
<b>Bucur critic�T�gul Olarilor</b>
<i>Directorul Muzeului ASTRA trage un semnal de alarma asupra deficientelor grave ale organizarii
Targului Olarilor </i><br />  <br />  <br />  De asemenea, profilul targului s-a denaturat, pentru ca
manifestarea de la Sibiu reuneste din ce in ce mai putini olari adevarati si tot mai multi comercianti si
producatori de ceramica  "de serie" , vanzatori de grafica si pictura pe sticla, podoabe moderniste,
portelanuri, confectii textile si din piele, aranjamente florale, prosoape de baie etc.<br />  Anul acesta,
oferta productiei ceramice a fost cea mai scazuta, reducandu-se la 1-2 forme, precum farfurii sau servicii
de cafea, ceai sau tuica.  "Cel mai pagubos aspect este reducearea dramatica a centrelor de olari
participante, traditionale si valoroase. Daca nu am fost capabili sa facem un targ adevarat de mare calitate
artistica si diversitate stilistic-traditionala, de ce nu am facut un targ al kitschurilor?" , este de parere
Bucur. Acesta acuza si conditiile tehnice de organizare, din care au lipsit panourile de reclama,
identificarea centrului si olarului si lipsa grupurilor sanitare. Corneliu Bucur critica si faptul ca
participantii nu au purtat costum popular, asa cum s-ar fi cuvenit.<br />  La spectacolul apocaliptic al
targului au contribuit si comercinatii din Piata Mica. Acestia au oferit o imagine ce aducea cu  "bazarurile
de vechituri din primii ani de dupa razboi. In conditiile unui santier de reparatii generale, printre materiale
de constructie de toate felurile, printre gropi, santuri si guri de canal deschise, ne intrebam cum a fost
posibila autorizarea acestei manifestari si cine se face raspunzator de organizarea, in aceste conditii, unei
asemenea �actiuni culturale�" , a mai spus Bucur.<br />  <br />  <b>Propuneri de recastigare a
presigiului </b><br />  Dupa runda de critici, Bucur propune, in primul rand, o abordare specializata si
primordial culturala a targului. Toate centrele reputate de olari ar trebui chemate la Sibiu, astfel s-ar
recastiga si increderea olarilor care au refuzat sa mai vina. In al doilea rand, trebuie eliminati toti cei care
nu se incadraza in categoria olarilor autentici. Bucur recomanda eliminarea oricaror manifestari
comerciale paralele, cum ar fi targul improvizat al rromilor.<br />  <br />  Pentru stimularea competitiei
calitative si a respectului suveran pentru traditie ar trebui acordate diplome din partea unui juriu format
din personalitati consacrate in domeniul ceramicii si instituirea unui regulament al targului.  "Este posibil
ca evaluarile facute de noi sa deranjeze unele persoane. Daca au forta morala sa accepte adevarul, aceste
afirmatii imi vor aduce recunostinta si nu adversitatea lor. Muzeul ASTRA isi ofera toata experienta in
domeniu pentru a ridica si aceasta manifestare a urbei la nivelul celorlalte manifestari pe care le
organizeaza cu competenta si rigoarea binecunoscute" , mai adauga Corneliu Bucur.<br />  <br />  Ioana
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