
Piata Mare, plina de lut
Centrul Sibiului a gazduit la sfarsitul saptamanii trecute mii de creatii ale mesterilor olari, care mai de
care mai frumoase si interesante. Unele produse au fost unice, iar dedicarea creatorului pe masura,
autentica. Mesterii, unii cu un talent innascut, altii mostenit sau capatat de-a lungul vietii, au creat o
atmosfera de sarbatoare traditionala, aducand aminte de vechea intrebuintare a Pietei Mari, aceea de targ
al secolului al XVII-lea.
  
  Dupa 7.500 de ani
  
  Printre oalele si ulcelele colorate si desenate cu diferite modele, zarim si un stand cu produse negre si
albe. Aici il gasim pe Ionel Cococi. Vine din comuna Vadastra, judetul Olt si practica olaritul inca din
2002. "Ceea ce lucrez eu sunt replici ale ceramicii neolitice de Vadastra. Sunt primul, dupa 7.500 de ani,
care face asa ceva. Nu stiu sigur daca din lume, dar din Romania sigur", spune mesterul. Atelierul lui
Ionel este in gospodaria proprie. Lucreaza singur, acasa, invatandu-i si pe altii aceasta arta la scoala din
Slatina, unde este profesor. Procesul prin care creeaza un astfel de vas respecta reguli stricte, fiecare
obiect, insa, fiind unic printr-o pata de culoare sau forma. "Dupa ce fac rost de lut, ma apuc sa il
pregatesc. Aduc pamant, gri de preferinta, indepartez impuritatile, il cern, apoi din cel curat fac o pasta. il
framant bine de mai multe ori, pana simt la mana daca este bun pentru a incepe vasul. Folosesc tehnica
snurului, nu roata, ca sa ridic obiectul. Prima data fac partea de jos a vasului, apoi fac un snur pe care il
pun si cu el ii ridic peretii. Dupa aceea, il decorez. il las la uscat cateva zile, dupa care il bag la cuptor la
900 de grade Celsius, ca sa obtin negrul ala specific", explica Ionel Cococi. Pretul produselor, spune el,
releva intr-adevar munca lui. Acestea incep de la 30 de lei si ajung chiar pana la 400 de lei, in functie de
dimensiunea si dificultatea realizarii creatiei. Pentru un vas de mici dimensiuni, mesterul lucreaza cinci
zile, iar pentru unul amplu si mai mare sta chiar si 28 de zile.
  
  Muzica de lut
  
  Printre chicotelile oamenilor, se aude, in surdina, si un fluierat. Este Marin Predusel, care incanta
atmosfera prin sunetele instrumentelor pe care le incearca si care atrag atentia trecatorilor. Ocarina,
fluierul, cavalul, ticva si piculina sunt doar cateva dintre ele, pe care mesterul le-a adus din Oltenia.
"Forma ocarinei, de pilda, o fac in 20 de minute. O las la uscat, dupa care incep sa lucrez la cutia sonora,
care este cea mai importanta parte. Daca nu iese bine, munca e in zadar", spune Marin Predusel. De peste
40 de ani confectioneaza instrumente muzicale. Pentru asta, utilizeaza, pe langa lut, si lemn de prun,
Palt in sau nuc. Preturile mesterului variaza de la 20 de lei pana la 200 de lei. Cei interesati sa
achizitioneze produse din ceramica au avut de unde alege. Multitudinea de obiecte a oferit vizitatorilor
posibilitatea cumpararii produselor, indiferent de grosimea buzunarului . Astfel, pentru un magnet de
frigider au platit 3 lei, pentru o pereche de margele 10 lei, o farfurie 20 de lei, o cana 5 lei, un ulcior de
mari dimensiuni 150 de lei, iar pentru o oala incepand de la 30 de lei. insa nu au lipsit nici alte suveniruri,
e drept, cu aspect de kitsch. De pilda, decoratiile pentru pereti sau placutele cu diverse texte pentru
oamenii dragi. "Tu esti trandafirul inflorit in gradina sufletului meu si o sa am grija mereu de tine" era
mesajul uneia dintre ele, care iti scotea din buzunar aproximativ 20 de lei. Toate acestea au insemnat cea
de a 49-a editie a "Targului Olarilor", care a facut din Sibiu punctul de intalnire a mestesugarilor din
intreaga tara, dar si din strainatate, incantand ardelenii prin traditie si, acum, cantec.
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