
Un concept pe cât de simplu pe atât de 
puțin pus în practică, Școala din Muzeu 
se face vocea multor ani de lucru cu re-
sursele patrimoniului cultural și natural, 
puse în lumină de grupuri de acțiune 
organizate ad-hoc în mai multe zone din 
țară, care pledează puternic pentru va-
lorificarea acestor daturi locale în slujba 
educației și a bunăstării comunităților. 
La nivel de strategie națională, reconec-
tarea instituțiilor muzeale cu școala este 
o miză pentru care echipe de educație 
muzeală lucrează entuziast în unele lo-
curi din țară, realizând în ultimele dece-
nii progrese mari care aduc mai mult ele-
vii în muzee, într-un mod mai atractiv, 
mai asumat, mai rodnic. Școala din Mu-
zeu este însă un mod diferit de a înțelege 
atât muzeul cât și școala. 

Școala din Muzeu este un mod de interac-
țiune cu patrimoniul cultural și natural, 
un demers de autointegrare în realitățile 

acestui subiect, de experimentare, și acți-
unea de a capta energia complexă pe care 
patrimoniul o emană: poveste, experien-
ță estetică și practică. Școala din Muzeu 
are de a face cu ”a face”. Învățăm și în-
țelegem făcând, privind forma și dese-
nând-o, modelând, construind, punând 
în mișcare legătura primordială dintre 
gândire și manualitate. Este un mod par-
ticipativ de a relaționa cu patrimoniul, o 
prelungire a vieții acestuia prin  fiecare 
persoană care îl descoperă. 

Fiecare comunitate are o zestre care poa-
te fi adusă laolaltă și se poate transforma 
în izvor de experiență, cunoștințe și li-
ant cu generațiile de înaintași. Școala din 
Muzeu, în varianta Piscu, este un proiect 
pilot prin care facem proba celor de mai 
sus, într-o fostă comunitate de olari care 
își expune astăzi, chiar involuntar, re-
sursele de patrimoniu către publicul larg. 
Muzeul-Atelier Școala de la Piscu este 

locul în care exercităm Școala din Muzeu. 
Un spațiu cultural inițiat de profesio-
niști ai patrimoniului veniți din afara 
satului, pornit de la o colecție de arte-
facte locale și, mai ales, de la cercetarea 
antropologică a comunității. Un demers 
lărgit apoi prin diversificarea colecției 
de ceramică și un discurs aplicat despre 
tehnici tradiționale de construit cu pă-
mântul. O clădire care s-a făcut ”școală” 
încă dinainte de a se naște. Un proiect de 
arhitectură pornit de studenți, crescut și 
prin campanii de voluntariat, unde s-a 
învățat mult, un loc menit să se deschidă 
pentru educație. 

Școala din Muzeu este un concept 
bun de pus la lucru în orice comu-
nitate. Aduce consolidarea identi-
tății, experiențe formatoare, poate 
genera dezvoltare durabilă.

Ce este Școala din Muzeu?
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Școala din Muzeu – Piscu este un proiect  
susținut de Kaufland România în cadrul 
campaniei Implicarea face diferența, un slo-
gan în care și echipa Școala de la Piscu se 
regăsește întru totul. Cofinanțarea a venit 
în sprijinul acțiunilor de finalizare a clădi-
rii și de promovare a conceptului educațio-
nal Școala din Muzeu. Împreună cu echipa 
DC Communication, construim, probăm și 
predăm către lume o idee și un nou spațiu 
cultural. Câteva cuvinte cheie puse în faptă 
au sprijinit proiectul Școala din Muzeu. 

Voluntariat. A fost și rămâne o cale de 
a realiza proiecte îndrăznețe. Voluntaria-
tul în tandem cu învățătura au stat la baza 
acestui proiect, început ca lucrare studen-
țească de semestru și dusă la detaliu, tot 
probono de arhitectul Cosmin Pavel. Și vo-
luntariatul a fost un instrument de a pune 
în practică viziunea Școala din Muzeu. Vo-
luntarii au participat la diferite etape ale 
finisării construcției. Unii au spuns de la 
început că își doresc să învețe să folosească 
diferite materiale pentru a-și împlini mai 
apoi propriile proiecte. Au avut ocazia să 
experimenteze lucrul cu țigla transforma-
tă în paviment, contruirea unui perete în 

tehnica Light Straw Clay (un proiect cola-
teral cofinanțat de Ordinul Arhitecților din 
România), au participat la diferite etape de 
finisare a pereților comuni. Au fost ucenici 
și s-au descurcat excelent, luând experiența 
și lăsând în urmă părți de clădire finisate. 
Suntem mândri de voluntarii noștri – peste 
70 – de la elevi de liceu până la persoane 
aproape de pensie. Ne-am simțit încurajați 
de prezența lor.  

Campanie. Promovăm conceptul Școala 
din Muzeu și cu mijloacele tehnologiei, prin 
portalurile social media. Campania Dese-
nez/modelez patrimoniul cultural s-a desfă-
șurat de-a lungul a șase săptămâni și a pus 

în lumină o variantă simplă de împrieteni-
re a copiilor cu patrimoniul cultural. Por-
nind de la desenul unui obiect sau a unui 
detaliu de arhitectură, construim povestea 
ducând-o dinspre exemplu particular spre 
general. Astfel, reușim să decodăm familii 
de obiecte, stiluri de arhitectură, tehnici. 
Exemplele noastre au fost: un vas ridicat 
din colăcei în tehnică neolitică și decorat 
prin incizii, fațada Bufetului de la Șosea ,  
semnat Ion Mincu – monument-școală de 
arhitectură neoromânească, câteva coloane 
brâncovenești alese de la mai multe mo-
numente istorice, o fereastră Art Nouveau 
a unei case vechi bucureștene și Biserica 
Curtea Veche din capitală, un prototip de 

arhitectură post bizantină. Un alt tip de 
materiale video fixează eficient 3 discursuri 
despre Muzeul Atelier Școala de la Piscu în 
contextul Școala din Muzeu: despre clădi-
re, despre propunerile educaționale, despre 
evenimentul de deschidere oficială. Aces-
tea fac clare și ușor de răspândit informații 
de bază care configurează proiectul pilot 
de la Piscu. Un alt instrument al campaniei 
este chiar această foaie de ziar, suplimentul 
pentru educație, care se adaugă numărului 
3 al ziarului sătesc Piscu nostru și va ajunge 
la primele câteva sute de vizitatori ai Mu-
zeului-Atelier Școala de la Piscu. Fiecare 
nou spectator – de aproape sau de depar-
te – care rezonează cu propunerile noastre 
este bun câștigat în echipa celor care înțe-
leg importanța promovării patrimoniului 
în educație.  

Acțiune: În vara lui 2020, Școala de la Pi-
scu s-a făcut sâmbătă de sâmbătă oază de 
povești și meșteșugit la umbra nenumăra-
telor oale din colecția de ceramică de Pisc. 
Vizitatorii noștri au fost de obicei familii, 
bucuroase să iasă din oraș într-o excursie 
aproape în spațiu și totodată departe în 
timp. Vremurile olăritului de demult au 

Școala din Muzeu – Piscu, 
jurnal de proiect
În vara anului 2020, în plină pandemie, la Piscu, un fost sat de olari 
din vechii codri ai Vlăsiei, o mână de oameni entuziaști ridicau o 

clădire care, privită de la drum părea cu totul exotică. Era pe atunci 
un uriaș foișor pătrat, cu osatura toată din grinzi de lemn și spriji-
nit pe stâlpi din trunchiuri de salcâm, acoperit cu tablă fălțuită. Un 

foișor în care munca nu înceta decât seara târziu. Din mersul mașinii 
ori pedalând pe drumul satului, locul, în ansamblul său, era cel puțin 
intrigant... Din timp în timp, în fața clădirii erau parcate mai multe 

mașini semn că echipa zilei era mai mare. 

prins viață și s-au prelungit în lutul mode-
lat proaspăt la roată, iar obiectele preferate 
au fost transpuse pe plăci de linogravură 
și imprimate în tehnica cea mai simplă, 
presatul cu lingura. Florile și liniile colo-
rate s-au așternut cu veselie pe ghivece, cu 
pensula sau cu degetul. Câteva ore cu și 
despre olărit, în șopronul cu cuptor, cu mic 
cu mare, uneori până la lăsatul serii. Am 
probat cu succes un scenariu de educație 
informală și ne-am bucurat de bucuria vizi-
tatorilor noștri.  

Întâlnire: De-a lungul lunilor în care 
conceptul Școala din Muzeu s-a probat și s-a 
rotunjit la Piscu, am primit destule vizite, 
unele anunțate, altele inopinate. Au trecut 
prin clădirea în curs de finisare arhitecți, 
medici, profesori, studenți, corporatiști, ar-
tiști și alții. Povestea locului și ideile despre 
educație și patrimoniu au fost spuse de zeci 
de ori în șantier. Nivelul de interes a fost 
încurajator și impresiile puternice. Destui 
dintre musafiri au devenit spontan susțină-

tori ai proiectului. Pe lângă acestea, aproape 
de sfârșitul anului a avut loc o avantpremie-
ră a locului, la care au fost invitați voluntari, 
reprezentanți ai sponsorilor și partenerilor 
și alți prieteni ai proiectului. Au fost câteva 
ore pline de căldură și bucurie, iar expunerea 
a strălucit parcă mai tare, dăruindu-se pri-
vitorilor cunoscători. S-a lansat ziarul Piscu 
nostru nr.3 care povestește d-a fir a păr toate 
întâmplările fericite care au dus la nașterea 
Muzeului-Atelier Școala de la Piscu.  

 

Școala din Muzeu – Piscu rămâne 
un proiect în care am fost cu toții 
ucenici ai patrimoniului, generând, 
pe lângă rezultatele cuantificabile, 
o stare de spirit extrem de necesară, 
care sperăm să rodească în genera-
țiile care vin.
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În ultimele 2 săptă-
mâni ale lui ianuarie, 
o serie de evenimente a 
venit să pună în valoare și 
să facă un prim rodaj divers 
noului spațiu cultural din ve-
chiul sat de olari. Mizele și concep-
tul ”Școala din Muzeu”, elaborate în 
2020 cu sprijinul Kaufland România, au 
fost probate pe mai multe planuri împreună 
cu profesori, elevi, actori culturali, comunita-
te locală. Cu toții joacă roluri principale pe scena 
educației pentru patrimoniu. Toate acțiunile s-au 
armonizat într-o demonstrație în spiritul Declarației de 
la Piscu, document lansat în mod simbolic, în toiul pro-
iectului, în cadrul întâlnirii grupului România Tradițiilor 
Creative.

Declarația de la Piscu – Memorie pentru viitor. 
Patrimoniul cultural și natural sunt resurse che-
ie pentru educația din România secolului al XXI-lea.  
Să învățăm din înțelepciunea tradiției și să prețuim 
„zestrea Pământului”!

Partenerii acestui proiect au fost:  Muzeul Național al Ță-
ranului Român, Avenor College – între pionierii imple-
mentării educației pentru patrimoniu în România – , Radio 
România Cultural și Asociația Vasile Gorduz. Proiectul a 
fost cofinanțat de Ministerul Culturii. Iată un scurt jurnal 
al evenimentelor: 

Sâmbătă 23 ianuarie – Ziua Profesorilor

Astăzi, porțile Muzeului-Atelier Școala de la Piscu s-au 
deschis pentru un grup de profesori de la Avenor College, 
o școală vizionară, cu care colaborăm de ani buni pentru 
a aduce patrimoniul cultural în atenția generației școlare. 
Ne-am bucurat să-i ghidăm în explorarea spațiului și a ex-
punerii. La pas printre oale, am răsfoit împreună pagini de 
patrimoniu țărănesc, tehnici tradiționale de lucru cu pă-
mântul dar am pășit și în ateliere de artiști contemporani, 
prin expoziția fotografului englez Barry Lewis, Return to 
Romania 1990. Micul amfiteatru pătrat s-a făcut pentru 
prima dată masă rotundă pentru patrimoniul cultural. În a 
doua parte a întâlnirii noastre am plănuit viitoare descin-
deri cu elevii la Piscu dar și direcții de accesare a patrimo-
niului cultural în cadrul programelor de la școală. La final, 
profesorii au lucrat linogravuri, fixând în desen și puține 
cuvinte o secvență din atmosfera și gândurile zilei. 

Luni 25 ianuarie – Ziua Elevilor

Astăzi, 22 de elevi de la Avenor College au explorat Mu-
zeul-Atelier Școala de la Piscu. Împărțiți în 2 echipe, co-
piii au chestionat expunerea de ceramică, desenând și 
formulând întrebări cărora le-am răspuns împreună în 
micul amfiteatru pătrat. Linogravurile cu obiectele pre-
ferate vor rămâne să le amintească de acest loc, de acest 
timp și de vremurile vechi ale olăritului. În expoziția 
temporară ”Return to Romania”, semnată Barry Lewis, 

copiii au avut 
prilejul să vadă un 

portret de tinerețe al 
lui Horia Bernea și să 

facă legătura între ima-
ginea pictorului și opera sa 

cea mai cunoscută, Muzeul Ță-
ranului Român, pe care toți îl cu-

nosc. Și așa, din frânturi de imagine 
și informație, o vizită la muzeu aduce 

piese noi în marele puzzle al cunoaște-
rii, la care copiii și profesorii lucrează ani, 

mulți ani. 

Joi 28 ianuarie – Întâlnire cu fotograful 
englez Barry Lewis

Ziua de azi a fost marcată de întâlnirea cu fotograful en-
glez Barry Lewis, autorul expoziției ”Return to Romania 
1990”, inițiată de Școala de la Piscu și panotată în prezent 
în Muzeul-Atelier de la Piscu. La începutul zilei, artistul 
a fost prezent cu un interviu la Radio România Cultural, 
în emisiunea ”Orașul vorbește”. Barry Lewis, a răspuns cu 
entuziasm întrebărilor reporterului Francesca Rusu, des-
chizând fereastra către România primelor luni ale lui 1990, 
când descoperea cu fascinație atelierele a 20 dintre cei mai 
importanți artiști ai vremii. 

Întâlnirea a continuat în jurul prânzului, pe zoom, când in-
terlocutorii și ascultătorii lui Barry Lewis au fost liceeni și 
profesori de la Avenor College. Împreună cu ei, firul poves-
tirilor a mers din atelierele artiștilor prin sate, în plină aven-
tură. Barry a încercat să explice fascinația care l-a făcut să 
fotografieze 6 ani la rând România, preferând-o în fața altor 
țări balcanice. Misterul, deschiderea și căldura oamenilor 
pe care i-a întâlnit, momentele tensionate și periculoase, 
bucuria regăsirilor pe tărâmul artei, acolo unde comunica-
rea nu are nevoie de traduceri, toate l-au legat profund de 
România. Uneori, istoria recentă pare mai greu de înțeles 
pentru copiii noștri decât cea îndepărtată. Depinde de noi, 
părinți și profesori, să le deschidem ochii la prețul libertății 
în care s-au născut și care le pare acum cel mai firesc și de 
la sine înțeles lucru. 

Vineri 29 ianuarie – România Tradițiilor 
Creative – Declarația de la Piscu
Astăzi la Muzeu-Atelier Școala de la Piscu a avut loc prima 
întâlnire din 2021 a grupului România Tradițiilor Creative, 
o familie de instituții preocupate de punerea în valoare a 
patrimoniului cultural și natural în context contemporan.  
Și, mai mult, un grup de oameni entuziaști, care iubesc și 
cu fapta, nu doar cu vorba moștenirea culturală și bogăția 
naturală. Parte prezenți fizic, parte on line, am reluat gân-
durile coapte împreună în anul trecut, trasând cu optimism 
direcții pentru viitor. În centrul atenției noastre a fost edu-
cația, pentru care am aderat împreună la Declarația de la 
Piscu, imprimată la presa de gravură din Muzeu, la sfârși-
tul întâlnirii noastre. Este o țintă pe care ne-o propunem 
pentru timpul care vine. Împreună formăm o rețea menită 
să protejeze, să pună în lumină și să constuiască durabil 

Zilele Culturii Naționale 
2021 la Muzeu-Atelier 

Școala de la Piscu
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pornind de la valoare patrimoniului cultural și natural din 
România.  

Sâmbătă 30 ianuarie Ziua porților deschise 
pentru comunitatea de la Piscu 

La Muzeu-Atelier Școala de la Piscu, porțile au fost deschise 
pentru locuitorii satului. A fost surpriză pentru mulți dintre 
cei care au urmărit de la drum dinamica ultimului an și ju-
mătate, când peisajul câmpului s-a schimbat. A fost emoție 
pentru cei care și-au regăsit rude în fotografiile în mărime 
naturală sau au recunoscut obiecte lucrate de mânile pă-
rinților și bunicilor în expunerea dedicată memoriei comu-
nității de olari. A fost bucurie pentru nașterea acestui loc 
care vorbește despre istoria și identitatea lor. De-a lungul 
a 4 ore au fost prezenți 10% dintre locuitorii satului, de la 
vârstnici la copii. Ca în fiecare întâlnire tihnită cu generația 
vârstnică a satului, am aflat și de astă dată noi informații 
vechi, venite din timp de la bunicii bunicilor de azi. Le vom 
povesti la rândul nostru în ghidajele pe care le pregătim 
la Muzeu. Dorim să hrănim mândria locală și să întărim 
legătura între comunitate și Muzeul-Atelier Școala de la 
Piscu, o inițiativă neobișnuită încă pentru un sat. 

Duminică 31 ianuarie  Lecția de Patrimoniu 
– Ceramică 
Pentru cei care ne sunt aproape online, din țară sau din 
diaspora, am lansat Lecția de patrimoniu – Ceramică 01 – 
Abecedar de ceramică țărănească din România. Este debu-
tul unei noi serii Lecția de patrimoniu, un proiect prin care 
dorim să aducem patrimoniul cultural în atenția elevilor, 
profesorilor și părinților, într-o variantă potrivită perioa-
dei pe care o traversăm. 

Dacă prima serie Lecția de patrimoniu a fost dedicată Bu-
cureștiului, pornim de astă dată prin sate, în lumea fasci-
nantă a oalelor de lut, alături de Maria și Adriana Scrip-
cariu. Trecut și prezent, forme, funcțiuni, decor, sate și 
muzee. Cum se lucrează vasele de ceramică în varianta 
tradițională, țărănească. Privim, cugetăm, desenăm, des-
coasem munca și sufletele multor generații de olari care 
ne dăruiesc încă frumusețe. Pe muzică de Trei Parale și 
Ansamblul Anton Pann. 
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