
SCOARŢELE ŞI COVOARELE DIN GORJ 
- TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE -

DOMNICA BAJMATARA 

Judeţul Gorj, repre7intti o zonă de interes deosebit în 
domeniul artei populare, îndeosebi în ceea ce priveşte ţe
săturile decorative pnn r:liYersitate, originalitate şi valoare 
artistic~ decorativă. 

Acestea ni se infăţişează prin forme variate, remarc'i
bile. unele determ:nale de condiţiile economice ale epocii 
din care datează sau <le situaţia socială a populaţiei, ultele 
influenţate de specificul decorativ sau cromatic al unor zo
ne învecinate. 

Intr-un interior tă.rănesc S•~ remarcă în primul rînd scoar
ta alcătuită din două foi cusute pe lungime, cu un Teper
toriu ornamental vc.;iat şi foarte rar scoarţe alcătuite din 
trPi foi. 

Viaţa, munca şi natura înconjurătoare le-a dezvoltat fe
meilor un simt artistic dP.osebit, punînd la îndemînă subiect, 
culoare şi simetrie. 

Urmărind evoluţia scoarţelor. constatăm că atît în ceea 
ce priveşte funcţia pe ca~e o îndeplinesc cit şi în mediul de 
realizare au survenit schimbări. 

Scoarţele după calculele făcute pe baza datelor oferite 
de către posesori, după unele inscripţii şi după sco•uţele 
cere s-au păstrat pînă în zilele noastre nu depăşeşte 150- -
200 ani. 

De-a lungul ti:npului scoarţa a îndeplinit mai multe func:
ţii : la început ca acoperămînt pentru pat apoi ea a devenit 
cu rol decorativ, punînclu-se pe perete, pe pat sau pe lada 
de zestre. 

ScoartelP făceau pa~te din zestrea miresei şi erau tre
cute in foile de zestre. 

Ca dimensiune scoartele nu depăşesc 2-2,5/ 1,5 m, aldi
tnite din două foi ';'i foarte rar din trei foi. In ultimii 70 de 
ani s-a răspindit în interiorul ţărănesc „covorul" în scop de-
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toraHv, cu dimensiuni meri de 2-4 m. lungime şi i--2 rii 
!Ziţime. I 

era 
cu 

Ca. mat.arie primii tLtilizâ-tăi în rea:lizarea seoa.rţei. 
lina. Incetul cu încetul' lîns. din urzealii a fost înlocuită 
cinepă- sau bumbac. 

Materiile prime ce bo.zii erau asigurate in Gorj de piis
torit şi cultura cînepii. Pe la începutul secolului al XX-iea, 
locul cîne:pii LI :ao tat mai mult bumbacul procurat din co
merţ . 

. Săpăturile arheoloqice fttcute în comunele : Bărbăteşti, 
Schela, Runicu, Virt, V"'iea Mare, Bumbeşti-Jiu au atestat 
vechimea prefucri:trii f.irrlor te:>1:tile. Piese scoase la- iveali ca 
greutăţile de Ia războiul de ţe!nlt sau fusaiolefo-r de lut, au 
der11011stra-t că ţesutul se cun<:>aşte îneă din neolitic. 

Prelucrarea materialelor pnme pentru scoarţe elcrtorit& 
unor aperaţiuni: care· neeesită prezenţa.- a două-trei· femei, 
a stimulat munca iii- com·12n a temelor în şezători, dăd. U
na dintre· pt"incipalele- materii· prime utiliz,a:te în ţesutul scoaT
ţe-lor este lina. 

Lina oilor, tuns;:t primăvara la Sînzîiene. este spăl.ată a
casif în apd fie:binte, l'..mpezită la rtu şi uscată l'a soare. 
Apoi lina este sdirrn~!natu cu mina şi pieptănată obţinînd 
firele I ungi „ părul „. :fol'osit pentru urzealii şi cele scurte „ca
nur a" folositd 13. bilteală. 

Astdti lîb..a este dusă la dărac. 
O altă materie primă, cu largă utilizare, este cinepa, cu.

aoscutăi pe teritoriul til:Hi ~tre încă dia anticm•tte, (1). 
Cine:jlli!· se: seamăn;;! primăVâHll. culegJndu-se- in periQada, 15. 
august - 8 septembrie cea de- toamnă, de la- care se o'bţiae. 
săn1ii1ta Ş.i in iulie cea dfl" var&. Cule.sul se făcea. man.uatl, se 
culeg~· eu rădăcini şi s:e a~eza în nmă.Dru.nchiw;i", leg.a.te ca. 
fire de; cin~ în 2-3 ha)~Uri. Mănunchiurile se aşez1n1.. la. 
soare şi după uscare erau duse la murat (topit) în baltă.. Cea 
r.l.~ toamnă dupti: usca.re s~ se utlllă <ie- sămînţă şi apoi se 
dllC!:e la. top1t. La top,..i.t piidik iemnoase putrezes.c în timp 
<».- d01.1ă săptămîni, apoi se- scoate, se spa.lă şi se lasă s.ă se 
U5UCe. 

După usca.re .:1e trece- la inelitat, înlătudndt1.-6e pii.rţile 
lemno-1se şi apoi se pieptend. obţinîndu-se· fuiorul pentru urzit 
şi băteală2. Preiuc::rared cînepi..i necesită mwt timp şi îru:epînd 
cui secolul al XX-lea cinep.a a fost înloeuitii cu blmlbacul 
procurat clin comerţ. Mti.nca femeii s-a. uşurat d.a.to.rită· pro-
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ţ:Yresului general al societăth. marcat prin pătrunderea în in· 
t~riorul ţărănesc a mflteriaidor de provenienţă industrială. ln 
ultimii ani în Gorj nici nu se mai cultiva cinepă. 

Inul, o altă materie primii de veche tradiţie a fost folosit 
doar sporadic. Una, cinepa S•.! făcea caiere3 şi se torceau cu 
furca frumos ornamentat~. 

ln Gorj, exista şi un obicei ca fiecare flăcău înainte de a 
se căsd.tori să ofere viitoarei soţii o furcă frumos ornamenta
tă -- crestată•. Firele se adunau pe fus, cele pentru urzeală 
se torceau mai sutiri şi cele pentru băteală mai groase, se ;ăş
chiau5 pe răşchitor şi se foceau motche6

• 

In cadrul qospodăriei c:;e efectuează şi vopsitul motchelo!'. 
Dintre coloranţii vegetali, astăzi se folosesc doar coaja de 
anin pentru culoarea neagră, frunza de ceapă pentru culoarea 
milron de diferite nuante :=i frunza de nuc pentru culoarea 
ruginii. Astăzi se folosesc co lor au ţi chimici procuraţi din 
cumert. 

Dintre aspectele sociale le9ate de prelucrarea materiilor 
prime folosite pentru ţesutul scoarţelor menţionăm şezătorile 
şi clăcile. astăzi foarte rare. La şezătoare fiecare femeie venea 
cu lucrul ei. se adunau după cină şi şezătoarea dura 2-3 ore, 
unde Yen eu femei, frte, flădii care cintau, jucau şi făceau tot 
felul rle glume7

• Claca se orgnniza pentru tors Hna, cinepa, 
se .1clunau 13 pinii la 10 fem~1 (vecine, rude) şi se ajutau pe 
împrumut~. 

Cind c;e termina claca femeile erau servite cu mîncare. 
ln ceea ce priveşte t~t.nica de realizare a scoarţelor in 

Gorj se foloseste tesutul în 2-4 iţe cu băteala deasă incit 
urzeala dispare in inlre~1ime. Tehnica de ales este alesul cu 
qăuri - tehnica Karamani, clesul cu fire întrepătrunse şi a
lesul curb. Orna;nentc>le se aleg cu mina în războiul orizon
tal. 

Scoartele din Gorj, ccnitituie o realizare artistică dintre 
cele mai valoroase şi inte1esante ale artei populare gorjene. 
Lit scoarţe frumuseţea se a5ociază cu utilul. Ele au fost con
sidPrate piese de valoare în casa ţărănească, erau trecute tn 
foile de zestre şi erau moştenit€· din generaţie în generaţie 
(foaia de zestre din 16 f!:'brnarie 1793, dată de Anastasie Fe
deleş şi soţia sa WiJaşn fotei lor Dumitrana - două scoarţe, 
una nouă şi una veche). Scoarţele alese cu culori calde îm
podobesc şi Îffveselesc casele creînd o ambianţă plăcută pen
tru muncci. şi odihnă. Tei:>Mulile de lină erau realizate prin 
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j_n_fr~~~"ea iirek>r ~ iutt'."'e'l'~ cu o~ de h~tt!~ ţi se !fofo„ 
~a U~;a ~lll<ă. Od.atiă t."U ictpiuiţia 'fi~!bt IC"lo:r;a~ b'l b:ăit.<Mlă 
au apărut o:ru~u1lttt'ltNt~.t1~ . . 

0-elie lflturi ~ittrpl-~ :şi tll.tt.i ~®hi 'C"a ()'f.i.qi'ft~ .s.lflt sc<>1n:ţele 
im.; ălJ".gat<e. Clil \i'e~ ni.ai i-at:c :SalQ ftlll:i tng<ll•~ ~ titflel'lil>e rt~\>
lorica; negru, roşu, vişiniu, verde, 9~, '81butN. ~lwt~ 
se '<llhtitrreau di.fi. til!i.f~:ri~ ipla1t1!l-e -v-.e~tl!i'e . 

-~ rn'ŞU tt-iti :i·th:rn.t:tn'il. fli~ lî'~ bă 1; . . 
~ n~gru din t:o.ajă <le a:niP. .nu de stejar -~ 
- rU'gina di"n 'fr:l.'lflzii <ti~ ia.urc 1; 
- galbenul din ~fren i; 
~ veniele ·G·~n ~ev.Le.; 
- n.ic.rGR-utl din .f.riQ«.ză de (lea.p:li Şi ~uhu; 
- -· v.iş.i.n.iul d~lR hGj-. 
Ur~eala ~te fal-O.Sit..l h;i •Co\:'1:Gat.e ;niatur.a-lă ia.r fi-.rele ~ bi

tNt.lil sîn.t .de -0bit:-ei "(':(>'~:n~ill:.e . . 
Vopsitul cu coloranţi vegetali reprezintă o veche .îDile• 

.Ietnkire migăloasă şi care cer'E! .mare răbdare. Dezvoltoareu 
m€Şte.şu_guhl.1 vopsitului .a mers paralel cu 'Clezvoltatea s.coar
"ţelor: 1ncepmd c:u Secolul al XX-lea vîi>,p:s'ilal ·vegetal lnce1>e 
să. 1ie îw:ocuit cu vo~situl chim.le. Colontul vegetal se carat
tedwază :pt1in lrumusele.. arillO'nk, tt.ăidide 'Şi patina. 'Oda
'tă cu apc..ril.ia coltni'tulu1 chlmic acestea d:ispar. lnlocui-rel 
vqpsîtului ve~elal cu '\·o;ps:rt:u) . chhuk . te:_pte·zifil:ă unul din 
principalele aS'pede ale â.f"t~deril ţesutului ar'tis'tk. 

JJ.rivite i:tt '~1.n.-samblu. 'S<.'Oair!-elt! stnt .sobre :~i a\l o ar:monie 
calcl.ă a culorilor. :SU[(erind. mişci:!:r-ea în v.ială. 

P~ .$lihsttatul '.S>'lri!l.v·eci)1' ial altei po~e,, ţesă~.rele <qot" 
jen:~ 'iiUil creat o o•nna.1tnu~.tk'ill .$pecilioă. cu motive geometric(;'„ 
Născut:ă din 1-egăt~ra str,ms'ă ii i0.rt1UlW. <>u viaţa -$1. u~iverwl) 
ont<(l?m.en'tit:'Cl <>co&.tţeiot -exf)ri:mă o .nemărginită. bogâ~e . de 
sentimente şi o dive-rs!tate de:: elemente inspirate din . reali~ 
t.at-M. 1Tlc-t>'t'ljur,6t-0ar-e. 

sooatţa s-a tiet~itat ~ni,ihd d>e 1• ,,,phet.at'e", '"ătu.r4 
ltl(jllst"e; 'ţe'SU~ t n 2-- 4 it-e }I: f0'.m.i0l1fl.emtate M mce'J)ut -CU V~rgi, 
aip0t tu l'nbti1-e ~om<E"ltl~ ş'i vetgL 

· lia tn~ut ra'tfi ipăr~larel~ t'tt '$i ;s~~ ~nu tim:al.ft'er.t-• 
'tate t't ·o ralt-et:i'lâlfle •de ~~1 <:u~o-rt Ver!Jile mbuie să . s~ 
sui::t~a·dă mtt-ti.tt <a'fit!lmit ritm. ta. !Ufi moment tla-t, ·vef'gi~ ~-
fost !iim..H:at'e d~ v~rgi :sabţ\tli ~'1.flfiHe ~~rguţe <ie al\~ ~u~'O'.a
~. V~tgil~ subţiri au fo,st mH>tuite cu „-dinţi"\ .,,tîmţi-ş~tt •:, 
.,,~·uri 11

, ),S•'Utii'". ~,\nTJda >aţ>~f" , rJin.H \ll . zi.g-'t:ag-•, -,,linii ftli1~·', 



„şerpălău", şi astfel îşi fac apariţia primele alesături cu mo
tive geometrice. Unul din motivele cele mai frecvente este 
rombul. El apare sub trei stilizări : 

- romhu I cu con tm un în trepte ; 
-- rombul cu ma:~1!niJe dinţate; 
-- rombul cu marginile crenelate. 
La scoarţn. în roate vergile au dispărut, romburile .'."!in

ţate mărginite prin lil1ii de zig-zag sînt dispuse pe întreaga 
suprafaţă. Prin jocul liniilor frînte şi romburilor s-a ajuns la 
motivul „coarnelor Lerbec."'UluilG, un motiv străvechi întîlnit 
în toate regiunile ţării. 

Cele mai răspîndite scoc.rţe în Gorj sînt cele cu alter
nare şi repetan~ cu ornarner;te grupate în vergi de diferite 
dimensiuni, care se clesrnşoarri pe toată lungimea scoarţei. 
Jn cadrul acestei compoziţii. rombul este unul din elemen
tele foarte des întîlnite ca motiv ornamental. Mai rar întil
nim şi compoziţii ornament2k cu alternare de vergi, cu mo
tive geometrice şi cu motive florale sintetizate. Aceste ca
tegorii de scoarţe : scoarţa 1nvărgată, scoarţa cu motive qe
ometrice (romboidale şi vr..rgi), scoarţa cu motive geometri
ce şi florale şi scoarţa în roate sînt caracterizate prin deco
rul geometric. El ri:>pre:;rint.i. stratul străvechi pe care S· a 
transmis din 9e11eratie în ~wneraţie. Aceste scoarţe n-a11 în
ceput şi nici sfîrşit, decorul putînd fi desfăşurat la infinit pe 
baza ritmului de organizc.re. 

In ultimii ani apar la scoarţe bordurile cu un decor deo-
sebit de al c~mpului. ·· -

Pâtrnnderea influenţei ţesăturilor orientale a avut loc şi 
în jude~ul Gorj. Aducerea covoarelor orientale pentru inte
rioarele boiereşti şi IvU1n~rtirea Tismana, a dus treptat la 
impunerea decorului o::i0n tal adaptîndu-se fondului local. 
Astfel întîlnim amestec de motive geometrice cu motive de 
origine orientalli. în care predomină elementele vegehle. A
ceste covoare se luc.renzii in război vertical cu furculiţii. Jn 
ceace priveşte co!llpozitia. covoarele sînt singurele ţesiJ.turi 
de lînă cu cîmpul ornamental încadrat în 1-3 chenare, un,11 
mai îngust la margine jn formă de colţişori s-au dinţi de 
ferestâ1u, într-o culoare închisă, al doilea chenar mai lat 
într-o culoare ce contra.sle•1zi:! cu cea din fondul covorului 
cu motive florale ~1 d trc>Hei:l chenar mai îngust cu motive 
delicate într-o culoare deschisă. pentru a scoate în evidentă 
motiYul central, ales pe un fond albastru, roşu sau verde. 
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La covoare deosebim două tipuri decorative principale : 
-- covorul cu decor geometric; 
-- covorul cu decor vegetal şi figurativ. 
Covorul cu decor geometric este mai puţin răspîndit, fo

loseşte ca motive principale pristornicul, crucea şi rolnl>nl 
dinţat. Acest covor are ch~nar de jur împrejur. 

Covorul cu decor Ye!jelal este compus prin desfăşurarea 
neîntreruptei şi ::-itmică a motivelor ornamentale vegetale 
pe tot cuprinsul cîmpahu, acest covor este cel mai des în
tîlnit. Mctivul vegetal este <1sociat de multe ori cu motivul 
zoomorf. avimorf şi antropomorf. Motivele vegetale prind
pale sînt : florile, ramurile cu frunze şi flori, ghirlandele, lu
jerul ş1 vrejul, ghiveci cu flori. Unele din motivele florale 
cancleristice este floarea cu şase petale egale, stilizate rom
boirL1le, ea este deobicei înconjurată de frunze. Uneori floa
rea Rre şase petale ~i douii ramuri de frunză (una în stînga 
şi alta în dreapta). Contururile frunzei şi florii sînt curbe. 
Petdlele au o liniuţă central de altă culoare, iar frunzele sînt 
alcătuite din doutl jtlllit1Uîti triunghiulare, de culori diferi~ 
sau au cite o nervură de altt': culoare. 

Ghirlanda este proprie d:enarului, cu ajutorul ei se lea
gă motivele izolate. 

O formă C'.rli51ică pentrn covorul oltenesc este aceea a 
lujerului cu flori (l:-:!ele) ~i frunze dispuse lateral. 

Motive s:~mnificative dE>corului sînt reprezentate de di
feritele modulităli ale pornulu·, Yieţii: ghiveci cu flori, pomi
şori, plante cu tulpină pe ~ caror crengi se odihnesc păsi\ri. 

11.iolivul avimorf aiiuHi::ază cu cel vegetal. Pe unele 
covoare ::i.pare motivul zoomcrf. Uneori apare şi motivul a.n
tropomorf. 

in colecţia ~luzeului jucieţean Gorj, există un covor a 
cărui compoziţie are : moti,·e geometrice dispuse pe toată. 
suprafaţa, asemănătoare celor din scoarţa veche şi central 
motiv antropomorf (femeie ş1 bărbat în poziţie de dans cu 
mîinile în şolduri) şi in cadrul decorului introdus anul con
fecţion<lrii -· 1B6/', 

Tot în colecţia Muzeului judeţean Gorj există un covor 
a cărui compoziţie are motive florale pe toată suprafaţa şi 
central motive antropomorfe: un băiat călare pe cal şi două 
fetiţe una ţinînd calul de hăţuri. Ţesătoarea a adunat ca în
tr-o legendă un cîmp cu flori, fete un Făt-Frumos călare şi 
la capetele covorului „Hora străvechi motiv decorativ al 
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artei româneşti, calul fiind un animal credincios şi foarte u
til omului, este prezent în decor ca un element al binelui. 

Covorul cu cuci e:::te denumit astfel pentru că cucii ocu
pă un loc important in compoziţie, dispuşi pe cele 4 laturi 
veniţi să se orlihnea5cct. 

Un alt covor este covorul cu „raţe" - printre motivele 
florale ţesăte>ârea a realizat în zbor păsările călătoare ca.ce 
vin în ţară o::!ată cu apariţia primăverii, odată cu apariţia 
florilor. 

Interesant este şi covorul cu „cruci" şi „pistolnice", 
pistornicele dispuse central, iar pe chenar motive romboide.le 
ce au central cruci, de asemenea crucile sînt alese şi printre 
motivele romboidale. care 09lindesc obiceiuri şi practici mis
tice. 

Plantele şi florile reprezE'ntate pe covoare sînt cele care 
cresc la noi. îns2. numai acele exemplare care prin stilizare 
nu-şi pierd forma : flori de mărgăritar, lalele, caprine, spicul 
de griu, ştiuleţi. 

Gustul şi comenzile curţilor boiereşti au influenţat pro
ductia şi creaţia, impunînd o anumită gamă ornamentală şi o 
anumită cronrntică. Acestea au determinat ţeserea covoare
lor late care nu se integrau interioarelor ţărănesti, dar au 
pătruns în gospodăriile m::ii înstărite îndeosebi : Tg.-Jiu, Tis
mana, Runcu, Aromi, CiJrlmneşti, Novaci, Baia de Fier, Po
lovragi. 

In per\,)ada 1952--1965 s-au lucrat covoare pe bază de 
comenzi şi la MilnăstirE'a Ti~mana. La aceste covoare se ob
servă influenta orientală, fiind inspirate din covoarele aduse 
din orient pentru m~init~lirc. în prezent la Măn:istirea Tis
mana nu se mai lucreazi.l co\·oare, decît pentru nevoile mJ.
năstirii. 

Incepînd cu anul 1962 Ia MiJnăstirea Polovragi SP lu
crează covoar~ cu motive florale pe bază de comandă, cu 
materialul :lien tului. A ici se lucrează şi scoarţe în roate spe
cifice zonei., ci..• lînil sein~l. 

Un fapt demn ele menţionat este că în zona montană 
(Novaci, Bai-:J. de fier, Polovrnqi, Crasna) nu ne oferă o bo
gată qamă cromaticii. fiind folosită lina seină. Dozarea echi
librată a acestor culori: alh. negru şi brun (obţinută din a
mestecul lîn~i de cu•ou.rP albi: cu cea de culoare neagră), o
feră covorului o sobrietate decorativă. Elementele decorative 
sînt cele vegetale. 
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Scoarţele din aceastil zon~ au aspect deosebit faţă de cele 
tradiţionale. Se întîlnesc srne.rţe în „roate" din lină natura.lă 
albă, neagră. şi brunb., ornamentate cu motive geometrice 
(romboidale) de dimensiuni mari şi cu bordură. ln ultimul 
ţimp SE: lucrează macaturile în „cocleţi" şi macaturile cu 
„cuiul" ornamentate cu motivf" geometrice iar chenarul cu 
motive florale. 

Ţesăturile din Gorj L1tîlnite în interiorul ţărănesc cons
tituie ansamblmi decorative lJogate, bine închegate, formind 
o unitate omO•.]Pnă prin material, tehnică de lucru, motive 
decorative şi cromatică. 

Scoarţele ocupi~ şi asUizi un loc de seamă în activitatea 
multiplă a femeii. Multe clin scoarţele care se lucrează us
tăzi întrunesc cc-Jituţi <1-;-tishce incontestabile, dar deşi în ma
joritatea cazurilor noile modele se inspiră din cele care le-au 
precedat, se întlmplă. ca uneor: creaţiile actuale să nu fie 
totuşi la înălţimea ce!or vechi. 

In toate satele Gorjului, astăzi se lucrează pe o scară 
mai largă m;:icarnnle „năvădite" şi macaturile în „cocleţi" 
din lină cu urzNtl~i din bumtac. Ornamentele sînt foarte sim
ple-geometri-::e. .Motivele sînt de obicei lumate într-o sin
gură culoar2 care se armonizează sau contrastează cu fondul 
ţesăturii (grena pe fond galben, verde pe fond galben, gal
ben-portocdli;i. albastru pe fond alb}. Macaturile înlocuiesc 
astăzi scoarţele~ Mtrineşh, pJnîndu-se pe perete, pe pat şi 
fac parte din zestrea mirf"~ei. 

Tendinp. gene:ali:i este ele a simplifica motivele şi foarte 
rar de a preli.:c. pe cele tradiţionale, deşi din punct de ve
dere artistic acestea din tErr..1. sînt cele mai valoroase. U
neori cromatica can~ifo o uotă supărătoare, culorile nu sînt 
potrivite cu motiY ul. 

Din initiat:va muzeul..ii în colaborare cu Comitetul ju
deţean al Femeilor s-au c•rganizat consfătuiri cu femeile la 
sate, avînd ca ohiectiv revit<:!lizarea artei populare şi com
baterea tendinţelor de poluare ale acesteia. Cu prilejul a
cestor consfătuiri s-au pa::zentat modele de ţesături-scoarţe 
şi covoare de o certd. valoare a1tistică, din colecţiile muze-
ului, populdrizindu-le în rîndu~ femeilor. Totodată au fost e
videnţiate fameile care a•J clovedit măiestrie în executar<:>a. 
ţesăturilor cu carf> îşi împodobesc interioarele caselor. A
semenea consfătuiri s-au organizat în comunele : Peştişani, 
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Runcu, Scoarţa Tismana şi în oraşele Novaci, Cărbuneşti şi 
Motru. 

De o deosebi tu i:nporlanţii este în zilele noastre valorifi
carea artei pupulare din coope:-ativele meşteşugăreşti şi de 
artizanat. ln aceste unit<lti creatoarele populare au posibili
tatea să-şi dc>zvăluie întreCJUi lor talent creator. 

Cooper':l.tivele meşieşuunreşti „Arta casnică Tismana" 
şi „Arta Novaci" înfiinţate din iniţiativa unor inimoşi iubitori 
ai artei populare, lucrează o gamă variată de ţesături pentr.1 
interiorul modem. La covomele lucrate se observă bunul gust, 
simţul frumosului şi spiril.ul creator. Covoarele lucrate de 
cooperativa ,.Arta casnidi Tismana" pleacă în peste 20 de 
ţări şi 5 continente unde sînt aşteptaţi mesageri ai artei 
populare româneşti. 

NOTE: 

1 I\.Iarcela Focşa, Tehnici tradiţionale pentru prelucrarea cînepii, în Cihi-
nium, 1937 - 19f.3, Siliiu. 

:! lnf. Olaru Angelr., ·n ani, l!rc·cheşti. 
a lnf. Andrit'.)iU Elena, 7B ani, Strîmba-Vulcan. 
4 Inf. Mănes:u Mari<J, ·;2 ctni, Răte/. 
" Inf. Berindei Para.;chiva, 57 ani, Cui fr~oara. 
b Inf. Popescu Mar;_a, 71 <mi, Cî!nic . 
. , lnf. Butan E1isJbi;,ta, 70 ani, Că1bur,eşti. 
B Inf. Cucu Elena, 80 ani, H.omc;ne,şti. 
9 Inf. Bălaşa Ana, 65 uni, Dumb<>~ti-Pi\ic. 
n T. I":foăteanu „Arta populară Bucovineană", 1975, pag. 405. 
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Fig. 1. Scoarţă alcătuită din două foi. 

Fig. 2. Scoarţă ornamentată 'cu vergi. 
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Fig. 3. Scoarţă ornamentată cu 111ot1ve romboldaJe x-uri şi vergi 

Fig. 4. Scoarţă ornamentată cu motive romboidale pe toată supraia!a. 
„Scoarţă în roate". 
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i'Jg~ 5. Covor cu un chenar, ornamentat cu motive ilorale şi avlmorfe. 
Covor cu cuci. 
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l'fg. 6. Cc.vor cu trei chenare ormunentat cu motive ilara.Ie şi geomeldce 
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Fig. 7. Covor cu pomul vietu ~i motive avimorfe. 
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Fig. 8, Covor ornamentat cu motive geometrice şi motive antropomorfe, 
ln cadrul decorului introdus, anul confecţionării 1867, 
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Ffg. 9. Covor ornamentat cu motive florale zoomorfe şf antropomorfe. 
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Fig, JO. CovQr ornamentilt c11 pistornice ~i cruci. 

fig, 11. Scoartl in roilte, h1cratjl .. :cu lînll se!nil. 
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