
Targul Olarilor, fara olari din Sibiu
Oriunde te uiti dai cu privirea de o oala, de o cana, de o figurina sau mai nou de o vaza, de un magnet de
frigider sau de o aplica decorativa. Sunt specifice culturii maghiare, romane sau germane sau incearca sa
readuca in atentia publicului vechile tehnici specifice ceramicii Vadastra. Asa e in fiecare an la Targul
Olarilor, veteranul evenimentelor culturale din Sibiu si una dintre manifestarile la care te duci stiind ca-ti
"reincarci bateriile" traditiei cu o doza sanatoasa de artefacte ce respecta tiparul traditionalului si
autenticului. Ca au aparut si creatii inspirate de modernitate, e adevarat si asa e si normal, caci creatia
populara a fost si este in continua schimbare, doar ca exista o linie ce trebuie pastrata. Şi poate tocmai de
asta, tocmai pentru ca la Sibiu traditionalul intalneste modernitatea, Targul Olarilor a fost si este cautat. O
stiu mesterii, o stiu vizitatorii, asa ca puzderie de oameni vin la intalnirea cu olarii in prima sambata si
duminica din septembrie.
  
  
  
  Doar doi-trei olari din Sibiu
  
  Vin olari din multe locuri din Romania la Targul Olarilor din Piata Mare, dar nu prea vin din Sibiu. Caci
nu mai are cine. Olarul nonagenar Carol Copandi a murit in urma cu vreo doi ani, iar acum mai sunt
putini care lucreaza ceramica. Vasilica Martin face ceramica moderna si foloseste foarte rar roata
olarului, desi stie sa lucreze la ea. Prefera mai degraba sa lucreze cu placi de lut pe care le modeleaza
pentru a le da forma dorita. Şi Viorel Oros s-a orientat spre ceramica, mai bine zis spre un soi de
semi-protelan. "Din Sibiu nu avem decat vreo doi-trei repzentannti. A fost odata Sibiul un centru renumit
de olarit, dar asta era demult", spun reprezentantii CNM ASTRA.
  
  Pe cat de putini sunt olarii din Sibiu, pe atat de putini sunt si olarii batrani pe care ii vezi in targ. Cei care
mai lucreaza, nu se mai deplaseaza la targuri, caci drumul e greu; mai bine isi trimit copiii si nepotii sa
vina sa vanda oalele si ulcelele pe care ei le-au facut pe roata.
  
  
  
  Olarul de 75 de ani
  
  Repede se dau creatiile de inspiratie moderna sau cele intens colorate. Mai greu se vinde o oala de
sarmale sau una numai buna de acrit laptele, ca doar sunt creatii simple, ce respecta tiparul si traditional,
asa ca pe culoarea rosiatica a lutului abia se zareste vreo dunga alba. De asta olarii care lucreaza simplu,
cum au invatat de la buncii si parintii lor, sunt gata sa negocieze cu oricine si sa mai lase din pret: "Dau
una mai scumpa, alta mai lesne, dupa cum are lumea bani. Da muncim mult la ea: o oala o iei si de 30 de
ori in mana, nu se face asa usor", povesteste Miron Betea, din satul Dobrot, judetul Hundoara.
  
  De la zece ani lucreaza lutul pe roata olarului Miron Betea. A invatat de la parinti si practica meseria
asta de vreo 65 de ani. A lucrat si in intreprindere, dar cum pensia-i mica si nu se poate descurca, se asaza
iar la roata olarului si colinda tara la targuri.
  
  Atat despre Targul Olarilor din acest an: preturile le-ati vazut si dumneavostra si nu au fost mult diferite
de cele de anul trecut.
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