
Creatori populari si mestesugari, sub lupa cercetatorilor
Putini mai sunt astazi cei care stiu sa brodeze un pieptar din piele, cei care stiu sa coase "pui" pe o ie sau
sa faca un car din lemn. Creatori sau mestesugari populari. Acestea sunt numele sub care acesti oameni
sunt cunoscuti. Sunt invitati la targuri si alte evenimente cu caracter traditional, unde noi ne minunam de
artefactele civilizatiei traditionale si de dibacia a doua maini. Astfel de oameni, creatori populari si
mestesugari, stau in atentia referentilor Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale "Cindrelul-Junii" Sibiu care au demarat proiectul "Cercetarea mestesugurilor traditionale
sibiene". Acesta se desfasoara in perioada 14 iulie - 30 septembrie 2010, cu sprijinul financiar al
Administratiei Fondului Cultural National. in urma concursului de programe culturale organizat de
AFCN, proiectul a obtinut al doilea punctaj la categoria Patrimoniu imaterial si a primit o finantare
nerambursabila de 27.200 lei, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.
  
  Scopul proiectului este sa identifice mestesugarii activi si sa constientizeze riscul pierderii
mestesugurilor ce reprezentau candva o zestre. "in secolul al XXI-lea, pastrarea tezaurului traditional este
o conditie sine-qua-non a prezervarii identitatii socio-culturale a oricarei comunitati. insa in timp ce
patrimoniul material tradittional este conservat in muzee, mestesugurile trebuie continuate in comunitatile
in care s-au nascut ", spune Silvia Macrea, director proiect.
  
  Campania de cercetari acopera toate cele cinci zone etnofolclorice ale judetului Sibiu - Marginimea
Sibiului, Valea Tarnavelor, Ţara Oltului, Valea Hartibaciului si Ţara Secaselor, iar pana in prezent,
echipele de cercetare s-au deplasat in localitatile Jina, Poiana, Rod si Tilisca. Anul trecut, CJCPCT
"Cindrelul-Junii " Sibiu a derulat un alt proiect finantat de Administratia Fondului Cultural National:
Cercetare interdisciplinara pe Valea Tarnavelor. (M.S.)
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