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„A fi trup şi suflet cu Tradiţia Înseamnă
participarea la bogăţia vieţii pe care
ne-a lăsat-o moştenire trecutuf'.
Christos Yannaras
Tezaure umane vii, sintagmă tradusă şi adoptată de Complexul Naţional Muzeal
„ASTRA" Sibiu 1 pentru a-şi defini Programul de protecţie a patrimoniului cultural
imaterial, este înainte de toate o mare provocare - tezaur, după cum bine se ştie este o
comoară ascunsă de multă vreme În adâncuri şi care poate fi descoperită doar
Întâmplător şi doar de cei iniţiaţi; este piatra preţioasă ce stă la temelia identităţii
noastre; este flacăra ce luminează drumurile căutărilor, verticalitatea ardentă din care
izvorăsc cercurile concentrice ale spirtualităţii româneşti. Este „flacăra de apă vie" ce
Întreţine viaţa Întru tradiţie 2 .
Recuperarea tradiţiilor trebuie făcută în spiritul lor, însă, în forme moderne de
expresie, adaptate cerinţelor actuale ale comunităţii rurale. Ideea de recuperare include
ideile de redescoperire, de retrăire şi de continuare în forme îmbunătăţite, consensuale
cu imperativele societăţii moderne, a valorilor cultural-tradiţionale, care vin din secole
de istorie. Credem că este oportună şi o analiză semantică a termenului. Cuvântul
tradiţie provine din francezul tradition, care are la origine etnonimul latin trado-ere,
având multiple sensuri: „a transmite", „a trece mai departe", „a încredinta", „a preda", „a
lăsa pe seama cuiva", „a trăda", „a povesti" 3 . Încercând să defi~ească tradiţia,
Constantin Noica spunea că ea este „păstrarea întru spirit a ceea ce a fost bun în
trecut" 4 , iar Andrei Pleşu preciza că este „prezentul etern şi nemijlocit, e singura
prezenţă care reuneşte, în ţesătura ei, actualitatea cu maxima stabilitate ( ... ) tradiţia
este" 5 .
Nu putem face disocierea procesului de recuperare a tradiţiilor de întregul
sistem de redescoperire şi reevaluare a conştiinţei propriei identităţi
etnoculturale. Admiţând că fiecare generaţie are dreptul la o viziune proprie privind
actul de creaţie artistică, respectând spiritul şi nu „litera" (forma exterioară) a tradiţiei,
subliniem faptul că regăsirea tradiţiilor, acolo unde s-au pierdut, sau prelucrarea
vestigiilor şi moştenirilor, acolo unde s-au păstrat, presupune dialogul dintre „cei ce
ştiu" cu „cei ce nu ştiu", dar ar fi necesar „să ştie", evidenţiind, totodată, care sunt
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direcţiile

de intervenţie şi perspectivele evoluţiei întregului sistem cultural, în
mecanismele sale de transmitere clasice şi moderne.
Prin intermediul culturii sale istorice, un popor se poate cunoaşte şi, mai ales,
poate încerca să se depăşească. Nu putem face abstracţie de ea cum nu putem fugi de
propria conştiinţă. Tradiţiile pe care le incumbă impun continuitatea drept criteriu al
unor permanenţe axiomatice pentru identitatea unui popor.
Timpul fiecărei naţiuni îi marchează trecerea în şi prin istorie, raportând
fluiditatea „curgerii" sale la perenitatea unor esenţe naţionale, între care, cultura
populară nu trebuie invocată doar dintr-un convenţionalism pios. Rolul său nu este doar
acela de a subiectiva specificul naţional În sine ci de a legitima, tocmai prin
originalitatea ei, sau, dimpotrivă, prin comunitatea în plan universal a valorilor culturale
din spaţiul etnic pe care îl defineşte.
Cultura populară aparţine fondului
primordial al determinaţiilor şi
interdependenţelor intrate în complicata alchimie a procesului de constituire a unei
culturi naţionale. Născută din atemporalitatea şi arhaismul lumii rurale, în care
constantele cutumiare se suprapun şi se contopesc celor naturale, cultura populară a
căpătat ceva din fidelitatea de expresie a ritmurilor cosmice, posedând intimitatea unei
confesiuni în care conştiinţa unui neam nu-şi poate refuza sinceritatea. Copil, martor,
ctitor şi, în acelaşi timp, judecător al duratei, culturii populare i se poate acorda
credibilitatea izvorului istoric prin faptul că reprezintă capacitatea de stilizare a
experienţei milenare a unei comunităţi, proiecţia predispoziţiilor ei mentale, în sfera
celestă a creaţiei artistice. Nesupusă canoanelor pedante ale cronologiei, ea se refuză
clipei şi se sustrage impetuoasei deveniri obiectiv-istorice, pentru a se hărăzi unei
îndelungi hermeneutici a „sinelui" naţional. Puţin sensibilă la capriciile istoriei de
cancelarie ea extrage semnificativul particularizant, sedimentându-l în esenţe ale
etnicitătii.

îi datorăm culturii populare cronica unui timp care nu trece: ea este condeiul
cuvântului, gramatica gestului, pergamentul memoriei. ..
Programul UNESCO „ Tezaure umane vii" prevede salvarea patrimoniului
imaterial prin dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional şi internaţional a unor
strategii pe termen lung, care să urmărească conservarea - prin colectare, înregistrare
şi arhivare - şi revitalizarea - prin încurajarea
de cunoştinţe şi aptitudini privind
transmiterea generaţiilor viitoare - a valorilor tradiţionale în domeniul artefactului artistic.
Definirea conceptelor de „patrimoniu cultural imateriaf' şi „tezaur uman viu" este foarte
dificil de făcut trebuind să se ţină seama de condiţiile social-istorice şi culturale ale
fiecărei ţări ce adoptă sistemul.
Conform Recomandation sur la sauvegarde de la cu/ture traditionnelle et
populaire (1989) „cultura tradiţională şi populară este ansamblul creaţiilor unei
comunităţi culturale fondate pe tradiţie, exprimate de un grup sau de un individ şi
recunoscute ca răspunzând aşteptărilor comunităţii atât ca expresie a identităţii
culturale şi sociale, cât şi ca norme şi valori transmise oral prin imitaţie sau alte
maniere. Formele sale cuprind, între altele, limba, literatura, muzica, dansul, jocurile,
mitologia, riturile, cutumele, artizanatul, arhitectura şi alte arte" 6 .
Zece ani mai târziu, în 1999 la Veneţia, UNESCO considera că „ Tezaure umane
vii sunt persoanele care deţin, la cel mai înalt nivel, deprinderile şi tehnicile necesare
pentru producerea anumitor aspecte de viaţă culturală a unui popor şi pentru
continuarea existenţei patrimoniului lor cultural material" 7 .
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Prin Convenţia Internaţională pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial,
adoptată la 17 octombrie 2003, la Paris, patrimoniul cultural imaterial este înţeles ca:
„practicile, reprezentările, expresiile, cunoştinţele şi îndemânările, cât şi instrumentele,
obiectele, artefactele şi spaţiile culturale care le sunt asociate - comunităţile, grupurile
şi eventual indivizii recunoscuţi ca făcând parte din patrimoniul lor cultural. Astfel
patrimoniul cultural imaterial, transmis din generaţie în generaţie, este recreeat în
permanenţă de comunităţi şi grupuri, în funcţie de locul lor, de interacţiunea cu natura
şi de istoria lor şi le dă un sentiment de identitate şi de continuitate, constribuind astfel
la promovarea respectului diversităţii culturale şi a creativităţii umane" 8
Patrimoniul cultural imaterial - artele plastice, artele mecanice, artele
interpretative - reprezintă una dintre sursele esenţiale ale identităţii noastre
etnoculturale. Raportarea culturii populare la cea a altor popoare şi realizarea unor
studii comparative ne va ajuta să ne privim critic propriul tezaur etnografic, deci să ne
formăm o viziune obiectivă despre noi înşine. Petru Caraman spunea că astfel „ne vom
încadra distinct faţă de celelate naţiuni, în ramele universale. Se va putea adică şti
precis prin ce anume elemente, caracteristice numai nouă, contribuim noi la edificiul
spiritual - atăt de multicolor şi totuşi atăt de ceremonios unitar - al lumii" 9 .
Patrimoniu/ cultural imaterial este foarte vulnerabil, riscând să fie înlocuit cu o
cultură standardizată datorită atât modernizării socio-economice, cât şi progresului
tehnicilor informaţionale. În acest context se impune nevoia urgentă de a stopa
pierderile viitoare prin prezervarea acestora (identificare, arhivare, cercetare), prin
asigurarea căilor de transmitere a cunoştinţelor şi deprinderilor şi mai ales prin
înregistrarea în forme tangibile. Obiectivul poate fi atins doar acordând o recunoaştere
deosebită persoanelor care le deţin la cel mai înalt nivel.
Fără a cunoaşte provocarea UNESCO din 1989, şi în absenţa unui program
naţional axat pe o asemenea problematică Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" a
articulat, încă din 1983, un sistem propriu prin care şi-a asumat responsabilitatea
protejării patrimoniului cultural imaterial..
Nici nici până în prezent iniţiativa nu a devenit o prioritate, dar a primit
recunoaşterea naţională şi internaţională. Pentru realizările remarcabile obţinute în anul
2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a decernat Muzeului „ASTRA" Premiul „Al. Tzigara
Samurcaş" ce s-a acordat pentru amploarea şi mesajul manifestărilor organizate în
cadrul Programului „ Tezaure umane vii". În anul 2004, pentru rezultatele remarcabile
obţinute în anul 2003, în derularea Programului „ Tezaure umane vil', Ministerul Culturii
şi Cultelor, împreună cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, a acordat
Complexului Naţional Muzeal „ASTRA" ~n Premiu special al Ministerului Culturii şi
Cultelor şi unul din Premiile Naţionale. ln anul 2005, Muzeul „ASTRA" recidivează,
obţinând Premiul special al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Comisiei Naţională a
României pentru UNESCO, pentru programul Olimpiada Naţională „Meşteşuguri
artistice tradiţionale", derulată în anul 2004.
Sistemul, construit piramidal, poate fi analizat în totalitate sau poate fi privit
fragmentar, pentru a descoperi „onestitatea supremă" a întregului.
ASOCIA TIEI
CREATORILOR POPULARI DIN ROMÂNIA
,
La începutul anilor '90 Complexul Naţional Muzeal „ASTRA", el însuşi în faţa
unei provocări capitale, aceea de a-şi reînnoi funcţiile fără a le abandona pe cele
clasice, şi-a asumat sarcina de a proteja, încuraja şi valorifica superior patrimoniul
cultural naţional imaterial.
8
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Pe baza experienţei acumulate şi a constatărilor făcute în urma cercetărilor de
teren s-a semnalat necesitatea de asistenţă şi de asociere a creatorilor populari. În acel
moment muzeul a devenit catalizatorul procesului de constituire a Asociaţiei Creatorilor
Populari din România.
În şedinţa de constituire, desfăşurată în august 1992, cu prilejul Târgului
Creatorilor Populari din România, s-au definit scopul şi obiectivele acesteia: încurajarea
activităţii de creaţie meşteşugărească şi artistică tradiţională în toate satele în care
există o asemenea activitate, iar la nivelul noilor generaţii transmiterea acestei ştafete
culturale viitorimii; protejarea şi încurajarea creaţiei autentice valoroase şi combaterea
kitsch-ului; promovarea creaţiei autentice în cadrul reţelei comerciale turistice naţionale
şi internaţionale; promovarea celor mai reprezentativi creatori populari pentru
manifestări oficiale, organizate în ţară şi în străinătate; apărarea intereselor morale şi
materiale ale acestor creatori.
În prezent Asociaţia numără 327 creatori populari, dintre care 74 membri
cotizanţi, reprezentând toate genurile creaţiei artistice tradiţionale şi provenind din toate
zonele ţării, indiferent de etnie sau apartenenţa religioasă. Înscrierea în Asociaţie se
face prin selecţie, bazată pe criterii de respectare a tradiţiei, de către un grup de
membrii specialişti în acelaşi domeniu cu creatorul candidat.
Muzeul şi-a asumat rolul de „agent motor" al activităţilor Asociaţiei, urmărind cu
consecvenţă îndeplinirea obiectivelor. Promovarea produselor membrilor pe piaţa
internă şi internaţională a avut ca punct de plecare chiar deschiderea Galeriilor de Artă
Populară.

GALERIILE DE ARTĂ POPULARĂ
Galeriile de artă populară reprezintă departamentul de comercializare a artei
ţărăneşti contemporane. Cele două magazine, expoziţii cu vânzare, unul aflat la sediul
muzeului, în Piaţa Mică nr. 21 şi celălalt la intrarea în Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului, vin să completeze imaginea vivantă a Muzeului „ASTRA", cât şi oferta de
servicii culturale, intermediind prin artefactele artistice tradiţionale şi moderne, legătura
directă între creatorul popular şi publicul vizitator.
Galeriile sunt complementare proiectelor de recuperare, consolidare şi
valorificare a tradiţiilor meşteşugurilor artistice, ajutând la supravieţuirea acestora şi a
celor care le practică. Promovarea culturii tradiţionale a satului românesc, orientarea
gustului publicului spre noile opţiuni, de început de mileniu, combaterea Kitsch-ului şi
aspectul comercial al activităţii din magazin sunt alte preocupări, foarte importante, ale
activităţii noastre.
Abundenţa şi varietatea produselor prezentate reconstituie universul mirific al
locuinţei tradiţionale din satele României şi prilejuiesc bucuria achiziţionării de
suveniruri, obiecte autentice de artă populară, românească, săsească şi maghiară. Se
pot cumpăra icoane pictate pe sticlă, piese de port popular, din toate zonele
etnografice ale ţării, ştergare, marame, piese textile, obiecte sculptate în lemn şi os,
instrumente muzicale, piese ceramice şi jucării ecologice, măşti, împletituri din fibre
vegetale, ouă încondeiate, carpete şi covoare cu motive tradiţionale, ţesute în război,
podoabe de mărgele, pălării, pictură naivă dar şi publicaţii de specialitate, cărţi postale,
felicitări de sezon.
De la inaugurarea Casei Artelor, Galeriile de artă populară, amenajate la parter,
deţine şapte mici încăperi, boltite, ce sunt aranjate pe categorii de produse de artă
populară contemporană. Bogăţia şi varietatea obiectelor au menirea de a prezenta
vizitatorilor valoarea, vigoarea şi rafinamentul artei populare româneşti. Periodic sunt
prezentaţi „in vitro" meşteri, artişti artizani, care îşi demonstrează măiestria în
confecţionarea diverselor obiecte de artă tradiţională. Ţesătoare, cioplitori în lemn şi os,
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olari, pictori de icoane, încondeietori de ouă, împletitori în fibre vegetale, constructori de
instrumente muzicale oferă vizitatorilor de pretutindeni şansa cunoaşterii celor mai
valoroase tradiţii, păstrate vii, până astăzi, stimulând recuperarea, revitalizarea şi
consolidarea meşteşugurilor artistice contemporane. Produsele etalate spre vânzare
aparţin celor mai renumite centre specializate din ţară, din cele mai cunoscute zone
etnografice.
TÂRGUL CREATORILOR POPULARI DIN ROMÂNIA
În urmă cu 25 de ani Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" a iniţiat
o amplă manifestare de cultură populară şi civilizaţie românească care îşi propunea, şi
a reuşit să realizeze, un dialog veridic între tradiţie şi creaţia populară contemporană:
Târgul Creatorilor Populari din România. Chiar dacă, atunci, în anii '80, asocierea unei
activităţi comerciale unui demers cultural părea un fapt cel puţin îndrăzneţ, longevitatea
manifestării a dovedit că un târg al meşteşugarilor este o reţetă de succes, preluată
ulterior de marea majoritate a muzeelor etnografice (cu expunere în aer liber sau
pavilionare) din România.
În lumea satului românesc târgul de ţară, bâlciul, iarmarocul reprezintă
elementul definitoriu al coeziunii comunităţilor rurale: la târg se vând şi se cumpără, se
realizează schimburi de produse şi bunuri de orice natură şi în primul rând se întâlnesc
oameni, se creează legături. Este locul în care localnici sau venetici, producători,
cumpărători sau simpli „gură-cască" intră în contact, se socializează. Târgul este
adevăratul receptacol al problemelor şi nevoilor satului, este locul în care şi bogatul şi
săracul târguiesc deopotrivă, pe măsura pungii, fireşte, este liantul desăvârşit. În
vâltoarea târgului este loc pentru tot şi pentru toţi.
Târgul Creatorilor Populari din România reuneşte peste 250 de meşteri populari
reprezentând majoritatea zonelor etnografice ale ţării care conturează imaginea întregii
tipologi a meşteşugurilor tradiţionale: ţesut, brodat, olărit, încondeiat ouă, sculptură în
lemn şi os, pictură de icoane, cojocărit, confecţionat măşti, podoabe, păpuşi,
instrumente muzicale şi pălării, împletituri de fibre vegetale etc. Atmosfera specifică
târgului şi bâlciului tradiţional este completată de spectacole de marionete şi nelipsitele
standuri de turtă dulce - „puiul târgului" de odinioară - care pe lângă demonstraţiile
practice ale meşterilor şi veritabile spectacole de virtuozitate muzicală ad-hoc ale
participanţilor, fac deliciul publicului vizitator. Beneficiind de un cadru mirific, la care îşi
dau concursul deopotrivă exponatele muzeului în aer liber şi natura, pitorescul
costumelor populare şi varietatea şi calitatea produselor, târgul a devenit un punct de
atracţie pentru publicul sibian şi turiştii români şi străini. Un alt secret al reţetei de
succes îl reprezintă selecţia riguroasă a calităţii meşterilor invitaţi şi a produselor
acestora, urmărindu-se respectarea tradiţiei, revitalizarea şi revigorarea meşteşugurilor
înlăturarea non-valorii şi a kitsch-ului, punerea în circuit a adevăratelor valori ale artei
populare şi implicit perpetuarea patrimoniului tradiţional românesc, marcă a propriei
identităţi etno-culturale.
Târgul Creatorilor Populari din România îşi propune realizarea unui dialog direct,
nemijlocit, între actanţi (meşterii populari) şi publicul vizitator ce se manifestă în spirit
comunitar şi interactiv (cântând, dansând, exersând în cadrul atelierelor de arte
plastice) şi încurajarea generaţiei tinere de a cunoaşte şi proteja, de a-şi însuşi şi
perpetua tradiţia culturală. Grupul ţintă al acestei manifestări este foarte larg şi
diversificat: publicul larg, neavizat în ale artei populate, turiştii străini şi români, elevii şi
studenţii instituţiilor cu profil de artă, istorie, sociologie, colecţionarii de obiecte de artă
şi proprietarii de galerii de artă, specialiştii în domeniul culturii şi civilizaţiei populare.
Impactul asupra grupului ţintă vizează creşterea interesului publicului vizitator pentru
obiectele meşteşugăreşti autentice oferite spre vânzare de meşterii populari, trezirea şi
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menţinerea conştiinţei

populare a publicului larg pentru protejarea patrimoniului cultural
tradiţional românesc, creşterea importanţei comerţului cu obiecte meşteşugăreşti
tradiţionale - prin galeriile de artă populară, aprofundarea cercetării ştiinţifice de către
specialişti a obiectelor din patrimoniul etnografic, conturarea unei imagini generale, la
zi, asupra răspândirii şi practicării meşteşugurilor la nivel naţional.
Pentru meşterii populari, târgul funcţionează ca un adevărat studiu de piaţă,
contactul direct cu vizitatorii permitându-le o analiză obiectivă a cererii şi o evaluare
directă asupra raportului calitate-pr~ţ. Întâlnirea dintre meşteri (atât în cadrul neoficial,
pe parcursul întregului târg, cât şi oficial, în cadrul şedinţei generale anuale a Asociaţiei
Creatorilor Populari din România) are ca rezultat un dialog permanent şi fructuos cu
privire la inovaţiile tehnice şi calitative ale produselor, ducând nu la păstrarea unei
tradiţii moarte, ci la inovaţia în spiritul tradiţiei. Târgul se vrea a fi un nucleu care
promovează creativitatea pe toate planurile şi adaptarea meşteşugurilor tradiţionale la
cerinţele actuale ale publicului consumator de artă populară.
OLIMPIADA NA TIONALĂ „MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADITIONALE''
În cadrul programului de revitalizare şi recuperare - pentr~ cultură şi economie a tradiţiilor creaţiei artistice populare, un loc deosebit - prin valenţele sale sociale
privind relansarea prin şcoală a meşteşugurilor artisticeA tradiţionale - îl ocupă
Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale". lncepând cu anul 1992
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" a organizat 4 ediţii ale Târgului copiilor
meşteşugari din România. Prin demersurile întreprinse la Ministerul Educaţie Naţionale,
începând cu anul 1996 s-a reuşit cuprinderea acestei manifestări în cadrul calendarului
activităţilor extraşcolare şi transformarea ei în Olimpiadă Naţională.
La Olimpiada Naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale" pot participa copii
între 6-18 ani, care se manifestă, prin instrucţia şi educaţia primite în familie sau la
şcoală, ca adevaraţi creatori de artă populară.
Copiii realizeaza lucrări din toate domeniile creaţiei artistice tradiţionale - ouă
încondeiate; icoane pictate pe lemn; icoane sculptate pe lemn; icoane de vatră; icoane
pictate pe sticlă; ceramică; măşti; sculptură în lemn; jucării; prelucrare artistică a osului;
ţesut; împletit fibre vegetale; broderie; broderie cu mărgele; broderie pe piele; tapiserie;
cusături.

În cadrul gospodăriilor din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului micii
meşteşugari prestează demonstraţii practice, lucrările pentru concurs trebuind să
respecte tradiţia locală a genului, lăsând loc exprimării talentului şi forţei de creaţie
proprii, manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiţiei.
Olimpiada este o manifestare unică, mărturisind printr-o singură imagine totu
despre ceea ce numim „ Tezaure umane vii": cine păstrează tradiţia (meşteri şi creatori
populari, mulţi dintre ei membrii Academiei Artelor Tradiţionale din România), cum şi
către cine se transmit tainele meşteşugurilor, cine receptează aceste valori ...
La Olimpiadă totul se metamorfozează în şcoala lui a privi, sau mai exact a lui a
Învăţa să priveşti, fără stereotipuri curente şi fără prejudecăţi cotidiene. Este iniţierea
concurenţilor, prin care ei comunică ceea ce ştiu şi se prezintă pe ei prin ceea ce fac şi
sunt. Este nevoie de multă bună-voinţă şi disponibilitate din partea noastră pentru a
înţelege acest univers. Este o lume unică în măsură să recreeze atmosfera de basm,
prin care putem „ajunge şi atinge" ceea ce am visat în propria copilărie şi ceea ce
ne-am dorit să eternizăm ca valori eponime ale etnicului şi ethosului românesc.
Privitorului i se cere răbdare, el trebuie să reflecteze, pornind de la lucrurile expuse la
procesul nevăzut al plămădirii şi al formării celor ce-l realizează. Prin fiecare gest, prin
fiecare obiect săvârşit, copiii nu încercă să ne convingă despre o realitate -
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supravieţuirea

culturii şi artei populare româneşti - ci pur şi simplu ne-o arată, nouă
rămânându-ne bucuria de a găsi sensul şi legăturile tainice ale lucrurilor.
Olimpiada le oferă, pe lângă cunoaşterea voluptoasă a universului tradiţiilor, şi
„experienţa alterităţii", prilejul de a „căuta necunoscutul" şi, implicit, resursele de creaţie
ale propriei fiinţe. Este o plăcută călătorie prin care se recompune un întreg univers
gradual, de la vechi „spre nou", de la generaţiile antecesoare spre generaţiile viitoare,
de la „celălalt" spre ,,tine", în tonuri şi nuanţe de o variabilitate infinită.
Este un efort constant al copiilor şi dascălilor, dar şi al nostru, al specialiştilor, de
a ordona din exterior spre „înăuntru", o „lume în mişcare", un univers ce pendulează
între joc şi măiestrie, între copilărie şi maturitate. Calea de mijloc trebuie să lumineze
coerenţa unor semne şi sensuri, a unor structuri şi imagini, a unor forme şi alegorii.
Povestea trebuie esenţializată într-un limbaj vizual bogat şi profund, numai aşa
Olimpiada devenind ceea ce-şi propune: un „adevărat regal" al culturii populare
româneşti contemporane.
Fiecare obiect stimulează, dă amplitudine gândirii, prezentând, cu o mare putere
de sugestie, nucleul nealterat al unei lumi ce nu a apus încă, al unei realităţi unice prin
perenitatea şi firescul său - lumea satului - în care legenda şi realitatea se împletesc
într-o ţesătură ce constituie însăşi viaţa acestor copii. Ei au posibilitatea să găsescă
răspunsuri la întrebările cu care au venit, dar şi marea şansă de a-şi pune noi întrebări,
învăţând să trăiască ,,întru" tradiţie. Au astfel oportunitatea să se „lumineze", dar să şi
aşeze într-o nouă lumină ceea ce fac. Întâlnirea cu mărturiile culturii şi civilizaţiei
româneşti din muzeu, le deschide un nou orizont, le lămureşte percepţiile şi le permite
să înfrunte realitatea de dincolo de portile muzeului.
Întrebările ridicate şi răspunsuri!~ primite le „regenerează" cotidianul, oglindindu-l
dintr-o altă perspectivă - ei nu sunt doar cei ce deschid ,,tronul de zestre", ci şi cei care
învaţă să caute şi să găsească în el sensuri inepuizabile ale existenţei.
FESTIVALUL NATIONAL
AL TRADITllLOR
POPULARE
,
,
Analizând materialul acumulat în arhiva ştiinţifică a muzeului, în coroborare cu
observaţiile directe din teren, s-a constatat necesitatea organizării unei manifestări care
să ne permită o cercetare a tuturor fenomenelor de cultură populară la nivelul întregii
ţări. Convingerea noastră a fost întărită de şansa cunoaşterii directe a „Festivalului
Tradiţiilor Popoarelor Lumii" de la Washington D.C., în vara anului 1999. „Smithsonian
Folklife Festival", organizat anual de Institutul Smithsonian la Washington D.C. a avut,
la cea de a 33-a ediţie (1999), ca invitat de onoare, delegaţia României, formată din
112 artişti, meşteşugari, dansatori, cântăreţi, creatori populari, rapsozi, 22 dintre ei fiind
membri ai Academiei Artelor Tradiţionale din România.
Având modelul - considerat ideal pe plan mondial, cu valoare de reper ştiinţific
şi cultural universal - Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" Sibiu a iniţiat, în anul 2001,
organizarea Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare.
Festivalul este conceput ca o manifestare spectaculară şi interactivă, de
prezentare scenică sau lucrativă, ecleziastică sau laică, printr-un dialog direct între
actanţi şi publicul vizitator, exprimat în spirit comunitar şi interactiv (povestind, cântând,
dansând, exersând în cadrul atelierelor de arte plastice sau arte mecanice, gustând
mâncăruri tradiţionale etc.) împreună cu ţăranii actanţi, reprezentanţi ai comunităţilor
care îşi prezintă propriile tradiţii. Întreg ciclul de manifestări apare ca o scenă de
spectacole şi activităţi vivante, cu ateliere de creaţie „in vivo", susţinute de către
creatorii şi
purtătorii
autentici ai culturii populare tradiţionale contemporane,
neprelucrate prin „regizări academice" şi nemalformate de interpretări desuete, de tip
„Cântarea României" sau de altă natură „estetizantă" sau spectaculară.
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La fiecare ediţie a Festivalului participă reprezentanţii câte unui judeţ din
Transilvania (inclusiv Banatul, Crişana şi Maramureşul), Muntenia (inclusiv Oltenia şi
Dobrogea), Moldova (inclusiv Bucovina şi Basarabia) şi din Republica Moldova.
Cei 350 de participanţi-actanţi asigură acoperirea celor şapte secţiuni tematice
din programul Festivalului: Arte religioase (tradiţii cultice legate de practicile religioase),
Literatură populară (basme, eresuri, poezie şi teatru popular), Arte muzicale (interpreţi
vocali şi instrumentali), Arte coregrafice (dans popular), Arte plastice tradiţionale
(meşteşuguri artistice), Arte mecanice (creaţie tehnică tradiţională) şi Artă culinară
(meniuri după reţete tradiţionale).
Prin această valoroasă iniţiativă, o ţară întreagă îşi recuperează şi îşi prezintă la
scenă deschisă tradiţiile şi o lume întreagă este invitată să le cunoască.
Marca identităţii actanţilor o constituie în primul rând portul popular, care trebuie
să respecte
originalitatea, specificitatea şi valoarea costumului tradiţional, propriu
fiecărei comunităţi locale (se va evita orice abatere de la tradiţie, în sensul prezentării
unor piese moderne de port, confecţionate din materiale industriale, cu o cromatică
stridentă şi având un croi sau o decoraţie atipică, netradiţională), fiecărei categorii de
vârstă, de lucru sau de sărbătoare.
Festivalul are ca obiective prezervarea culturii populare contemporane
româneşti, valorificarea Întregului patrimoniu exprimat prin tradiţiile cotidiene din viaţa
comunităţi/or rurale şi Încurajarea adresată generaţiei tinere de a cunoaşte şi proteja,
de a-şi Însuşi şi perpetua valorile patrimoniului cultural naţional, marcă a propriei
identităţi etno-culturale.
Având beneficiul remarcabil al spaţiului natural din Dumbrava Sibiului, al
patrimoniului muzeal: gospodării şi monumente de creaţie tehnică (în care se vor
desfăşura secţiunile Arte plastice, Arte mecanice, Arte literare), precum şi numeroase
obiective cu caracter religios (la bisericuţa de lemn - monument muzeal unde se va
desfăşura secţiunea Arte religioase), social (spaţiul din jurul Cârciumii din Bătrâni şi al
Pavilionului de joc va fi destinat secţiunii Arte culinare) sau de spectacol (scena şi
amfiteatrul în aer liber vor fi locul desfăşurării secţiunilor Arte muzicale şi Arte
coregrafice), Muzeul „ASTRA" poate fi considerat locul ideal al desfăşurării acestei
manifestări de maxim interes naţional.
Oglinda celor şapte ediţii ale Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare din
România ne demonstrează că acesta acoperă totalitatea genurilor creaţiei artistice şi
meşteşugăreşti tradiţionale, la nivel naţional, fără deosebire de naţionalitate, sex,
vârstă, apartenenţă religioasă, statut social. În acest fel, Festivalul devine baza de
acumulare şi selecţie pentru toate celelalte componente ale sistemului, participanţii
„actanţi" fiind potenţialii membri ai Asociaţiei Creatorilor Populari, ai Academiei Artelor
Tradiţionale din România, viitori participanţi la târguri naţionale şi internaţionale,
formatorii tinerilor continuatori ai tradiţiilor populare (viitori participanţi la Olimpiada
naţională a copiilor meşteşugari) şi furnizorii de marfă pentru Galeriile de artă populară.
TÂRG INTERNATIONAL AL MEŞTEŞUGARILOR
SIMPOZIONUL INTERNATIONAL
„CUL TURĂ-TRADITIE-TOLERANTĂDIALOG
,
,
,
MULTICULTURAL PRIN CUNOAŞTEREA TRADIŢIILOR CULTURALE ALE
POPOARELOR LUMlf'
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA", sub înaltul patronaj al Comisiei Naţionale
a României pentru UNESCO, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor,
Organizaţia Internaţională de Folclor (IOV), a organizat în perioada 29 august01 septembrie 2002, Târgul Internaţional al Meşteşugarilor şi Simpozionul Internaţional
Cultură - Tradiţie - Toleranţă - Dialog multicultural prin cunoaşterea tradiţiilor culturale
ale popoarelor lumii.
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al Meşteşugarilor
Târgul a avut scopul de a menţine şi de a întări coeziunea în cadrul
meşteşugarilor din toată lumea, oferindu-le posibilitatea de a se întâlni, de a se
cunoaşte mai bine şi de a participa în mod direct la toate activităţile specifice. Muzeul
„ASTRA" a avut dificila misiune de a face din acest târg un coagulator permanent al
tradiţiilor din zona europeană şi cea mai importantă manifestare de gen din regiune.
Târgul a păstrat caracterul original, adăugând funcţiei comerciale specifice,
funcţia instructivă, prin demonstraţiile practice realizate de meşteri şi de „învăţăceii" lor,
funcţia documentar artistică, prin etalonarea frumuseţii costumelor populare din zonele
de provenienţă a creatorilor şi funcţia socială, de intermediere a unor contacte între
meşteri şi publicul vizitator.
Simpozionul Internaţional „Cultură - Tradiţie - Toleranţă"
Simpozionul Internaţional Cultură - Tradiţie - Toleranţă a avut ca principală temă
de discuţie problematica Dialogului multicultural prin cunoaşterea tradiţiilor culturale ale
popoarelor lumii.
Simpozionul a recunoscut în plan naţional şi internaţional, performanţele, cu
valoare de model cultural, pe care Muzeul „ASTRA" le-a înregistrat în domeniul
prezervării valorificării şi afirmării culturii tradiţionale.
Dezbaterile, ce au avut loc, au evidenţiat, din perspective ştiinţifice diverse,
principiile pluralismului cultural, în cadrul căruia toleranţa şi drepturile omului devin din
ce în ce mai importante. De asemenea, s-a accentuat ideea potrivit căreia diversitatea
este stimulatoare, culturile îmbogăţindu-se permanent prin contactele şi împrumuturile
de la alte culturi. Însăşi definiţia potrivit căreia „culturile sunt căi de convieţuire
împreună" motivează acest dialog viu între civilizaţii, dialog care îmbogăţeşte şi unifică.
Prin organizarea Târgului şi Simpozionului Internaţional s-a urmărit: realizarea
unui dialog cultural internaţional pentru cunoaşterea de visu a culturii şi civilizaţiilor
popoarelor lumii pe baza înţelegerii şi acceptării alterităţii culturale; realizarea unei
comunicări directe pe plan cultural şi ştiinţific atât prin participarea la Târgul
meşteşugarilor artizani, cât şi prin comunicările şi dezbaterile ce se încadrează în
tematica Simpozionului; prezervarea culturii populare contemporane româneşti şi
internaţionale; valorificarea întregului patrimoniu exprimat prin tradiţiile cotidiene din
viaţa comunităţilor rurale; încurajarea adresată generaţiei tinere de a cunoaşte şi
proteja, de a-şi însuşi şi perpetua acest patrimoniu, marcă a propriei identităţi etnoculturale; păstrarea şi revitalizarea valorilor culturale create de artizani; prezentarea
aspectelor fundamentale ale vieţii comunitare, reunind activităţile specifice care conduc
la o intensă interacţiune între actanţi şi realizarea, prin participarea internaţională, a
unei mai bune cunoaşteri a meşteşugurilor şi a celor care le practică.
Târgul

Internaţional

ACADEMIA ARTELOR TRADITIONALE DIN ROMÂNIA
În cadrul programului naţi~nal de protejare a patrimoniului cultural imaterial iniţiat
de Complexul Naţional Muzeal „ASTRA", cu o concepţie sistemică riguroasă, antamând
şi catalizând capacităţi, energii şi potenţe din întreaga ţară, Academia Artelor
Tradiţionale din România este cheia de boltă a edificiului. Concepută a fi şi a
reprezenta „forumul naţional al celor mai valoroşi şi reputaţi creatori de artă populară
din ţara noastră, aleşi de cei mai buni specialişti din domeniul etnologiei, reuniţi
deopotrivă într-un dialog concret, analitic, viu, deschis, democratic şi permanent, cu
privire la trecutul (tradiţia), prezentul şi viitorul creaţiei artistice de toate genurile",
Academia Artelor Tradiţionale din România se inspiră nu din tradiţiile şi funcţiile
Academiei Române, ci se doreşte mai degrabă o parafrază semantică la ceea ce anticii
numeau Academia din Atena.
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Obiectul de activitate şi menirea Academiei Artelor Tradiţionale din România
constau, între altele, din etalonarea valorilor individuale reale ale culturii şi civilizaţiei
populare tradiţionale şi promovarea lor în conştiinţa naţională şi universală ca elemente
ale capacităţii de creaţie superlative în domeniul artei şi artefactelor populare, toate
expresive în planul configurării identităţii noastre etnoculturale.
Structura Academiei Artelor Tradiţionale din România cuprinde Secţiile: Arte
plastice (meşteşugari şi artişti populari), Arte mecanice (meşteri constructori şi
artefactori de geniu în toate domeniile civilizaţiei populare tradiţionale), Arte ludice
(coregrafi), Arte muzicale (rapsozi populari şi interpreţi instrumentali), Arte literare
(poeţi şi naratori populari) şi Arte culinare.
Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România nu sunt manifestări
,,festiviste", ci au un caracter exponenţial-demonstrativ, conştient, ştiinţific. Creatorului
popular îi este omagiată activitatea nu numai în funcţie de prestigiul local sau zonal, ci
este recunoscut şi pe plan naţional, urmărindu-se: respectarea tradiţiei în
funcţionalitatea, creativitatea şi autenticitatea procesului de producţie; procedeele
tehnice şi instrumentarul de lucru; mijloacele de expresie; structurile morto-tipologice;
inovaţiile adoptate; integrarea unor tradiţii în realităţile prezentului.
Selecţia valorilor individuale şi elaborarea întregului program pentru toate
manifestările din cadrul Zilelor Academiei Artelor Tradiţionale din România presupun o
documentare bibliografică riguroasă, urmată de studiul de colecţie pentru depistarea de
obiecte tradiţionale din centrul sau zona etnografică de provenienţă a creatorului,
cercetare de teren efectuată în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea meşterul
(fotografiere, filmare, înregistrare pe casete audio, achiziţii de obiecte - în cazul în care
ne permite bugetul afectat achiziţiilor), completarea fişelor de creator popular, toate
aceste documente depunându-se apoi la Centrul de Informare şi Documentare în
Etnologie „Cornel lrimie".
Pentru organizarea Expoziţiei personale a candidaţilor la primirea în Academia
Artelor Tradiţionale din România (care va trata, comparativ, aspecte ale creaţiei
contemporane şi a celei tradiţionale) sunt selectate piesele cele mai reprezentative din
colecţie şi cele executate de subiectul ales, a căror valoare trebuie să aibă şi acreditivul
comunităţii căreia îi aparţine.
Prin toate mijloacele mass media, locale şi centrale, manifestarea este
popularizată în scopul atragerii unui public (avizat sau interesat) cât mai numeros. La
primirea în Academia Artelor Tradiţionale din România participă meşterul omagiat,
reprezentanţi ai familiei sau colectivităţii, discipoli, alţi meşteşugari populari,
muzeografi, reprezentanţi ai Centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale, accesul fiind liber pentru orice categorie de public.
Muzeul „ASTRA" devine, prin exprimările, dialogurile şi discuţiile purtate cu
această ocazie o „agora" sau după părerea lui Kenneth Hudson o „tribună publică",
ceea ce evidenţiază capacitatea instituţiei muzeale moderne de a se încadra în noul tip
de muzeu dialogal-inetractiv capabil a răspunde necesităţilor „generaţiei întrebărilor".
Se crează un univers consensual, în care fiecare acţionează ca „observator curios" sau
ca „amator", îşi poate exprima liber opiniile, gândirea este astfel exteriorizată, devenind
o activitate publică ce satisface nevoia de comunicare.
Discuţiile purtate între creatori, sau între creatori şi specialişti, sau între public,
creatori şi specialişti, contribuie eficient la stabilirea programului şi motivaţiilor privind
conservarea activă a meşteşugurilor tradiţionale într-o societate modernă aflată în plină
transformare.
Titlul onorant de membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România crează
o nouă identitate socio-culturală a celor ce au pătruns în forumul "oamenilor aleşi" şi ca
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o consecinţă directă noi responsabilităţi, în planul manifestării sale sociale şi
profesionale.
Întregul complex de manifestări, aferent sintagmei „ Tezaure umane vii", nu este
un spectacol festivist, ci o recuperare a gestului trăit normal, al normalului vieţii - nu vin
să ,,facă" ceva pentru un moment, pentru "acum", pentru specialişti şi public, ci asta fac
zilnic şi aşa îşi motivează trecerea prin viaţă.
„ Tezaure umane vii" nu sunt doar Cuvinte scrise sau rostite, ele Întrupează
dovada că viitorul are nevoie să descopere ceea ce mulţi ştiu, însă puţini o recunosc:
faptul că frumuseţea şi prea-plinul vieţii sunt înăuntrul oamenilor, căci adevărul se
construieşte acum, ca şi altădată, cu aceleşi mijloace - curaj, perseverenţă, efort,
încredere. Existenţa acestui sistem, într-o perioadă de tranziţie a societăţii româneşti,
demonstrează că ne putem înfrânge nesiguranţa şi teama de banalizare a cuvintelor
pentru o confruntare critică, nepărtinitoare a oricăror opinii privind valorile satului
românesc.
Privind Muzeul ca imagine a noastră în oglinda timpului putem considera
„tezaure umane vii" drept „noul tip de muzeu" - pentru că acesta oferă o „privire"
integratoare asupra omului, asupra nevoilor esenţiale ale sale - de ce existăm, unde
mergem, ce sens are trecerea prin viaţă. Acest nou muzeu trebuie să reitereze stări şi
sentimente eterne: Iubirea, Durerea, Neliniştea, Extazul în faţa misterului şi a divinităţii,
Triumful şi Bucuria - fiecare cu zonele de interferenţă. Misiunea noastră este de a-l
atrage pe omul desacralizat al secolului XXI să deschidă tronul de zestre pentru a-şi
oferi un spaţiu şi un timp de privire în sine şi de con-vieţuire cu lumina tezaurului din
sine.
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25 YEARS SINCE THE „LIVING HUMAN TREASURES" PROGRAM
WAS INITIATED. LIVING TRADITION IN „ASTRA" MUSELIM

The National Complex „ASTRA" Museum from Sibiu, based on modern theories
practiced nowadays all over the world, initiated and applied for years the concept of
„museum vivum" in what the traditional folk culture has best preserved : the material
and immaterial values.The concept consists of a national system of researching,
valorifying, strenghtening, catalizing and handing down to the young generation all the
activities concerned with the immaterial and material heritage.
The system thought and applied at national levei by „ASTRA" Museum in
collaboration with many ethnographical and folk art museums from Romania consists
of: • the foundation of the Romanian Folk Artisans' Association (1992), structured on
different folk crafts and permanently open for new members; • the Romanian Folk
Artisans' Fair (the 26rd edition) held yearly around 15th of August (Virgin Mary),
participants members of Association and other artisans; • the foundation of the
Traditional Folk Art Academy from Romania (structured on six sections: folk literature,
folk music, folk dance, folk crafts, folk technique and traditional meals); • the
organization of the National Olympiad for Children „Traditional Folk Crafts" (the 14th
edition), în collaboration with the Ministry of Education and Research. The national
competition involves the artistic gifted children from all the Romanian villagesan cities
and îs concerned to promote the traditional folk crafts. The finalists are declared the
"Romania's Olympics "; • two Folk Art Galleries are permanently open in the historical
centre of the city and in the open air museum. Contemporary folk art gifts are available
which can be bought or even ordered; • starting with 2001 a new event is organized
having pattern the Smithsonian Folklife Festival, Washington D.C. to which Romania
was invited in 1999 at the 33rd edition. The National Festival of Folk Traditions îs based
on the experience Romania gained after the participation at the Festival and is
considered the top of all the cultural events organized by museum; • the
Anthropological and Documentary Film Fest (the 1Oth edition) is organized biennial
starting with 1993 and îs appreciated as one of the best in Central and Eastern
Europe; • in 2002 an European premiere was organized with UNESCO and IOV
support, the first lnternational Fair of Traditional Folk Crafts and the lnternational
Symposium „Culture - Tradition - Tolerance - Multicultural dialogue for a better understanding and knowledge of peoples'cultural traditions" (first edition August 29September 1, 2002).
This large programe has been thought and developed for fifteen years, starting
with 1990. The National Complex „ASTRA" Museum has assumed and applied from
the very beginning UNESCO Recommendations (1989 Paris).The programe was much
improved after the UNESCO Convention (September 17, 2003) which proclaimed the
saveguarding of the immaterial cultural heritage. Thus Romania can be counted among
the first countries which are involved în saveguarding and promoting the immaterial
cultural heritage and an active „fighter" against the globalization which îs threatening
the ethnic identity of each culture.
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Şedinţa anuală

a Asociaţiei Creatorilor Populari din România

Galeriile de

artă populară

Târgul Creatorilor Populari din România
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Târgul Creatorilor Populari din România

Olimpiada Naţională
Artistice Tradiţionale "

„ Meşteşuguri
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Festivalul

Târgul

Naţional

Internaţional
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al

Tradiţiilor

Populare

al Meşteşugarilor (2002)

Academia
Artelor
Tradqiona/e din
România
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