
INVENŢII SI INOV ATII ÎN ART A POPULARA 

ROMANEASCA CONTEMPORANA 

ION DRAGOESCU 

Analiza atentă a plasticii populare româneşti ne-a per· 
mis constatarea că, în procesul de creaţie a artei noastre 
populare, au apărut elemente noi, specifice contem1poraneită
ţii, dar neanalizate decît parţial. Prezentul studiu se vrea pri
ma încercare de sinteză în acest domeniu de activitate. So
cotim că se impune cun0aşterea acestora pentru : 

1. Fixarea istori'că a unor forme de manifestare a noului, 
pentru cunoaşterea contribuţiei naţionale; a artiştilor popu-
lari români, la dezvoltarea proceselor tehnice şi tehnologke, 
la cunoaşterea, în ultimă instanţă, a gîndirii p[asbice româ
neşti ; 

2. Sprijinirea procesului de creaţie, prin popularizarea 
formelor de manifestare a noului în Festivalul naţional „Cîn-
tarea României", pentru ca arta noastră populară să fie sti
rrrnla tii în a ti'.ngerea de noi parametri. 

3. In sfîrşit dorim să aducem cîteva contribuţii concrete 
şi în domeniul restaurării şi conservării patrimoniului etno
cultural român8SC prin posibilitatea de cunoaştere a unor 
activităţi care vizează şi muzeologia. 

1n elaboratul nostru ne opr'.m asupra următoarelor capi
tole: 

I. Invenţii şi inovaţii materiale 

în condiţiile în care unele obiecte îşi pierd caracterul u
t'.lHar fn favoarea decorativismului, devin posibile şi accep
tabile unele inovaţii chiar nep-2rmise ceramicii utilitare. Ast-
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fel, cernind cenuşă peste pămintul frămîntat, olarul obţine o 
materie primă mai rez1istentă şi s-a constatat că pentru ar
derea se consumă mai puţin combustibil. ln unele cazuri, ce
ramica pentru ghivece sau vase decorative se arde la în
ceput cu cauciucuri ieşite din uz - materie primă folosinţă 
şi pentru arderea varului. Urmează însă, în mod obligatoriu 
lemnele bine uscate, de preferat răşinoase, aşa zisele „lem
ne pară" deci, lemne. care dau flacără mare, capabile „s."i 
spele" fumul depus. A apărut şi cuptorul încălzit cu motori
nă sau cu păcură, dotat cu injector şi termometru pentru 
măsurarea temperaturii. 

Smalţul din cositor, care părea a fi o practică dusă în 
mormînt de către ceramiştii - habani - un grup etnic ve-
rnit din Italia după o staţionare în Moravia - pătrunde tot 
mai mult în mediiJe româneşti contemporane. 

ln prezent se fac experienţe cu o combinaţie de smalţ 
din plumb şi cositor. Nu se cunoaşte încă reţeta, dar se ştie 
că losza lanos din Corundul Harghitei şi fraţii Ioniţă din 
Pisc, S.A. lsfov au obţinut, după căutări independente, un 
smalţ lipsit de toxicitate. Olarii din Glogova - Gorj, din 
Coşeşti Argeş şi Dărmăneşti - Dîmboviţa au stabilit că, dacă 
in vasul glazurat se fierbe mai întîi oţet, smalţul îşi pierde 
toxicitatea. 

Pentru obiectele din lemn devine posibilă şi folosirea u
nui alllin cu lemnul roşcat şi cu o linie fibroasă „jucată" 

chiar şi pentru confecţionarea inventarului culinar sau a 
altor obiecte de uz casnic şi gospodăresc. 

Foarte interesante sînt tiparele de coş executate din 
lemn de prun de către Valer Codreanu din Moroieni - Dîm
boviţa sau de Dan Gherasimescu din Valea Danului - Argeş, 

iar Marin Cernătescu ddn Bălceşti - Vîlcea renunţă la bam
bus şi confecţionează naiuri din „inimă" de prun. 

Textiliştii au descoperit că firul de plastic poate fi folo
sit cu bune rezultate ca urzeală pentru ţesăturile de boran
gic, întrucît este mai rezdistent şi nu se scămoşează. In felul 
acesta se renunţă şi la ungerea urezelei cu fiertură de făină, 
cu care se apreta pentru a-i mări rezistenţa, In băteală, pro
centul de fire din mase plastice este şi mai mare, dar nu sa
tisfac încă în suficientă măsură gusturile coloristice. Notăm 
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că se apelează toi mad mult şi la materii specifice unor anu
me tipuri .de produse, la executarea ,altor .categorii de @l>iec
te ca de exemplu carpeta ·de rafie şi rogojina de plajă, eta
mina deasă pentru cusături sau firul de mase plastice mat-e. 

II. Invenţiile şi inovaţiile tehnice şi tehnol~gice, cunosc 
in contemporaneitate, mai ales în domeniul ceramicii, o 
dezvoltare relevantă. S-a generalizat deja roata olarului pe 
rulmenţi şi se extinde r.apid cea acţionată de motor electric. 

Malaxarul, valţul, presa pentru toarte, injectorUil. cu păcu
ră sau motorină şi termometrul ataşat la cuptGrul tde ars 
vase - în tot mai multe cazuri constiitnit din căr.ămidă re
fractară - au devenit instalaţii obişnuite în atelierul cera
mistului. Acestora li se .adaugă o suită .de unelte noi. între 
care şi razul metalic nec:oinsemnat mcă in literntura de ·spe
cialitate. Cu el se corectează forma vasului sau se uşmează 
;_rreutatea acestuia. Operaţia se execută, de la cap 1a cap, 
pe ob'.ectul uscat înainte de a fi introdus în cuptor sau une
ori, în special pentru uşurare şi pentru eliminarea nm:>r im
purităti, abia după prima ardere. Se fac e:x'"Perierrte cu lut 
frămîntat, uneori mai subţire decît de 0bicei, bine amestecat 
în maşina de spălat rufe şi ap0i lăsat vreme mai îndelungată 
la fermentat. S-a observat bunăoară că pasta frămîntată şi 
lăsată peste iarnă în bazin se modelează mai bine, se pot 
::>-btine produse mai subţiri, mai fine şi mai rezistente. 

Se folosesc încă în mică măsură, dar le consemnăm pen
tru fixarea apariţiei fenomenului, diferite combinaţii de ar
qilc şi roci rîşnHe pentru realizarea unor paste mai frnmoase 
şi mai rezistente. Olarii de Ia Garoafa - Vrancea aduc în 
acest scop „sîmburii" sau „petricele albe din Munţii Harghi
tei. In sfîrşit, notăm şi ungerea vasului ce .urmează .a fi smăl
ţdt, m-ii întîi cu un Sitr.a't subţire de milllium de plumb QJl.re 
arc, se pare, mend;rea de a întări ,·asul şi de a juca rolul de 
liant între ceramică şi smalţul propriu-zis. 

Evident. presa pentru străchini, taiere, ghivece, căni şi 
c:eşti folosi.tu de olarii din Corund - Harghita, Ştefăneşti şi 

Suli\a judeţul Botoşani, însoţite de tiparele d~n i:psos în care 
se toarnă :lutul au dm> Ia deprecierea valorică a :produselor 
şi trc:rnie luate măsuri .µentru eliminarea lor. 

Jn pr.elucrarea plantelor textile autohtone - inul, cînepa, 
urzica - au fost consemnate unele practici tehnologice .des-



pre care nu ştim încă dacă s1nt tradltionale şi sînt revitali
zate sau sînt forme de manifestare a noului. Oricum, ele nu 
sînt consemnate în literatura de specialitate, dar au fost fixa
te de cercetările pentru Atlasul etnografic al României şi de 
cercetările de teren personal. 

a) Topitul inului şi al urzicii în rouă 

Operaţia constă în aşezarea firelor de plante în straturi 
subţiri pe terenul de curînd cosit, într-un loc umbros de un
de roua „se ridică mai tîrziu" şi întoarcerea periodică a a
cestora pentru a fi „prinse de rouă" pe toate părţile. 

b) Topitul cînepii de vară în otavă. 

Tijele bdne uscate se aşează pe terenul de curînd cosit -
de preferat pe un teren mlăştinos „care ţine apă" şi sînt ast
fel lăsate vreme îndelungată, iarba crudă crescînd şi acope
rindu-le. , 

ln ambele cazuri se obţine o fibră mai curată, mai mătă
soasă decît cea „murată" în topilă şi, cu atît mai mult, decît 
cea topită în apă curgătoare. Nu este exclus ca să fie o prac
tică străveche, ştiut fiind că părintele etnografiei universale 
„bătrînul Herodot" vorbind despre mădestria prelucrării plan
telor textile la daci scrie că aceştea erau atît de perfecţio
naţi încît obţineau din cînepă un tort asemănător celui de in. 

Să reţinem şi tendinţa de confecţionare a unor obiecte 
din lemn patinat. Procesul de învechire aparentă a lemnului 
cunoaşte diferite modaltităţi aplicabile numai pe materialul 
cu fibră rară, foarte bine uscat. 

a) ungerea obiectului cu smîntînă şi punerea acestuia 
la uscat la fum. Este o modalitate costisitoare şi riscantă, în
trucît permite carierea lemnului. 

b) Ungerea obiectului cu ulei IDIÎneral ars, scos din uz, 
de la motoare şi uscarea acestora în cuptoare speciaile a
menajate sau la soare. Este metoda cea mai ieftină şi mai 
rapidă. Ohservăm însă că asemenea obiecte nu au un aspect 
destul de !plăcut. 

c) lnvechirea lemnului uscat în lacuri puternic mlăşti
noase. Este cea mai eficientă posibilitate, întrucît ldchidul pă
trunde adînc în lemn şi îi dă o vechime mai apropiată de 
firesc. 
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Ajlicînd o p~ăcuţă de vidia la cuţitul de strung un meş
ter popular din Baia de Fier jud. Gorj, reuşeşte să strun• 
jească obiecte din corn de o înaltă valoare artistică şi do
cumentară. 

III. Invenţiile şi inovaţiile cromatice, specifice tn deosebi 
textilelor, sînt realizate cel mai adesea prin îmbinarea unor 
culori sau a unei multitudini de nuanţe coloristice, de obi
cei mai vii decît ceile tradiţionale. Ele sînt consecinţele : 

1) Acceptării ş,i pătrunderii tot mai puternice a :inaselot 
plastice în arta populară 1 

2) apariţia unor coloranţi noi, specifici contemporanei• 
tăţii şi folosiţi In briidag&ia casnică, 

3) cunoaşterii cromaticii altor zone etnografice şi chiar 
a celei de peste hotare prin mijlocirea presei, a hitisttrnlui 
intern şi extern, a festivalurilor, muzeelor şi expoziţiilor. 
Chiar Festiva•lul naţional „Cîntarea României", prin amploa• 
rea sa de masă, a stimulat schimbul de valori. Se poate a
precia că „Festivalul" pnin multiplele sale forme de manifes
tare, se constituie într-un amplu schimb de experienţă, între 
creatorii de frumos 1 

4) Şcolile populare de artă au jucat şi joacă un rol de
terminant în această direcţie. Atît instructorii - cunoscători 
ai tradiţiilor locale - cit şi curs'anţii aduc valoroase inovaţii. 
Niţu Constantin de la Şcoala populară de artă din Slatina a 
stabilit - după preluarea tradiţionalului şi îndelungate cău-
tări proprii - reţetarul unui repertoriu cromatic de aproxima
tiv 500 de culori sau nuanţe, bazat pe materii prime luate di·· 
rect din natură. Pornind de la „vopsitul vegetal" termen im
propriu întrucît întotdeauna s-au folosit şi se folosesc şi mi
nerale sau naturii prime de origine animală şi cel mai adesea 
combinaţii ale acestora - el a avut ideea de a include în 
compoziţie şi alte materii prime sau apelarea la plantele cu
noscute, dar aflate în diferite faze de vegetaţie. El nu s-a mul
ţumit să ia, de exemplu, numai frunzele, ci să experimenteze 
efectul cromatic al frunzelor bătrîne. tinere sau chiar al mu
gurilor. Dacă trebuia să folosească flori, el a experimentat şi 
bobocii, dar şi frunzele aceleeaşi plante. ln cazul fructelor, 
Ie-a folosit atît pe cele crude cît şi pe cele date în 'PÎrg sau 
coapte. Mai mult, Niţu Constantin a sfidat şi cunoştinţele tra• 
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dîtionâle, ce păreau deja stabillte, vopsind şi materiale textl
le contra-indicate de boiangeria tradiţională. Rezultatul, o 
multitudine de culori sau nuanţe mult solicitate în prezent 
şi apreciate în cea de a V-a ediţie cu premiul special al ju
riului republican. 

Realizări frumoase continuă să mai obţină şi cunoscutele 
creatoare Ileana Husar a Cioachi de la Şcoala populară. de 
artă din Sighetu! Marmaţiei, sau Adela Petre de la Şcoala 
populară de artă din Buzău. 

5) Căutările fireşti ale creatorilor de a stabili noi forme 
cromatice au avut efecte pozitive în acest sens. 

6) S-a observat că la actuala ediţie apare tot mai accen
tuat tendinţa de a se folosi cit mai multe nuanţe ale culori
lor naturale ale linii. Realizarea unei multitudini de nuanţe 
este posibilă pe trei căi : a) selectarea linii de miel, oaia ti
nără sau oaie bătrînă, încît de la tundere, de pe diferite părţi 
ale corpului animalului; b) combinaţia diferitelor culori de 
lînă la maşina de dărăcit. Ţăranca româncă ştie deja, cu pre-
cizie matematică, ce nuanţă a unei culori obţine, după cantită
ţile ce intră în combinaţia cromatică. 

7) Mişcarea populaţiei a contribuit şi ea la apariţia unei 
mode cromatice. De exemplu, trei surori din Voineşti - Vas
lui s-au căsătorit în com. Vîrfuri judeţul Dîmboviţat Au adus 
cu ele textile specifice Jocului, care au influenţat cromatica 
localităţii irespective. 

8. In cojocărit şi marochinărie pătrund tot mai puternic 
unii înlocuitori capabili să suplinească în mod satisfăcător 
cromatica, rezistenţa şi preţul de cost al maşinii. 

9. In sfîrşit, nu trebuie neglijat nici factorul accident
impus de nerespectarea posibiJităţilor de vopsire. 

IV. In domeniul inventărilor şi inovaţiilor ornamentale 
constatăm patru momente distincte: 

1) Acţiunea de nivelare a ornamenticii, care la macaturi 
deja duce la unificarea motivelor pe întreg cuprinsul ţării. 
Sînt specialişti care consideră că acestea sînt „obiecte fără 
patrie". Termenul este impropriiit1, întrucît maoatul se înscrie 
in tematica ornamentală şi cromatică specifică ţării noastre. 
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2) Tendinţa de a se introduce în repertoriul ornamental, 
mai frecvent decît în trecut, a unor scene din viaţa catidiană. 

3) Moda lansată de „artizanii bllceni" care cutreieră sa
tele şi tîrgutile, punînd în circulaţie obiecte dubioase. 

4) Căutările fireşti ale creatorilor de frumos, căutări care 
pot fi mai mult sau mai puţin reuşite şi care vor continua în 
viaţă. 

Chiar dacă deocamdată pare prea îndrăzneaţă pentru u
nii purişti, ideea lui Ion Purcărea din Braşov de a ornamenta 
suportul de telefon cu căiuţi stilizaţi, traforaţi în scîndură de 
stejar cu rodurile de creştere „jucate" care îi conferă deja 
reuşite valente artistice, noi credem în generalizarea acestui 
obiect impus de necesităţi, iar Cornelia Nicolau şi Adela Pe
tre din Buzău trec prin filtru propriu ornamentele locale şi 
naţ~onale. 

în ~fîrşit sînl tot mai numeroase cazuriile eîind pe vasele 
de lut se modelează sau se desenează figurile glorioşilor vo
ievozi din trecut sau simboluri heraldice. Se modelează şi se 
desE'.nenză de asemenea, mai ales la Hurezu şi la Coşeşti -·-
Argeş, monumente de arhitectură tradiţională (case, porţi, 
troiţe, fîntîni) în timp ce olarii dîmboviţeni modelează vaze 
de flori ce amintesc de Turnul Chindiei sau plăci şi cahf P. 

cu chipuri de voievozi. lntr-un domeniu care vizea?ă ei.no
grafia muncitorească au apărut şi se dezvoHă tendinţe de 
strunjire sau turnare şi ajustare a unor lampioane ce amin
tesc d2 farurile maritime sa.u a unor bibelouri - mini.aturi 
ale monumentelor brân!C!llşien~ din Tg.-Jiu. Din :păc.ale, iace<Js
tă id2·2 a fost preluată iin m10d greşit şi de cooperaţie care nu 
execută obiecte de valoare artistică. 

V. Invenţiile şi inovaţiile funcţionale se manifestă dife
rit, fiind impuse de : 

1) Confortul sporit al contemporaneităţii a generat unele 
obiecte definitorii pentru arta populară actuală. Astfel, clupă 

generalizarea poliţei pentru aparatul de radio, care însă nu 
cunoaşte valenţe artistice, dar se inspiră din forma durnpio-
rulul u.adiţionaJ, pătrunderea masivă a telefonului în viaţa 
citadină a impus apariţia simulta1nă în judeţele Braşov şi Pra-
hova a suportului pari1etal pentru acest apa.ral. Structural el 
este acelaşi în ambele judeţe şi aminteşte de suportul p2Iltru 
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ghivecele de flori. bar în viz°iunea hraşoveanulu"i ion Purcă
rca el are unele ornamente preluate din tradiţia locală, în 
timp ce suportul ploieştean este mult prea încărcat. Oricum, 
ideea unei astfel de piese de interior este originală şi se în
cadrează perfect în definiţia obiectului de artă populară. Deci 
este privit cu unele rezerve de către unii tradiţionalişti, sîn
tem convinşi că el se va impune în viitor. 

Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre „lămpile" elec
trice executate din lemn strunjit, prevăzute cu un fundal din 
placaj traforat „pictate" în culori ţipătoare, nearmonizate, de 
prost gust, la care se adaugă o sticlă de lampă vopsită în ci
clameui, aJbastru, verde sau violet care au împînzit ţara. 

2) Dintre textile macatul este prima piesă textilă care 
„spar9e" limitele funcţionale, fiind folosit şi ca fată de masă 
şi ca husă de maşină, precum şi în recuzita unor obiceiuri 
tradiţionale: „căiuţei", turca, apoi ca scutec de nănaş5, cadou 
p2ntru soacră, etc., eto. 

3) Din domeniul ceramicii populare amintim oala de sar
male actuală, care se apropie de forma oalei industriale, for
ma aceasta fiind impusă de necesitatea folosirii ei la aragaz 
sau la plita electrică. 

4) Din judeţul Gorj !l'econstituie masa bătrtnilor satului cu 
locul special pentru căpetenie. Piesa a fost privită cu un spo
rit interes de specialiştii şi vizitatorii expoziţiei organizate în 
sălile Dallas la Bucureşti în vara .anului 198<1. 

Am jalonat o parte pin principalele constatări care se des
prind din analiza celor cinci ediţii ale Festivalului naţional 
,,Cîntarea României", precum şi a unor elemente stabilite în 
cercetările .de teren şi cabinet. Desigur, că în viitor vor apă
rea noi invenţii şi inovaţii care se impun a fi cunoscute şi 
stimulate pentru perfecţionarea pe mai departe a artei noastre 
popularie. · 
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