. E o ocazie cum rar se g`se[te atât
de ampl`, de a prezenta copiilor o lec]ie de istorie
pe viu. Cum era o familie boiereasc` [i domneasc`,
cum ar`tau v`tafii de meseria[i, ispravnicii [i egumenii acum 300 de ani [i mai bine, ce sfin]i patroni
î[i alegeau [i de ce, cum î[i cinsteau str`mo[ii,
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ce însemna o ctitorie, în ce [i
în Cine î[i puneau cei vechi
n`dejdea [i ce fapte b`rb`te[ti
reu[eau, toate sunt pictate pe
pere]ii bisericilor hurezene, înrudite, ca [i ctitorii lor. Un capitol
de Ev Mediu românesc, expus
generos [i accesibil ca limbaj,
bun de b`gat în desaga cu
merinde pentru via]`. În vara lui
2010 Asocia]ia Gaspar, Baltasar
& Melchior a realizat o excursie de documentare la Hurezi,
cu copii din comuna Ciolpani,
f`când experien]a descoperirii
sitului c`tre cei mici. Perindândune printre paji[ti verzi, privind la
biserici [i fresce, c`utând portrete votive, identificând sfin]i,
istoria e încânt`toare [i r`mâne
la suflet. � a.s.
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Aici se f`cea ceramica utilitar` cea mai comun`, cerut` masiv de
omul de rând: str`chini, c`ni, borcane, ghivece, oale [i, marginal, un lucru mai aparte: figurine de lut, zoomorfe [i antropo-

Piscu – judeţul Ilfov
Patrimoniu imaterial:
meşteşugul olăritului

morfe, ajunse pân` în secolul XX, direct din neolitic. La Piscu,
me[te[ugul a suferit o c`dere abrupt`, dup` 1989, odat` cu
intrarea pe pia]` a veselei utilitare din plastic [i metal. La sfâr[itul
anilor 80 ardeau la Piscu, regulat, 120 de cuptoare. Azi, mai ard
doar 4. Satul î[i pierde vizibil specificul, intrând în marea familie a
satelor de câmpie comune.

Piscu
oale şi jucării de lut
În apropierea Bucureștiului, spre Ploiești, se află satul
Piscu, un fost sat de olari, un loc care a trăit din timpuri
străvechi cu meșteșugul lutului. În ritmul roților de
olărit, al anotimpurilor, al târgurilor și al hramurilor,
neschimbat cu sutele de ani, Piscu a fost un loc în care
meșteșugul se practica în masă și se transmitea în familie, așa cum prea frumos spunea un vechi olar: Eu m-am
născut cu ochii în pământul ăsta. Când eu am deschis
ochii, tata dădea la roată.

www.lutars.piscu.ro

În anul 2007 Asocia]ia Gaspar, Baltasar & Melchior a început la Piscu
proiectul Lut Ars, un demers cultural, care încearc` s` creeze un
context pentru p`strarea specificului de me[te[ug al satului [i mai
mult, s` creeze, prin el, o punte de comunicare cu alte comunit`]i
[i cu spa]iul de cultur` urban. Cei mai mult implica]i în ac]iunile
Lut Ars, sunt copiii satului. Pentru c` lutul, roata, figurinele sunt
atât de pl`cute copiilor, nici nu e de mirare c`, an de an, vin mai
mul]i [i mai însufle]i]i, la [coala de var`, evenimentul deja obi[nuit
al vacan]ei mari. Dac` în primul an nu [tiau mai nimic despre
me[te[ugul bunicilor lor, acum [tiu ce este lutul, unde se g`se[te,
cum se calc`, cum se lucreaz` la roat`, cum se pune toarta, cum
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se decoreaz`, cum e f`cut
cuptorul, cât [i cum arde, ce e
smal]ul, cum se fac fluiera[ele
[i figurinele de lut. Pe lâng`
orele de lucru cu p`mântul,
în fiecare an au aflat [i istorii
felurite, înso]ite de proiec]ii de
imagini despre arta ceramicii,
din vechime [i pân` la noi, au
desenat sute de schi]e, dup`
obiecte de ceramic` ]`r`ne[ti,
au aflat despre me[te[uguri în
general (lemn, piatr`, textile),
despre satul lor [i împrejurimi.
Cei mai dedica]i dintre ei au
participat la tabere de crea]ie
[i excursii de documentare în
alte zone, bogate în patrimoniu,
la muzeele [i monumentele
din împrejurimi. În paralel, au
avut loc tabere [i workshop-uri
despre lut, adresate copiilor
din alte comunit`]i, în dorin]a
de a le împ`rt`[i comoara de
patrimoniu imaterial a satului.
Prin astfel de ac]iuni, Piscu
[i-ar putea p`stra, fie [i
minimal, specificul [i ar putea
deveni un loc de promovare a
me[te[ugului. Cu siguran]`,
mai sunt multe sate care ar
avea de profitat de pe urma
specificului lor. � a.s.
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judeţul Maramureş
Șăliștea de Sus:
Biserica de lemn Sf. Nicolae
a Nistoreștilor (sec. xvii),
Biserica de lemn Sf. Nicolae
din Buleni (1736), casa de
lemn sec. xvii

La ini]iativa profesorului Traian Rus, de la [coala general` din
Oar]a de Sus, dar mai ales la cererea copiilor, s-a ini]iat între anii
2002–2004 un atelier de ]esut. Atelierul a fost ]inut, în primii trei,
ani de c`tre o femeie din sat, Maria Morar, care i-a înv`]at pe copii
s` pun` r`zboiul de ]esut [i mai apoi s` lucreze. Dup` cei trei ani,
în care atelierul a fost sus]inut de Funda]ie, copiii s-au organizat
singuri, astfel c` au început s` se înve]e unii de la al]ii s` ]eas`
[i au preluat atelierul, pentru înc` vreo câ]iva ani. În anul 2006,
fiindc` [coala din Oar]a era una mic`, a fost pe punctul de a fi
desfiin]at`, îns` pasiunea profesorilor [i, credem noi, chiar [i entuziasmul elevilor în organizarea pe care au f`cut-o singuri la atelierul

Oarţa de Sus şi
Săliştea de Sus
atelierul de ţesut
şi „clasa de
patrimoniu”

Oarța de Sus: biserica
de lemn Sf. Arhanghel din
Ortiţa (1798) și siturile
arheologice: Ghiile Botii,
Oul Făgetului, Mânzata,
Măgura, Făget, Ograde
datate din eneolitic până în
sec ii d.Chr.

Săliștea de sus și Oarța de Sus, un sat mare și un sat
mic, amândouă bogate în patrimoniu material și imaterial. Începând cu anul 2002, Fundația IUGA a organizat activități de predare a patrimoniului către copii
în colaborare strânsă cu instituțiile locale: Școala
generală din Oarța de Sus, Școala de arte și meserii
Mihai Eminescu, Casa de Cultură din Săliștea de Sus.

de ]esut, au salvat [coala de la comasarea cu cea din Oar]a de Jos.
A fost o ac]iune care, iat`, a contribuit la coeziunea unui grup de
copii [i dasc`li în jurul valorilor locale.
În 2009, la {coala de Arte [i Meserii din S`li[tea de Sus a fost
creat` o „clas` de patrimoniu”. Cincisprezece copii, din clasa a II-a
pân` într-a X-a, au fost implica]i în activit`]i care ]in de patrimoniul cultural local. Au fost tratate trei teme: monumente, locuri
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de memorie [i me[te[ugurile
tradi]ionale: cojoc`rit, ]esut
covoare [i cergi, confec]ionare
de bu]i din lemn, confec]ionare
de sumane [i c`me[i
tradi]ionale. Au fost organizate
vizite ghidate, la monumentele istorice din comunitate,
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precum [i la alte obiective de
patrimoniu din jude]: Muzeul
]`r`ncii din Dragomire[ti,
bisericile – patrimoniu UNESCO
– din {urde[ti, Bude[ti,
Plopi[, Muzeul Memorial
Vasile Lucaciu, instala]iile de
tehnic` ]`r`neasc` de pe Valea
Cos`ului. Au fost [i concursuri
de crea]ie plastic`, literar`
[i artistic`, scurte cercet`ri
despre me[te[ugurile înc`
vii, particip`ri la sesiuni de
comunic`ri având ca obiectiv
valorificarea patrimoniului
material [i imaterial. La rândul
lor, copiii au fost implica]i în
realizarea unui ghidaj pentru
al]i copii, veni]i în vizit` în
comunitatea lor. Astfel, au
dobândit [i exersat calitatea
de gazde cum se cade, gata s`
împ`rt`[asc` musafirilor din
frumuse]ile casei lor, satul cu
toate bog`]iile lui. Ce bine ar fi
dac`, în fiecare sat, ar exista cel
pu]in o „clasa de patrimoniu”
în fiecare genera]ie! � a.s.

Sibiel
icoane pe sticlă
şi troiţe
La câţiva kilometri de Sibiu, între dealuri înalte,
se ascunde un sat bătrân, înobilat de istorie şi de
credinţă. La Sibiel, răscrucile sunt străjuite de
troiţe din zidărie, pictate, ridicate de săteni pe
la începutul secolului al xix-lea. Biserica este şi
ea o admirabilă moştenire a sibielenilor. În anii
‘70, preotul Zosim Oancea înfiinţează la Sibiel un
muzeu de icoane pe sticlă, devenit astăzi cea mai
însemnată colecţie de acest fel din ţară.

În vara anului 2008, Funda]ia DALA, în colaborare cu Asocia]ia
Gaspar, Baltasar & Melchior au realizat la Sibiel o tab`r` de crea]ie
[i explorare a patrimoniului local. Copiii au devenit, pentru o
s`pt`mân`, musafiri cotidieni ai Muzeului de Icoane, schi]ând zilnic
dup` vechile glaje [i descoperindu-le semnifica]ia iconografic`.
Dup` orele de desen, a[ternem pe sticl` schi]ele cele mai bune. În
paralel, facem plimb`ri prin sat, descoperim troi]ele de la r`scruci,
specificul caselor [i multele ocni]e goale de la por]i, l`ca[uri vechi
pentru icoane, alungate de timpuri [i de oameni. Intr`m în vorb` cu
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Sibiel – judeţul Sibiu
Biserica Sfânta Treime
(sec.xviii), Troiţe de răscruce
(sec.xix), Muzeul de Icoane pe
sticlă pr. Zosim Oancea.
Patrimoniu imaterial:
meşteşugul icoanei pe sticlă
şi al fierăriei.

s`tenii [i le propunem s` le oferim icoane realizate de copii, pentru
por]ile lor. Micii me[teri primesc cu bucurie comenzi, dup` dorin]a
fiec`rei familii: Sf.Ioan Botez`torul, Sf.Nicolae, Maica Domnului. La
sfâr[itul s`pt`mânii, copiii, cu icoanele în bra]e, p`[esc ]an]os pe
poarta Bisericii, unde p`rintele sfin]e[te rodul muncii lor. Apoi ne
r`spândim pe la case [i le împ`r]im. Asta da realizare, copiii jubileaz`! Printre acestea, descinderi în împrejurimi: satul Fântânele,
Muzeul Astra Sibiu, atelierul de fierar Ion Petra, casa-muzeu fami
lial Breazu Nicolae, remiza de pompieri cu ma[ini de epoc`, toate
la Sibiel; troi]e, biserici, coclauri verzi [i drumuri cu piatr` de râu,
case, v`zute, povestite, desenate. Copiii, ca ni[te ferestre deschise,
primesc aerul proasp`t al Sibielului, cu mireasm` de icoan`. � a.s.

www.lutars.piscu.ro
www.dala.ro
www.sibiel.net
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Şurdeşti:
zgărdane, fân
şi legende
Satul din Ţara Chioarului, vecin cu zona etnografică
Maramureş, răspândit în livadă şi fâneaţă, cu biserica
de lemn până la nori, cu şuri de fală, cu căpiţe, cu
zgărdane din mărgele, cu oameni foarte gospodari,
cu tradiţii nepărăsite şi meşteşuguri păstrate. Acesta
este Şurdeştiul. Începând cu anul 2005, Fundaţia
IUGA stabileşte aici Centrul de informare - patrimoniu rural maramureșan şi defăşoară multe acţiuni
de cercetare, conseravare, promovare valorificare,
predare către copii, a patrimoniului local.
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Șurdești – judeţul Maramureş
• biserica mică de lemn
Sf. Arhangheli
• de pe Vârfu Cornul (sec.xviii)
și Biserica Sf. Argangheli
• Mihail și Gavril din 1766
• monumentele funerare
din cimitir – patrimoniu
UNESCO

În anul 2004, are loc la {urde[ti
primul proiect de implicare a
copiilor satului în descoperirea
[i cercetarea patrimoniului local.
{i, cu ajutorul lor, se realizeaz`
culegeri de folclor [i are loc
un concurs de crea]ie literar`,
desigur de inspira]ie folcloric`.
În aceast` atmosfer`, copiii
alc`tuiesc revista [colii. Un an
mai târziu, sunt implica]i într-o
tab`r` de crea]ie etno-design,
la care particip` cu entuziasm,
împ`rt`[ind studen]ilor clujeni
din me[te[ugurile pe care le
cunosc din familie.
În vara anului 2008, la invita]ia
Funda]iei IUGA, Asocia]ia
Gaspar, Baltasar & Melchior a
realizat o tab`r` de crea]ie la
{urde[ti. Am explorat patrimoniul local, ghida]i fiind de copii,
cunosc`tori [i iubitori ai bog`]iei
lor de patrimoniu, o echip` de
toat` frumuse]ea, format` de
cei de la Funda]ia IUGA.

Patrimoniu imaterial:
Obiceiul agrar Udătoriul,
legendele locurilor: Bulbuc,
Piatra Roșie etc,
obiceiuri de Crăciun: moșii și babele,
meșteșuguri tradiționale:
confecționarea furcilor de lemn, a
zgărdanelor, broderia în ciur, costume
tradiționale.
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Am luat la pas dealurile, am lucrat la cl`i [i c`pi]e, am me[terit
p`pu[i de fân, am mig`lit la
zg`rdane din m`rgele, am vizitat
atelierul de furci, am schi]at
por]i de [ur` [i biserici de lemn,
am ascultat istoriile lor, am ilustrat legendele [i pove[tile locului, am zburdat prin verdea]`,

am mâncat prune, mure [i alune,
ciurig`i [i pl`cin]i. Am în]eles
multe despre via]a satului,
cum a fost [i cum este.
Chiar dac` [urde[teanul î]i zice
c` sat ca al lui nu-i, noi [tim c`
sate frumoase sunt multe, dar ce
p`cat c` prea pu]ine sunt a[a de
iubite de copiii lor! � a.i.,a.s.
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Dup` anul 2000, arhitectul {erban Sturdza, urma[ al lui Petre
P. Carp, recupereaz` proprietatea de la }ib`ne[ti [i o pune la
dispozi]ie pentru o serie de workshopuri, pentru copii [i studen]i,
pe care însu[i le ini]iaz`, din dorin]a de a încuraja stabilirea aici a
unui centru de me[te[ug, o posibil` pist` de dezvoltare a satului,
pe seama unor îndeletniciri frumoase [i folositoare, din p`cate tot
mai pu]in practicate ast`zi.

Țibănești – judeţul Iaşi
Ansamblul conacului
P. P. Carp, sec.xix: conac,
mausoleu, parc, biserică.
www.asomariatib.wordpress.com
www.compagnons-du-devoir.com

Începând cu anul 2007, copii din }ib`ne[ti [i studen]i particip` la
ateliere cu teme diferite, toate în jurul ideii de restaurare a Conacului, ajuns în paragin`, în timpul înstr`in`rii. Sub egida Asocia]iei
Maria [i în colaborare cu alte ONG-uri, au loc câteva workshopuri.
În vara lui 2007, restaurarea unei u[i a conacului, folosind tehnici
pentru lemn, metal, feronerie, transformarea [i reamenajarea a
dou` anexe ale conacului, casa portarului devine casa Arhiterra
[i cote]ul de pui devine casa Compagnon-ulu, prin tehnici ale
lutului [i lemnnului (dulgherie, [i]`), sculptura unor stâlpi de lemn
[i sp`tare de scaune rud`re[ti. Apoi, iarna, are loc un atelier de
metaloplastie – icoane, metal sub îndrumarea artistului plastic
Petre Sbera.
În anul 2008, se pun pe picioare dou` ateliere permanente, unul
de tâmpl`rie [i unul de fier`rie. În urma unui parteneriat semnat
în iulie 2008, între Ordinul Arhitec]ilor din România, Pro Patrimonio Fran]a [i Les Compagnons du Devoir et du tour de France,
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Ţibăneşti
conacul şi
meşteşugul
Satul Ţibăneşti, aflat la răspântie de drumuri între
Iaşi, Vaslui şi Roman, este o fostă moşie boierească,
care a aparţinut familiei Carp. Din vechime, această
familie s-a preocupat de îmbunătăţirea vieţii
sătenilor. La sfârşitul secolului al xix-lea şi începutul
secolului al xx-lea, Petre P.Carp, lider al Partidului
Conservator şi în două rânduri prim-ministru al
ţării, construia şcoală, pentru copiii din Ţibăneşti,
îi învăţa pe ţărani cum să obţină recolte mai bogate
şi adăpostea, în timpul războiului de reîntregire,
un spital pentru bolnavi de febră tifoidă. Conacul
de la Ţibăneşti, clădit în mai multe etape, începând
cu 1820, funcţionează după naţionalizare ca sediul
C.A.P.-ului, sediul asociaţiei agricole locale şi, în
final, Club al Copiilor. Parcul ce înconjoară conacul,
a fost, în mare măsură, lăsat în paragină, în afara
unei părţi din el, care a devenit teren de sport. Prin
anul 1960, într-o parte a parcului, s-a ridicat o şcoală
cu profil profesional – tâmplarie, mecanică, textile, în
care acum învaţă circa 450 de copii.
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la }ib`ne[ti a fost invitat un
fierar francez – Clement Come.
S-a pornit un curs extra[colar de
formare în arta fier`riei pentru
elevii din sat. Scopul acestuia
[i al evenimentelor organizate,
este de a forma câ]iva fierari de
art`, români, din aceasta zon`,
care s` poat` duce mai departe
acest me[te[ug. A fost un an de
încerc`ri [i greut`]i, atât pentru
formarea atelierului, cât [i pentru
elevi, care au fost destul de sceptici, privind aceast` poten]ial`
meserie. Totu[i, ei au crescut în
2009-2010 îndruma]i de al doilea
fierar invitat – Sylvain Gabriel,
iar ca]iva dintre ei vin acum de
pl`cere la atelier, s`-l ajute la
lucru pe Fabien Monestier, tot
compagnon fierar.
În vara lui 2009, s-a ]inut prima
edi]ie a atelierului în aer liber,
organizat \n parcul P.P.Carp, la
umbra conacului – „Batem fierul
la Conac!”– la care au participat
s`teni, cu mic cu mare, studen]i
arhitec]i, profesori [i ministrul
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culturii din acea perioad`.
Focul forjei a fost men]inut de
ritmul ciocanelor celor trei compagnon-i fierari invita]i – Clement
Come, Sylvain Gabriel [i Pierre
Pages. Toat` lumea a participat
la me[te[ugirea unui candelabru,
care a fost d`ruit Bisericii din
sat. A fost o mare bucurie ca, în
2010, tot în preajma s`rb`torii
Sf. Petru [i Pavel, a doua edi]ie
a evenimentului „Batem fierul
la Conac!” s` fie organizat` de
micii fierari din sat, împreun` cu
îndrum`torul lor.
A[a a început constituirea unui
centru me[te[ug`resc, în jurul
Conacului de la }ib`ne[ti, monumentul de patrimoniu care, prin
contextul creat, ar putea contribui
la dezvoltarea durabil` a locului.
� a .i. a .
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Tehnici pe înȚelesul copiilor

Icoana pe sticlă
pentru copii
Pictura pe sticlă este o tehnică aparent
pretenţioasă. Totuși, dacă veţi avea curajul
să încercaţi, veţi descoperi în ea o modalitate relativ simplă de a transforma
schiţe și desene colorate pe foi volante în
obiecte artistice durabile. Pictura pe sticlă
mi se pare foarte adecvată copiilor, din
două motive. Mai întâi, icoana pe sticlă,
tema cea mai comună pe care patrimoniul românesc o oferă în acest domeniu,
ne pune înainte un limbaj plastic de tip
naiv. Este un gen de reprezentare foarte
accesibil, chiar propriu copilului, care
dă prilejul unei apropieri naturale între
micul artist și modelul său. De aceea,
icoanele pe sticlă realizate de copii sunt
de multe ori imagini credibile. Al doilea
motiv stă în calităţile estetice pe care
suportul de sticlă le favorizează. Chiar
și în lipsa unor virtuţi deosebite de linie
și compoziţie, strălucirea sticlei sporește
frumuseţea culorilor, oferind, până la
sfârșit, un obiect plăcut, încântător pentru
copil. Așa mi-am explicat ușurinţa și
plăcerea cu care copiii realizează icoane
pe sticlă, încă de la vârste mici (3-4 ani).
Desigur, ca în orice lucrare serioasă, micul
artist și îndrumătorul său au nevoie de
atenţie, răbdare și perseverenţă.

materiale necesare
• 1 bucată de sticlă pe măsura dorită
• 1 marker negru, grosime 2 mm
• 1 foaie de calc, puţin mai mare decât
dimensiunea sticlei
• Tempera de diverse culori
• 1 ou pentru emulsie
• Foiţă de aur şi mixtion – le găsiţi la
magazinele Fondului plastic
• 1 ramă de lemn şi 1 carton sau placaj
potrivite sticlei
• Bandă adezivă, 1-2 pensule cu păr
moale, gumă, spirt, beţişoare cu vată, o
bucată de cârpă.
Timp de lucru: 4-5 ore
Dac` ne lu`m în serios rolul
de mic iconar, trebuie s` [tim c`,
înainte de a începe lucrul, e bine
s` facem, dup` puterile noastre,
o rug`ciune.
Doamne Dumnezeul meu,
Nici un lucru nu e greu
Când încep cu harul T`u
Munca mea f` s` rodeasc`,
Roadele s` se sfin]easc`
Bucuria s` sporeasc`
Amin.
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Icoanele se lucreaz` dup` model [i nu din imagina]ie, pentru c`
ele sunt mai mult decât ni[te desene, ele întruchipeaz` sfin]i [i
scene din istoria sfânt`, ale c`ror imagini sunt de multe sute de
ani consacrate. Atunci când respect`m îndrumarele [i realiz`m
o icoan` dup` model, vom fi siguri c` cei care o vor privi, o vor
recunoa[te [i o vor percepe ca pe o icoan`. Cele mai indicate mo
dele sunt icoanele pe sticl` vechi, pe care le pute]i g`si în muzeele
de art` popular`, în muzeele m`n`stire[ti, în albume. Pute]i lucra
[i dup` icoane ]`r`ne[ti cu suport de lemn, a[a cum f`ceau uneori
[i ]`ranii, care lucrau demult icoane pe sticl`. Este de preferat s`
urma]i modele de tip naiv, pentru c` arta bisericeasc` cult` se
folose[te de un limbaj diferit, mai dificil de însu[it pentru copii.
Prelua]i ca modele obiecte de patrimoniu, pentru c` ele ofer`, de
cele mai multe ori, garan]ia calit`]ii estetice [i spirituale. Altfel, în
marea abunden]` de produc]ii contemporane, cu influen]e diverse,
c`ut`torul de modele se poate pierde.
Mai întâi este schi]a, un desen care fixeaz` într-o singur` culoare
liniile cele mai importante ale imaginii. Într-o scurt` descindere la
Muzeu, copiii pot realiza câteva schi]e, dup` icoane diferite, sau
mai multe, dup` aceea[i icoan`. A4 este dimensiunea cea mai la
îndemân`. Înarma]i cu un clipboard, un creion [i o gum`, pute]i
petrece una, dou` ore, schi]ând icoanele care v` plac cel mai mult.
Apoi, la atelier, schi]a cea mai reu[it` se copiaz` pe foaia de calc.
Dac` a]i realizat mai multe schi]e dup` aceea[i icoan`, pute]i combina elementele care vi se par cele mai reu[ite într-o nou` schi]`,
direct pe foaia de calc. Fixa]i foaia de calc cu band` adeziv` ca s`
nu se mi[te în timpul lucrului. Folosi]i la copiere markerul negru.
Odat` desenul preg`tit, ne ocup`m de cur`]area sticlei. Suprafa]a
se degreseaz` pe ambele fe]e, ca [i vesela obi[nuit`, apoi se [terge
[i se lustruie[te. Dup` cur`]are, suprafa]a plan` a sticlei nu se mai
atinge, obiectul apucându-se de canturi. Transpunerea schi]ei pe
sticl` se face dup` foaia de calc. Întrucât în tehnica sticlei imaginea
se cite[te prin transparen]`, pe dosul fe]ei de lucru, ca în oglind`,
vom avea grij` s` întoarcem foaia de calc pe dos.
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Sticla, suprapus` foii de calc, se fixeaz` cu band` adeziv` pe suportul de lucru. Desenul se realizeaz` cu markerul, începând cu col]ul
din stânga sus. În timpul transpunerii, podul palmei se sprijin` pe
o coal` de hârtie, astfel încât s` nu ating` sticla. Dup` ce schi]a
a fost transpus`, sticla se las` la uscat cel pu]in o or`, într-un loc
cald [i ferit, de preferin]` la soare.
Între timp, se preg`tesc culorile [i emulsia. Emulsia este liantul care
ajut` culoarea s` se fixeze temeninic pe sticl`. Se prepar` dintrun g`lbenu[ de ou astfel: se separ` albu[ul, apoi g`lbenu[ul se
ciupe[te a[a încât pieli]a care îl ]ine laolalt` s` râmân` de o parte,
l`sând s` curg` într-o c`ni]` fluidul galben. Peste el se adaug`
înc` atâta ap`, apoi se amestec` cu o linguri]`, pân` când lichidul
devine uniform. Emulsia se folose[te proasp`t`.
Se preg`te[te paleta cu tempera. În tehnica icoanei pe sticl`,
culorile se a[eaz` în interiorul contururilor în pete plate, f`r`
umbre [i lumini. {i acest tip de colorare este mai accesibil copilului,
urmând exact obi[nui]a c`r]ilor de colorat. Culoarea se a[eaz`
în mai multe straturi. Copiii vor lucra cel pu]in dou`. Primul este
mai diluat [i întins, al doilea mai gros. Cu cât se a[eaz` mai multe
straturi cu atât calitatea vizual` a obiectului cre[te. Ave]i nevoie
de pensule cu p`r moale, flexibil care sa nu zgârie stratul anterior
[i s` poat` a[terne culoarea f`r` a l`sa dâre. Este foarte important s` se treac` cu pensula o singur` dat` pe suprafa]`, orice
gol se poate umple la stratul urm`tor. Pensula curat`, se înmoaie
în emulsie, apoi se trage pu]in din culoarea dorit` [i se amestec`
bine. Culoarea [i emulsia trebuie sa formeze corp comun. La
schimbarea culorii, pensula se cl`te[te bine, se [terge pe cârp`,
apoi se reia procedeul amestecului, pentru culoarea urm`toare.
Odat` început` o culoare, se lucreaz` toate zonele care îi apar]in.
Este bine de început cu albul. Fe]ele, mâinile, picioarele se lucreaz`
cu alb curat. Întinde]i culoarea, f`r` emo]ie, peste detaliile fe]ei.
Negrul conturului va fi vizibil pe verso. Se lucreaz` primul strat,
apoi se trece la culoarea urm`toare. Dac` a]i dep`[it din gre[al`
conturul, a[tepta]i ca stratul s` se usuce, apoi îndep`rta]i cu coada
pensulei pelicula, a[ezat` la loc nepotrivit. Dup` ce primul strat
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este uscat [i retu[urile f`cute, relua]i culorile pentru stratul al doilea.
Nu insista]i cu pensula, pute]i strica stratul anterior. Dac` stratul de
culoare este înc` transparent [i suprafa]a mai are „sp`rturi”, aplica]i
[i al treilea strat de culoare. O zon` mai aparte este cea a aurelor,
unde vom aplica foi]` de aur. Pot fi aurite [i alte zone ale icoanei, pe
copii îi încânt` acest procedeu. Zonele poleite pot avea [i ele diferite
tente cromatice, în func]ie de patina aleas`. Patina este un strat
foarte diluat de culoare, care se aplic` pe zonele ce urmeaz` a fi poleite. Poate fi ro[u, orange, verde, galben, albastru sau alt` culoare.
În aceste zone, va fi aplicat doar acest strat. În timp ce icoana se
usuc` foarte bine, se poate picta rama. Aceasta poate primi un fond
transparent, care las` s` se vad` fibra lemnului. Se aplic` culoare
cu emulsie, apoi se întinde cu cârpa. Se va alege o culoare care s`
creeze contrast cromatic cu fondul icoanei. Peste fondul ramei, se
poate interveni cu motive decorative: flori, cruci, puncte, zig-zag-uri
etc. Foi]a de aur se fixeaz` cu mixtion. Acest adeziv se aplic` cu
o pensul` pe zonele dorite, în strat sub]ire. Se las` câteva minute,
pân` când suprafa]a mixtionului devine opac`. Apoi se aplic` foi]a
de aur, presându-se u[or, cu dosul palmei, sau au alt` parte curat` a
mâinii. Nu presa]i foi]a cu mâna murdar` de mixtion, se va rupe.
Stratul de culoare se protejeaz` cu ajutorul unei coli de carton, mai
grosm care se fixeaz` în ram`, împreun` cu sticla. Câteva cui[oare, o
ag`]`toare [i icoana e gata! � a.s.
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Linogravura,
primii paşi
Linogravura este una dintre tehnicile relativ
simple ale graficii. Este un mod de transpunere,
conservare [i multiplicare a imaginii, accesibil lucrului cu copiii, începând cu vârsta [colar`. Principiul este acela[i cu cel al vechii xilogravuri, difer`
doar materialul din care este ob]inut` matri]a. La
xilogravur` se folose[te lemnul, pentru lucrul cu
copiii îns`, este mai accesibil forexul sau linoleumul. Vom prezenta aici cea mai simpl` variant`
de lucru, potrivit` pentru schi]ele de contur, f`r`
ha[uri, valora]ie, culoare. Sunt potrivite desene
care pot fi încadrate într-un contur închis (ex: o
cas`, o floare, un personaj). Am experimentat
tehnica dup` schi]e de arhitectur` veche [i
t`r`neasc` la Curti[oara, în vara anului 2010.
Transpunerea schi]ei pe materialul matri]ei, poate
avea dou` variante, pozitiv sau negativ. Transpunerea pozitiv necesit` un pas în plus. Atunci
când imaginea este relativ simetric`, ne putem
mul]umi cu negativul.

materiale necesare
• 1 placă de forex A4
• hârtie de bloc de desen 80g
• 1 dăltiţă în V
Recomandare: fiecare copil să lucreze
cu o dăltiţă personală; până când copiii
deprind mânuirea instrumentului, se pot
întâmpla mici accidente, soldate cel mai
adesea cu tăieturi superficiale. Sterilizarea dăltiţelor după astfel de incidente nu
este deloc la-ndemână, de aceea lucrul cu
aceeaşi dăltiţă vă va pune la adăpost de
posibile consecinţe nedorite.
• 1 cutter
• vopsea tipografică
• 1 rulou
• 1 lingură
• bandă adezivă
• 1 placă de faianţă/pal melaminat
Timp de lucru: 4-5 ore

Dup` ce a]i ales schi]a [i a]i hot`rât cum dori]i
s` apar` imaginea, porni]i la transpunere. Fixa]i
foaia cu band` adeziv`. Pentru matri]a negativ
se va face o singur` copiere cu indigo, direct pe
placa de forex. Pentru matri]a pozitiv se va copia
pe calc, apoi, imaginea întoars` se va transpune
pe forex. Odat` desenul imprimat pe plac`, se
trece la lucrul cu d`lti]a în V.
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Se adâncesc toate contururile. Aten]ie! Atunci
când mânui]i d`lti]a, nu ]ine]i niciodat` mâna în
fa]a t`i[ului. Pân` când ve]i deprinde mi[carea,
instrumentul se va opinti [i va s`ri de mai multe
ori din plac`. Odat` conturul adâncit, decupa]i
suprafa]a incizat` din corpul pl`cii. Matri]a
este, de acum, bun` de imprimat. Degaja]i masa
de lucru de resturile opera]iunilor anterioare.
Fixa]i matri]a de mas` cu band` dublu adeziv`.
Proteja]i cu hârtie sau plastic zona de lemn din
jurul matri]ei. Preg`ti]i vopseaua tipografic`.
Se a[eaz` cu linguri]a pe o plac` de faian]`/pal
melaminat, apoi se preseaz` cu ruloul, pân` când
suprafa]a devine lis`. Vopseaua se aplic` cu ruloul pe matri]`, prin mi[c`ri în toate direc]iile astfel încât pelicula s` fie a[ezat` cât mai uniform.
Se ia o foaie cu dimensiunea potrivit` (pentru
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matri]e încadrabile într-un format A5, folosi]i acest
format), se a[eaz` peste matri]a înc`rcat` cu
vopsea. De acum, foarte important este ca foaia s`
nu se mi[te. Orice mic` mi[care face ca imaginea
s` piard` din claritate. Presa]i bine peste coala de
imprimat cu o lingura de metal. Presa]i cu putere
în toate direc]iile, pe toat` suprafa]a matri]ei [i pe
margini. Pute]i verifica imprimarea, ridicând din
col]urile foii, cu mare grij` îns`, s` nu modifica]i
pozi]ia. Dup` 5-10 minute de presare, ridica]i coala
[i ve]i reg`si imaginea imprimat`. A[eza]i-o sau
ag`]a]i-o la uscat, pentru câteva ore, într-un spa]iu
curat, lipsit de praf. Imaginea se poate multiplica
oricât, totu[i e bine s` propune]i o serie de 10-15
exemplare, pe care s` le numerota]i în ordinea
realiz`rii: 1/10, 2/10 etc.
Lucr`rile de gravur` se semneaz` cu un creion cu
min` moale, de obicei în josul imaginii, consemnându-se: tiraj, denumire, tehnica, semnatura, an,
\n aceast` ordine.
Tirajul, semn`tura [i anul sunt obligatorii, celelalte
uneori lipsesc. Cu cât seria este mai mic`, cu atât
lucrarea e mai valoroas`. La sfâr[it, plan[a se
poate încadra cu ram` sau passepartout. � a.s.
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Elemente
De Metodologie:
Schiţa In Situ,
Ilustraţia De Text
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Lucrul cu copiii [i patrimoniu poate p`rea anevoios, pentru c`, de
multe ori, ceea ce suntem obi[nui]i s` auzim în jurul monumentelor
[i obiectelor de patrimoniu, sunt descrieri cu termeni de specialitate [i o istorie expus` greoi, cu multe date [i nume. Desigur, pentru copii, astfel de expuneri sunt obositoare [i plicticoase [i nu le
permit s` întrevad` [i s` simt` via]a care pulseaz`, înc`, în spatele
materiei, istoria vie [i fascinant`. O expunere adecvat` este mai
degrab` o împreun` descoperire, n`scut` din întreb`ri adresate copiilor [i discu]ia r`spunsurilor, pe care ei în[i[i le dau, stimulându-i
astfel c`tre o privire dinamic` [i interogarea datelor imaginii.
Pe lâng` încercarea unor explica]ii accesibile, dou` metode ne-au
ajutat în demersurile noastre de educa]ie prin patrimoniu: schi]a
in situ [i ilustra]ia de text. Desenul, dup` monument sau obiect,
este foarte pl`cut copiilor. Cu câteva elemente de compozi]ie
explicate (cum se centreaz` imaginea, cum se umple cadrul), copiii
pot realiza schi]e foarte reu[ite. Privind cu aten]ie [i desenând,
ei se apropie de datele imaginii, fixând detalii, propor]ii, forme,
care, în lipsa acestui exerci]iu, trec neobservate. Astfel, cei mici î[i
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pot însu[i, chiar în lipsa cuvintelor, acele elemente [i felul de a le
orândui, prin care se ob]ine o compozi]ie plastic` reu[it`. Apoi, la
„corectur`”, putem discuta pe marginea schi]elor realizate, punctând, pe în]eles, elementele importante ale imaginii. Un astfel de
demers este cu mult mai folositor decât un aparat de fotografiat.
Copiii vor colec]iona schi]ele [i, în scurt timp, vor cere singuri s`
le realizeze. Pentru lucrul în aer liber, un clipboard, creion [i gum`
sunt suficiente. Ele n-ar trebui s` lipseasc` din rucsacul de excursie.
Schi]e se pot lucra [i în muzeu [i chiar [i acas`, dup` obiecte
ceramice, icoane [i dup` albume. Important este ca modelul s`
fie ales cu grij` [i în acest caz lucrul cu obiecte [i monumente de
patrimoniu ne ofer` o garan]ie.
Ilustra]ia de text poate sluji la apropierea [i însu[irea valorilor scrise.
Trecerea de la cuvânt la imagine este, pentru copii, o provocare, pe
care o rezolv` de multe ori nea[teptat de bine. Se pot ilustra legende,
pove[ti, poezii, colinde, scrieri folclorice. Desenele copiilor vor oglini
[i gradul de în]elegere a textului [i, urmate de „corectur`” [i discu]ii,
vor contribui la fixarea în memorie a operei. � a.s.
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Cu cât metodele de
lucru sunt mai plăcute
și relaxate, cu atât copiii
se vor atașa mai firesc de
patrimoniu și vor învăța
să-l identifice și să-l
prețuiască.
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