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MELCUL TAUMATURG SAU SCURTĂ POVESTE
DESPRE ÎNCEPUTURI. Cosmina Dragomir

Pentru cine n-a auzit nimic despre ce este sau,
mai bine zis, cine este lutul, trebuie să pre-

şi comod. Cu dumnealor leagă mereu o relaţie

tainică, pe care n-o s-o descopăr prea curând.

Am sesizat-o doar, într-o singură clipă de privit,

cizez că e o vietate stranie şi plăcută. Lutul are o

la un olar bătrân. În vreme ce mângâia toracele

sub formă de fluvii galbene. Radiografiile nerea

ochii lui au slobozit o licărire neînţeleasă, adâncă,

dinamică lentă. El mişună voluptos pe sub pământ
lizate niciodată pământului din preajma apelor
ar atesta faptul că el, corpul lutului, e primul

creator de land-art. Şi nu land-art vizibil doar

la suprafaţă, ci în adâncime, tridimensional, ar

spune specialiştii. Olarii sunt un fel de vânători

plastic al oalei, dându-i piele netedă neîncepută,

tulburătoare. Olarul bătrân se înţelege cu lutul ca

şi cu o iubită. Ei au un limbaj străvechi în care în-

cape o nemărginită dragoste, ca între suflete care
s-au cunoscut multă vreme...

blânzi care aleargă lutul cu lopeţile, îl hăituiesc

Cam asta pot să vă spun despre el. Ziua lui de

ei. Îl capturează în mreje ca pe nişte iele căutate

atunci când Dumnezeu a despărţit pământul

adică, prin ascunzişurile malurilor ştiute numai de
şi dovedite şi-l lasă multă vreme la zăcut, ca

după îngheţ şi dezgheţ să capete piele mai fină.

naştere e atestată documentar în Cartea Facerii,
de ape. Malul neatins şi reavăn cred că I-a fost

bineplăcut în acea săptămână-de-necuprins-cu-

Lutul prins e lasciv. Se mişcă greoi, la început e

mintea. Astfel încât El şi-a ales tocmai acest frag-

enorm, diluabil şi divizibil. Pentru că oricât l-ar

primului om. Un lucru minunat pe care nu pot să-l

ca o uriaşă burtă de melc. De fapt, el e un melc
curăţa, umezi, frământa şi împărţi olarii, pielea lui
gălbui-grizată regenerează şi se reîntrupează în
organisme vii-lente mai mici.

Eu personal am cunoscut Lutul faţă către faţă. El

curge cu încetinitorul şi călătoreşte prin bătătură,
se prelinge blazat printre degetele celor pe care

îi simte neîndemânateci şi se cuibăreşte în podul



palmei meşterilor ca într-un leagăn însufleţit

ment din lumea proaspăt creată pentru a da formă
spun decât prietenilor, în secret (pentru că e din

cale-afara de jucăuş şi necanonic), este convingerea
mea că... slobozind suflare de viaţă peste Adam-

cel-din-lut, o infimitate, o moleculă de suflu cald

de la bunul Dumnezeu s-a scurs de pe gleznele şi

tălpile omului pârguit în lutul pe care acesta stătea.
De asta lutul de care vă vorbesc are mişcare în el,



voinţă, frumuseţe şi nevoia permanentă de a se

preistorică, regăsită de curând. La Piscu se mai

creştetul ulcioarelor. Baletând cu pensula şi par-

fierbinte. Olarii au înţeles asta din vorbele tactile

stropită cu stele gri în urma luptei cu capriciile lu-

lapte. Stăpânind ca pe mânji bulgării robuşti şi

desăvârşit căutând îndârjit un meşter şi o suflare
şi din lacrimile uleioase ale lutului şi i-au construit
cuptoare, în care păstrează focul, ca amintire

blândă a puterii dumnezeieşti. Şi lutul se bucură.
Ca orice lucru lăsat de Dumnezeu, fiinţa lutului e
vindecătoare. Copii mici caută lutul aprioric, ştiu

dinainte de existenţa lui. Pălmuţele şi tălpiţele lor
sunt încredinţate că Dumnezeu a făurit ţărâna,

simt nevoia apropierii de ea şi, chiar dacă locu

iesc izolaţi la mare înălţime deasupra pământului,

adică în rupta-de-real casă cu etaje, ei cercetează
până o găsesc. Ei ştiu că adulţii ascund pământul
de copii ca să nu se producă ceva hazliu numit

mizerie, dar, odată descoperit în ghiveciul cu fi-

cus, e atent şi savuros salvat, scos din temniţa de
plastic, gustat şi înşirat într-o sensibilă expoziţie
de land-art pe salubra gresie. Copilul de apartament are nevoie de lut ca să răsară în lume
frumos şi sănătos.

Fără a fi medici, bunii mei prieteni m-au răpit din

tului zemos, ferestrele păzite de crucea din inima

sticlei, cuptorul şi, caturi – caturi de plăsmuiri gri-

fumând cu culoare pieptul oalelor menite să ţină
rebeli, supuşi de viteza roţii olarului.

gălbui care aşteaptă flăcările şi coacerea.

Să lucreze... să se întâlnească, de fapt... să comu-

cubee de fotografii. Puii de ţăran se bucură de ce

nu e... bine. E esenţial. E hotărâtor.

Cei mari istorisesc şi aprind curiozitatea din curaud despre lutul lor, de călătoriile şi peripeţiile

acestuia în lumea largă, unde ei încă n-au ajuns.
Transferul de colindare de lume se face repede,
copiii care se înţeleg cu lutul prin atingere nu

trebuie decât să-l frământe cu picioarele. Dans,
bucurie şi victorie. Asimilează prin tălpi şi prin

palme toate poveştile auzite ori tipărite în cărţi

şi petrecute departe. Lutul care trăieşte şi umblă
galben pe sub tot Pământul şi pe sub mare îi

împărtăşeşte tainic şi tăcut cu toată ştiinţa care

le trebuie. Trebuie doar să înceapă să se urce în
spinarea lui acoperită cu piele de melc.

nice, să se iubească, să trăiască de mână cu lutul
Doctorii spun că e bine. Eu, unul din cei ce au

întâlnit lutul faţă către faţă de când am mers de-a
buşilea, unul din cei ce, timid, în adolescenţă,

l-am atins tremurând cu degetele, sub privirile

indiscrete ale unui mentor artist, unul din cei ce

pe ascuns îşi cufundă şi astăzi mâinile impecabil
îngrijite de orăşean în dospinda burtă de melc

de pe prispa amintirilor mele, mărturisesc doar
prietenilor, în secret, că e... de nepovestit. E ca
lucrurile lăsate printre primele de Dumnezeu:

Taumaturgic... şi cu neputinţă de tradus în vorbe.

Am această încredinţare pentru că i-am văzut
apoi spiralând şerpişori şi netezindu-i să nu

piardă vasul zămislit apă după ardere, aşa cum

făceau şi moşii lor, înainte să li se descopere fas-

oraş ca să-mi arate, într-un loc cu case răsădite

cinanta roatire din pedale. I-am urmărit zgâri-

olarilor de odinioară, de mână cu iubirea lor

Arând cu plugul unui pieptene plete vălurite în

în ţărână, cum se joacă, se vindecă şi cresc copiii



găsesc încă frumosul olar bătrân, casa lui albă

ind cu rana cuiului desene pe pielea străchinilor.
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introducere
LUT ARS PISCU: EXPERIMENT CULTURAL,
ÎNTÂLNIRE ŞI REGĂSIRE
Răsfoind de ună vreme un volum al lui Teodor

Baconsky, mi-a atras atenţia un eseu numit «Etica
mâinii». Se problematizează aici în jurul valorii şi

locului manualităţii în lumea contemporană. În chiar
mijlocul unui univers din ce în ce mai automatizat,

şi digitalizat, mâna rămâne, în viziunea lui Baconsky
«auxiliul oricărui comportament creator de sens».
Mi-a picat în mână această carte tocmai pe când

lucram la schiţele proiectului Lut Ars. Am realizat

atunci că scenariul nostru este o amplă invitaţie la

recuperarea, conservarea, reevaluarea şi re-creerea
unor gesturi ale mâinii, cu funcţie creatoare.

Lut Ars este iniţiat şi organizat de Asociaţia

Piscu se făcea ceramica utilitară cea mai comună,

Lut Ars este finanţat de Fondul Cultural Naţional.

Când eu am deschis ochii tata dădea la roată». La
cerută masiv de omul de rând: străchini, căni,

borcane, ghivece, oale şi, marginal, un lucru mai

aparte: figurine de lut zoomorfe şi antropomorfe,
ajunse până în secolul XX, direct din neolitic.

La Piscu, meşteşugul a suferit o cădere abruptă
după Revoluţie, fapt datorat intrării pe piaţă a

veselei utilitare chinezeşti. La sfârşitul anilor 80

ardeau la Piscu regulat 120 de cuptoare. Azi mai
ard ocazional 5. Satul îşi pierde vizibil specificul

de la DN1 spre mânăstirea Ţigăneşti. După câţiva

păstreze specificul său de meşteşug şi mai

Ce este Piscu? Un fost sat de olari, un loc care a

trăit din timpuri străvechi cu meşteşugul lutului,

în ritmul roţilor de olărit, în ritmul anotimpurilor,
în ritmul târgurilor şi hramurilor, neschimbat cu

sutele de ani, un loc în care meşteşugul se practica
în masă şi se transmitea în familie, aşa cum prea
frumos spunea Nea Mitică, olarul, vecinul meu:

Parteneri: Şcoala cu clasele I – VIII, Ciolpani,
Biserica parohială Piscu

Muzeul Ţăranului Român, Fundaţia Preasfânta
Fecioară Maria – Grădinişele Arc en Ciel,

Complexul Educaţional Copil Isteţ, Librăriile

Cărtureşti, Ordinul Arhitecţilor din România,
Fundaţia Dala.

Partener media: Revista IGLOO

comune.

Ce este Lut Ars? Este un demers cultural amplu

kilometri ai şi ajuns.

Gaspar, Baltasar & Melchior, cu sediul la Piscu.

intrând în marea familie a satelor de câmpie

Unde se petrece? La mică distanţă de Bucureşti,
în satul Piscu. Cum mergi spre Ploieşti te abaţi
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«Eu m-am născut cu ochii în pământul ăsta.

prin care ne propunem să ajutăm Piscu să îşi

mult, să creeze prin arta ceramicii o punte de
comunicare cu alte comunităţi şi cu spaţiul
de cultură urban. Lut Ars vrea ca Piscu să

conştientizeze valoarea pe care încă o deţine, să
se reconstruiască comunitar şi să comunice prin

ea cu exteriorul. Lut Ars vrea ca Piscu să devină un
loc de creaţie pentru toţi cei care vor să practice
această îndeletnicire la orice nivel.
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documentare
INCURSIUNE ÎN INIMA PISCULUI
Lut Ars a debutat la începutul anului 2007 printro documentare. A fost în primă fază o cercetare
de voie, pe care am intreprins-o din curiozitate
şi din dorinţa de a cunoaşte câte ceva despre
comunitatea în care, mai mult sau mai puţin

aleator, nimerisem. Aşadar, plimbându-ne prin
sat, povestind cu oamenii, ducând alături de ei

viaţa de zi cu zi, aflăm lucruri şi vedem semne,

care prin ochiul avertizat încep să devină un cheag
de cercetare antropologică.

Am văzut prima dată figurine de Piscu pe

viu, pe când o babă slăbănoagă, zbârcită şi cam
zdrenţăroasă le modela sub ochii minunaţi ai

copiilor la grădiniţa din Piscu. Într-o oră a început
vreo 4: un cocoş, un peşte, o prinţesă şi un căluţ,
pe care le-am privit cu mare mirare... A fost

cinstită cu 50 de mii şi rugată să mai vină şi a
doua zi, dar n-a mai venit.
foto Marius Caraman

Mânată fiind de privirea căluţului de lut, am

început să sap prin rafturile bibliotecii. Cărţile

bătrâneşti de ceramică românească vorbesc toate

de Piscu, de olăriile de aici dar mai ales de jucării.
«Figurinele de Piscu» le găseşti la noi în orice

colecţie de artă populară care se respectă. Sunt
patrimoniul MTR

foto George Dumitriu
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piese de lut ars zoomorfe şi antropomorfe, cu o

mină arhaică, inconfundabilă, cu incizii şi bumbi

de un ritm ameţitor: cai cu sau fără călăreţ, cerbi,
capre, măgari, boi şi specii de basm, cu coarne
mari şi mici, cu zgărdiţe şi ţinte, căţei, pisici,

găini, cocoşi, păuni, curcani, iepuri toate cu figuri
şugubeţe şi ochii vioi. Mai sunt şi «prinţesele»,
femei cu prunc, îmbrăcate în rochii conice, cu

coade lungi şi şerpuitoare, băieţii cu dovleac, copiii
- sirenă.... Toate au ataşate un mic fluier de lut.

Că aceste obiecte sunt nişte fosile vii, ochiul

ţi-o spune imediat. Piscu face parte din categoria

centrelor de ceramică, producătoare de obiecte de
uz casnic, cerute masiv odinioară de tot omul. În
astfel de locuri formele s-au perpetuat firesc din

timpuri imemoriale. La fel şi jucăriile. În vremurile
îndepărtate erau idoli, care luau parte la rituri

funerare, întruchipări ale fertilităţii, acele obiecte
pe care le găsim în orice compendiu de istorie a
artei, în primul capitol. Cu timpul, caracterul lor
ritual s-a diluat până la dispariţie, iar ultimele

generaţii le cunosc ca jucării, mult gustate de copii
prin târguri. Fiind în proximitatea unui mare târg,
Bucureştiul, meşterii întâlneau influenţe foarte
diverse, pe care câteodată le asimilau, într-un

mod pe care îl consider imposibil de clasificat.

Aşa cum, de exemplu, tanti Jana, olăriţă de Piscu
100%, vecina mea, îmi povestea cu admiraţie

despre un negru care îi cumpăra ghivecele şi le
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vopsea cu nu ştiu ce culori argintii şi aurii la el în

în curtea Brezăierilor... Cu Nicolae Marin a fost

s-a întâmplat şi cu fosilele noastre, care s-au în

orb fiind, străluceşte de bucurie când învârte lutul

balcon. De-ar avea şi ea aşa culori... Cred că asta

crucişat şi cu bibelouri. Privind colecţia de figurine
a Muzeului Ţăranului am simţit acest lucru.

Dincolo de analize stilistice şi speculaţii incerte,

ceea ce pot scrie azi despre jucăriile de Piscu, fără
să mă înşel, este cronica unei morţi neconsumate.
Au existat la Piscu vremurile bune, când oamenii
trăiau masiv din olărit şi o duceau bine; vremea
asta nu e chiar îndepărtată, s-a sfârşit odata

cu invazia chinezăriilor, după revoluţie. Dacă

erai harnic nu se putea să nu reuşeşti. Târgurile
curgeau mai bine de jumătate de an, de la Buna

Vestire până târziu de sfântul Nicolae. În această
horă, jucăriile erau o producţie marginală. De

altceva. Omul era pasionat. Şi acum la 90 de ani,

almanahuri. Are diplome de la Cântarea României,

numaidecât ori un obiect stricat şi prin urmare

colecţie de xerox-uri cu jucăriile lui prin albume şi
de la sfârşitul anilor 70: «tovarăşul Nicolae

Marin, premiul I». Pe el îl căutau acasă cei de la

Muzeul Satului şi îi cumpărau marfa. La el veneau

autocare cu străini ... Îmi dau seama că omul ăsta
a prelungit viaţa jucăriilor de Piscu cu cel puţin

50 de ani. Omul era pasionat. Brezăiţa, bătrâna,

mama lui Nicolae, era renumită în sat pentru două
treburi: făcea figurine frumoase şi lega şi dezlega
vrăji bine de tot.

Pe când mergea olăria, Brezăiţele primeau lutul

Urşii, vecini gard în gard. De ce ei? Răspunsul l-

şi nu contau, câte o dată le smălţuia şi le ducea la

ceilalţi făceau oale ca să iasă banii!». O fi el

prozaic răspunsul ăsta, dar el mi-a fost confirmat

de starostele jucăriilor de Piscu, Nicolae Marin din
clanul Brezăierilor, meşterul care a făcut faima

figurinelor în anii 60-70. «Domle, zice, dacă vrei
să vezi beţivi şi buni de nimic, vino în curtea

asta!».Taina jucăriilor de Piscu se află în prezent
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Un lucru straniu... Într-un sat de olari, în care

se produceau jucării de lut, copiii nu se jucau cu

călcat de la olari şi predau jucăriile crude. Olarul

am primit răspicat: «Pentru că erau mai puturoşi,

de la brezaie sau brezaia de la Brezăier...

cu degetele lui slabe şi osoase. Are pe pereţi o

pe la anii 1900 încoace, doar două familii lucrau
la Piscu figurine, după poreclele lor Brezăierii şi

adică ce om ciudat/urât/caraghios. Brezăieru vine

le ardea prin ghivece şi străchini, că erau mititele
vânzare, «mărunţiş». Şi aşa curgea treaba. Când
s-a terminat cu târgurile şi ele nu au mai putut
supravieţui din jucării, au lăsat-o balta de tot.

Acum le rogi să facă şi nu vor, ajung şi eu la vorba
moşului... Cât despre Urşi ei s-au stins cu totul...
Sătenii din Piscu au simţit ei ceva ciudăţenie în
toate astea. Nu ştiu care o fi fost întâi oul sau

găina dar la Piscu se zice «ce mai brezaie de om!»,

legam tortiţe de lut şi ziceam că sunt vaci.»

Cu coleşele s-a cam terminat pe la 11 ani, când tanti
Jana a plecat ucenică la o croitoreasă din alt sat.
Ne-am mai putea oare întoarce la jucăriile de

ele. Mă gândesc că lucrul de joacă trebuia să fie

lut...? Ioan al meu le organizează în armate şi le

devenit inutil oamenilor mari, ori ceva improvizat,

Doo, iar Tecla le adapă şi le hrăneşte ca o gospodină

iar jucăriile acestea, de care se bucurau copii de

prin alte locuri, erau privite ca un bun de vânzare.

Prin anii 50, copiii unui sat de olari se jucau şotron

înfruntă cu aceeaşi plăcere cu care se uită la Scoobyadevărată. Întrebarea e dacă va mai apărea în timp
util un alt Nicolae Marin Brezăierul....

cu ciobul, baba oarba, pitita, «hai la groapa cu

furnici», săreau coarda cu sfoară, jucau ţurca, mai
ales când mergeau cu vacile. Ţurca era ceva între
hochey şi fotbal, care se joacă cu 2 beţe, «ţurca»
şi «bătăuşul», primul pe post de minge, celalalt

pe post de crosă. Cineva stă în poartă şi trebuie

să apere. Ce mai meciuri se încingeau pe la vaci,
şi mai coceau şi melci la jar! «Băieţii mai mult cu

ţurca şi noi fetele, cu coleşele». Ce sunt coleşele ?
Alea pe bune, erau nişte cocoloaşe de făină fierte
în lapte pe care le făcea mama. Fetiţele le făceau
din praf cu apă şi le învârteau în străchini vechi,
ulcele sau prin cioburi. «Coleşele» era cuibul

de joacă cu totul: «Era un colţ al căşii unde era

foto Marius Caraman

coleşele noastre», «Hai la coleşe să ne jucăm!»,
»Înfigeam nişte beţe ca un gard, în pătrat sau

rotund şi acolo erau coleşele noastre, de gard
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foto George Dumitriu

cumpărau mai mult. Pentru copii. Pe urmă, am

Făceam animale, păsări, peşti, am făcut sirene, că

venit oameni la mine, că a auzit că sunt creator

la Bucureşti.Un german chiar mi le-a adus el. Le

lucrat la cooperativa Artizanatul în Bucureşti. A

mai mic, pentru jucării. Ăla era de 20-30 de ori

mai mare. Intra o mie de figurine. Al meu era cu
groapă, dar ăsta merge pe deasupra.

Pământul îl luăm din Lunca Ialomiţei, de la 2

km. Mai e pământ, că nu mai sunt olari, s-au lăsat
toţi, s-au dus la oraş, n-au lăsat meşteşugul mai

departe. Eu am învăţat nepoţii mei, dar au fugit
foto Marius Caraman

POVESTEŞTE NICOLAE MARIN BREZĂIERU,
STAROSTELE JUCĂRIILOR DE PISCU
- interviu realizat de Ioana Popescu, etnolog,
Muzeul Ţăranului Român.

Moş Nicolae Marin. 87 ani. Născut în sat, în

casa veche, care s-a dărâmat. Atelierul a fost

transformat în casa mică, nu mai are roată, pentru

că lucra doar din mână. A făcut oale din 1949 până
în 1952. Apoi, exclusiv figurine.

«Mi-am dat demisia de la străchini şi oale că se

lucra greu, pământ mult, pe care-l călca soţia; ea îl

călca, înflora oalele, dădea cu smanţ. Le băgam în
cuptorul mare, acum nu-l mai avem decât pe ăsta
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toţi. Acum şi ştie, şi nu ştie, mai mult ştie să bea.
Nu le-a plăcut. N-ai voie să bei. Eu am 87 de

ani, da n-am băut în viaţa mea 2 litri de rachiu.
Că dacă bei, îţi tremură mâna, da’ mie nu-mi

tremură. Nu mai am ochi, de-aia nu mai lucrez. Eu
am greşit, că nu m-am dus la spital când am avut

infarctu’, şi de-acolo mi s-a tras. Dacă dădeam 10
milioane să mă operez de ochi, acu vedeam, da
n-am vrut şi am greşit.

Olăria e meserie muncitoare, da e şi bănoasă.

popular, venea străini, am prieteni în toată lumea,

Am făcut şi ocarine. Singura care o mai am e o

de mine de la ambasade din Bucureşti. Când a

dădeam la Muzeul Satului, la Muzeul Ţăranului,

America, am şi acum adresele lor acolo. Ei auzeau
început Partidu’, au început să vină. Mai mult

făceam pentru oraş şi pentru străini. Figurine nu
mai făcea nimeni, numai eu şi familia mea. (...).

Nu poate să facă oricine fluierici. Numai mâinile
mele pot sa facă figurine, trebuie să fii dotat,

dacă ai mâini mari, nu poţi. Pe mine m-a înzestrat
Dumnezeu.

Modelele le vedeam în cărţi sau la animalele vii

în curte, pe stradă... Sau vedeam un cal mort, îl

făceam. Trebuia să le ai în minte. Nu poţi să lucrezi
la figurine şi să nu ai nimic în cap. Am avut la

artizanat un lector. Eu l-am lăsat o lună-două şi

pe urmă i-am dat un pumn de pământ şi i-am zis,

domnu Valeriu − aşa îl chema − ia fă-mi bre un cal.

Păi cum să-l fac, că nu ştiu. Păi atunci cum mă înveţi

Paşti, mergeam şi la Brezoaia în Dâmboviţa. Pentru

eu, nu ne obliga nimeni, da el ce să mă înveţe? Nu

Bunicul a făcut fluierici, apoi tata, apoi eu,

moştenit, sunt mai bun ca ei, mi-a dat hârtii numai

pomeni se luau oalele. A mers bine.

tot pentru târguri, tot pentru moşi. La sate se

am şi acuma, le-am păstrat. Se chemă cataloage.

da n-am telefon să le dau. În Danemarca, în

Oalele le vindeam la târg la Cornăţel, sau la Moşi
în Bucureşti. Mergeam mai mulţi în Obor, după

alea le-am luat din cărţi. Îmi luam cărţi vechi de

pe mine, bre? Eu m-am dus să învăţ, ca aşa am vrut

mi-a dat certificat că am făcut şcoală, că eu sunt
când am luat premii, nu că am făcut şcoală.

ocarină, restul le-am dat la prieteni. Ocarinele le
da eu ştiu să cânt din ocarină. Când eram copil,
nu erau ocarine în sat; de la 8 ani m-a pus tata
să lucrez, acum am 80 de ani de când lucrez la

ocarine. Aveam alte jocuri, aveam mingi de cârpă,

de păr de vacă. A venit o dată nişte americani, m-a

găsit la un cumnat, că nu eram acasă. Zice, suntem

cetăţeni americani, de origine română. A venit după
date, că de ce nu merge bine, cum e dacă îţi iese

cu sec... Cică, noi suntem din Texas, suntem vreo
cincizeci de mii de români şi nu vrem să uităm

credinţele noastre. Da eu mă feream pe atuncea,

nu vroiam să le spun. Credinţele astea sunt, cum
e când îţi iese cu sec, când vrei să mergi undeva
şi te opreşte cineva din drum nu-ţi merge bine.

Cu strănutul, nu dacă eşti îngripat, dacă strănuţi
lunea, e cadou. Dacă strănuţi marţi, nu e bine, e
ceartă. Dacă e miercuri, e musafiri, dacă e joi, e
împlinirea dorinţei, dacă e vineri, e... sâmbăta e

drum, duminica – necaz. Obiceiuri de Anul nou cu
pluguşorul, de Crăciun cu Steaua, era unu, Moşu,
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ăla era mascat, eram 7 inşi în ceata de flăcăi. Unu

dacă erau mai volumoase, băgam mai puţine; da

de unde vin poreclele, Urşii şi Brezăierii, Căţelarii,

trebuia să dau la artizanat, da erau prea multe. Nu

era Irodu, 3 crai, da am uitat urarea. Nu mai ştiu

poate o fi fost Brezăi în sat când eram mic, da nu
mai ştiu. Căţelari, poate o fi fost mai răi, da nu

ştiu. Acu mi-amintesc, bătrânu meu din Prahova,
de la Pucheni, spunea că el se îmbăta şi venea
acasă cântând, cu lăutari şi i-a rămas numele

Brezăieru. Urşii făcea urşi de pământ, Căţelarii
făcea din lut nişte câini mari, cu urechi lungi,

puneai apă în ei, sau puşculiţă, nu fluierai în ei.
Îi smănţuia, nu mai era artă populară, dacă le

dai smanţ se numeşte industrie. Oalele cu smanţ
nu era artă populară, era industrie de pomană.

Numai eu făceam artă. Făceam cal, călăreţ, vacă,
berbec, capră, peşte, purcel, păsărele câte două,

cocoş, ţap, urs, vulpe cu peştele în braţ; şarpe am
făcut la nemţi, încolăcit, mie nu mi-a plăcut, da

a făcut comandă. Unu a vrut o ursoaică, un copil

pe ursoaică cu mâinile în sus, că zicea că aşa era

stema oraşului de unde venea ei. Mi-a zis, nu mai
vinzi la nimenea, da eu am mai făcut şi am mai

vândut din ele. Făceam şi oameni, călăreţi, femei –

păpuşi, cu copil în braţe, cu fustă făcută din mână.
Îi puneam o diazamă. La urşi puneam păr, făcut

cu o cârpă moale, puneam în ea pământ moale şi

storceam şi ieşeau fire. În cuptor intrau mai puţine
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altfel, cam o mie le băgam în cuptor. Tot la o lună
puteam să bag un cuptor pe lună, că ăştia vroiau
200 000. M-am dus cu ei la judecată, am zis că

am făcut contract, da eu nu pot să le fac, că ce, e

boabe? Onorată instanţă, eu atâta am putut. Şi am
câştigat.

Înainte să făceau şi farmece în sat, chiar mama mea
descânta de gâlci, gâlcilor-motârcilor zicea încet,
da auzeam şi eu, că asta se fură, nu se învaţă. Şi
meseria tot aşa. Aveam un unchi, eu mă uitam

cum lucrează, da nu-l întrebam cum face, că dacă
întrebam, nu mai lucra cu mine, eu mă uitam şi

furam. Şi ăştia, Ioniţă, se feresc de mine, să nu le

fur meseria. Eu nu mă feream de nimenea, că ştiam
că nu pot să facă ca mine, că am eu secreturile
mele, care ei nu putea să le vadă. Veneau de la

muzeu, făceau fotografii cu mine, nu mă feream, că
nu puteau să-mi fure meseria.

Descântece erau şi la animale, de deochi, chiar

mama descânta la cai. Avea apă şi îl uda pe cap şi
descânta. Şi calul se făcea bine, ca şi omu.

Eu nu mai văd, da simt cu mintea când pământul

din mână nu e destul. Pot să lucrez şi pe orbeşte. Eu

nu râz, râz o dată la un an, la doi, că dacă munceşti,
nu bei, nu râzi.

foto Marius Caraman
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O congoleză din Congo a venit la mine, i-am făcut

gol pe dinăuntru, uite, simţ că aici are creastă. Îi

am învăţat şi pe fraţii Ioniţă. Aşa am început să fac

care fluieri.

nişte căndeli şi sfeşnic, da ăla se face pe roată, icandele. De la Sibiu mi-a cerut Isus răstignit pe
cruce, domnu Cornel mi-a cerut şi i-am făcut.

Eu am zis că mor lucrând, da n-am avut noroc, că

nu mai văd, altfel eu n-am ştiut de ţuica, cafea,
barbut, ţigară, eu numai munca am avut-o. Am

avut o cameră întreagă de cafea şi ţigări Kent de la
americani, am avut cu sacu, da le-am vândut, nu
le-am fumat.

Pământul îl luam cu căruţul, în saci. Acasă îl

puneam pe un fund şi îl călca soţia. Alegeam de

fost rău, întrebaţi-i, să spună satul.

făceam 2 picioare şi pe urmă tot un beţişor prin

Dacă se face pomeni, e credinţă cu vasele de

Când aveam 8 ani făceam 20 de figurine într-o

pomană, nu mai aduc străchini, cum era strachina de

lut. Acuma nu mai e. Vecinele ne aduc farfurii de

zi, la fel la 20 de ani, la fel la 50 de ani şi acum

Turda, să tragi lingura pe margine să nu curgă zeama

tot aşa, că dacă nu mai pot, mai bine îmi tai

din ele. Alea de Turda sunt frumoase, le cumpărai la

degetele. Cât ai treabă, nu osteneşti. Eu stau acolo

târguri. Luam 200 de bucăţi şi le puneam în pod. Le

înăuntru în casă la închisoare şi mă gândesc cum

cumpăram, sau noi le dădeam smanţ şi ei ne dădea

eram. Am şi amintiri frumoase, am avut servici la

străchini. O femeie era gravidă, mânca numai pământ
de oale, ca pe ciocolată.

primărie, nu mi-a plăcut colectivu, când mi-a luat

Aici toţi olarii făceau smanţ. Se ardea în cuptor. Din

pământul am plâns, n-am iscălit. Dacă vroiai să fii

deşeuri de plumb, topit, bătut cu un vătrai de fier, se

funcţionar, trebuia să fii membru de partid, mi-a
dat carnet, da mi l-a pierdut după 90 poştaru.

foto Marius Caraman

ăla curatul, nu avea pietre sau gunoaie. Îl călca

Dom’ Băsescu, primul comunist al ţării, comunist

luau izlazul pentru iarbă, da puneau pe el cartofi.

cam de 5 kilograme, trebuia ţinut umed, cu un

comandant de vapor dacă nu era comunist? Şi acu

vie, la muncă, eu cu creionul şi cu jucăriile. Am

până nu se mai lua pe picior. Îl făcea bulgări,

sac pe deasupra. Când luam o bucată, ştiam cât
să iau, că ştiam ce vreau să fac: 100 de cai, 100

de porci, lucram cu suta. Făceam fluier numai la

porci şi peşti, găurici cu pana, ăştia cântau cucu,
nu fluierau. Apă se punea în ulcioraşe, astea

făceau ca ghionoaia, da se făcea pe roată. Eu am

mâinile astea şi meseria în sânge, aşa cum au ăştia
băutura în sânge. Stau în casă şi dau din deşte.

ca mine, de ce să fereşte? Păi îl ţinea Ceauşescu

ma face ce face? Nu vedeţi ce face? Adică cică nu a
fost comunist. Toţi care sunt acum la putere sunt
comunişti de-ai mei. Eu de la ei de la comunişti

sunt pensionar, nu de la figurine. Întâi m-a făcut

membru în 45 şi pământu’ mi l-a luat în 64. Mi-a
zis, ce dacă eşti membru de partid, mi l-au luat

cu forţa. După 90 mi l-a dat înapoi, da acuma nu
mai putem să-l muncim, l-am lăsat la tineri, da’

Păsările nu făceau cucu, alea era pline, da stăteau

lor nu le place munca. Comuniştii spunea numai

era pline. Cocoşul era altă socoteală, ăsta era

Spuneam numai minciuni, toţi minţeau, cică ne

pe un lemnuş, prin care fluiera. Păpuşa şi sirena
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minciuni, mi-era aşa necaz când trebuia să mint!

Nevasta are pensie de la colectiv, ea a lucrat la

făcut 2 ani şcoala de partid la Ştefan Gheorghiu la
Giurgiu, şi când m-a făcut instructor, m-a trimis
în Moldova. Pe Gheorghe Gheorghiu Dej l-am

păcălit, dacă era Ceauşescu, mă împuşca. Am zis

că nu mă duc, că nu mă lasă soţia, şi m-a crezut.

Toţi parlamentarii e comunişti. Ce să facem cu ei?
Hai să-i închidem pe toţi, cum zice Băsescu. Da

primul să-l închidem pe el, că şi el e de-al meu,
comunist. Ca instructor de partid conduceam

comuna, primarul, notarii, miliţienii, toţi era sub

mine. Sufla cineva înaintea mea? Da nici eu n-am

băga foc şi pe o tavă curgea un lichid; ăla bătut se

făcea praf, se ardea până se făcea roşu, se amesteca

apoi cu piatră arsă în jar, de aia care scânteiază şi se
amesteca cu apă şi se băga la râşniţă până se făcea

ca o smântână. E şi acum cuptor de smanţ aici în sat.
Brad de Crăciun se făcea numai la boieri (învăţător,

popa, dacă era negustor...). Copiii colindau la brad, da
noi mergeam casă de casă, la toată lumea.

Am fost casier la cămin, am fost în comisia de

judecată 9 ani, pe lângă Sfatul Popular, judecam

pe ăia care nu ajungeau la tribunal la Buftea. Lache
şi Zaghie m-a băgat. Era în comisie Sanitaru’, Nea

Fănică Ciucurel... Eu eram singurul treaz acolo, ailalţi
erau beţi. Vedeam care avea dreptate. Eu hotăram.
Dacă nu ne împăcam, le făceam dosarul, da 9 ani

23

nu a ajuns niciunul la Tribunal. Am avut funcţii

aşa te măritai. Dacă era drept, era bărbatul drept,

un copil cu cap de elefant, cu 4 mâini, 2 picoare,

le făceam numai în anumite zile, numai o dată pe

făceau asta, tot de Bobotează. Făceau şi băieţii.

m-a dus la Muzeu, unul cânta din clopoţel o

multe, preşedinte al Consiliului sătesc, da toate

săptămână, joia, 2 ore, la cămin numai duminica,
în rest lucram la jucării.

Era mândrie să fii olar, că erai meseriaş. Fiecare

La noi s-a potrivit, că inelul, uite, sunt drept şi

frumos, mămăliga, m-a luat femeia cu pământ, iar
banii, iar s-a potrivit, că am pensie de la primărie.

era mândru în felul lui. Şi fieraru, şi croitoru,

Am lucrat şi pentru Fondul Plastic, tot figurine.

veneau în sat în Post, spoiau lingurile de fier, sau

Muzeul Satului, vindeam la boxa aia din fund şi era

toţi erau mândri. Până şi căldărarii erau mândri;
căldările pentru sâmbăta morţilor. Mergeam la

munte toamna cu căruţa de oale şi figurine şi ne

Fondul Plastic făcea cu noi serbări, ne-a dus la

acolo unu, Alexandrescu. Şi m-a luat de la Fondul
Plastic, m-a băgat la Muzeul Satului, unde am

ne-a arătat o poză. Mi-a dat bani acasă, pe urmă
slujbă de-a lor, m-a pus şi pe mine să ţiu ceva

în mâini, a făcut pomană cu băuturi de-ale lor şi

ceva de zicea că-i colivă. Legenda lor o ştiu, că am
întrebat. Împăratul lor, pe vremea nu ştiu când,

avea un fiu şi ăsta s-a dus în baie peste mă-sa. Şi
tatăl, împăratul, a aflat şi i-a tăiat capul. Şi mama
a plâns şi s-a dus şi i-a lipit un cap şi o... nu mai
zic, de elefant. V-aş fi arătat eu, da nu mai văd.

întorceam cu de toate, fructe, mere, prune, nuci,

stat până azi colaborator, cu bani de la primărie.

Dacă mai aveam vedere, jucam pe sârmă.

Apostolache mergeam. Era odată hram la biserică

că te-a luat Muzeul. Toţi plăteau bine, da’ mie

Dumnezeu. Da botezau la biserică, înmormântau

un fluieric era 50 de nuci, o strachină de nuci. La
acolo. Tata m-a trimis cu 2 oale îmbăierate, să

ne dea ăia mâncare. Şi ne-a dat. La noi e hramul
Izvorul Tămăduirii, ne duceam la pomană când
eram copii, da nu se mai face cu masă mare

pentru toată lumea. Era frumos... Acuma ar trebui
să se mai facă.

Se ghicea de Anul Nou, am pus chiar eu 9 oale.
Mi-a ieşit... femeia ştie, că eu am uitat. A ieşit

inelul, mămăliga şi a treia, a luat bani. Unu săracu

a luat oala goală de trei ori, trei ani la rând şi după
aia a murit. Dobrică, finul ei. Şi de Bobotează se
punea la fel. Mai era gardul. Mergeai la gard şi

numărai 9 pari dinspre poartă. Şi cum era parul,
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dacă era strâmb, aşa era şi bărbatul, pocit. Fetele

Îi părea rău lu’ domnu Paleologu, am pierdut bre,
mi-a plăcut la muzeu. N-am avut beţia, da am

învăţat să cânt pe furate, la ocarină, la acordeon,

la muzicuţă... Am avut şi supărări, bre, da alea nu
mai să spun, alea să spun în mormânt. Am făcut

infarct şi am rămas (bolnav) de ochi, bine că n-am
rămas de mână. N-am fost la spital, că dacă mă

operam, acuma vedeam. M-am supărat rău, bre.

Am lucrat odată pe Budha al indienilor, de 1metru
de mare. S-a speriat soţia, că l-am pus în casă.
Două săptămâni am lucrat în Herăstrău şi la

Muzeul satului l-au aruncat crud în lac, că au zis
că aşa e legea lor, la indieni. La Muzeul Satului

era o domnişoară indiancă, ea m-a rugat, Budha e

La comunişti n-aveai voie să vorbeşti de

cu popă, da de fapt nu mai era religie. Nu te

controla de icoane. De la Comitetul Central a

vrut să ne dărâme satul, da am avut noroc că eu
sunt creator popular şi nu ne-a dărâmat. Le-am

zis, eu nu pot să-mi fac cuptoru pe bloc. Acuma
toţi sunt comunişti vopsiţi. Regele Mihai, el n-a

fost comunist; a făcut bine la cotul Donului unde
au fost şi picioruşele astea al e mele, că a făcut
pace cu ruşii, da n-a ştiut ce e aia comuniştii,

şi şi-a făcut rău lui, da abia acuma a aflat ce e

comunismul. Eu sunt rănit în piept, sunt veteran
de război.»
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A FOST ODATĂ MUZEUL OLARULUI LA PISCU
Ne-a povestit doamna Angela Niculae, de fel din
Piscu, în prezent învăţătoare în Ciolpani, despre

bunicul ei, Niculae I Barbu. Asta da olar cu vederi
largi! Dacă îi vezi poza din tinereţe, în uniformă

militară, bagi mâna în foc că este un domn subţire

aceea ziarele şi televiziunea au mediatizat acest

MEŞTERII

şi încă este perceput

Din zeci de olari care activau la Piscu în urmă cu nu mai mult de 25 de ani, au mai rămas astăzi

eveniment sătesc inedit. Un muzeu particular era

«Era mândrie să fii olar, că erai meseriaş.» (Nicolae Marin Brezăieru)

ca un gest întrucâtva

câţiva. Bătrâni care să mai ştie rosturile mai sunt, dar meşteri în putere nu prea.... În anul 2007 la

un olar din Piscu s-

ne povestesc chiar meşterii, cei care mai sunt încă pe metereze.

excentric. Şi totuşi

Piscu mai olăresc cu adevărat 3 meşteri. Şi încă vreo 2 ocazional. De ce nu se mai olăreşte la Piscu

foto Marius Caraman

de la oraş. Niculae I. Barbu s-a născut în Hereasca,

a gândit la asta. Din păcate urmaşii lui Nicolae I.

Dumitru şi Ioana Constantin

teologic la mânăstirea Căldăruşani şi şcoala militară.

rău şi au dreptate. Din fericire exponatele nu s-au

care l-am cunoscut la Piscu şi cel care a fost cel mai

vechea vatră a Piscului, în 1891. A făcut seminarul
A participat la războiul din 1913 în Bulgaria şi la

Barbu au dărâmat căsuţa bătrânească. Acum le pare

Dumitru Constantin, nea Mitică, este primul olar pe

risipit. Nicolae I.Barbu a iniţiat şi acţiunea «Învăţăm

aproape de proiectul nostru. Nea Mitică şi tanti Jana,

Primul Război Mondial. După război s-a întors acasă

ceramica în şcoală», împărtăşind copiilor din Piscu

Prin anii 60, Niculae I Barbu înfiinţează în casa sa

fi fost pe gustul lui, iar noi, în orice caz, ne-am fi

şi a trăit cu meseria de olar, învăţată de la tatăl său.
un «Muzeu Ceramic Istoric», cu obiecte de lut ars
din Piscu, multe lucrate de mâna lui. La vremea
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din tainele lutului. Ce-i drept, cred că Lut Ars ar

bucurat mult să-l cunoaştem şi îl simţim ca pe un
precursor.

soţia lui, au fost alături de noi la Şcoala de vară şi la
Muzeul Ţăranului. Nea Mitica nu mai lucrează oale
de câţiva ani. În ultima perioadă lucrase ghivece.

În magazia lui sunt rămase mii de ghivece mici şi
mari şi multe olane. Parte din ele au luat drumul

Bucureştiului prin atelierele stradale pe care le-

am organizat în ultimii doi ani. Bucureştenii le-au

pictat şi au devenit astfel nişte obiecte apropiate şi

insolite. Nea Mitică a ajutat la ridicarea cuptorului de

la Muzeul Ţăranului şi a construit cuptorul din curtea
noastră. A fost debutul lui de meşter cuptorar. Nea

Mitică a fost dascălul cel mai răbdător şi priceput la
Şcoala de vară şi în general a fost cel mai apropiat
sfătuitor al nostru în ale lutului.
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îl iau de la Potigrafu, că aici are calcar şi la foc în

Fraţii Ioniţă Constantin şi Florea,
«ai Vraciului», născuţi în sat, 62 şi 65 de ani

cuptor îi sare smalţul. Lemnele costă cam 30 de

- interviu realizat de Ioana Popescu, etnolog,

tone, 30-40 mii de lei pe an. Într-un an nu reuşesc

Muzeul Ţăranului Român.

să fac 10.000 căni. Nu se merită. Oricum ai face,

pierzi. Dacă nu vând destul, nu pot să plătesc CAS,

«A mers treaba până au apărut chinejii. Ei ne-au

lovit unde era piaţa mai bună, pentru pomeni, au

impozite. O să am o pensie de 200 pe an.

apărut ei cu marfă ieftină. Pomenile se fac acum

Smanţul îl mai fac singur, dar piaţa nouă

cu farfurii chinezeşti. Până prin 95 se vindea bine,

ecologică nu permite plumbul, va fi şi smalţul

chiar la Sibiu se vindea, erau turişti mai mulţi, şi

mai scump. Dar oricum, cu smalţul ăsta n-a mai
murit nimeni atâtea secole. Da aţi văzut că şi

la Muzeul Satului, dar acolo n-au depozit, nu e

loc. Apoi au venit chinejii la piaţă, înainte nu erau
probleme. Era o sfârâială, chiar şi după revoluţie.

foto Marius Caraman

Chinejii au umplut magazinele. Nu mai cumpără

pentru animale ne trebuie 1 metru pătrat pentru
fiecare găină, că până acuma stătea pe cracă, ia

să ne lase dracului liniştiţi. Ne învaţă ei acuma să

de la olari decât oamenii de bun gust. Eu nu mai

le creştem?

lucrez decât pentru muzeu, e o piaţă mai sigură,

Noi am fost înfrăţiţi cu un sat elveţian lângă

dar e mică. De când a apărut impozitul de 16%, e

Morges. Şi copiii se duceau în vacanţe o lună,

Piaţa e şi în Franţa la fel ca la noi. Băiatul meu a

familie, la fermieri; fermierul ăla îl lua de la avion,

bine, dar te omoară piaţa.

învăţau franceză. Apoi se duceau la stagiu în

fost în Elveţia 7 ani, şi nu era aşa căutare la oale.

îl ducea la avion, îl hrănea, îl îmbrăca, îi mai

El a locuit chiar la o familie de olari în Elveţia, şi

dădea şi bani şi îl educa. Le oferea tot, până şi

la fel era şi în Spania. Nu prea e piaţă nici acolo.

duminica îi plimba în timpul liber. Aşa au crescut

Preţul oalelor la noi e foarte scăzut, trebuie să

faci producţie mare. Frate-miu e la pensie, la fel

copiii noştri. Mai luau o bursă la facultate, şi aşa

şi nevasta, pe mine nu mă mai ţin balamalele, am

an, să le pui în stive, e greu. Înainte se vindea mai

muncă grea la malaxat pământul, la spart lemnele

mai mult de 50 pe zi, nu prea iese venitul. Bag

slăbit fizic, am 60 de ani. Nu o să mai lucrez. E
pentru cuptor, trebuie să spargi 20-30 tone pe
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bine. Acum vând o cană cu 1,20 lei, nu pot să fac
şi bani, nu numai muncă, mă costă pământul că

au învăţat acolo. Aveau bani. Acuma băiatul meu
are salar, are maşină de serviciu, nepoata mea

are salariu şi deplasări lunare în Franţa şi cazare
gratuită. Are maşină de serviciu în Franţa.

foto Marius Caraman

le protejăm toarta, nu sunt candele. Le folosim la
2-3 arsuri. Apoi facem altele.»

Cănile le punem în cuptor în formele astea, ca să
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Ioan Coman
«Povestea olarul Ioan Coman m-a pus pe gânduri. A
moştenit meseria din tată în fiu, a bătut târgurile de
ceramica de mic copil şi lucrează încă o ceramică
Ionel Stoica
Nea Ionel a lucrat până acum 20 de ani. Mai are

încă cuptorul şi roata. Prin colţurile gospodăriei
mai are căni de vin şi lăptării făcute de mâna

lui. După 20 de ani nea Ionel a lucrat la roată

pe strada Arthur Verona, făcând demonstraţii

în cadrul proiectului nostru şi a vegheat prima

ardere a cuptorului de la Muzeul Ţăranului. Ne-a
împrumutat roata lui pentru Şcoala de vară şi a
lucrat farfurii pentru copii.
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de bună calitate. Totuşi le interzice copiilor lui să se
apropie de roată pentru că trebuie să-şi găsească
altă meserie în care să poată câştiga mai mult.

Sotir Constantin este unul dintre meşterii încă

un observator din exterior, latura economica este

întreaga familie. Chiar dacă băieţii lui au şi

Dincolo de latura nostalgică pe care o sesizează
decisiva. Acasă am descoperit că o ulcică din

bucătăria mamei este făcută de olarul Ioan Coman.
Am înţeles încă o dată câtă bucurie îţi poate aduce

un obiect care capătă o istorie, un suflet, prin faptul
ca i-am cunoscut autorul, atelierul, cuptorul în care
a fost ars şi smălţuit.» Raluca Munteanu, arhitect.

în putere. La olăria lui lucrează, ca pe timpuri,

servici, de oale tot nu s-au lăsat. Aici am găsit cel
mai vechi cuptor din sat, încă funcţional, muza
cuptoarelor pe care avea să le construim. Nea

Constantin mai lucrează castroane, căni, lăptării,
ulcioare şi le vinde încă pe la târguri.
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cuptorul
Anii 80. La Piscu ard 120 de cuptoare.
2007, mai ard 3.
Aproape în fiecare gospodărie de la Piscu găseşti

ruinele unui cuptor, ca un muşuroi imens, pământ
redevenit pământ.

În cadrul Lut Ars 2007, 2 meşteri din Piscu,

Gheorghe Mihai şi Dumitru Constantin, au con
struit în curtea Muzeului Ţăranului Român, un

cuptor de ars ceramică, un exponat funcţional,
prin care ne-am propus, pe de-o parte să

reactivăm relaţia meşterilor cu muzeul, iar pe de
alta să încurajăm iniţiativele celor din oraş spre

zona ceramicii, tradiţionale sau nu, ajutându-i să

realizeze una dintre etapele foarte importante ale

din Piscu. Ne-au plăcut mult atât ideea cât şi

dimensiunea estetică a acestui tip de finisaj. Nea

Gică, meşterul, a intrat în jocul nostru şi ne-a spus
că da, mai ştie să încingă cuptorul cu nuiele. În ce

priveşte dimensiunile, este un cuptor atipic pentru

Piscu, întrucât aici se ardeau odată cantităţi foarte
mari de ceramică şi cuptoarele erau gigantice. Este
una dintre problemele actuale ale olarilor de aici.
Nu mai au putere să umple cuptoarele imense,

gândite pentru producţie masivă. La muzeu aveam
nevoie de un cuptor care să poată fi umplut cât de
uşor, ca să poată arde cât de des.

Pe lângă cuptorul de la muzeu, am ridicat un

laboriosului drum al pământului către obiect.

cuptor şi la Piscu, la sediul Asociaţiei noastre. De

cum au ştiut ei, este un cuptor de tip tronconic,

şi în plus a fost primul cuptor realizat integral

Cuptorul făcut de meşterii din Piscu, aşa

autohton, cu grătar de cărămidă, care desparte

camera focului de lemne de camera oalelor. Are
un diametru interior de 1 m şi o înălţime de 1 m

de la grătarul de ardere până sus. Ingredientele au
fost: cărămida arsă, pământ, nisip, apă şi nuiele.
Comanda noastră către meşteri a fost legată de
dimensiuni şi de tipul de finisaj. Umblând prin

ogrăzile olarilor am întâlnit în gospodăria lui Sotir
Constantin un cuptor incins cu nuiele (imaginea

alaturată), care ne-a fost prezentat ca un obiect
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secular, încă funcţional, cel mai vechi cuptor

data aceasta a lucrat un singur meşter, nea Mitică,
de el. Nea Mitică este olar. A asistat în viaţa lui la

ridicarea câtorva cuptoare, dar nu a construit până
în prezent, el însuşi, nici unul. Ne-am dorit să îl

încurajăm şi iată, avem de acum la Piscu, încă un
meşter cuptorar.

Am urmărit, aşadar, ridicarea a două cuptoare

şi putem acum explica pas cu pas cum se face un
cuptor de ars ceramică.

Mai întâi se trasează un cerc, căruia i se fixează

centrul cu un ţărus 1, 2 . Este perimetrul exterior
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canal circular imediat lângă peretele camerei de

uşor către vârf 15 . În partea de sus se lasă o

pornind de la gura cuptorului. Sectoarele de cerc

clădi oalele la fiecare ardere. După ce cuptorul se

ardere şi alte două canale perpendiculare montate
cuprinse între canale se zidesc. Când ajung la
înălţimea peretelui, adică la nivelul solului, se

fantă, loc prin care olarul intră în cuptor pentru a
umple spaţiul se zideşte temporar şi se lipeşte.

Urmează ceea ce olarii numesc «malul cuptorului»,

al cuptorului. În interiorul conturului circular
se sapă o groapă de cca. 50 cm adâncime,

pe fundul căreia se pune nisip. 3, 4 . Aici se

fixează tot circular cărămizile care formează

vatra 5, 6 . Odată podită vatra se fixează gura
cuptorului 7 . Apoi se construieşte peretele

1   2   3   4

     5   6   7   8   9  10 11

camerei focului aşezând rând cu rând cărămida,

    12 13 14 15 16 17

perpendicular pe conturul gropii 8, 9 . În

    18 19 20 21 22 23 24

dreptul gurii cuptorului cărămizile se zidesc
lăsând lăcaşuri pentru ţeserea peretelui în

exterior 10 . Liantul pentru această operaţiune
este o pastă făcută din pământ de lipit şi apă.
Pământul de lipit trebuie să-l cunoşti. Se gă
seşte de obicei prin lunci. Tot această pastă,

ceva mai diluată se foloseşte pentru «lipirea»
suprafeţelor. Meşterul toarnă între rosturi

şi întinde peste tot cu mâna un strat subţire din
această pastă care etanşeizează întreaga încă

începe lucrul la canale 13 . Suprafaţa cercului se

construieşte grătarul, tot din cărămidă 14 . În zona

o zonă de protecţie termică, care se ridică până

bine. Odată ajunşi cu peretele la nivelul solului,

înguste decât lungimea unei cărămizi. Avem un

cuptorului se ridică pe rotund îngustându-se uşor,

cuptorului se construieşte circular un gard de

pere 12 . Cu cât lipeşti mai mult cu atât e mai
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împarte în 4 sectoare. Canalele sunt puţin mai

canalelor cărămida se aşază pe cant. Apoi, peretele

la cca 3/4 din înălţimea cuptorului. În jurul
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nuiele, apoi în spaţiul dintre peretele de cărămidă
şi îngrăditură se bate bine pământ, cu maiul
16, 17 . Se stropeşte şi iar se bate, până sus.

Apoi totul se lipeşte. În dreptul gurii cuptorului
se sapă o groapă pătrăţoasă ai cărei pereţi se

zidesc frumos, să-ţi facă plăcere să şezi la foc.

La o ardere normala cuptorul se umple cu vase

până sus. Obiectele se clădesc îngrijit. Deasupra
lor, olarul aşterne o acoperitoare din cioburi.

La fiecare ardere spaţiul de intrare în cuptor se
zideşte şi se lipeşte, urmând să fie desfăcut la

Am cunoscut o respectabilă doamnă, care cu

15 ore, iar olarul îl păzeşte şi are semnele lui

o roată şi chiar un mic cuptor. Avea convingerea

golirea cuptorului. Cuptorul trebuie să ardă 10care îi spun că marfa e gata. În tot acest timp

focul se întreţine mai slab sau mai tare, tot după
semnele olarului. Dacă e vară târzie, în tot acest
timp se ronţăie porumb copt. Cuptorul se poate
goli după cca. 24 de ore de la oprirea focului.

toate că nu olărise niciodată îşi dorea cu ardoare
că e făcută pentru asta şi aştepta întâlnirea cu

lutul ars ca pe ceva providenţial. Sunt convinsă că
nu e singura. Sperăm ca experienţa noastră să vă
fie de folos!

Ca o curiozitate, vedeţi (foto alături) cum arată

şi un cuptor de ars cărămida, un cuptor care a

ars cărămizile din care au fost făcute cuptoarele
noastre de oale. De fapt, un cuptor de ars

cărămidă este o instalaţie clădită din cărămizile
însăle; se ridică din stive de cărămizi nearse,

lăsând canale pentru trecerea aerului fierbinte.

După foc, la demontare, cuptorul devine o mare

stivă de cărămidă arsă din care ţiganul ia şi vinde.
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școala de vară
PARTICIPANȚI

COPIII. Ada Nedelcu 6 ani / Adelina Stanciu 13 ani

Ana Maria Dumitrescu 9 ani/Ana Maria Popa Niculae

Alexandra Lixandru 7 ani / Alina Ion 11 ani

6 ani / Bianca Ioniţă 8 ani / Camelia Şerban 7 ani

Adi Iacob 6 ani / Adina Dumitrache 9 ani
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9 ani / Andreea Gheorghe 9 ani / Andreea Matei
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Călina Oprea 10 ani / Doru Alexandru 9 ani /

ŞI COPIII DE LA CURTIŞOARA

Matei 9 ani / Florentina Stan 10 ani

Mădălin Popescu, Augustin Fichitiu, Gheorghe Ion  

Dragoş Nedelcu 3 ani / Dumitriţa Matei 3 ani / Emil
Florian Florea / Gabriela Gheorghe 11 ani

Gabriel Alexandru 9 ani / Gianina Coman 8 ani
Giorgiana Ioniţă 6 ani / Ioan Dragomir 5 ani,
Ioan Scripcariu 5 ani
Ioana Bălan 4 ani /
Loredana

Constantin 9 ani /

Andreea Vaţa, Mădălin Ledaru, Daniel Vaţa, Mihai
Gherghina, Marian Mischiu, Mădălina Niculescu,
Daniel Radu, Răzvan Buga, Cătălin Chirian,
Alexandra Sosoi, Valentina Turea, Andreea

Popescu, Daniel Baldovin, Adina Vulc, Dragos

Danciu, Florin Stoica, Cătălin Timofte, îndrumaţi
de Doamnna învăţătoare Bălănescu.

Maria Alexandru 10 ani / Maria Bălan 5 ani /

ÎNDRUMĂTORI

Marius Nicoi / 6 ani / Mihai Ciobanu 7 ani

Tanti Jana – Ioana Constantin, olăriţă de fel

Maria Scripcariu 6 luni / Mălina Nicolae 9 ani

Nea Mitică – Dumitru Constantin, olar din fire

Mihai Iancu 6 ani / Mihai Neagu 11 ani /

Doamna Geta – Georgeta Ioniţă, educatoare în

Monica Mihalache 9 ani / Oana

Iacob 7 ani / Pavel Dragomir 4 ani /
Petre Alexandru 9 ani / Petru

Tudorache 9 ani / Rareş Căutiş

6 ani / Romeo Andrei 9 ani / Sânziana Alexandru

10 ani / Sânziana Tudorache 3 ani / Silvia Niculae
12 ani / Simina Oprea 3 ani / Steliana Nicoi
5 ani / Tecla Scripcariu 2 ani jumate.

Piscu şi olăriţă pe deasupra

Bogdan Purec – student arhitect

Doamna Angela – Angela Niculae, învăţătoare în
Ciolpani şi învăţăcel de olar la Şcoala de vară

Dom’ Virgil – Virgil Scripcariu, sculptor, sfătuitor
şi bun la toate

Doamna Adriana – Adriana Scripcariu -

coordonator şi profesor de istoria artei.

George Turliu – Atelierul de creativitate MŢR
Lidia Stareş – Atelierul de creativitate MŢR
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NE-AU SPRIJINIT
Lila Passima – coordonator proiecte culturale MŢR
Elena Stan - directoare a Şcolii Ciolpani
Cosmina Dragomir – artist şi profesor

NE-AU AJUTAT ÎN FEL ŞI CHIP

Luiza Zamora – coordonator programe culturale

Valentina Nedelcu, Ramona Ioniţă, Vera Ioniţă,

de arte plastice

Librăriile Cărtureşti
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Ana Cristina Purec, Ion Popa, Ionuţ Ghiţă,

Traian Marcu, Iulian Capsali, Niclulina Buturugă,

Ionel Stoica, Răzvan Oprea, Alexandru Căutiş,

Familia Drăghici.

Andrei Petre, Familia Constantin, Familia Lixandru,
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PROPUNEREA. Ca orice tradiţie trainică, olăritul

o înţelegere firească a unor fapte care ţin de

între familie şi meşteşug se simte aici în vechile

copiilor a unui spirit comunitar bazat pe acest

se moştenea la Piscu din tată în fiu. Legătura caldă
gospodării olăreşti şi o mai poţi asculta de pe

buzele olarilor vârsnici. Fiecare povesteşte cât de
grozav meseriaş era tatăl lui, şi moşul... şi mai

şi, cel mai cel! Copiii creşteau pe lângă roată şi

se trezeau lucrând, după puteri: la dus oalele de

istoria satului şi a familiilor lor, recreeea în rândul
specific al satului. Piscu nu este un sat ca oricare

altul. Piscul lor este un sat mai cu moţ. Este un sat

de care scrie în cărţi, un sat care a fost odată chiar
renumit.

colo colo, la humuit, la smălţuit, iar când începeau

Practic? Am trimis celor aproape 400 de copii

înflorat. Copiii mergeau cu părinţii prin târguri.

din Piscu o scrisoare prin care îi invitam să

a le miji musteţele, la roată. Fetele cu femeile la

Cei mai încolo-încoace, de mici copii erau olari.
După câteva decenii cei mai mulţi dintre copiii

Piscului n-au pus în viaţa lor mâna pe lut şi nu

ştiu mai nimic de olărit... Lut Ars 2007 propune

copiilor din Piscu şi oricăror mici şi mari ucenici o

şcoală de vară despre lut. Lut Ars propune nu doar
o familiarizare cu roata olarului ci şi un excurs în

de şcoală din comuna Ciolpani şi preşcolarilor
participe la Şcoala de Vară. Ne-a sprijinit Elena

Stan, directoarea Şcolii Ciolpani, care a înţeles şi
a primit cu însufleţire provocarea noastră. Şi să
vedeţi ce s-a întâmplat ...

Dar mai întâi locul, cuibul de olar din strada
Olarilor nr.74.

lumea obiectelor de ceramică de pretutindeni, mici
lecţii de istoria artei ceramice, cu multe proiecţii

de imagine şi iniţierea în tehnici de tot felul legate
de lut. Toate astea timp de trei săptămâni, în

vacanţa de vară, în cadrul unei vechi gospodării

de olar. Ne dorim să oferim copiilor în primul rând
o deschidere creativă, repere estetice de valoare,
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STRADA OLARILOR NR.74. Pe strada Olarilor nr.

de iute de mână că toţi venea la el. Oamenii nu se

cu semeţie capul pe umeri o căsuţa de paiantă

Lui nea Radu îi plăcea să facă ţuica în butoiul de

74, plantată într-o ogradă cu umbră îşi ţine încă

cu pridvor deschis, o casă bătânească, din aceea
ca la Muzeul Satului. În zilele ei bune este albă

cu tocurile verzi lustruite, pe jos lipită frumos şi

dud, ăla de 5 vedre, şi să glumească cu copiii pe
drum.

«Mămica», Leana lu’ Radu, a fost de la Balta

încinsă cu brâu albastru pe la temelie. Acoperişul

Domnei. Văruia casa de Crăciun şi de Paşte şi era

oboseşte nimeni astăzi… Înăuntru, 3 încăperi

mămăligă stătea colo în grindă şi pe lângă ea mai

de ţiglă cu saceacul traforat, aşa cum nu se mai
micuţe: camera bună, care vede la stradă, cea

mai mare, să tot aibă vreo 9 m2. Mai sunt două
cămăruţe care comunică printr-o ferestruică în
perete.

A fost casa familie Radu. Aici s-a născut Tanti

Jana, aici s-a jucat «cu coleşele», aici s-a făcut
mireasă.

«Tăticu s-a căsătorit după război. Casa i-a

cumpărat-o tataie. Aşa au luat-o. Ograda doar era

mai mică şi mai târziu tăticu a mai cumpărat de pe
la vecini.»

Radu V. Radu, nea Radu, a fost olar. În război a

fost sanitar. De atunci a rămas cu inima slăbită de
mila ce i-a fost de lume… Când s-a întors acasă,

s-a întors la oale. Totuşi mai veneau la el oamenii

să le scoată măsele. Uite aşa: «Le dădea o gură de
ţuică de casă să se clătească, mămica îi ţinea de

la spate şi tăticu cu cleştele le scotea, da’ era aşa
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ducea la doctor şi venea la tăticu.»

o gazdă primitoare şi o inimă largă. «Coşul de

erau boţuri de brânză şi ce se mai nimerea. Când
venea nea Nae preceptorul să ia taxele pe case şi

pe oale, la ăia mai pricopsiţii nu îndrăznea să ceară.
Când venea la mămica se ducea singur la coş.»

Leana lu’ Radu înflora frumos la oale, creştea multe
păsări, oi şi vacă.

La început nea Radu avea cuptorul afară. Când

ardea, făcea aşa nişte adăpoaste şi nişte obloane,

punea tablă roată - roată pe lângă vârful cuptorului.
Oalele le depozita pe prispă şi avea după casă şi un
aplecător, adică o şandrama, cât ţine casa, învelită

cu tablă. Vara lucra în aplecător, iarna în casă. Când
venea frigul stăteau cu toţii într-o singură cameră.
Acolo învârtea la roată, acolo dormeau, acolo
găteau. Se făcea un singur foc.

Când a lărgit ograda, nea Radu a cumpărat de la

un sătean o magazie, aşa cu totul. A demontat-o şi
a mutat-o în curtea lui. Acolo a construit cuptorul,
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încins cu scânduri şi cu partea de sus în trepte.
Seamănă cu un igloo uriaş de pământ. Aici se

ardeau oale cu miile odată. Iar restul magaziei le

găzduia şiruri, şiruri şi pe sus şi pe jos, până luau

drumul târgurilor. Tanti Jana îşi aminteşte de primul
târg la care a fost pe când era copil. Au mers cu

căruţa cu un om de la Gârlici. I-a plouat pe drum şi
s-au învelit cu nişte rogojini. Dimineaţă s-au uscat

la soare. «Tăticu mi-a dat două oale îmbăierate
şi m-a trimis la pomană sus pe deal, unde era

biserica. Când m-a văzut femeile, aşa slăbuţă mi-a

dat varză cu carne de oaie, mămăliguţă şi colivă, de
i-am săturat pe toţi. Ţiganii stăteau culcaţi pe iarbă

cu nişte farfurii şi nişte linguroaie mari, pândeau să

foto Marius Caraman

iasă femeile din biserică. Cu linguroaiele îşi trăgeau
singuri coliva de pe tăvi.»

Dumnezeu să-i ierte pe nea Radu şi pe femeia lui!
Sunt oale şi ulcele de ceva vreme... Cuibul lor de

olar a rămas. Aici a lucrat nea Mitică, ginerele lor,

un timp. Acum magazia e plină de ghivece, lăptării
şi olane rămase. Lutăria, cuptorul de smalţ, roţile,
cuptorul de oale, toate par adormite ca împărăţia
din poveste.

În vara anului 2007 au primit sărutul de dragoste
adevărată al copiilor din Piscu şi au prins iarăşi
viaţă... pentru trei săptămâni.
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foto Marius Caraman
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foto Marius Caraman
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JURNAL DE BORD. ZIUA 1
Facem cunostinţă. Pentru început suntem 10: Ada,
Ana Maria D., Ana Maria N., Alexandra, Bianca,

Dragoş, Gianina, Giorgiana, Ioan şi Tecla. Începem
să ne întrebăm despre lut. Ce e lutul? De unde
vine? Ce putem face cu el? Îl punem pe roata

aşa cum vine el de la malul Ialomiţei? Nu! Mai

întâi pământul e curăţat de impurităţi, apoi udat,
lăsat să tragă apa, apoi «călcat». Nea Mitica ne

arata malaxorul. Malaxorul este un fel de presa

cu motor cu care olarii de azi pregătesc lutul, «îl
calcă». Înainte de malaxor îl călcau cu piciorul.

Prima proiecţie de imagini: cu videoproiectorul pe

peretele de pământ văruit bine. Observăm diverse
obiecte de lut. Aflăm că multe din obiectele din
muzee au fost găsite de arheologi. Explicăm ce

sunt arheologii. Facem un joc. Privim o imagine cu
obiecte din materiale diverse. Le descoperim pe
cele de lut.

Primul pas în meşteşugul olarului: învăţăm să

facem bulgărele de pământ, din care va iesi oala.

Aşa, cu mânuţele, aruncăm boţul de lut cu putere,
dintr-o palmă în alta.

Facem primele schiţe după vase de ceramică.

Bogdan ne învaţă să centrăm imaginea pe foaia de
hârtie. Aşa, obiectul să umple bine pagina! Să nu
fie mic, într-un colţ! Plecăm acasă bucuroşi!
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ZIUA 2. Noi recruţi! Scriem în catalog, împărţim

Cucuteni şi privim reconstituiri ale procesului de

Apropos, azi e cod portocaliu, dar la noi, la Piscu 2, e

Înţelegem de ce trebuie să ardem ceramica. Facem

mape portocalii (sau cum zic plasticienii «orange»).
bine. De, casă de pământ, verdeaţă...

Suntem deja 21. Au venit copii din Ciolpani şi alţi
câţiva din Piscu.

Azi călcăm pământul cum făceau olarii demult. Nea

Mitică ne face o demonstraţie, apoi copiii se descalţă
şi horesc cu entuziasm pe fundul de lemn, presând
bine, bine turta de lut. Distracţie mare!

Mai departe, povestim şi proiectăm imagini despre

ceramica culturii Cucuteni: cum se lucrau vasele fără
roată acum multe mii de ani, cum se pictau, cum

se ardeau. Observăm formele. Facem şi schiţe după
vase cucuteniene. Vorbim despre parcul arheologic
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realizare a ceramicii.

un experiment, punem apă într-un vas ars şi întrunul nears. Observaţi ce se întâmplă!

Încercăm să lucrăm vase în tehnica cucuteniana.

După ce presăm bine o bucata de lut, fundul vasului,
formăm peretele din colăcei, un fel de şerpisori de
lut, pe care îi lipim de fund, unul câte unul. După

fiecare rând netezim peretele astfel încât să nu avem
nici o crăpătură. De ce? Vasele care nu sunt bine
lipite se crapă la ardere.

Azi ar fi trebuit să facem şi o excursie la Bucureşti,

dar codul portocaliu ne-a ţinut la Piscu 2, la umbra.

Am băut apă cu conştiinciozitate şi am scăpat cu bine :).
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ZIUA 3. Din nou recruţi! Şi un ucenic inedit. Astăzi,
doamna Angela Niculae, învăţatoare în Ciolpani şi

mămică de cursant, ne roagă să o înscriem în mod
oficial în catalogul Şcolii de vară. Va fi timp de 3
săptămâni un învăţăcel model şi mai mult decât
atât, prin exemplul ei, un antrenor de nota 10
pentru copii.

Azi continuăm cu vasele cucuteniene şi reuşim
primele producţii la roată. Învăţăm cum şi cât

să umezim roata şi mâinile. Nea Mitică explică

răbdător ce şi cum. Centrăm bulgărele pe roată, îi

dăm prima formă cu fermitatea mânuţelor noastre...
mici. Din muşuroiul adunat, aproape toţi copiii au
reuşit astăzi un mic căuc.

Am povestit şi am urmărit reconstituirea contrucţiei
unei case cucuteniene. O posibilă casă de pământ,

aşa cum este şi cea care ne găzduieşte la şcoala de
vară, bună şi răcoroasă.
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ZIUA 4. Copiii progresează la roată. Sunt entuziaşti.
Astăzi povestim despre centrul de olari Piscu şi

suntem în mijlocul lucrurilor! Vizităm peîndelete

gospodăria de olar a familiei care ne găzduieşte:
magazia, cuptorul de oale şi cel de smalţ. Copiii
urcă pe rând treptele cuptorului uriaş şi aruncă

priviri curioase înăuntru. Observăm între miile de

obiecte rămase prin magazie tipologia vaselor de
Piscu: lăptării, ulcioare, străchini, oale de borş...

Înţelegem distincţia dintre ceramica decorativă şi
cea utilitară. Povestim şi despre figurine.

Modelăm de voie animale şi facem schiţe după

figurine neolitice. Un măgăruş cipriot trimilenar
face furori.
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ZIUA 5

ZIUA 6

Surpriză! Atelierul începe la 9.30, copiii vin la 8,

Astăzi aprofundăm!

Vasele încep să prindă formă iar micii olari fac

mai încearcă şi incizii şi schiţe!

8.30, 9. Îi găsim călare pe roată lucrând de zor.
coadă la roţi şi câteodată chiar se ceartă.

Astăzi facem o călătorie prin centrele de olari din
ţară. Observăm particularităţile fiecărei zone şi
fixăm câteva repere simple: negru la Marginea,

verde, galben şi brun pe fond de culoarea untului,
Rădăuţi, decoraţia de Horezu.
Nea Mitică face puşculiţe.

Învârte la roată şi fă-i şi fără roată, ca la Cucuteni,
Avem şi o vizită virtuală la Muzeul Ţăranului. Simt

cum copiii încep să perceapă frumuseţea obiectelor
autentice. Chiuie cu foc la vederea frumoaselor

farfurii şi cer printuri ca să lucreze schiţe şi acasă!

Fetiţele fac mărgele pentru mămici. Găuresc cu grijă
biluţele de lut ca să le poată pune pe aţă.

Astăzi facem incizii. Cu cuiul pe peretele vasul
semiuscat, lucrat de nea Mitica ieri. Încrustăm

liber ce ne trece prin cap: ursuleţi, flori, zig-zag-

uri şi chiar scenarii mai ample. Pentru variaţie, mai
facem câte o schiţă.
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ZIUA 7
Ne-am odihnit duminică şi azi, din nou la roată.

Iar avem noi muşterii, câţiva puşti cu chef de lucru,
prind imediat mişcarea.

Facem în continuare incizii şi încercăm decoraţia şi

prin adăugare, pe peretele vasului lipim şerpişori
de lut pe care îi ritmăm mai apoi cu un cui. Pe la
Piscu nu se obişnuia aşa, dar am văzut noi nişte

vase de la Muzeu. Aşa că încercăm şi noi! Domna
Geta, care a înflorat toată tinereţea la oale, are
curaj şi face o probă.

Ei, dar surpriza zilei de azi sunt plăcuţele de lut.

Am povestit şi am văzut imagini cu texte incizate
pe plăcuţe, căci înainte de a se inventa hârtia,

oamenii scriau pe plăcuţe de lut. Primele cărţi care
s-au păstrat încap abia, abia, într-o ladă. Şi dacă
am aflat lucrurile astea, hai să încercăm şi noi să
scriem pe plăcuţe. Dar mai întâi să le facem!

Nea Mitica şi Virgil construiesc din lemn un tipar

dreptunghiular, adică, un fel de cutie foarte joasă
şi fără capac, sau un fel de jgheab. În acest tipar

se presează bine lutul. Aşa, copiii îl bat încântaţi
cu mânuţele. Apoi foaia asta de pământ se taie
în plăcuţe, care se aşează frumos la uscat, dar,

atenţie, trebuie puse la umbră, ca să nu se crape!
Mâine vor fi numai bune de incizat.
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ZIUA 8
Astăzi suntem scribi. Cu cuiul pe plăcuţele de lut
scriem şi desenăm. «Tatăl nostru», «Îngeraşul»,
«Un pitic atât de mic», o pictogramă amplă

despre tabăra la Buşteni. Cartea noastră Lut Ars
are vreo 30 de pagini.

Dacă tot suntem la plăcuţe, astăzi vorbim şi

despre cahle, adică plăcuţe ceramice pentru

sobe. Cahlele se lucrează în tipar, adică aşa cum
facem formele de nisip vara la mare. Am văzut

o cahla şi tiparul ei, vechi de vreo 6000 de ani,
găsite de arheologi la Mari, undeva în coada

Siriei. Şi apoi, o mulţime de cahle de la Muzeul
Ţăranului: cu cerb, cu cavaler, cu călăreţ, cu
bisericuţă, cu flori.

În rest, toate bune şi frumoase. Ana frământă

harnică lutul precum mama cozonacul. Gabi face
o tortiţă de cană. Ana Maria a început să facă

nişte vase înalte şi subţirele. Copiii lucrează cu
încântare şi descopera mereu forme noi.
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ZIUA 9

ZIUA 10

Azi avem zi de excursie. La atelier exersăm şi iar

Din nou la roată! Progresăm mereu.

care este foarte bogat şi frumos decorată.

mici, mai multe dintr-un sigur bulgăre.

încercăm, povestim despre ceramica orientală,

Nea Mitică ne arată cum se lucrează ghivecele

Călătorim în 1001 de nopţi şi vedem porţi, fântâni,

Şi pentru că zilele astea am vorbit despre plăcuţe

minarete, îmbrăcate în plăci ceramice.

ceramice decorate cu culori frumoase, încercăm şi

La 11 jumate fugim repede acasă, ca să fim la 1 la

noi să compunem un decor din plastilină colorată:

şcoală, că vine nea Ion cu microbuzul să ne ia!

case, flori, nori, oameni, pomi încărcaţi cu fructe.

Pe la 2 suntem la Muzeu, Muzeul Ţăranului. Prima

Povestim despre armata de lut a unui vechi

staţie, admirăm cuptorul de ceramică lucrat de

împărat chinez: sute şi sute de soldaţi, cai, şarete,

meşterii din Piscu în curtea muzeului. Satul nostru

toate într-un sit arheologic enorm, undeva la

nu e un sat ca oricare!

capătul lumii, unde oamenii mănâncă orez şi au

Apoi, facem cunoştinţă cu George, unul dintre

ochii oblici.

cei care se ocupă la muzeu de copii, în cadrul

atelierului de creativitate. Coborâm într-o săliţă la

subsol, toată plină de lucrări de copii, ca o imensă

cutie cu surprize. Ne aşezăm la măsuţe. George ne
roagă să desenăm supereroi şi să scriem povestea
lor. El cercetează imaginarul copiilor de azi. Are o

mare colecţie de desene şi poveşti făcute de copii.
Am scris azi episodul I şi tema rămâne deschisă.
Astăzi am devenit prieteni ai muzeului. Copiii

au trecut pe sub Arcul de Triumf şi au păşit cu

Am mers şi în vecini la Antipa, unde am văzut

unui mare vas cucutenian şi au ghicit la peretele

Am învăţat că la muzeu ne uităm cu ochişorii

încântare în galerie. Au chiuit de surpriză în faţa
cu farfurii, care de pe unde e. Am văzut camera cu
cahle şi casa lui Antonie Mogoş.
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toate animalele posibile şi imposibile!

şi nu punem mâna, vorbim încetişor ca să nu-i
deranjăm pe ceilalţi vizitatori, nu alergăm!
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ZIUA 11
Astăzi călătorim pe mare cu vechii greci. Povestim
despre amfore şi cercetăm diversele forme

de vase fiecare cu utilitatea lui. Observăm cu

atenţie scenele reprezentate pe vase şi realizăm
că niciodată n-am fi ştiut cum arătau, cum se

îmbrăcau, cum dansau oamenii cu mii de ani în
urmă dacă vasele pictate nu ar fi existat.

Nea Mitică ne învaţă să facem fluieraşe. Aşa, ai

nevoie de un bastonaş de lut şi de un beţişor. Îl
migăleşti până fluieră!

În fiecare zi ducem vasele uscate în magazie, căci
copiii produc, nu se încurcă!
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ZIUA 12
Am uitat să spun că în fiecare zi, copiii lucrează

acasă schiţe, după imagini pe care le primesc de

la noi. De fapt, le aleg ei din multele poze pe care
le proiectăm zilnic. Aşa că lecţia începe mereu cu

admirarea temelor de acasă, pe care copiii înşişi le

cer. Există însă o regulă: încearcă să desenezi forma
cu mâna liberă, nu o copia pe geam!

Şi încă ceva. Copiii au început să aducă de acasă
obiecte de ceramică, pe care le găsesc de obicei
părăsite prin colţurile gospodăriei. Am încropit

o mică colecţie de vase de Piscu: străchini, căni,

lăptării. Avem şi un corn, adică, ne explică doamna
Geta, un fel de călimară căreia i se monta în vârf

o pană de raţă sau mai spre noi o mină de pix. Cu
cornul se decorau vasele.
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Astăzi vorbim despre portret şi încercăm să

înţelegem de ce oamenii din timpuri străvechi

şi-au păstrat chipurile în piatră, lemn, lut, aşa

cum facem noi astăzi poze. Ne-am dat seamă că

niciodată n-am fi ştiut cum arăta strămoşul nostru
Traian, dacă oamenii nu i-ar fi făcut portretul.

Astăzi am avut mai mulţi oaspeţi mai mici şi mai
mari. Printre ei, Cosmina, artist şi profesor de

arte plastice. Cosmina ne-a explicat cum putem

face portrete, cum compunem forma din goluri şi
plinuri, cum reuşim să redăm expresia.

Aşa că am încercat şi au ieşit portrete minunate!
Nea Mitică face farfurii pe care noi le vom picta
săptămâna ce vine.

Şi uite, nici nu am simţit cum a mai trecut o
săptămână!
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ZIUA 13

ZIUA 14

Azi e zi de sărbătoare, Schimbarea la Faţă, aşa că azi

Astăzi plouă. Ne-am adunat totuşi în căsuţa

despre obiecte creştine, făcute din ceramică. Vedem

spaniol al vremurilor noastre, care a iubit

nu lucrăm! Venim totuşi la atelier pe la 4 şi povestim
sfeşnice, tămâierniţe, butelcuţe pentru apă sfinţită
şi multe opaiţuri cu simboluri creştine. Vorbim

despre Bunul păstor, despre Arca lui Noe, despre
simbolul viţei de vie, despre cruce, despre

monogramul lui Iisus Hristos. Schiţăm după o cahlă
cu serafim. Serafimii sunt îngerii cei cu 6 aripi.

Facem o mică excursie la Mănăstirea Ţigăneşti.

Maica Andreea ne povesteşte despre biserică. Vedem

de pământ. Povestim despre Picasso, un pictor
foarte mult ceramica. A lucrat şi a pictat multe
obiecte de lut. Ce mai forme! Ce mai desene!
Dacă le vezi, sigur vei vrea să încerci şi tu.

Afară tună şi fulgeră, înăuntru copiii schiţează

noi puterile la pictură. Liber, aşa ca

mai coarne decorate ?! Şi ce mutră are capra

cu culori vii. Câte 2, 3 . Nu se mai

după Picasso. Farfuria cu capra. Aşa, vezi ce
asta! Şi de acum e vremea să ne încercăm şi

Picasso! Copiii pictează olane şi ghivece
satură!

icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Este
încinsă cu un brâu de daruri, multe bijuterii aduse
în semn de mulţumire de oamenii pe care Maica
Domnului i-a ajutat aici.

În mijlocul bisericii îngenunchem cu mic cu mare şi
ne rugăm împreună.

Vizităm atelierul unde maicile lucrează metraje

scumpe, frumos împodobite pentru straiele preo

ţeşti. Sunt gherghefe foarte mari, acţionate mecanic.
Fac un zgomot asurzitor dar ţes aşa de frumos...
Intrăm şi la muzeu unde povestim multe despre
icoane, sfinţi şi sfinţite lucruri.
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ZIUA 15
Astăzi povestim despre cuptoare de ars ceramica.

Mai avem o haltă, Muzeul de Istorie. Îl regăsim

cum au făcut-o nea Gică şi nea Mitică la Muzeu.

Povestim puţin despre acest monument foarte

Urmărim contrucţia cuptorului pas cu pas, aşa
Mai dăm o raită şi pe la cuptorul cel uriaş din
magazie.

Azi facem de toate: la roată, cu colăcei, pictăm,
modelăm. Şi plecăm mai repede acasă căci
dupămasă mergem iar la muzeu!

Ei, deja suntem de ai casei la Muzeul Ţăranului,

chiar dacă încă chiuim şi tropăim pe scări. Astăzi
observăm cu atenţie costumele populare. Ne

însoţeşte doamna Stareş, care ne arată atelierul

ei din acoperişul muzeului, plin de iţe, cordeline
şi ciucuri. Cei mai mari ţes la marele gherghef
vertical, cei mai mici schiţează costume. Cei

mijlocii împletesc cordeline. Toţi sunt bucuroşi.

aici pe Traian, pe care îl recunoaştem pe columnă.
important pentru istoria românilor. Ne plimbăm

printre reliefuri şi învăţăm să distingem romanii de
daci şi barbari. Să ştiţi: romanii de pe columnă nu

au niciodată barbă, pe când dacii da, întotdeauna.
Barbar vine de la barbă, cei care purtau

barbă. Romanii poartă nişte steaguri de luptă

asemănătoare unor prapori bisericeşti, stindardul
dacilor este un cap de lup. Intrăm şi la tezaur.

Fetiţele se uită îndelung la minunatele bijuterii
arheologice. La ieşire cumpărăm multe cărţi

poştele pe care recunoaştem vase cucuteniene şi
statuete neolitice.

Două ore trec ca în zbor. Cu greu se dezlipesc de
gherghef şi îşi doresc mult să mai revină.
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ZILELE 16 ŞI 17
Recapitulăm, ne pregătim pentru concurs. Reluăm
toate imaginile, toate poveştile. Toţi copiii se
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înscriu la toate probele de concurs. Aşa că, toţi

exersează: la roată, ceramică neolitică, pictură.
Marele premiu, o roată a olarului.
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ZIUA 18
Ultima zi şi cea mai palpitantă. Copilaşii freamătă şi au
emoţii. Începem cu «Ştie tot», concursul de cunoştinţe.
Copiii primesc teste grilă pe grupe de vârstă, cei mai
mari 13 întrebări, cei mai mici, 7. Cei mari le rezolvă
singuri, pe cei mici, care nu ştiu încă să citească îi

ajută doamna Geta, adică, ea le pune întrebările şi ei

răspund. La sfârşitul testului avem de făcut şi o schiţă
a unui vas pe care ne-ar plăcea să-l lucrăm. Urmează
roata. Toţi copiii trec pe la roţi şi lucrează 2 vase

diferite. După roată, Cucuteni. Toţi copiii fac câte un vas
din colăcei. Florian face un mare opaiţ. Adelina un vas
decorat cu mici sfere, pe care le şi humuieşte. Ultima
probă, Picasso! Pictăm o farfurie, numai cu humă

Stanciu, decana de vârstă, 13 ani. La roată copiii s-au
străduit şi la Cucuteni şi mai şi! Schiţe de vase, care

mai de care şi pictura minunată. Cu toată încântarea,
juriul e de-a dreptul descumpănit, căci lucrările sunt
foarte reuşite, mult peste aşteptările lor. Socotim

punct cu punct. Promisesem o roată de olar, marele
premiu, dar până la urmă ne-am hotărât să dăm

două. Am fot nevoiţi! Marii mici olari sunt: Adina

Dumitrache din Ciolpani şi Florian Florea din Piscu.

Pentru că situaţia acestui concurs a fost cu adevărat
inedită am mai înmânat încă 5 premii I, cărţi oferite
de partenerii noştrii, librăriile Cărtureşti.

În timp ce juriul delibera de zor, curtea noastră

(alb) şi un ghiveci multicolor. Pentru că toţi copiii au

s-a umplut de curioşi: părinţi, bunici sau săteni pur

calcul toate rezultatele fiecărui participant.

de imagini din timpul şcolii de vară. Au vizitat şi ei

participat la toate probele jurizăm cumulativ, luând în
Pe la 11 jumate apare juriul. Dragii nostri voluntari:

Lila Passima coordonator proiecte culturale la MŢR şi

mare iubitoare de ceramică şi de copii, Luiza Zamora,

şi simplu, care au fost cu toţii invitaţi la o proiecţie

atelierul, au admirat expoziţia de schiţe şi lucrările de
lut. Copiii au fost de astă dată gazdele.

Pentru că premierea s-a lăsat mult aşteptată în

responsabil acţiuni culturale Librăriile Cărtureşti,

curte s-a instalat un freamăt de nerăbdare şi emoţie.

Capsali, artist plastic şi de 7 ori tătic, Traian Marcu,

au primit diplome de participare, au fost felicitaţi

Cosmina Dragomir, profesor de arte plastice, Iulian

vechi ceramist, care şi-a redescoperit vocaţia la Piscu,
Virgil Scripcariu, sculptor. Juriul cumpăneşte şi iar

cumpăneşte. Cu cunoştinţele stăm foarte bine! 5 copii

cu punctaj maxim: Adi Iacob, Andreea Matei, Alexandra
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Lixandru, Ioan Scripcariu, toţi preşcolari şi Adelina

Copiii s-au aliniat frumos în scara măgarului. Cu toţii
şi cei mai buni dintre cei buni au fost premiaţi. Cu

toţii au primit felicitări şi încurajări festive din partea

glas din partea întregii echipe de oameni mari.

Aşa s-a terminat Şcoala de vară, Lut Ars Piscu 2007.

directoarei şcolii lor, «domnişoara Lili», din partea

Lilei, ca reprezentant al Muzeului Ţăranului şi într-un
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Şi a mai fost un episod, în deplasare. Virgil a făcut o

La sfârşit, cele mai reuşite 3

preţ de o zi cu un grup de copii mai mărişori din

Asta da experienţă! Mai ales

călătorie la cula de la CURTIŞOARA, unde a petrecut
satul Curtişoara şi de la Ţibăneşti, de lângă Iaşi.

Au lucrat împreună portret, de data asta la mărime

naturală. Cei 20 de copii au primit armături, adică, un
fel de stative de lemn, cu fluturaşi - mici beţişoare

prinse cu sârme de stativ, care ajută la fixarea lutului.

Copiii au lucrat cam 3 ore, toţi după un singur model.
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portrete au fost turnate în ipsos.
pentru oamenii mari! Portretele

copiilor de la Curtişoara, lucrate
dintr-o suflare, sunt proaspete

şi expresive, aşa cum îşi doresc
artiştii plastici...
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COLECTIA DE SCHIȚE
«...noi, copiii din Ciolpani, ne strângem seara şi
facem schiţe după farfuriile de la Muzeu»

«Doamne, mai lasă-ne să facem schiţa asta şi apoi
faci ce vrei cu noi!» Ana Maria, 8 ani.
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NE POVESTESC COPIII
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În luna mai Lut Ars a participat la organizarea

Expoziţie concurs de modelaj
şi artă ceramică

unui experiment inedit. O provocare adresată

copiilor preşcolari din Bucureşti, al cărei iniţiator
este Cosmina Dragomir, artist şi profesor de

arte plastice. Manifestarea a fost patronată de

Inspectoratul Şcolar al sectorului I şi găzduită de

Grădiniţa nr.123 Jean Monet. Copii de la peste 50
de grădiniţe din oraş s-au întrecut în modelat cu

lut de Piscu. Concursul a avut 2 secţiuni: individual

aer serios, aproape grav.

panou în care şi-a expus preocupările ceramice.

modelate la concurs să rămână la

şi echipă. Fiecare grădiniţă a prezentat câte un
Au participat desigur şi copiii din Piscu, sub

îndrumarea doamnei Georgeta Ioniţă. Ei, puii de

olar, au dăruit gazdelor vase de lut şi figurine din

Cu greu a acceptat ca animalele

grădiniţă pentru jurizare... Până la
urmă, le-a recuperat !

satul lor.

Câştigătorii la echipe au fost cei de la Grădiniţele
Arc en Ciel. Copiii de aici descoperă lutul sub

îndrumarea unui pasionat artist ceramist, Maria
Cioată şi asta se simte!

Între copiii foarte talentaţi nu se poate să nu-l

remarci pe Matei Câcu, un virtuos al animăluţelor
multicolore din plastelilă. De el ne-am apropiat
mai mult şi am aflat că modelează neîncetat.

Camera lui este un adevărat atlas zoologic. Pereţii
sunt decoraţi cu stoluri de fluturi multicolori şi pe

rafturi stau cuminţi în cutiuţe de carton zeci şi zeci
de specii. În preajma lucrărilor lui băieţelul are un
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Lut de Piscu
pe strada Arthur Verona

foto: Dragoş Savu

«Io nu ştiu ce-o zice europenii ăştia,
da’ pentru flori, ghiveciul de pământ e sfânt»
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1-3 mai, Lut Ars a participat la manifestarea

«Street delivery – Strada Arthur Verona traseu
cultural». La fel ca anul trecut, am oferit

trecătorilor culori şi pensule invitându-i să

decoreze un ghiveci de Piscu. În plus faţă de anul
2006, au avut loc demonstraţii la roata olarului.
Ambele ateliere au avut public din belşug. Dacă

la roata olarului nu s-au încumetat decât copiii,

ghivece în schimb au pictat cu mare plăcere toate
vârstele. Am realizat o dată în plus că oamenii
se simt cu mult mai stimulaţi de o propunere
dinamica, decât de una pasivă.

foto: Dragoş Savu
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2 iunie, Lut Ars la Muzeul Ţăranului
«Zii bre să mai aducă lut, c-a tăbărât copiii ăştia
pe el şi se termină!»
Printre evenimentele organizate de echipa MŢR în

jurul Zilei copilului ne-am înscris şi noi, Lut Ars. Pe

2 iunie a avut loc inaugurarea cuptorului de ars oale,
pe care 2 meşteri din Piscu l-au ridicat în curtea

Muzeului. Am dat o strigare pe la prieteni, grădiniţe
şi facultate, care are de dat obiecte la ars. Am

obţinut câteva lucrări de modelaj pictate, făcute de

copii surdomuţi, sub îndrumarea sculptorului Marcel

Scutaru. Apoi, până sus, am umplut cuptorul cu oale

de Piscu, din pod de la nea Mitică, rămase nearse din
vremurile bune. Nea Mitica începe pe la 11 jumate

să umple cuptorul. Prin locul nezidit lăsat în corpul
cuptorului, olarul intră înăuntru şi începe să aşeze

cu grijă obiectele. Le clădeşte încet, încet, circular,
până sus. Apoi le acopera cu cioburi de ceramica

arsă. Zideşte provizoriu “portiţa de intrare în cuptor»
şi chituieşte locul cu pământ înmuiat în apă. Odată

cuptorul sigilat, coboară binişor la gura pentru lemne
şi pregăteşte focul. Pe la 12 jumate cuptoraşul începe
să se încălzească. Copiii roiesc în jur şi împing

cu încântare lemnişoare înăuntru. Pe foc s-a pus

întruna, până seara şi tot n-a fost de ajuns. “Bre,

nu e arse destul !» Cuptorul a ars până la 3 jumate
dimineaţa şi a ascultat poveşti vechi de olărit.
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Pe lângă focul inaugural, au avut loc toată ziua
demonstraţii: roata olarului şi figurine. Au fost

invitaţi 3 meşteri de jucării din ograda Brezăierilor.
Nea Mitică la roată. Copiii au curs ca furnicile în
furnicar. Toată ziua. La roată a fost aglomeraţie

mare şi s-a lăsat şi cu certuri între mămici ... ca la
coadă. Până şi gardienii de la Muzeu au modelat

figurine. Pentru bucureştenii adunaţi la Muzeu, lutul
de Piscu a fost cum nu se poate mai ispititor.
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lut de piscu la hereȘti
În luna iulie, Lut Ars a participat ca partener la

un proiect cultural organizat de Muzeul Ţăranului

Român, la Hereşti, în cadrul sitului «Casa de piatră».
«Arhitectură şi savoir-faire» a fost un atelier în

cadrul căruia un grup de tineri arhitecţi, studenţi
şi voluntari, români şi francezi, şi-au propus

ridicarea unei troiţe cu materiale şi în tehnică

tradiţională. În apropierea Casei de Piatră s-a

înălţat în câteva zile o troiţă de pământ. Proiectul a
fost elaborat de arhitectul Şerban Sturza. Obiectul
poartă vizual amprenta explicită a unuia dintre

destinatarii gestului votiv, artistul Horia Bernea. Pe
lângă provocarea tehnicilor cu totul tradiţionale,
am primit-o şi pe aceea de a realiza din pământ

«coloane berniene». Pe structura de lemn super
ficial carbonizat a stâlpilor a fost realizat din

pământ, pe o armătură de cuie şi crengi un capitel

semicirular. Modelajul s-a făcut cu lut de Piscu, căci

pământul de Hereşti s-a dovedit reticent la astfel de
propuneri. Experimentul Hereşti a fost pentru noi o
dovadă a marilor posibilităţi de expresie ale lutului,
ca element de finisaj al formelor arhitecturale

şi în acelaşi timp un îndemn de a aprofunda cu
seriozitate reţetarul pământului de construit.
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nea ilie sobarul
L-am cunoscut pe Nea Ilie în toamna anului 2006,
pe când căutam un meseriaş care să ne ridice
o sobă de pământ în bucătărie. L-am găsit la

Adunaţii Copăceni. Lucrase câteva sobe frumoase

pentru un aşezământ catolic de acolo şi din auzite

am ajuns la el. Într-o dimineaţă de octombrie l-am
adus la Piscu. I-am arătat cu încântare minunatele

sobe din culele olteneşti. Meşterul s-a uitat lung şi

s-a pus pe treabă. A lucrat 36 de ore fără încetare,
până când fumul a ieşit pe coşul casei noastre.

De atunci am descoperit soba ca pe o prezenţă

aproape însufleţită ! Pentru o casă la ţară este un
utilaj absolut obligatoriu, iar ca impact estetic

multisenzorial poate fi un obiect preţios. Nea Ilie
se pricepe să facă astfel de sobe din cărămidă,

pământ, nisip şi apă. Ultimul finisaj este de var.
Anul acesta l-am invitat să meşterească şi în
atelierul de sculptură. A lucrat o sobă dublă,

care încălzeşte două încăperi. Cele două focare

comunică printr-o spărtură în perete. În camera
mare, soba este înaltă şi sobră, în camera mică,
mai casnică, cu plită şi arcadă.
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Nea Ilie se pricepe şi la tencuieli de pământ. Ştie
câteva reţete şi nu le ţine secret. Cu pământ de

groapă, adică de la cca 2 metrii adâncime, nisip şi

apă, a tencuit pe suport de cărămidă tot interiorul
atelierului de sculptură, cam 200 m2 de zid. A pus
2 straturi, primul cu nisip normal, ultimul cu nisip

cernut şi apoi drişcuit. Pereţii înveliţi în pământ sunt
calzi la vedere şi călduroşi la frig. Unde mai pui că

pământul de groapă nu costă... Încă o mână de var

şi vei avea un perete vibrat, cu o textură frumoasă,
călduros şi plăcut, aşa ca în casele de demult.
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lut ars pe internet
Piscu pe internet!
Andrei Bodnărescu constructor site

Adriana Scripcariu, scrie şi proiectează
Oricine şi de oriunde ne poate vedea!

Dacă dai în Google «Lut Ars», vei găsi pagina

noastră, www.lutars.piscu.ro. E un site al cărui
început a fost Lut Ars 2007, dar care se vrea

un portal al satului în general, în perspectivă
culturală. În câteva pagini poţi găsi lucrurile

vase de Piscu dar şi o adunare mai amplă de

obiecte ceramice, posibile surse de inspiraţie

pentru pasionaţi, «Actori locali», un spaţiu alocat
instituţiilor sau oricăror doritori de a se exprima

virtual de prin partea locului, «Excursie», scenariul
unei excursii de o zi în zonă cu semnalarea unui

traseu cultural povestit cu chef şi marcat cu repere
topografice dar şi de istorie şi civilizaţie.

Aşa că, dacă ai chef de o excursie virtuală cu poze
frumoase şi poveşti, dă-i www.lutars.piscu.ro!

înfăptuite cu texte şi poze: Cuptorul, Jucării,

Şcoala de vară, Expoziţia, Întâlnirile Arhiterra. Mai
este Jurnalul, un fel de ochi antropologic, care

surprinde instantanee săteşti şi poveşti de tot felul
despre olari şi foşti olari, despre obiceiuri şi stări
de fapt. Jurnalul Piscului poate fi un document
de interes pentru antropologi şi cercetători ai

ţăranului de azi, cel despre care unii zic că nu
mai există... Noi credem că există şi încercăm
să-i surprindem subtilele mişcări de fiinţă. În

plus «piscaşul» este pe lângă ţăran, fost sau încă
meşteşugar, şi schimbările pentru el sunt cu atât
mai mari.

Mai avem câteva pagini de configurat: «Satul»

cu istoria lui, «Meşterii» – un catalog al olarilor
din Piscu, «Ceramica» - colecţie virtuală de
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prietenii Lut Ars
În vara şi toamna anului 2007 a trecut pe la Piscu
multă lume. Pe unii i-am invitat direct, alţii ne-

au găsit pe internet sau din vorbă în vorbă. Între
prietenii noştri dintru început a fost Arhiterra,
un grup de pasionaţi în ale materialelor şi

soluţiilor tehnice ecologice. Ne-a făcut plăcere

Adriana Zamfirache, arhitect

experienţa roţii, să le împărtăşim gânduri,

eveniment pentru o sâmbătă însorită de august,

să îi plimbăm prin atelierele olarilor, să le oferim
concluzii şi proiecte despre lut ars sau nu şi să

le primim pe ale lor, într-un schimb constructiv
de idei şi observaţii, la gura cuptorului de olar.

În rest, am agonisit destui prieteni, din sat şi de
aiurea, şi ne-a unit căldura lutului ars. Oameni

veniţi din profesii diverse au încercat jocul cu lutul
şi suntem siguri ca au prins microbul!

Atelier de olărit la Piscu - cel mai potrivit

când vrei să laşi în urmă huruiala fierbinte a

Bucureştiului. Vechile secrete ale meseriei de

odinioară se lasă descoperite de bunăvoie de
ochii şi mai ales de mâinile noastre curioase.
Bulgării de pe masă aşteaptă cuminţi să ne

încerce îndemânarea şi mai ales răbdarea. Pare
uşor dar nu e! Degeaba te uiţi iar şi iar la Nea

Mitică, cum le înalţă de parcă îşi vor lua în curând
zborul de pe roată. Trebuie să încerci, oricare ar

fi consecinţele… Mai târziu, între două vizite pe la

casele olarilor, mai convinşi sau mai «supăraţi» pe
meseria lor, şi porumbul copt la gura cuptorului

de oale nou-nouţ, stropii de pe haine chiar nu mai

conteaza. Devin o doar dovada palpabilă pe care o
luam cu noi înapoi spre Bucureşti.
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Mariana Celac, arhitect

lui Nea Mitică a fost lume de dimineaţă până seara,

Raluca Munteanu, arhitect

care o fac ca meserie, şi-a pierdut inocenţa

la începutul lunii iunie.

hainele - se murdăresc de pământ ud.

olar părea de fapt o invitaţie la o excursie de

deosebit alcătuirea gospodariei, organizarea

Pe strada Verona, în mijlocul oraşului,
Nea Mitică a venit dimineaţa de la Piscu la

Bucureşti. A aşezat masa şi roata lui de olar pe

caldarâm şi a organizat locul său de muncă pentru
două zile. Lada cu lut preparat. O sticlă de plastic
retezată, pentru apă. Sârma cu mânere. Câteva

ulcele mici ca advertising pentru lecţiile de olărit

pe care le-a făcut la începutul lui mai, la întâlnirea
cartierului Verona de lângă grădina Icoanei. Două
zile fără maşini parcate, doar cu oameni ce merg

pe jos şi îşi fac timp să se uite la case, la oamenii
din jurul lor, la mâinile lui nea Mitică.

Două zile nea Mitică nu s-a odihnit de loc. A fost
luat cu asalt de copii. Lângă masa lui s-a stat la

rând. A descris cum se face un ghiveci de flori. A
explicat ce toată lumea ştie la Piscu: nimic nu e

mai bun pentru o floare de casă decât un ghiveci
de lut. A modelat cai şi berbeci de jucărie cu

urechile mari. A împins roata cu piciorul pentru
cei care, aşezaţi pe bancă, aveau picioare prea

scurte ca să o învârtească singuri. A explicat de

ce trebuie să îţi umezeşti mâinile şi cum scoţi de

pe roată ulceaua terminată. A arătat cum trebuie

luată cu amândouă palmele şi pusă pe raft la uscat
înainte să ajungă în cuptor la copt. În jurul mesei
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părinţii nu s-au speriat că mâinile progeniturii şi
De ună seară am găsit pe un blog o conversaţie
polemică despre tradiţie, lut şi experimentele

unor aiuriţi cam fără simţul realităţii. «O fi fun

- scriau corespondenţii - să stai cu oameni cu

impresii relativ asemănătoare cu ale tale, să faci

ceva muncă fizică şi să te murdăreşti până la ochi

de lut. LA CE FOLOSEŞTE?... Nu m-aş vedea sa mă
bag la învârtit nămoale sau la ridicat bârne...»
La ce foloseşte roata olarului acum? La ce

foloseşte să învârţi la nămoale? Doar să ai puţin

fun? Aştept ca cei mai tineri dintre orăşenii getbeget care au învăţat câte ceva la clasa de lut a

lui nea Mitică pe strada Verona să aibă răspunsuri
gândite la întrebări ce, după toate probabilităţile,

vor fi mult mai dure la timpul lor decât sunt astăzi
pentru noi.

Invitaţia de a cunoaşte la Piscu gospodăriile de
relaxare. Odată părăsită şoseaua naţională DN1,
aglomerată, zgomotoasă, tot mai dezagreabilă

ca peisaj, m-au izbit amintiri. N-am mai fost în

satul Piscu niciodata, însă ceea ce vedeam pentru
prima data mi-a trezit imagini din copilărie ale

unor sate coerente ca peisaj arhitectural (clădiri

micuţe înecate în grădini pline de flori, zarzavaturi
şi pomi încărcaţi de fructe). Schimbarea este

prezentă, dar la prima impresie nu este încă atât
de pregnantă.

Modelarea lutului la roata olarului este într-adevăr
o activitate extrem de relaxantă, care te face să

uiţi de timp şi griji. Contactul mâinilor cu lutul este
un lucru atât de banal – jocul cel mai simplu şi

mai drag al copiilor – dar senzaţia tactilă, diferită
complet între multiplele moduri de folosire ale

argilei: olărit, tencuieli, chirpici. Simplitatea cred,

a fost cea care a trezit în toţi dorinţa de a încerca
să creeze propriul vas de pământ. Ne-a amuzat

să descoperim că simplu nu înseamnă şi uşor, că
lutul ascultă de nişte mâini experimentate, iar

forma nu vine de la sine, ci trebuie constrânsă să
devină, cu blândeţe şi fermitate.

şi farmecul. Ca arhitect am apreciat în mod
atelierului (formele cuptoarelor, trapele din

acoperis pentru fum, modul de depozitare a

oalelor, etc). Povestea olarul Ioan Coman m-a

pus pe gânduri. A moştenit meseria din tată în

fiu, a bătut târgurile de ceramica de mic copil şi
lucrează încă o ceramică de bună calitate.Totuşi
le interzice copiilor lui să se apropie de roată

pentru că trebuie să-şi găsească altă meserie în

care să poată câştiga mai mult. Dincolo de latura
nostalgică pe care o sesizează un observator din

exterior, latura economica este decisiva. De aceea
susţin programul LutArs care încearcă să ajute la

păstrarea acestei meserii şi a tradiţiei în sat. Acasa
am descoperit că o ulcică din bucătăria mamei

este făcută de olarul Ioan Coman. Am înţeles încă

o dată câtă bucurie îţi poate aduce un obiect care
capătă o istorie, un suflet, prin faptul ca i-am

cunoscut autorul, atelierul, cuptorul în care a fost
ars şi smălţuit.

Consider oportun ca programele de la Piscu să

continue pentru a încuraja schimburile de idei şi a

sprijini modelarea lutului şi conservarea tradiţiilor.

Am aflat însă că joaca cu lutul, pentru cei
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Elena Stan, Director al Şcolii Ciolpani.

Ca parteneri în organizarea Şcolii de vară

“LUT ARS» cu ceramică de PISCU, am încercat să arătăm tuturor cât de creativi pot fi
copii, cum au încercat să preia din tainele

acestei arte strămoşeşti şi cum ar putea să o
îmbogăţească.

Am simţit această iniţiativă foarte binevenită
şi am încercat s-o primim cât mai bine, ca
instituţie cu responsabilităţi formatoare.
Şcoala trebuie să-şi propună educarea

creativităţii la orice persoană. Depinde şi

de noi ca procesul de învăţământ să ducă la
dezvoltarea gândirii independente şi cre-

atoare sau la formarea unei gândirii stereotipe. Dezvoltarea creativităţii înseamnă, în

cele din urmă, dezvoltarea personalităţii şi

deschiderea de orizonturi. Am convingerea că
şcoala de vară Lut Ars a oferit mult copiilor

nostri. Sperăm ca în anul 2008 să îmbogăţim
Şcoala de vară şi cu noi secţii de pictură,
grafică şi icoane.

foto Marius Caraman
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Angela Niculae, învăţătoare

voioşie şi cu toţii aşteptam nerăbdători să înceapă

explica meşteşugul, îi învăţa să lucreze. Emoţiile

cu culorile», să creem modele noi de incizii pe lut,

comunicat la şcoală că în vacanţa mare, în satul

las doar fetiţa şi să mă întorc s-o iau la sfârşitul

Deasemeni, în casa sa, bunicul a organizat şi un

Alături de elevi aduc mulţumiri întregii echipe Lut

Spre sfârşitul anului şcolar 2006 – 2007, ni s-a
Piscu, va fi «o şcoală de vară – Lut Ars».

Proiectele pentru vacanţa de vară erau multe şi

diversificate dar acest anunţ m-a atras. Trebuia
să-mi coordonez acţiunile astfel încât să-mi

rămână timp şi pentru această «şcoală» mai ales
că se desfăşura în satul meu şi mai ales că era

vorba de ceramică. Timpul a trecut foarte iute şi a
sosit ziua de 23 iulie. Am plecat de dimineaţă cu

fetiţa mea – Popa Niculae Ana Maria – clasa a-I-a
spre atelierul familiei Dumitru, acolo unde aveau
să se desfăşoare cursurile. Am rămas uimită! În

acest sat m-am născut, am crescut şi, în prezent
locuiesc, dar sinceră să fiu, această casă parcă
o vedeam acum pentru prima dată. Era parcă

adusă de la Muzeul Satului. Frumos amenajată,

primitoare, în stilul specific satelor de la câmpie,
înconjurată de livadă şi iarbă verde, cu prispă şi

cerdac, cu ateliere de lucru, cuptor de ars şi alte

dependinţe, m-a făcut să tresar. Mă întorceam cu
mulţi ani în urmă şi retrăiam momente dragi ale
copilăriei mele.

Doamna coordonatoare a proiectului, Adriana
Scripcariu ne-a primit cu mult drag. Au sosit

şi alţi participanţi. Grupul de elevi era plin de
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acţiunea. Totul m-a atras! Intenţia mea era să
programului. N-a fost aşa. Am rămas şi eu la

cursuri. Prezentarea făcută, programul de derulare,
ambianţa, m-au făcut să renunţ la alte proiecte ale
mele şi să particip aici. Nu mi-a părut rău, chiar

m-am bucurat foarte mult. Fiecare zi se desfăşura
conform graficului. Ca un elev silitor, alături de

elevii mari şi mici, mă bucuram de noile proiecţii,

de fiecare nou obiect lucrat la roata olarului dar nu
uitam nici de «temele de-acasă». Îmi plăcea să mă

întrec pe mine însămi dar să-i antrenez şi pe copii.

Tehnica de lucru a doamnei Adriana, vocea caldă şi
blândă, sfaturile lui nenea Mitică m-au ajutat mult
în dobândirea cunoştinţelor şi în aplicarea lor.

Mă întorceam în timp! Mai făcusem aceste lucruri
demult... Îmi amintesc cu drag, parcă a fost ieri,
dar de-atunci au trecut mulţi ani. Eram elevă

în clasa a VIII a la şcoala din satul meu, Piscu.

A fost o acţiune asemănătoare. În acea vreme,

iniţiatorul şi coordonatorul era bunicul meu Niculae
Barbu – căruia îi port mare respect - împreună
cu profesorul de desen Zafolia. Ei au organizat

acţiunea «Învăţăm ceramica în şcoală» şi au invitat

şi Televiziunea Română. A fost extraordinar! Bunicul
meu demonstra elevilor cum se lucrează lutul, le

au fost extreme când ne-am văzut şi la televizor.
mic muzeu de ceramică. Nu l-am păstrat şi rău

îmi pare dar multe obiecte ale «micului muzeu» le
avem şi astăzi. Pe atunci erau mulţi olari, astăzi
nu mai sunt. Păcat că pierdem atâtea valori dar

învăţaserăm să fim o echipă de «mici olari».

Ars şi sperăm că vom fi împreună la un nou curs
foarte curând.
22.IX.2007

e totuşi bine că apar oameni tineri cu iniţiative

minunate. Această acţiune ne-a amintit obiceiul,
acest meşteşug al strămoşilor şi moşilor noştri.
Apreciez în mod deosebit ideea, iniţiativa şi
dăruirea organizatorilor.

Au fost şi excursii de documentare din care am
avut ce învăţa.

Timpul a trecut iute. Şcoala s-a terminat. Ce e
frumos trece prea repede!

În ultima zi s-a organizat un minunat concurs pe
4 secţiuni. Coordonatorul şi concurenţii aveau

mari emoţii. Juriul era de la Bucureşti – oameni
de cultură şi artă. Probele au fost parcurse,

rezultatele se aşteptau cu nerăbdare. Toţi am

fost apreciaţi, felicitaţi şi premiaţi. Învăţaserăm
să modelăm lutul, să-l facem să ne-asculte

şi-apoi să se transforme în modelele pe care
ni le propuneam, învăţaserăm atâtea lucruri

necunoscute – de la «cultura Cucuteni» – până la

«armata de ceramică», învăţaserăm «să ne jucăm
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Georgeta Ioniţă, educatoare la Piscu şi fostă olăriţă

Meseria se transmitea din tată-n fiu, şi după

Cumpărau femeile vase de lut pentru pomană

adică să decorez, să le ornez cu diferite modele,

copii este un mijloc de cunoaştere a istoriei.

nu învăţau să lucreze oale şi plecau să lucreze la

probabil făcute din acelaşi material din care

dar nu toate la fel de frumos. Unele creau modele

Cunoaşterea meşteşugurilor tradiţionale de către
M-am născut, am crescut şi lucrez de aproape

30 de ani într-un sat unde principala ocupaţie a
locuitorilor era olăritul. În aproape toate curţile
exista un olar şi un cuptor de ars oale.

În afara faptului că era o meserie, un mijloc de aşi câştiga existenţa, olăritul era o artă. Oalele şi

celelalte obiecte din ceramică trebuiau decorate,
smălţuite cât mai bine şi chiar lucrate diferit.

Oamenii recunoşteau de la prima privire cine este

autorul unui obiect după lucru; model, vopsea, cu
lori, ornament! Deci, fiecare olar era un artist unic.
Orice copil din Pisc ştia totul despre oale. De la
adusul lutului din «gropi» – până la târgurile şi

bâlciurile unde erau vândute. Acum mulţi dintre
copii nici măcar nu mai ştiu că la Pisc se lucrau
oale de lut.

M-am născut cu «fundul» pentru pământ în casă,
cum ar veni vorba. Căci în copilăria mea, olarii
aduceau iarna un panou de scânduri (căruia îi

ziceau «fund») în odaia unde aveam roata şi laviţa
– adică masa de lucru. Seara aduceau pe fund o
movilă de pământ îngheţat pe care a doua zi îl

»călcau», adică îl frământau cu picioarele până
când devenea pastă şi deci, bun de lucrat.
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părerea tatălui meu, care n-a avut băieţi, cei care
oraş erau nişte neisprăviţi, adică nu erau în stare

să continue tradiţia. Era muncă multă migăloasă şi
nu totdeauna «bănoasă».

După anii 50, odată cu apariţia industriei

comuniste şi extinderea oraşelor, băieţii satului
plecau la oraş la «profesională» sau la «liceu».
Puţini au rămas în sat şi dintre aceştia puţini

au învăţat să facă oale. Între anii 70 – 80 era o

modă «afurisită»: copii plecau la oraş iar părinţii
rămâneau să muncească singuri la oale, să le
cumpere maşini şi «case» la bloc.

Am vândut oale în târguri şi bâlciuri de la 10 ani,
căci plângeam atunci când ai mei plecau cu oale

şi nu mă luau. Cumpărau femeile şiruri întregi de
oale şi borcane cu care făceau pomană, sau oale
mari pentru lapte sau urcioare pentru apă, ceşti
pentru ţuică fiartă, ghivece pentru flori şi multe
altele, oale mari pentru făcut borş sau păstrat

brânza pentru iarnă. Oalele se vindeau pe sezon,

înainte de sărbătorile pentru pomenirea morţilor,
moşii de iarnă, moşii de vară sau la bâlciurile de

toamnă de Sfânta Mărie Mică, de Sfânta Paraschiva
şi de Sfântul Dumitru, când era ultimul bâlci la
Bolintin.

căci acestea erau «primite» de către morţi, fiind
Dumnezeu a făcut Omul. Mai puţin erau împărţite
cănile de marmură sau pahare de sticlă, nu erau
«primite». Acum toate femeile folosesc vase

chinezeşti din plastic sau marmură ieftină. Nu ştiu
dacă morţii noştri le «primesc» dar n-au încotro.
La Piscu nu se mai fac oale deoarece au dispărut
olarii. Au murit sau nu mai lucrează că nu mai
merge «afacerea». Materialele sunt scumpe

(lemne, vopsele), taxele mari, munca la oale este
grea, iar oalele nu se mai vând aşa de bine.

În copilăria mea cele mai multe jucării erau din

lut, figurine diferite care aveau un fel de «ciubuc»

găurit care fluiera, oale sparte sau străchini ciobite
în care făceam «mâncare» prin grădină. De cozile
oalelor sparte legam o sfoară şi le trăgeam prin

curte, ziceam că sunt vaci şi le duceam la păscut.

Băieţii făceau «tunuri»: o formă rotundă pe care o

trânteau în mijlocul drumului şi «buşeu». Nu m-am
priceput niciodată să fac tunuri, nu-mi plăceau.
Îmi plăcea să privesc atunci când tatăl meu

descoperea cuptorul cu oale smălţuite să văd dacă
au ieşit culorile «limpezi» adică foarte lucioase.

Cele care nu erau bine arse erau «nelimpezite» şi

nu erau bune. Îmi plăcea foarte mult să «înflorez»,

mai ales flori. Toate femeile ştiau să «înfloreze»,
noi, altele le «furau» de la celelalte. Atunci nu

ştiam să apreciem valoarea spirituală a unui vas

de lut, ştiam doar că ne asigură existenţa şi încă
foarte bine.

Acum când văd la televizor sau prin sat la cei 2

– 3 olari care mai sunt, roţile şi oalele înşirate pe

«poliţe» – nişte scânduri lungi – mă cuprinde dorul
de copilăria mea şi de tatăl meu care nu mai e,

dar care cu banii de pe oale m-a ţinut la liceu şi
mi-a făcut casă cu etaj. Îmi povestea deseori că

terenul pe care mi-a făcut casa l-a cumpărat de la
o cumnată cu 10 mii lei pe care i-a luat pe 10 mii

de oale, pe care le-a vândut cu 1 leu una. Gândiţivă ce înseamnă să numeri 10 mii de oale, dar să le
şi faci.

Toate acestea şi multe altele pe care le ştiu eu

despre oale şi olărit aş fi vrut să le povestesc, la
şcoala de vară de la Piscu, acelor copii care au
venit să înveţe meşteşugul şi câte ceva despre

ceramică. Dar la Şcoala de vară Lut – Ars copii

erau mai puţin preocupaţi să afle cum a fost. Pe ei
îi încânta faptul că vor învăţa să lucreze cu lut.
Spuneam la început că a învăţa despre

meşteşuguri tradiţionale înseamnă a învăţa istorie.
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La şcoala de vară copiii au aflat despre cum lucrau

un spectacol Adrian Păunescu striga: «N-a murit

Felicia Ienculescu, filolog

acest ajutor şi pentru ocazia de a-i vedea într-o

la proiecţii vase din cultura Cucuteni, au redat în

nu moare nici olăritul.»

telefon harbar nu aveam ce vârstă are, ce profesie

prin curte sau decupează desene printate de

oamenii acum mii de ani, cu ce materiale. Au văzut
schiţe modele şi forme, au înţeles deasemenea

ce alte lucruri mai făceau din lut oamenii: pereţii

caselor şi sobelor şi mai târziu cum s-a răspândit

olăritul. Înainte de lucrul propriuzis cu lutul, copiii
au învăţat despre ceramica decorativă şi ceramica
utilitară, şi ce înseamnă fiecare termen. Am văzut
diferite vase din diferite zone ale ţării, fiecare cu

specificul ei. Apoi, în câteva zile, copiii au învăţat
să lucreze pe roată diferite vase, mai bine, mai
rău, mai strâmbe, dar cu timpul au reuşit să le

redea din ce în ce mai corect. Şi de fiecare dată

se bucurau şi parcă mă bucuram şi eu cu ei. Apoi
copiii au încercat să decoreze vasele prin pictură
cu pensula sau prin incizie, adică, zgâriindu-le

cu un cui, dar nu oricum ci cu flori, cu cârcei cu

«didiţei», aşa cum făceau femeile cu mult timp în
urmă. Copiii au învăţat că primele scrieri au fost
făcute pe plăcuţe de lut şi au scris şi ei pe astfel

de plăcuţe. Au reuşit să modeleze şi figurine şi au

văzut cum se face un fluier din pământ de oale. Au
văzut cuptorul de ars şi cum se aşează oalele în
acest cuptor şi cum se ard.

În tinereţea mea, când cenaclul Flacăra era poate

singura manifestare artistică apreciată de tineri, la
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folclorul». După câteva zeci de ani zic şi eu: «Poate
Poate Adriana şi Virgil Scripcariu, cei care au

organizat Şcoala de vară Lut – Ars Piscu 2007,
pentru copiii între 3 – 14 ani, se gândesc să

organizeze una şi pentru tineri data viitoare,
şi poate se găsesc câţiva care să continue

meşteşugul strămoşilor, că e păcat să piară.

Prima dată când am vorbit cu Adriana Scripcariu la
are, dacă are sau nu are copii, etc. Văzusem

standul lor pe str. Arthur Verona şi oalele pictate
de copii, vizitasem site-ul Lut Ars de pe web

dar nu aflasem totuşi aproape nimic despre cum
sunt ei în realitate, ce fac de fapt zi de zi şi cât
de aproape este ONG-ul «Gaspar, Baltasar şi
Melchior» de viaţa lor cotidiană.

I-am întâlnit pentru că noi căutam un lut mai alb,
asemănător cu cel care se foloseşte pentru oale,
pentru a mai pune un strat de izolaţie termică,

100% natural, la căsuţa noastră de la Mogoşoaia.
Recomandarea Ralucăi Munteanu de a vorbi cu
Adriana ne-a fost de mare ajutor.

Am venit deci la Piscu căutând lut nears, lut de pe
câmp, cu care să astupăm crăpăturile lutului de

Mogoşoaia şi am descoperit acolo minunea atât de
rar întâlnită în vremurile noastre de a-ţi construi
casa, familia şi cariera în acelaşi loc şi în acelaşi
timp, fără să iroseşti resurse în activităţi inutile.
Sigur că Adriana şi nea Mitică, olarul, ne-au

ajutat să găsim şi ceea ce căutam noi de fapt,

aşa că acum avem şi noi lut de Piscu pe pereţi,

nu ca obiect artistic ci ca experiement de izolaţie

termică ecologică. Le suntem recunoscători pentru

zi obişnuită din viaţa lor, cu copilaşi care aleargă
Adriana, cu Virgil căţărat pe schelă lucrând de zor
la arca lui care va fi expusă la Bruxelles şi Adriana
răspunzând la telefon, povestindu-ne despre

Şcoala de Vară de la Piscu sau despre felul în care

şi-au tencuit casa folosind tehnica numită «frescă
neagră».

Pentru noi, întâlnirea cu Adriana şi Virgil a

însemnat foarte mult, chiar dacă ce vrem să facem
noi cu greeniţiativele noastre nu este neapărat
direct legat de ceea ce fac ei. Suntem absolut

convinşi că demersul cultural Lut Ars va asigura
continuitatea unei profesii tradiţionale la Piscu.

În plus, copiii care participă la şcoala de vară nu
au doar o minunată alternativă la ocupaţia de a

schimba canale sau de a juca jocuri pe computer,

ci vor creşte cu conştiinţa faptului că se trag dintro comunitate deosebită, aceea a olarilor de Piscu.
Probabil că nu toţi vor deveni olari, dar poate că

măcar îi vor sprijini pe colegii lor care vor practica
acest meşteşug, cunoscând valoarea lui pentru
comunitate.

Există în firea omenească o dorinţă aproape

permanentă de a face lucrurile diferit faţă de

înaintaşi, de a ţine pasul cu vremurile, de a-i
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imita pe cei din jur şi de a nu rămâne mai prejos

Traian Marcu, jurist

lutul (chiar şi cu picioarele). Simţindu-mă, soţia

foarte paguboasă: face ca tradiţiile să fie uitate,

am întâlnit mereu… Totul a început la mine în

în domeniul olăritului şi a descoperit proiectul

decât ei. De multe ori, această dorinţă este

meşteşugurile tradiţionale să fie considerate
«demodate» şi încet-încet să dispară.

Este nevoie de demersuri precum Lut Ars pentru
ca tradiţiile de la Piscu să se revitalizeze într-o

formă apropiată de vremurile în care trăim, fără a
trăda însă lutul ars, un soi de ADN al comunităţii
care-i va asigura permanent identitatea şi
unicitatea.

Din copilărie şi până la 25 de ani eu şi lutul nesat unde, după ploaie, colbul transformat în lut

îmi ţâşnea printre degetele de la picioare, creând
forme fantastice.

Nu înţelegeam acest limbaj dar mă simţeam atras
de el, de dorinţa de a-l utiliza.

Mai târziu, în şcoală, modelând lutul am început
aventura cunoaşterii limbajului formei. Alături

de cărbunele de desen, lutul a devenit unul din

principalele canale de comunicare între mine şi
restul lumii.

După armată am continuat relaţia mea cu lutul la
fabrica de porţelan de la Alba Iulia, la secţia de

creaţie/olărie. A mai urmat o scurta perioadă de
tovărăşie, timp în care, cu ajutorul lutului, am

creat câteva sculpturi ce au «jucat» în spectacole

puse în scenă la Teatrul Naţional din Târgu Mureş.
Viaţa m-a despărtit destul de brutal de lut şi am

mea Dana a căutat pe internet ce se mai întâmplă
«Lut ars». A doua zi am plecat la Piscu şi i-am

cunoscut pe Virgil şi pe soţia lui, Adriana. Erau

cu copii din Piscu şi Ciolpani, la atelierul şcoală.
A fost o întâlnire providenţială. M-am reîntors
la roată, iar cu lutul de la Piscu am început să
(re)modelez.

Proiectul ‹Lut Ars› reprezintă pentru mine

reîntâlnirea cu roata olarului, cu lutul şi întâlnirea
cu noii mei prieteni Adriana şi Virgil, cu copiii
minunaţi din sat.

Sper, din tot sufletul, că proiectul «Lut ars»

a determinat o întoarcere definitivă a «fiului

risipitor». Închei multumindu-le Adrianei şi lui

Virgil pentru minunatul lor proiect şi le doresc să
găsească «toate» resursele necesare continuării
acestuia.

intrat în cea ce eu numesc «volută existentială»,
adică, am făcut tot felul de activităţi din care

lipsea lutul. În vara anului 2007 am simţit că nu

am terminat ceea ce am început cu mult timp în

urmă, în copilărie. Nu mai lucrasem pe roata şi nu
am mai folosit lutul pentru a mă exprima de peste
23 de ani. Aveam o nevoie acuta, de a «frământa»
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Oameni mari la roată

Bogdan Purec, student arhitect / Răzvan Oprea, informatician / Şerban Sturdza, arhitect / Mihai Mocănaşu, programator

Angela Niculae, învăţătoare / Virgil Scripcariu, sculptor / Raluca Munteanu, arhitect
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Sandra Sturdza, filolog / Traian Marcu, jurist

Mihai Barbu, fotograf / Mirela Duculescu, istoric de artă / Daniela Munteanu, medic rezident / Cristian Bălan, arhitect
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În loc de postfaȚĂ
Lut Ars 2007. Câteva concluzii.
A fost un experiment cultural care s-a dorit a fi
o punte de comunicare între comunitatea unui
fost sat de olari şi publicul de toate vârstele,

bucureştean şi de aiurea. Am dialogat despre
lut, mai precis, Piscu a oferit spre modelare,

lucrare şi reflecţie, materialul său specific, lutul,

cel prin care şi-a construit existenţa din vremuri
imemoriale. Ne-am dorit să atragem atenţia în
primul rând sătenilor asupra marelui potenţial

pe care meşteşugul încă îl deţine şi să încercăm
propunerea de noi variante de valorificare a

tezaurului lor de cunoştinţe şi îndemânare, cum ar
fi cea educativă ori de creaţie, re-creaţie.

În mare, Lut Ars a însemnat aşa: o incursiune

de documenatre antropologică în sat, o şcoală
de vară destinată în primul rând nepoţilor şi

strănepoţilor olarilor din Piscu, ateliere stradale
în Bucureşti, construirea a două cuptoare

tradiţionale de ars ceramică şi a unei sobe de

pământ, experimentarea unor tehnici tradiţionale
de tencuire. Despre toate astea, un site internet

(lutars.piscu.ro) şi un caiet de proiect. În rest, mulţi
oameni care au aflat de Piscu şi au experimentat
artele ceramice în variate feluri în această
perioadă, ucenici câştigaţi ai lutului.

Cine a reuşit să se facă ascultat de bulgărele de

lut, înţelege de ce Dumnezeu l-a ales, dintre toate
lucrurile mâinilor Lui, atunci când l-a făcut pe

Adam. Cred că orice om are înscrisă în sine, mai la

suprafaţă sau mai în adânc vocaţia lutului. Proba cea
mai bună sunt copiii. Pentru cei mici, acest minunat
noroi este irezistibil. Copiii şi lutul sunt compatibili
100%. La Şcoala de vară de la Piscu am asistat

timp de 3 săptămâni la o explozie de entuziasm
şi hărnicie. În urma acestei experienţe, aş face o

petiţie la Ministerul Învăţământului şi aş propune

introducerea lutului ca ingredient de bază în cadrul
orelor de educaţie plastică, începând cu grădiniţa.

Apoi, în orice şcoală primară, gimnaziu, liceu şi chiar

facultate l-aş promova ca pe o activitate multivalentă
şi într-o anume măsură, chiar obligatorie, cum

sunt bunăoară orele de educaţie fizică. Credeţi că

exagerez? Daţi o fugă la Piscu, sau oriunde găsiţi o

roată a olarului, petreceţi măcar o oră împreună cu

ea şi cu lutul şi nedumerirea voastră va dispărea. La
noi la Piscu prima vârstă care a reuşit ceva la roată
a fost cea de 2 ani jumate! Pentru orice etate roata

olarului poate fi o provocare. Ca să reuşeşti un obiect
la roată, chiar unul cât de modest, ai nevoie de

oarece putere, fermitate, coordonare, idee, viziune
plastică, spontaneitate, răbdare, calitatea de a şti
unde să te opreşti. La toate astea te învaţă roata.
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Cuptorul de ars oale l-am vrut din câteva motive.

mai funcţionează la Piscu 4 ateliere. S-ar zice că

Piscului, într-un mod dinamic. De la Lut Ars 2007

egală măsură, să oferim soluţii practice pentru ca

O dată el a marcat la Muzeul Ţăranului identitatea
încolo, cine va dori să-şi ardă în oraş producţiile
din lut, o va putea face la Muzeu, în cadrul

evenimentelor pe care sperăm că le va coagula în
jurul său cuptorul. Apoi, meşterii din Piscu s-au

reîntâlnit după multa vreme cu Muzeul şi se pare

că s-au regăsit imediat. De la cuptor încoace olarii
piscaşi au fost adoptaţi în familia meşteşugarilor
care participă la acţiunile MŢR, în plus, olarii au

înţeles că şi în afara târgurilor sezoniere mai au

ceva de câştigat de pe urma lutului şi mai are sens
să îi dea atenţie.

În mod aparent ciudat, în relaţia sa cu lutul, Piscu

pendulează între dispreţ suveran şi nostalgie. Am
întâlnit un meşter care cu toate că mai practică

olăria, le interzice cu fermitate copiilor lui să intre
în atelier. Spune că ei trebuie să-şi găsească o

meserie mai bună... În ciuda ideilor idilice, ţăranul
nostru este o fiinţă extrem de pragmatică. În urmă
cu doar 20 de ani, Piscu trăia aproape exclusiv din
olărie şi o ducea peste măsură de bine. De când

piaţa a fost asaltată de vesela chinezească olăria
nu mai merge şi prin urmare, olarii s-au adaptat

situaţiei, renunţând la meşteşug. După 20 de ani,
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sunt ultimii. Ne dorim să nu fie aşa şi încercăm, în
meşteşugul să nu moară. Aşa cum foarte frumos

observa unul dintre vizitatorii Piscului, lutul este şi

trebuie să rămână un ADN al locului. Lut Ars se vrea
un semnal de alarmă în acest sens şi o provocare
la o gândire dinamică asupra acestei probleme a
tuturor iubitorilor de lut.

Lut Ars 2007 a fost un început.

A fost o pledoarie pentru meşteşug, pentru
creativitate, pentru pământ în general,
ca materie foarte apropiată omului.
Ne dorim să continuăm
şi ne dorim mai ales
ca meşteşugul
să nu moară.

colofon
S-a editat Caietul de proiect Lut Ars,

ca un gest de arhivare, de recuperare, dar mai ales,
sperăm, ca un martor al unui nou început.
Cartea s-a tipărit în luna octombrie 2007

în 250 de exemplare, care vor fi răspândite ca
manifeste prin Piscu şi apoi prin şcoli, muzee,

ONG-uri, cu intenţia mărturisită de a aduna noi
ucenici ai lutului.
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