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IGLOO ANCHET~

Igloo: Asocia]ia Gaspar, Baltasar & Melchior a desf`[urat \n ul-

timii ani mai multe programe adresate copiilor, legate \n special

de me[te[ugul ol`ritului. Cum au condus aceste activit`]i c`tre

un manual cu [i despre patrimoniu, pentru ciclul primar?  

Adriana Scripcariu: Începând cu anul 2007, asocia]ia noastr` a

organizat diferite activit`]i pentru copii, dar [i pentru adul]i, pe teme

de patrimoniu. La început, da, a fost lutul. Aflându-ne într-un sat de

olari, ne-a preocupat transmiterea c`tre copiii locului a acestui ele-

ment de patrimoniu material, dar mai ales imaterial, local –

me[te[ugul ol`ritului. De la [coli de var` s`te[ti pentru copii pân` la

ateliere realizate la cererea unor institu]ii ca Ambasada Germaniei,

P&G sau RBS, am povestit [i înc` povestim tuturor celor interesa]i

despre posibilit`]ile creatoare ale argilei, despre utilaje, procedee,

forme, obiceiuri vechi. Din multele pove[ti [i din bucuria musafirilor

no[tri, mai ales copii, a luat na[tere în 2008 Prima mea carte despre

lut, literatur` de specialitate... pentru cei mici. Proiectul a crescut,

ideile [i partenerii s-au înmul]it. A[a s-au realizat tabere [i excursii

tematice despre patrimoniu. Am antrenat copiii în a observa, a pre]ui

[i a me[teri din bog`]ia de mo[tenire a fiec`rei zone care ne g`zduia:

Sibiel, {urde[ti, Bran, Curti[oara, Piscu, Vama Veche, Hurezi,

Mogo[oaia. A[a, de-a lungul anilor, a crescut zona de documentare [i

num`rul experien]elor care ne ar`tau cât de interesa]i sunt copiii de

patrimoniu atunci cånd le este expus potrivit [i atractiv [i cât de pu]ine

din aceste informa]ii le sunt transmise în cadrul programelor [colare.

A[a mi-a venit ideea de a concepe un manual [colar zonal Patrimoniu

Cultural [i am început cu jude]ul Ilfov, cel pe care îl cuno[team cel mai

bine. Este primul manual [colar zonal pe aceast` tem`.

Igloo: Primul loc \n care manualul va fi folosit este chiar {coala

Agatonia, o ini]iativ` independent` [i inedit` \nc` pe la noi. Po-

vesti]i-ne, v` rug`m, mai multe despre proiectul [colii. Cum

selecta]i copiii care particip` la cursurile/atelierele voastre?

Adriana Scripcariu: E adev`rat, totul a început în preajma {colii A-

gatonia, dar mai ales în familie. În discu]iile cu elevii, dar [i cu copiii

mei, am g`sit tonul potrivit [i am avut experien]ele cele mai

conving`toare despre posibilitatea de a transmite informa]ii despre

patrimoniu, aparent complicate, dar în fond atât de simple, c`tre acest

segment de vârst`. Agatonia este o mic` [coal` primar`, pe care am

înfiin]at-o în anul 2011 în satul Piscu. Acest proiect este rezultatul

nevoilor familiei noastre, destul de numeroas`, dar [i a dorin]ei de a

veni în întâmpinarea unei comunit`]i s`te[ti lipsite de [coal` primar`

aproape de cas`. Este un proiect social, o [coal` privat` care nu per-

cepe tax` de [colarizare. Sus]inem mica institu]ie de înv`]`mânt din

activit`]ile Asocia]iei, în principal workshopuri de me[te[ug pentru

toate vârstele. În prezent avem o clas` a II-a în care înva]` 5 copii, iar

în toamn` vom mai deschide o clas` I. 

Igloo: A]i discutat deja folosirea manualului [i de c`tre alte [coli?

Sunt profesorii deschi[i c`tre un astfel de curs op]ional? 

Adriana Scripcariu: În anul [colar 2012-2013, manualul nostru des-

pre patrimoniu este folosit la clas` în 14 [coli din Bucure[ti [i jude]ul

Ilfov. De inspirat, sper c` inspir` mai mul]i îndrum`tori, c`ci primul tiraj

al c`r]ii, de 1 000 de exemplare, este aproape epuizat. Am g`sit o mâ-

n` de profesori care au rezonat cu proiectul, dar sunt convins` c` ei

sunt mai mul]i. Majoritatea cadrelor didactice fac parte din acea

genera]ie care are înc` m`car o ancor` afectiv` la sat. Pentru noi,

aceast` ancor` conteaz` foarte mult. Aducându-[i aminte de copi-

l`rie, ei simt imediat gustul apei p`strat` în oal` de p`mânt, mirosul

plitei cu foc de lemne, simt preaplinul s`rb`torilor vechi, în care tot sa-

tul r`suna de colinde. Odat` aceast` tr`ire reg`sit`, drumul spre

inima lor e deschis. Acesta este entuziasmul ini]ial. De aici [i pân` la

implementarea manualului, trebuie trecut îns` prin rigorile adminis-

trative. Trebuie ca [i p`rin]ii copiilor s`-[i doreasc` acest op]ional.

Trebuie ca înv`]`torul s` ob]in` avizul de implementare de la

Inspectoratul [colar, pe baza documenta]iei pe care noi o punem la

dispozi]ie. Sper`m ca începând cu anul [colar 2013-2014 s` ob]inem

un aviz global din partea Inspectoratul Jude]ului Ilfov [i cel al ora[ului

Bucure[ti. Astfel, manualul va prezenta mai mult` credibilitate [i va da

mai pu]ine b`t`i de cap entuzia[tilor. Mai este nevoie îns` [i de o pre-

ocupare real` din partea celui care pred` dup` acest manual. Trebuie

discern`mânt pedagogic, abordare interdisciplinar`, dinamism, altfel

{coala Agatonia – patrimoniul pentru copii
{coala Agatonia este cel mai temerar proiect al Asocia]iei Gaspar, Baltasar & Melchior, \nfiin]at`

de familia Scripcariu – Adriana, istoric de art`, [i Virgil, sculptor, la Piscu, un fost sat de olari, din

apropierea Bucure[tiului. Din 2006, asocia]ia a ini]iat [i organizat numeroase proiecte de pro-

movare a patrimoniului cultural adresate în special copiilor, iar \n 2012 au reu[it s` editeze chiar

un manual op]ional cu aceast` tem`, pentru clasele III-IV. Manualul poate fi desc`rcat gratuit de

la adresa: http://patrimoniupentrucopii.piscu.ro, iar cei care doresc s` fie la curent cu istoricul [i

mersul proiectelor lor pot explora platforma online: www.piscu.ro.
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discern`mânt pedagogic, abordare interdisciplinar`, dinamism, altfel

spus, trebuie chef [i echilibru. În mâna unui cadru didactic blocat în

cli[ee [i scheme, acest manual poate deveni o arm` împotriva patri-

moniului. Este o corvoad` spre exemplu s` înve]i pe de rost informa]ia

propus`. Mânuit îns` cu tact [i cu o dragoste real` de copii [i patri-

moniu, el poate deschide un univers, poate construi o pasiune pen-

tru restul vie]ii [i mai ales poate fundamenta o atitudine civic`.  

Igloo: Ce tipuri de activit`]i vin \n completarea manualului pro-

priu-zis? Din experien]ele de pân` acum cu copiii, ce vi se pare

c` \i atrage mai mult?

Adriana Scripcariu: Pe lâng` informa]ia expus` cu multe imagini în-

so]itoare, propunem ca teme de lucru, de obicei, compuneri, schi]e

dup` obiective de patrimoniu material, micro-cercet`ri de tip antro-

pologic, rebusuri, toate la nivelul de în]elegere al vârstei. Comple-

mentar, propunem excursii tematice absolut necesare pentru a vedea

[i experimenta pe viu frumuse]ea patrimoniului. Copiii r`spund bine la

provoc`rile de tip me[te[ug`resc. În ultimii ani au trecut pe la roata

olarului, prin mijlocirea noastr`, nu exagerez, mii de copii. În 99% din

cazuri, copiii sunt cu totul fascina]i. Lucreaz` îns` cu pl`cere [i alte

mici obiecte me[te[ug`re[ti. Întâlnirea cu lemnul, cu lâna, cu culorile

sunt foarte pl`cute copiilor. 

Igloo: Care vi s-au p`rut cele mai frumoase/mul]umitoare reac]ii

sau rezultate din partea lor?

Adriana Scripcariu: Reac]iile care ne-au bucurat au început la Piscu,

unde de la an la an patricipan]ii la [coala de var` Lut Ars au fost mai

mul]i [i mai entuzia[ti. Evalu`rile pe care le-am f`cut la sfâr[itul cursu-

rilor mai lungi ne-au ar`tat c` fie [i într-o atmosfer` lipsit` de presiuni,

unde copiii au venit de pl`cere, cuno[tin]ele s-au sedimentat. 

Ace[ti copii, care nu [tiau nimic în urm` cu 7-8 ani despre istoria me[-

te[ugului din care au tr`it bunicii lor, îndeletnicirea cu care satul lor iese

din anonimat [i intr` în c`r]ile de art` popular`, au petrecut zile frumoase

cu b`trânii satului, cu lutul, cu pove[tile olarilor. Se întâmpl` uneori ca

abia în fa]a discursului nostru laudativ, noi care suntem „venetici”, str`ini

stabili]i în sat, ei, s`tenii din Piscu, s` sesizeze c` de]in înc` ceva de pre],

un foc care, din p`cate, încet, încet se stinge. Atunci când copiii exclam`

spontan în fa]a unor exponate de muzeu, atunci când sim]i c` ei încep

s` aprecieze patrimoniul, în aceste vremuri în care universul lor este atât

de asaltat de nonvaloare [i  produse ieftine de divertisment, atunci ai

speran]e c` efortul t`u poate rodi. O bucurie am avut [i în toamna tre-

cut`, cu prilejul unei expozi]ii de patrimoniu românesc în Italia, la

Pescara, unde am încercat s` contribuim la o imagine pozitiv` a comu-

nit`]ii imigrante române[ti. 

Igloo: Cât de dificil` este realizarea unor astfel de programe pen-

tru copii? Cine v-a fost al`turi [i cum v-a]i descurcat \ntre provo-

c`rile organizatorice, economice [i administrative? 

Adriana Scripcariu: Eu cred c` realizarea în sine nu este dificil`.

Depinde mult de disponibilitatea pe care o ai. Pentru mine, personal,

dificultatea, dar [i tot elanul au venit din coordonarea în paralel a mai

multe proiecte, dintre care, cel mai important, cel al familiei proprii,

destul de amplu. Atunci când rezonezi cu aceste lucruri [i te ocupi de

educa]ia copiilor, este imposibil s` nu sim]i c` este necesar s` le

transmi]i dragostea pentru patrimoniu. Eu am experien]a „omului de

ONG”, a unei echipe mici care se gospod`re[te [i este responsabil`

cu toate etapele unui proiect. La noi nucleul este familia. Am benefici-

at de câteva finan]`ri, unele mai simple, mai directe, altele în schimb

destul de anevoioase, ca demers administrativ. Am avut totu[i parte

de oameni care au în]eles, au apreciat preocup`rile nostre [i ne-au

sprijinit dup` puterile lor. Ne-a încurajat mereu arhitectul {erban

Sturdza. Muzeul }`ranului Român ne-a deschis por]ile [i 

ne-a ajutat cu informa]ii, imagini [i mai ales disponibilitate. Mai multe

ONG-uri locale, cu care am colaborat, câ]iva prieteni fotografi ne-au

acordat încrederea lor. Reu[ita proiectelor noastre [i curajul de a

merge înainte se datoreaz` acestor numeroase întâlniri. Pe cei care

doresc s` ini]ieze proiecte asem`n`toare îi încurajez [i le amintesc o

vorb` cu dus [i întors: cu bune [i cu rele, România este ]ara tuturor

posibilit`]ilor! Cu toate dificult`]ile administrative, cu tot golul legisla-

tiv, cu mult` indolen]` [i precaritate a conduc`torilor no[tri, mai exist`

[i mul]i sufleti[ti, mai exist` bun sim] [i mai exist` o mare [i nespus`

nevoie de frumos, la toate vârstele. 

Igloo: Care v` sunt planurile pentru 2013? Inten]iona]i, poate pe

termen mai lung, s` crea]i manuale dedicate patrimoniului [i

pentru alte zone? 

Adriana Scripcariu: Pentru 2013 avem planuri destule. Dorim s` ex-

tindem spa]iul [colii [i pe cel destinat atelierelor pe care le organiz`m.

Avem un proiect inedit, aproape gata de implementare: Caravana

Me[te[ugurilor, un atelaj mobil care cuprinde mai multe ateliere me[-

te[ug`re[ti, gata pentru peripluri [i participare la diferite evenimente.

Am început lucrul la dou` noi manuale Patrimoniu cultural: Jude]ul

Bra[ov [i Ora[ul Bucure[ti. Avem colaboratori în ]ar` care doresc s`

se ocupe de zonele unde tr`iesc [i lucreaz`: Funda]ia IUGA în

Maramure[ [i Asocia]ia ACTIS în jude]ul Timi[. Cu mult optimism, am

putea avea, la sfâr[itul anului 2013, patru noi manuale de patrimoniu.

Proiectul ar putea prinde astfel consisten]` [i în câ]iva ani am putea

Fo
to

g
ra

fii
: 

A
so

ci
a]

ia
 G

as
p

ar
, 
B

al
ta

sa
r 

&
 M

e
lc

h
io

r

54-63-ancheta  3/5/13  2:17 PM  Page 59


	Ancheta_igloo135 5
	Ancheta_igloo135 6



