Elena GĂVAN

FENOMENUL DE SALVGARDARE A VECHILOR MEŞTEŞUGURI.
OLIMPIADA NAŢIONALĂ „MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONALE".
- REFLECŢII Within the framework of the programme established for the reviva/ of our
traditions, especia/y of the folk artistic creation, by promoting traditional
handicrafts as part of school extracurricu/ar activities, the olympiad, contest
for children „ Traditional Folk Crafts" has an important place. Starting with
1992, the ASTRA Museum organised „ The fair of the Children Artisans from
Romania", as am extension of the „Romanian Artisans Fair'', that has been
yearly organised since 1983. As a resuit of our efforts, the Ministry of
Education agreed to include this olympiad among the national olympiads
organised for children by this ministry. Aim: to make the school pupi/s aware
of the overlasting va/ue of the Romanian folk art, cu/ture and civilization, the
develop the children ·s gifts and skil/s in the fie/d of a certain handicraft, to
offer them real opportunities of working.

Educafia este pur şi simplu sufletul unei societăfi, transmis din generafie În
generafie, spunea Gilbert Keith Chesterton (1874-1936). În funcţie de condiţiile materiale
şi spirituale ale societăţii, de la o etapă istorică la alta, educaţia urmăreşte în primul rând,
dezvoltarea calităţilor umane fiind predominant orientată spre pregătirea pentru viaţă,
vizând cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse de comunitatea
respectivă.

Muzeul, prin definiţie, este o institufie cu/tural-ştiin{ifică care are drept obiectiv
colectarea şi conservarea bunurilor de cultură şi valorificarea lor prin expunere În scop de
instruire şi agrement a publicu/ui1 . Într-o viziune modernă, nu doar colecţiile reprezintă
adevăratul scop al instituţiei muzeale, ci mai ales cultura, ştiinta şi educafia 2 .
Căutând să acopere toate aceste aspecte Muzeul ASTRA a desfăşurat pe lângă
activităţile de prezervare, îmbogăţire şi cercetare ştiinţifică a colecţiilor etnografice şi o
intensă activitate de salvgardare a meşteşugurilor artistice tradiţionale.
În anul 1983, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului găzduia cea dintâi ediţie a
Târgului creatorilor populari din România. Ca urmare a numeroasei prezenţe a copiilor
cunoscători ai tehnicilor de împletit, ţesut, sculptat, pictat etc. în 1992 se organiza, pentru
prima dată în ţară, un târg dedicat celor mai mici meşteri. După patru ani, în urma
demersurilor întreprinse de Muzeul ASTRA în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sibiu, Ministerul Educaţiei aproba cuprinderea manifestării în calendarul activităţilor
extraşcolare şi transformarea Târgului copiilor meşteşugari din România în Olimpiadă
Naţională.

În prezent, Olimpiada Nafională „Meşteşuguri artistice tradifionale" este parte
integrantă a programului de revitalizare şi recuperare pentru cultură şi economie a

Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1996, p. 17.
Grigore Antipa, Organizarea muzeelor în aer liber, în „Academia Română. Memoriile ştiinţifice", seria a Ilia, voi. I, Bucureşti, 1932, p. 28.
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patrimoniului imaterial, cunoscut sub numele de „ Tezaure Umane Vil' 1 derulat de
Complexul Naţional Muzeal ASTRA.
Organizată sub auspiciile Ministerului Educa{iei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
competiţia se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6-18 ani care se manifestă, prin
instrucţia şi educaţia primite în familie sau la şcoală, ca adevăraţi creatori de artă populară
şi cunoscători ai secretelor meşteşugului tradiţional din satul de origine 2 .
Concepută şi aplicată asemeni unui concurs de talie naţională, cu două etape mari
organizatorice, judeţeană şi naţională, Olimpiada urmăreşte:
• promovarea valorilor autentice de artă populară la toate categoriile de vârstă;
• revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale;
• eviden{ierea unor disponibilităţi prezente încă în satul românesc privind
cultivarea şi transmiterea meşteşugului artistic la tinerele generaţii;
• respectarea tradiţiei originale şi autentice (a specificului etno-cultural: a stilului,
a armoniei formelor şi continuarea tehnicilor locale) prin educarea celor mai
diverse categorii de public în spiritul respingerii kitsch-ului;
• dobândirea sentimentului identităţii cultural-naţionale a generaţiilor tinere;
• stimularea integrării tinerilor creatori în cultura europeană prin contacte directe
cu colegii din ţările europene.
Faza judeţeană, desfăşurată anual în lunile aprilie-mai, este coordonată la nivelul
fiecărui judeţ în parte de către Inspectoratu/ Şcolar local. Regulamentul stipulează
participarea unui număr nelimitat de elevi, selecţionaţi la nivel comunal sau orăşenesc,
pentru unul din meşteşugurile tradiţionale: olărit, împletit, ţesut, cusut, croşetat, brodat,
brodat cu mărgele, confecţionat podoabe, cojocărit, curelărit, confecţionat măşti,
prelucrare artistică a lemnului, confecţionat mobilier, mobilier pictat, prelucrat sau decorat
metalul, osul sau cornul, confecţionat instrumente muzicale, pictat icoane pe lemn, sticlă
sau piatră, pictură naivă, icoane de vatră, metaloplastie, încondeiat ouă, potcovit ouă,
împletit fibre vegetale. Lucrările prezentate pentru concurs trebuie să respecte tradiţia
locală a genului practicat, dar în acelaşi timp, să lase loc exprimării talentului şi creaţie
proprii participantului, respectând spiritul original al tradiţiei.
An de an, la final de vară, micii olimpici sibieni, braşoveni, suceveni, brăileni etc.
readuc la viaţă Muzeul în aer liber din Dumbrava minunată a Sibiului, retransformând
gospodăriile din simple unităţi muzeale în atelierele de creaţie de altădată.
Reiterarea scenariului, ediţie de ediţie, accentuează rolul Muzeului de mesager al
tezaurului artistic popular, asemeni unui profesor în timpul unei /ec{ii speciale de integrare
socială, a elevului şi adultului, creator şi privitor deopotrivă.
Inaugurarea manifestării are loc într-un cadru festiv, susţinut pe scena de
spectacole amplasată pe lacul de 6 ha, din centrul Muzeului Civiliza{iei Populare
Tradifionale ASTRA şi prilejuieşte o adevărată paradă a portului românesc 3 din toate
regiunile ţării, marcând atât marea diversitate naţională cât şi caracterul somptuos al
acestuia. Micii meşteri păşesc cu demnitate şi mândrie în costumele lor tradiţionale,
conştienţi că în acele momente nu se mai prezintă doar pe sine, ci întreg judeţul pe care-l
reprezintă.

Tezaure umane vii (marcă înregistrată din 2008) este un adevărat sistem de protejare a patrimoniului
cultural imaterial care cuprinde târguri - naţionale şi internaţionale -, o Asociaţie şi o Academie a creatorilor
populari, o galerie de prezentare şi vânzare a produselor tradiţionale autentice. Mirela Creţu, Tezaure
Umane Vii. Muzeul .ASTRA" şi trăirea întru tradiţie, în „Cibinium 2001-2005", Editura „ASTRA Museum",
Sibiu, 2006, p. 147.
2
Regulamentul Olimpiadei a fost elaborat de Muzeul ASTRA în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sibiu în anul 1996.
3
Prezenţa la etapele-concurs este aprobată exclusiv în costumul popular specific satului şi zonei de
rezidenţă pentru fiecare concurent.
1
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Festivitatea de deschidere. Pleş Ioana
Andreea, feud, jud. Maramureş. Ed. a XIV-a,
2009
Opening ceremony. Pleş Ioana Andreea, feud,
Maramureş county. 14 th Edition, 2009

Florian Bogdan Mihăilescu, ţesut la gherghef, Sălişte,
jud. Sibiu. Ed. a X-a, 2005
Florian Bogdan Mihăilescu, woven needlework, Sălişte,
Sibiu county. 1O th Edition, 2005

Olimpiada este o experienţă unică 1 . Timp de o săptămână, concurenţii comunică
ceea ce ştiu şi se prezintă pe ei înşişi prin ceea ce fac. Prin fiecare gest, prin fiecare obiect
săvârşit, copiii ne pun în faţa realităţii supravieţuirii culturii şi artei populare, făcându-ne pe
noi ceilalţi, să regăsim, pentru o clipă, satul nealterat al copilăriei. Pentru aceasta,
privitorul trebuie să reflecteze, pornind de la lucrurile gata confecţionate, expuse pe
panourile cu tentă expoziţională şi continuând cu procesul formării, ce se desfăşoară în
imediata apropiere.
Spectacolul devine interactiv, micii meşteşugari se transformă în mari instructori
pentru vizitatorii de orice vârstă, dornici să îşi exerseze îndemânarea în cadrul atelierelor
iniţiate de ţesut, olărit, sculptură lemn, os sau piatră, pictat etc.
Întrucât cultura constituie suportul dezvoltării economice, ca la orice târg de tradiţie
nu puteam elimina latura comercială, astfel, produsele micilor meşteşugari putând fi
achiziţionate, la preţurile impuse de dânşii, de către publicul interesat.
Marele impact al manifestării, câştigul real al acesteia constă nu doar în schimbul
de experienţă stabilit între tinerii olimpici, dar mai ales în faptul că pentru o săptămână,
Olimpiada devine o alternativă viabilă la jocurile de calculator, la emisiunile TV, într-un
cuvânt la non-cultura promovată la ora actuală. Dacă uneori nu se depăşeşte stadiul de
simplu privitor, ai colegilor din ţară ce meşteresc cu trudă la realizarea unei trăistuţe, la
încondeierea unui ou, la sculptarea unei linguri, la împletirea unui zgărdan, la pictarea unei
icoane etc., alteori, timiditatea lasă loc pasiunii şi dorinţei de a învăţa. În 2005, Sara
Budrala din Sibiu, la vârsta de 6 ani, a fost atât de fascinată de mânuirea pensulei, încât

1

ms., Arhiva Muzeului ASTRA, D li b, D III; Elena Găvan, Caiet de amintiri. Olimpiada Naţională
artistice tradiţionale", Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2010.

„Meşteşuguri
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din învăţăcel a devenit astăzi, ea însăşi mare olimpică 1 a genului picturii icoanelor pe
sticlă.

Considerăm că

în cei 14 ani care au trecut, Olimpiada a reuşit să se impună în
sfera manifestărilor cultural-naţionale şi să creeze reale posibilităţi de promovare a
valorilor autentice de artă populară la toate categoriile de public, să formeze - în special
pentru copii - un cadru real de percepere a fenomenului etnografic 2 .

Reprezentarea regionala 1992 ·- 2009,
uneori, din motive financiare)

(reslricţionată

139 part1c1pant1 din
146 participan~i din
176 participanţi din
189 participanţi din
214 participan~i din
156 participanţi drn
159 oart1c1oant1 din
67 participan~ din
110 part1cipanţ1 din
121 participanţi din
109 participanţi din

128 participanţi din
132 participan~i din
11 O participan\i din
140 participanţi din
149 participanU din
177 participan~ din
180 participanţi din

13 judeţe in anul 1992
16 judeţe şi Bucureşli în
18 judeţe in anul 1994,
221udeţe Ş• Bucureşli în
24 jude\e şi Bucureşti in
28 Judeţe ş1 Bucureşli in
22 iudele ş1 Bucureşti în
16 judeţe ş1 Bucureşli în
16 JUOeţe ş1 Bucureşti în
26 judeţe ş1 Bucureşti în
27 judeţe şi Bucureşti în
36 judeţe ş1 Bucureşli in
33 jude~e ş1 Bucureşli in
27 judc\c şi Bucurcşli în
34 judeţe ş1 Bucureşti in

anul 1993,

anul 1995,
anul 1996,
anul 1997,
anul 1998.
anul 1999,
anul 2000,
anul 2001,
anul 2002,
anul 2003,
anul 2004,
anul 2005,
anul 2006,
36 jude~e şi Bucureşti in anul 2007,
35 jude\e şi Bucureşti in anul 2008,
32 judeţe şi Bucureşti in anul 2009.

Reprezentarea numerică 1992- 2009
Numerica/ representation 1992- 2009.

În ceea ce priveşte reprezentarea regională se observă în perioada celor 4 ani de
a Târgului copiilor me/teşugari din România, deschiderea şi prezenţa zonelor
rurale în detrimentul celor urbane . După 1996, centrele urbane devin tot mai interesate,
acest lucru implicând prezenţa în număr tot mai mare a structurilor şcolare, de la cluburi
ale elevilor până la şcoli generale şi colegii naţionale.
Prezentăm, de exemplu, cazul Sibiului, ca judeţ gazdă. Ediţiile din anii 1992-1996
au înregistrat participarea copiilor instruiţi în familie, ateliere particulare şi cercuri sau
cluburi organizate pe lângă şcoli din mediu rural: Avrig (tesut, Împletit, cusut şi sculptură
lemn), Alţâna (tors, tesut), Sălişte (tesut), Racoviţa (tesut), Tălmaciu (confectionat port
popular), Tălmăcel (tesut, cusut), Boiţa (cusut), Orlat (pictat icoane pe sticlă) şi un singur
reprezentat din oraşul Sibiu ( confec[ionat măşti). Începând cu 1996 se observă un interes
crescut în rândul zonelor urbane: Mediaş (sculptură lemn), Cisnădie (pictat icoane pe
sticlă), dar şi al formaţiunilor şcolare rurale: Şcoala cu clasele I-VIII Chirpăr (pictat icoane
pe sticlă), Şcoala cu clasele I-VIII Cristian (pictat icoane pe sticlă), Şcoala cu clasele I-VIII
Cârţa (pictat icoane pe sticlă), Şcoala cu clasele I-VIII Bazna (pictat icoane pe sticlă şi
piatră), Centrul şcolar pentru Educaţie lncluzivă Turnu Roşu (pictat icoane pe sticlă).
De-a lungul anilor, centre precum Avrig, Alţâna şi Sălişte au perpetuat acelaşi tip de
meşteşug cu care au intrat în concurs în 1992, respectiv tesut la război orizontal sau
vertical, cusut, dar au căutat şi să revigoreze Împletitul ciucurilor pe lemn, broderia pe
piele, croşetatul cu suveica. Din păcate, altele precum Poiana Sibiului, Tălmăcel sau
Chirpăr nu au găsit forţa materială sau pasiunea, atât de necesare, pentru transmiterea
meşteşugurilor locale.
desfăşurare

Premiul I la Secţiunea Pictat icoane pe sticlă, Ediţia a XIV-a, 2009.
ms., Arhiva Muzeului ASTRA, D 111, nr.1-4; D li b, nr. 5-18.
3
Regulamentul de participare la Târgul copiilor meşteşugari se adresa în mod direct zonelor rurale. ms.,
Arhiva Muzeului ASTRA, D III, nr.1.
1

2
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Această situaţie se regăseşte, din păcate, la nivelul întregii ţări: pe de o parte
centrele cu tradiţie - fie ele instituţionalizate sau nu -, au continuat 1 să creeze, să
perpetueze, să inoveze în spiritul meşteşugului moştenit sau au renunţat din motive
diverse care decurg fie din probleme de ordin economico-politice, fie datorită absenţei
emiţătorului sau receptorului 2 .
Din perspectiva procesului de perpetuare a diverselor meşteşuguri tradiţionale,
constatăm faptul că la ediţiile mai recente, concurenţii proveniţi - în număr tot mai mare din centre urbane, se înscriu în rândul celor care se apleacă cu precădere spre tehnica
realizării icoanelor pictate pe sticlă, alteori pe lemn. Ca dovadă, la ediţia din anul
precedent, dintr-un număr de 185 de participanţi cca. 80 au concurat la secţiunea Pictat
icoane pe sticlă, lemn sau piatră. Aducem din nou în prim-plan realitatea sibiană, astfel, la
ediţia a XIV-a, oraşul Sibiu avea să fie reprezentat de Clubul Copiilor Sibiu (mobilier
pictat), Grupul Şcolar Carol I (confecţionat măşti), Şcoala Generală nr. 8 (pictat icoane pe
sticlă), Şcoala Generală „Regina Maria" (pictat icoane pe sticlă, confecţionat păpuşi În port
popular), Colegiul Tehnic „Terezianum" (pictat icoane pe sticlă), Colegiul Naţional
„Octavian Goga" (pictat icoane pe sticlă), Şcoala Generală „Radu Selejan" (pictat icoane
pe sticlă).
Trebuie menţionată activitatea profesorului Sorin Ioan Apan, din Braşov,
coordonatorul grupului de elevi cunoscut sub numele „Minisatul Sf. Andrei - atelier de
creaţie şi spiritualitate românească" care a reuşit să pună bazele unui puternic centru de
revigorare, transmitere şi păstrare a meşteşugului încondeierii ouălor.

Reprezentanţi

grup „Minisatul Sf Andrei - atelier de creaţie şi spiritualitate românească",
Braşov, jud. Braşov. Ed. a IX-a, 2004
Group members „St. Andrew Minisatul - Romanian spirituality and creation workshop",
Braşov, Braşov county. 9 th Edition, 2004

Într-o altă ordine de idei, realitatea disponibilităţii perpetuării meşteşugurilor la nivel
naţional poate fi observată printr-o simplă statistică 3 privitoare la gradul de participare al
judeţelor ţării, de-a lungul celor nouăsprezece ani. Aceasta arăta o pondere de 100% a
Sibiului - ca judeţ gazdă -, Bihorului, Dâmboviţei şi Gorjului. La polul opus se situează
Deva, Hunedoara - prelucrarea metalului, osului şi cornului; Târgul Jiu, Gorj - sculptură lemn; Bacău lemn; Oradea, Bihor - pictat icoane pe sticlă; Moreni, Dâmboviţa - sculptură lemn, pictat icoane pe
sticlă şi lemn; Nereju, Vrancea - sculptură lemn, confecţionat măşti; Beceni, Buzău - ţesut la gherghef în păr
de capră şi lână; Odorheiu Secuiesc, Harghita - brodat, confecţionat podoabe; Huedin, Cluj - sculptură
lemn; Jibou, Sălaj - metaloplastie; Grăniceşti, Suceava - broderie pe piele; Marginea, Suceava - olărit;
Craiova, Dolj - sculptură lemn; Hârlău, laşi - confecţionat măşti; Vorona, Botoşani - confecţionat căiuţi etc.
2
Bedeciu, Cluj - broderie spartă; Tiha Bârgăului, Bistriţa-Năsăud - cojocărit; Salva, Bistriţa-Năsăud broderie cu mărgele, confecţionat podoabe; Breaza, Prahova - cusut port popular, Braniştea, Suceava încondeiat ouă; Săbăoani, Neamţ- confecţionat măşti.
3
Include şi perioada 1992-1996, respectiv a Târgului copiilor meşteşugari din România.
1

sculptură
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Timişul şi Călăraşul

cu câte 5 participări, Alba şi Mehedinţi cu câte 3 participări, Argeşul şi
Covasna cu 2 participări fiecare. Motivele sunt aceleaşi ca şi în cazul centrelor cu tradiţie
sibiene amintite mai sus: absenta unuia dintre poli: profesorul - instructor sau elevul dornic
să înveţe, probleme de ordin economico-social.

Considerăm că este o datorie de onoare în ai enumera pe aceia 1 care se apleacă
cu mare dăruire spre a transmite generaţiilor tinere meşteşugul practicat, asigurând astfel
supravieţuirea genului artistic moştenit din bătrâni, fie în familie sau în ateliere individuale
fie în unităţi instituţionalizate: Nicolae Suciut- Cincu, Braşov; Maria Spiridonţ - Avrig,
Sibiu; Silvia Tecoantă - Alfâna, Sibiu; Maria Ciucă - Poiana Sibiului, Sibiu; Ileana Hotopilă
- Suceava; Nicolae Purcărea - Săcele, Braşov; Adela Petre - Buzău; Nicolae BaceatTiha Bârgăului, Bistrita-Năsăud; Elvira Gavriş, Bedeciu, Cluj; Ştefania Petracec - Breaza,
Prahova; Mircea Lac - Deva, Hunedoara; Rodica Ispas - Avrig, Sibiu; Mihaela Gită Sălişte, Sibiu; Elena Băniceru şi Vasile Moldovan - Moreni, Dâmbovita; Pompiliu Ciolacu Târgu Jiu, Gorj; Mihai Popa - Bacău; Gheorghe Costea - Oradea, Bihor; Viorica Eftimie Horezu, Vâlcea; Elena Barbu - Constanta; Toma Avram - Negri/eşti, Vrancea etc.
Nu trebuie să-i uităm nici pe cei mici, care la final de Olimpiadă, împlinind vârsta de
18 ani, continuă această luptă, fie devenind mari meşteri populari, invitaţi la toate marile
manifestări de gen, naţionale şi internaţionale, fie aplecându-se spre a-i învăţa pe alţi
novici meşteşugul practicat, îndreptându-le paşii spre Olimpiadă: Simona Gânfălean,
Altâna, Sibiu (tesut la război orizontal); Mihaela Gifă, Sălişte, Sibiu (tesut la gherghef);
Rotaru Mariana, Tălmaciu, Sibiu (tesut la război orizontal); /onut Smarandache, Craiova,
Dolj (sculptură lemn); Andreea Petrovici, Grăniceşti, Suceava (broderie pe piele). Alţii aleg
să urmeze cursurile unor facultăţi de profil devenind specialişti în domeniul etnologiei,
antropologiei sau restaurării 2 .
Patrimoniul cultural intangibil trebuie să fie accesibil tuturor, întrucât numai în acest
fel putem să împărtăşim Împreună valorile culturale universale. Astfel, unul dintre
proiectele noastre vizează organizarea unei Olimpiade europene, având acelaşi profil
(meşteşugurile artistice tradifiona/e), la care să participe copii din toate ţările Europei.
Ceea ce susţine şi recomandă un asemenea proiect de mare anvergură este prestigiul
Unii dintre ei nu mai sunt printre noi dar activitatea lor este vie şi astăzi.
Este cazul Cristinei Dăneasa actualmente restaurator în cadrul Muzeului ASTRA, fost olimpic reprezentant
al judeţului Hunedoara.
1

2
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recunoscut în plan internaţional al ţării noastre de a avea unul dintre cele mai robuste şi
valoroase fonduri ale culturii populare tradiţionale.
De-a lungul anilor micii olimpici meşteşugari au fost mesagerii tezaurului artistic
popular românesc la diverse târguri, expoziţii şi simpozioane organizate pe plan naţional şi
internaţional: Franţa (Ouroux en Morvan), 1995; Germania (Hessenpark), 1995; Germania
(Dresden), 1996; Germania (Hanovra), 2000; Letonia (Riga), 2005; Brăila, 2006; Sibiu,
1995, 2002, 2009.
În sens invers, în cadrul celei de a XII-a ediţii a Olimpiadei şi în contextul Capitalei
Culturale Europene, în anul 2007, s-a înregistrat prezenţa la Sibiu a grupului de dansuri
tradiţionale Zelta Sietios (în traducere poetică Cele Şapte Surori), din Letonia.
Amintim cu succes şi de
inedită
a voluntarei
Watanabe lkuyo din Hokkaido,
Japonia, care timp de doi ani de
zile a studiat cultura românească
la Sibiu, pe lângă Inspectoratul
prezenţa

Şcolar Judeţean.

Cu certitudine, ediţie de
micii meşteşugari au făcut
dovada unor calităţi artistice şi
tehnice
excepţionale,
de
îndemânare şi rafinament estetic,
demonstrând că numai păstrând
tradiţia putem inova şi crea şi
totodată,
impresionând întreaga
asistenţă, convingându-i pe cei
mai sceptici
ediţie,

Grup de dansuri traditionale Zelta Sietif)S, Letonia.
Ed. a XII-a, 2007
Youth Folk Dance Ensemble Zelta Sietif)S, Latvia.
12 th Edition, 2007
specialişti şi

critici că arta populară are un viitor
va reprezenta, în permanenţă, marca noastră
de identitate naţională.
Pe plan naţional, în anul 2004, pentru
rezultatele remarcabile obţinute în anul 2003, în
derularea Programului Tezaure umane vii,
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Comisia
Naţională a României pentru UNESCO au
acordat Complexului Naţional Muzeal ASTRA
un Premiu special al Ministerului Culturii şi
Cultelor şi unul din Premiile Naţionale. În anul
2005, Muzeul ASTRA recidivează, obţinând, din
nou, Premiul special al Ministerului Culturii şi
Cultelor, împreună cu Comisia Naţională a
României pentru UNESCO, pentru programul
Olimpiada Nafională „Meşteşuguri artistice
tradifionale'', derulată în anul 2004.
şi

Watanabe lkuyo, Hokkaido, Japonia.
Ed. a XI-a, 2006
Watanabe lkuyo, Hokkaido, Japan.
11 th Edition, 2006
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ROMÂNIA
Ministerul Culturii şi Cula/or
Stmtariatul de Stat pentru Patrimoniu Cultural Naţional

PREMIUL
Ministerului Culturii şi Cultelor
şi al Comisiei Naţionak pentru
UNESCO

''Tezaure umane vii".
Olimpiada Naţională
Artistice tradiţionale

„

"Meşteşuguri

ediţia a

/Xa"

Diploma. Premiul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Comisiei Naţionale pentru UNESCO, 2005
Diploma. Ministry of Cu/ture Award and the National Commission for UNESCO, 2005
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Prin organizarea Olimpiadei Na{ionale „Meşteşuguri artistice tradi{ionale" atragem
asupra urgentei nevoi de cultivare la nivel naţional a programului de revitalizare a
meşteşugurilor artistice tradiţionale. Marea manifestare sibiană demonstrează că avem
încă suportul realizării acestui deziderat, pe de o parte, copiii dornici să înveţe lucruri noi,
contribuind la salvarea propriei identităţi naţionale, demonstrându-ne nouă, celorlalţi, că
doar transmiţând învăţăturile moştenite de la strămoşi la urmaşi ne respectăm cu adevărat
atenţia

tradiţia„.

„. pe de altă parte, în satele noastre mai există persoane cu suflet mare care ne
oferă disponibilitatea şi cunoaşterea lor, dar „. mâine, în contextul în care modelul social
rural trece printr-un lung proces de tranziţie cu o finalitate care duce fie spre transformarea
individului, al ţăranului tradiţional, într-un fermier modern, fie spre exodul acestuia masiv la
oraş? Ne întrebăm cum altfel am putea salva ce-a mai rămas, decât prin transmiterea
institu{ionalizată a culturii materiale şi imateriale generaţiilor tinere şi prin impulsionarea şi
sprijinirea meşterilor încă dispuşi să transmită cele învăţate din vechime.
Din păcate, în această perioadă de tranziţie spre o lume modernă a informatizării şi
tehnologizării, cei mai mulţi indivizi, comunităţi şi chiar organizaţii nu înţeleg patrimoniul
cultural intangibil şi cultura tradiţională ca pe propria moştenire, fapt care îngreunează
munca celor care cu pasiune luptă sub diverse forme pentru păstrarea şi dăinuirea
acestora. Într-o altă ordine de idei, mass-media, educaţia, muzeele, organizaţiile nonguvernamentale etc. pot contribui în foarte mare măsură la sensibilizarea publicului larg şi
al celor implicaţi.
Dacă într-o accepţiune îndepărtată cuvântul muzeu trezeşte uneori un iz de
învechit, ca şi păstrător de obiecte statice, astăzi, el deschide o fereastră spre o lume în
care fantasticul trecutului se împleteşte cu informaţia practică şi ştiinţifică a prezentului, în
care funcţia de educare a comportamentului social este înţeleasă şi extinsă la scară
mondială. Muzeul ASTRA a reuşit prin Olimpiada Na{ională „Meşteşuguri artistice
tradi{ionale'', şi ulterior prin programul educaţional, să devină un puternic aliat al şcolii în
dezvoltarea sensibilităţii estetice la copii, a dezvoltării aptitudinilor de creaţie, a cunoaşterii
identităţii noastre etno-culturale.
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