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De ce un muzeu la Piscu?

De ce un muzeu la Piscu? Iată o întrebare legitimă pentru un sătuleț
care poate părea marginal. O margine de județ, un capăt de drum,
într-o potcoavă de lac și pădure. De
obicei, oamenii s-au mobilizat să întemeieze muzee și alte instituții de
cultură mai mult la oraș, în mijlocul
lumii, sub lumina reflectoarelor, în
agoră. Oare care sunt condițiile și ce
stele trebuie să se alinieze ca să fie
posibilă nașterea unui muzeu?
Pentru întemeierea unui muzeu,
e nevoie în primul rând de o scânteie de gând. Gândul fondator. Acesta
s-a născut, în cazul nostru, la întâlnirea cu o încărcătură de patrimoniu cultural de netăgăduit și cu valorile adormite ale unei comunități,
pe care le-am descoperit în timp.
E straniu dar constatat tipic, că un
ochi venit din afară vede mai limpe-

de profilul unui loc. Desigur, o idee
fondatoare poate surmonta în unele
situații chiar existența unui patrimoniu, dar, în cazul nostru, descoperirea acestui potențial ascuns, pe
care l-am simțit aducător de valoare
din multe perspective, ne-a făcut să
ne considerăm pur și simplu datori
să pornim în această aventură.
Piscu este o veche vatră de olari,
menționată în toate compendiile dedicate ceramicii din România. Din
perspectivă zonală, a fost satul cel
mai ancorat în această meserie din
raza Bucureștiului; era, practic, o
comunitate specializată, în care firescul era olăritul iar excepție erau
cei foarte puțini care nu se ocupau
cu meșteșugul. Dovadă stă faptul că
a rămas singurul sat din jurul capitalei în care se mai produce încă
ceramică țărănească, fie și puțin și

sporadic, locul care mai păstrează
încă în așezarea gospodăriilor semnele tipice vetrelor de olari. În ciuda apropierii sale de capitală – cu
muzeele sale de etnografie și centrul universitar – satul a fost prea
puțin cercetat, oferind astfel un teren aproape neatins preocupărilor
nostre etnologice, etnografice și de
istorie orală. Mai mult, generația
vârstnică a satului a gustat din plin
viața cu meșteșugul și vremurile de
apus ale satului patriarhal, putând
împărtăși amintiri care vin de la începutul secolului trecut, de la bunicii octogenarilor de azi.
Cu alte cuvinte, un combustibil
generos care a captat scânteia de
gând a fost și rămâne resursa primă,
istoria îndepărtată și recentă a acestei comunități. De aici, întrebările
și preocuparea s-au extins către tot

ce înseamnă folosirea tradițională a unei resurse naturale de când
lumea, pământul, cu tot ce poate
aceasta aduce înapoi civilizației
noastre contemporane.
De ce un muzeu la Piscu? Duhul
locului la întâlnire cu gândul fondatorilor au cerut-o. Au mai cerut-o
și numeroșii vizitatori care au trecut pragul satului în ultimii 15 ani
în căutare de agrement cultural și
care, prin prezența și entuziasmul
lor, au confirmat intuiția inițială,
aceea că Piscu are experiențe benefice de oferit. Oare se pot fonda,
pe aceleași principii spații culturale în alte comunități? Fără îndoială,
da! Este nevoie însă de scânteia de
gând la întâlnirea cu un patrimoniu
– preexistent sau adus la lumină de
creativitatea unui fondator.
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Cuvântul arhitectului
De la gândul fondator la clădire, drumul poposește
generos în mintea, atelierul și pe planșele
arhitectului. O clădire menită să fie spațiu cultural,
loc de învățătură dar și atelier este o intersecție
de funcțiuni incitantă pentru un arhitect. Dacă
arhitectul rezonează și cu sfera materialelor și
tehnicilor tradiționale și iubește formele de lut
al căror receptacul este menit să-l creeze, atunci
misiunea sa devine un traseu inițiatic, încărcat
afectiv și aducător de experiențe dorite. Proiectul
Muzeului-Atelier- Școala de la Piscu s-a născut ca
lucrare studențească, la grupa arhitecților Ștefan
Ghenciulescu, Cosmin Pavel și Mihnea Simiraș.
Macheta și planurile generale ale clădirii au fost
un proiect de an pentru grupa de studenții care
au participat în mai multe rânduri la acțiuni de
cercetare a fondului construit existent la Piscu,
de la case țărănești din prima parte a secolului
al XX-lea la construcții contemporane. Din acest
punct, frâiele proiectului dus la final au fost
preluate de arhitectul Cosmin Pavel, implicat
pro-bono în acest demers. Cosmin Pavel a dus
toată munca de echilibrare și aducere în termeni
practici a ideii inițiale, asigurând și consilierea
permanentă pe șantier, în toate etapele de
construcție. Pentru că l-am simțit bucuros de ce
a ieșit, l-am invitat să aștearnă pe hârtie câteva
gânduri.

Gânduri despre muzeu, de vorbă
cu arhitectul Cosmin Pavel
A.S. Povestește-ne te rog mai pe larg despre conceptul
clădirii.
C.P. Un muzeu, orice muzeu trebuie să fie un loc de inspirație,
un loc transfigurant prin lecția pe care, în chip de dispozitiv
condensator de memorie, o adăposteste, dăruind-o celor ce
îi parcurg sălile. Ca păstrator și developator de timp consumat, revolut, muzeul trimite la arhetip, la un model primar
ca fiind ceea-ce-stă-la-început. Așadar muzeul nu propune,

deschizând, doar un spatiu al memoriei ci și un timp ce se
actualizează prin accesul la logosul artefactului care mărturiseste, dezvăluind o lume inactuală. Muzeul de la Piscu are,
mai mult poate decât alte muzee, șansa instalării într-o depărtare față de oraș, într-o vădită izolare care îl așează deja,
chiar înaintea întrupării sale, într-un loc ales, protejat și aș
spune chiar proteic, într-un spațiu larg, menit să fie centru.
Mai este lumea lutului, a olăritului, a unei faceri care în toată
banalitatea și modestia ei trimite fără rest la acte întemeitoare, la facerea lumii și a omului. Vasul poartă cu sine materia
și metafora creației, dar înmagazinează și schemata spațiului
arhitectural – golul dinăuntru ca temei teleologic, ce se naște
în centrul materiei care se lasă modelată, atinsă și cumințită
către margini, încremenită ca limită dintre afară și înauntru.
Un alt lucru la care am reflectat a fost filiația arhitecturală,
modelul potrivit pentru clădire. Cel mai la îndemână ar fi fost
emanarea lui din arhitectura rurală, din casa veche a satului
de câmpie, etc. Totuși scara lui, alta decat cea a umilei case
rurale, prezența sa voit magnanimă, grăitoare și monumentală – toate acestea calități de dinainte de proiect - îl descalificau pentru o pură inspirație edulcorantă din folclor.
Pe toate aceste „pietre de temelie” s-a profilat conturul necesar autonom, central, întemeietor și implicit stabilizator al
clădirii ca fiind radical altceva decât substanța construită a
satului.
Îndepartat de la drum, înălțat pe un soclu de pământ, el dă
seama în primul rând de propria logica : o incintă patrată
de coloane de lemn repetată omotetic, la pas egal, dinspre
margine spre centru, scăzând convergent către stâlpul unic
din centru - ridicat pragmatic spre a ține culmea acoperișului. Angajat tipologic în binomul atrium – portic perimetral
muzeul iși ancorează centrul ocupându-l (antidogmatic) și
iși suspendă limita către exterior, exhibându-și structura
scheletală.
A.S. Cum dialoghează materialele, ca generatoare de
formă și, în egală măsură, făcându-se casă a unui discurs despre tehnici tradiționale de lucru cu pământul ?
C.P. Clădirea aceasta este tributară logicii tectonice, a încleștării pieselor de lemn, ce a urmărit frust, judicios, fără
exaltări ale nodurilor, dispoziția elementelor în tramă.
Lemnul se arată în două aluri complementare ce stabilesc
(vreau sa cred) un dialog tăcut. Prima alură este cea a lemnului-trunchi, netrecut prin lamă, neîndreptat și ne-standardizat, purtând încă semnul contingent al pădurii, accidentalul
creșterii sale. A doua alură este cea geometrizată, introdusă
în dimensiune, plăcută logicii curente și ingineriei. In cele
doua ipostaze- naturala și industrială - lemnul e dispus alternant – în afară coloanele-trunchiuri ale porticului, pe limita
vitrajului și mai la interior stâlpii 20x20, la centru o felie de
stejar cu o istorie acvatică. Și tipul fundării urmărește logica elementelor și firea lor – stâlpii au fundații inginerești,
trunchiurile sunt arse, și batute în gropi. Paradoxal e puțin
lut inplicat în edificarea muzeului. Pardoseala sălii mari de
jos e din piese vechi de țiglă cu varf ascuțit, adusa din Tara
Bârsei, așternută și șlefuită. Peretele concav al scării e din
paie legate cu pământ, bătute în cofraj. În interior, la baza fiecărui stâlp de lemn, într-un mic șanț jur-împrejur veghează
apotropaic figurine de lut, modelate cu un gest metonimic,
ceas de ceas în ultimii ani de viață de Dumitru Constantin,
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unul dintre ultimii olari din Pisc. Prezența aceasta discretă,
totusi semnificativă a pământului ars într-un muzeu dedicat
ceramicii, contrazicând poate prejudecata inspirației implicite din geometria formală a olăritului și a vasului, fie cea
a unei edificari din pământ, constituie în economia facerii
muzeului, alături de scoaterea din apele lacului a stejarului
ce s-a facut stâlp și masă, stratul diafan al întamplărilor potrivite.
Toate cele de mai sus țin aici loc de ...concept, căci, nu-i așa,
o arhitectura nu trebuie să pornească de la concept ci să conducă la concept.
A.S. Cum a fost colaborarea cu sculptorul Virgil
Scripcariu?
C.P. Deși puțin timorantă la început (recunosc) colaborarea
cu Virgil a intrat iute pe un făgaș bun, în care intuițiile noastre
s-au încurajat reciproc și au completat sau chiar au amendat
pe alocuri proiectul, care a constituit pentru amândoi o instanță și un spațiu al dialogului.
A.S. Cum te regăsești în acest proiect, în ce măsură
simțiți o împlinire la punerea în operă, ce aduce acest
proiect în spectrul clădirilor la care ai contribuit ca arhitect?
C.P. Sunt rare șansele de a primi ca arhitect o astfel de chemare, de a avea o asemenea temă reală de reflecție și mai ales
de a putea fi martor apropiat al realizării sale. Bucuria de a
vedea muzeul apropiindu-se de momentul fericit al deschiderii sale este evidentă și nu poate fi lesne transcrisă. Proiectul
acesta, ținând cont și de modul special în care a început, de
întâlnirile pe care le-a găzduit, de clipele de încântare pe care
mi le-a dat, ocupă un loc central în practica ultimilor ani și a
constituit pentru mine un topos hrănitor ce a luminat în negura instalată pandemic în lumea noastră.
E de știut că mersul muzeului de la Piscu a fost în atenția
unui grup de arhitecți prieteni. Mai mulți dintre ei au trecut
pe aici, unii au și contribuit cu muncă voluntară . Între aceștia: Marius Miclăuș, care ne-a dăruit o săptămână la timpul
de început al ridicării stâlpilor. Între cei cu care am dialogat în și despre clădire, Dorin Ștefan, Iulia Stanciu, Johannes
Bertleff, Alexandra Mihailciuc, Teodor Frolu, Cristian Bălan,
Cristian Boltres, Domnica Vișan, Matei Stoian. Un sprijin
constant și cea mai altruistă încurajare am primit-o de la
arhitectul Șerban Sturdza, care ne-a vizitat periodic oferindu-și experința și gândurile pentru laboratorul nostru de
lucru. Pe arhitectul Șerban Sturdza l-am cunoscut în urmă
cu destui ani, prin 2003, când locuiam încă în București și
n-aveam habar de ce avea să ne aducă mutarea la sat. În
timp, am legat mai multe colaborări, el însuși fiind la cârma
unui proiect de reînsuflețire a unei vechi reședințe boierești
de familie, la Țibănești/Iași, pe care a transformat-o într-un
spațiu cultural în folosul comunității locale și a unei comunități mai largi de iubitori de meșteșug și artă. Arhitectul
Șerban Sturdza ne-a fost alături, la Piscu, din primii noștri
ani aici și ne-a încurajat mereu în proiectele noastre. Este
un mare iubitor de ceramică, crescut într-o casă-muzeu, în
atmosfera țesută din obiecte și gânduri de bunicul său Barbu
Slătineanu, colecționar pasionat, cel care a alcătuit primul
compendiu despre ceramica românească și a predat primele
cursuri universitare la București, pe această temă. Pe la jumătatea lunii noiembrie 2020, arhitectul Șerban Sturdza ne-a
vizitat la muzeu. A fost timpul când am apucat să legăm câteva gânduri proaspete, la întâlnirea cu clădirea și ambientul generat de artefactele expuse.

De vorbă cu arhitectul
Șerban Sturdza
A.S. Ce credeți despre ideea unui astfel de muzeu-atelier-școală, într-un fost sat de olari?
Ș.S. În România se petrec evenimente importante din când
în când, aș vorbi aici despre trei lanțuri de evenimente: unul
ar fi fenomenul librăriei și aș aminti începuturile, de la librăria-stand, unde nu puteai să atingi cartea, la extraordinara Librărie Noi de la Dalles, apoi Humanitas și fenomenul
Cărturești, care pur și simplu au schimbat fața unei instituții foarte importante. Alt fenomen interesant ar fi Muzeul.
Gândiți-vă ce a însemnat MȚR-ul, pe vremea lui Horia Bernea
și cum în perioada aceea, după ce se confiscaseră și se desființaseră o serie întreagă de muzee, Bernea, cu harul lui și cu
echipa pe care a condus-o, au putut să determine o serie întreagă de oameni să facă donații, să aducă către un muzeu de
stat obiecte valoroase și să pună laolaltă un muzeu genial care
a fost recunoscut internațional și care trebuie să continue.
Gândiți-vă apoi și la Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului.
Există deci o mișcare în muzeele noastre, în România, care
probabil că va fi foarte importantă în timp. Ultimul fenomen
de care doresc să amintesc este cel al școlilor – într-un sens
mai larg - și aici aș aminti câteva dintre ele, extraordinare fiecare în felul ei, Școala de la Bunești, Școala de la Piscu și eforturile Pro Patrimonio și Batem fierul la conac de la Țibănești.
E vorba de un concept muzeu-atelier-școală uluitor dar care a
pornit de la școală-muzeu-atelier sau de la atelie-școală-muzeu... muzeul e ultimul element în ordinea generării organice,
în timp, a conceptului. S-a dezvoltat încet-încet de la viziunea
pe care familia Scripcariu a avut-o cu ani în urmă când și-au
pus locuința la dispoziție și au putut să construiască o instituție care funcționează, e respectată și are rezultate atât de
bune încât până la urmă să reușească să genereze un loc mai
amplu, acest Muzeu-Atelier-Școală. Nimic mortificat în expunere și utilizare. Mai devreme sau mai târziu sunt convins că
acest model va genera și va rodi fie și cu licențe, cu deosebiri,
cu tot felul de mutații. Este o sămânță care a putut fi semănată într-un loc formidabil. Iată cum un fost sat de olari, Piscu,
poate să devină, din nou, un sat vestit. Vestit pentru mulți
oameni care vor să-și educe copiii ca lumea. Muzeul este doar
cadrul, ceea ce asigură o ambianță și este, de fapt, locul în
care poți să generezi unealta. Unealta pentru mine este atelierul care se va dezvolta; am convingerea că se va dezvolta pentru că avem garanția și dovezile pe care le-au arătat Virgil și
Adriana la ei acasă, în atelierul de acolo. Iar școala e demersul
pentru care consider că merită să apreciezi și să sprijini efortul tuturor acestor oameni care s-au implicat benevol. Școala
mi se pare, până la urmă, ținta.
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A.S. Din perspectiva arhitectului, cum găsiți clădirea proiect, materiale, realizare?
Ș.S. Aici sunt în domeniul meu – asta nu înseamnă că am
neapărat dreptate în ceea ce spun – totuși, afirm cu convingere câteva lucruri. Clădirea, în primul rând, are suflu. Este
o clădire care îți produce stupoare. În fața oricărui lucru bun
în arhitectură, bun și frumos, privirea simte să stăruie îndelungat, să nu treacă peste și să se minuneze de multe ori
încercând să aprofundeze obiectul studiat. Este un proiect
minunat. Este original, extrem de original, o să vă mire, și,
în același timp nu poți să spui că nu e tradițional. Arhitectul
pe care n-am să-l menționez pentru că este de o discreție remarcabilă și nu vreau să calc peste această dorință a lui, este
un personaj de excepție și, prin felul cum a știut să coopereze
cu un sculptor – Virgil Scripcariu –, a dovedit inteligență
și foarte mult talent, poate și o politică extrem de rafinată.
Rezultatul este după mine unul care merită premiu pentru
arhitectură și respect. Pentru mine este una dintre clădirile
reper din România și mi se pare extrem de utilă. Cred că
arhitectul care a lucrat promite și îi doresc energie și continuitate în ceea ce face. Din punct de vedere al proiectului și
al felului cum a pornit el, cu un sprijin puternic din partea
unui grup de studenți și a profesorilor din școala de arhitectură, iarăși mi se pare un exerițiu remarcabil, iar finalizarea
lui este extrem de importantă pentru o generație întreagă de
oameni din profesia noastră. Materialele - și tradiționale, cu
totul bio degradabile – lut, paie, lemn – dar și moderne, alcătuiesc o simfonie extrem de valabilă. La Piscu ai ce învăța.
Eu cred că este o lecție care va trebui predată la fața locului
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suri inedite. E de învățat aici. Aș vrea să spun că opțiunea
pentru planimetrie, porticul de jur împrejur cu acei stâlpi
neregulați din salcâmi crează un filtru formidabil față de tot
ambientul din jur și că este o formulă extrem de inteligentă
care dă monumentalitate rămânând în același timp de un
bun simț absolut. Mai adaug despre partiul de arhitectură că
stâlpul ca element de compoziție și planul central cu patio în
mijloc sunt o formulă fără greș. Transmite monumentalitate,
ordonează ierarhic locul și fac din aceast edificiu o clădire
clasică, absolut clasică, pusă într-un limbaj tradițional, într-un sat periurban Bucrueștiului. Ar trebui la un moment
dat comentat și din perspectivă urbanistică.
A.S. Oare cum ar fi văzut bunicul dvs., profesorul Barbu
Slătineanu, un asemenea demers?
Ș.S. Eu cred că Barbu Slătineacu care era un om activ, care
lucra și el cu mâna lui atât cât putea (era o persoană cu multe
boli de care trebuia să se îngrijască) ar fi văzut demersul făcut
la Piscu ca pe ceva firesc, natural. Trebuie să vă spun că Barbu
Slătineanu și Alexandra, soția lui, cunoșteau foarte bine satul
și erau cumpărători asidui, neplipsiți de la Târgul Moșilor, de
unde cumpărau ceramică de Piscu, cu zecile de piese în fiecare an. Apoi făceau selecții pentru colecția lor iar eu care mă
ocupam de depozitul lor de ceramică cunoșteam foarte bine
ierarhiile pe care le stabileau, felul în care își alegeau piesele
și simpatia pe care o aveau pentru acest sat și oamenii de aici.
Aș aminti încă un lucru. În strada Obedenaru nr.3, unde era
colecția lui Barbu Slătineanu, un muzeu de familie, existau și
cursuri. Fiind un om destul de bolnav, cum am spus, era silit

departe, cere dezvoltare în continuare. Nu te mai poți opri.
Din punctul ăsta de vedere Scripcarii au făcut întâi o familie,
apoi un atelier, apoi o școală. Consider obligatoriu ca societatea să-i susțină. Dacă până acum au fost lăsați singuri și
au făcut totul așa cum s-au priceput cu mâinile lor, cred că
e momentul ca să fie suținuți. Trebuie construită o rețea de
educație. Pentru asta e nevoie de mai multă forță și buget
decât ce au avut ei, la Piscu, și cred că societatea ar trebui să
susțină nașterea unei astfel de rețele de educație în țară. Să
fie diversă dar solidă. Cred că urgența este un factor important pentru că în cazul acestui muzeu și atelier, colecționarea,
punerea la adăpost, cunoașterea ceramicii sunt lucruri care
dacă sunt făcute repede și atent se evită pierderile. În fond,
noi suntem într-o perioadă în care investigarea țării, discuțiile
cu oamenii vârstnici, care știu multe, trebuie făcute repede.
Culegerea de date, fișarea, cercetarea sunt poate printre cele
mai interesante meserii care ar trebui încurajate. Din punctul acesta de vedere mie mi se pare că Școala de la Piscu ar
trebui să devină o instituție recunoscută. O mică paranteză
acum. Există în zonă colecția Radu Dumitriu care va genera
iarăși stupoare și interes. Există multă lume care se preocupă
în țară de lucrurile acestea, nu numai de colecționare ci și de
punere în valoare și, până la urmă, de educație. Toate ar trebui încurajate. Eu cred că este momentul să se declanșeze un
sistem care să lege trecutul, prezentul și viitorul și că Muzeul
– Atelier - Școala de la Piscu ar trebui să devină navă amiral
în această acțiune, din simplul motiv că a dovedit până acum
că demersul e sufiecient de complex, suficient de rapid și cu
rezultate incredibile, în tot ce a pornit.

Macheta clădirii, Muzeu-Atelier
Școala de la Piscu, realizată de
studenți și cercetată de copiii satului,
la lansarea cărții Oale de Pisc,
septembrie 2016. Această machetă
a fost pentru noi un instrument
excelent de persuasiune la întâlnirea
cu potențialii sponsori. Obiectul
capta imediat atenția, convingea și te
ajuta să-ți desfășori povestea.

să stea mult în casă; își ținea cursurile de ceramică pentru
studenții de la Belle Arte, aici, dintr-un fotoliu, așa că iată, era
un cadru arhitectural și ambiental, muzeul în sine, iar școala
se făcea în muzeu. Era un loc viu și mai era ceva. Era și un atelier de sculptură, pentru că Alexandra Slătineanu era sculptor,
așa că iată și atelierul, imediat alături. Acolo se reparau cioburile, acolo se discuta de arheologie și descoperirile în relație cu
istoria ceramicii în România, acolo se scriau cărți și se făceau
cursuri. Cum să nu vadă cu ochi buni Barbu Slătineanu un
astfel de demers! Este evident că Barbu Slătineanu ar fi fost
unul dintre susținători și ar fi continuat aici ceea ce îi plăcea
cel mai mult în viață.
A.S. Cum simțiți legătura trecut-prezent-viitor la
Muzeul-Atelier-Școală de la Piscu?
Ș.S. Orice lucru care a ajuns până într-un anumit punct de
maturitate – care s-a atins la Piscu, cred eu – trebuie dus mai

Ș.S. În primul rând încântare. Vin aici, îl văd, nu pot să nu
fac fotografii, nu pot să nu mă minunez și să încerc să rețin
anumite lucruri care mă vor ajuta să gândesc alte proiecte. În
același timp mi se pare uluitor câtă încredere zilnică a putut
să aibă familia Scripcariu în momentul când, cu ani în urmă,
au început acest demers. Gândiți-vă cine a avut ideea, cine
a făcut proiectul, cine a construit acest proiect, cine educă.
Dați-vă seama că e vorba de o mână de oameni, în jur de 10,
și că toți mai mult sau mai puțin coorodnați, generează minuni. Mie mi se pare că fenomenul acesta trebuie întreținut.
Ansamblul acesta înseamnă pentru mine că trebuie să-mi văd
de treabă și să fac și eu câteva lucruri în care azimutul să fie
ceea ce au reușit cei de la Piscu sau prietenii mei de la Bunești
sau alții din Transilvania care reușesc lucruri formidabile.
A.S. Vă rog, un gând pentru locuitorii satului.
Ș.S. Cunosc destul de puțin satul, aș spune că îl cunoșteam
mult mai bine acum 40 de ani când mă ocupam de depozitul de ceramică al bunicului meu și când făcusem hărți cu
toată România pentru centrele de olărit. Ce cred acum este
că administrația publică ar trebui să sprijine în mod inteligent această întreprindere care se naște și ar trebui s-o facă
în mod profund, adică probabil cu un buget anual, probabil cu
publicitate dar și un fel de a te comporta vis-a-vis de acțiunile
din sat, așa încât să se genereze continuitate. Ce vreau să
spun... există persoane care venind în sat și cumpărându-și
parcele pentru case, sunt influențați de ceea ce se întâmplă
În toamna lui 2019 se ridica osatura
clădirii și stâlpii porticului, deveniți
hotărâtori pentru aspectul fațadei.
În etapa machetă nu știam cum vor
fi acești stâlpi și nici nu gândeam
că vom avea șansa întâlnirii cu
trunchiurile de salcâm, care exprimă
atât de bine legătura cu vechea
arhitectură țărănească. Trunchiurile
au fost donate de Fundația AldeaTudorache. Le-am așezat, asemenea
țăranilor de demult, în gropi simple,
cu partea îngropată carbonizată la
suprafață și smolită.

A.S. Cum vedeți rostul acestui nou spațiu cultural?
pentru multe generații de studenți și arhitecți și cel puțin
eu, mă simt obligat aici să mulțumesc, pentru că de câte ori
am ajuns acolo am avut ceva de învățat, iar ceea ce m-a surprins cel mai tare este o inteligență practică, o scurtătură,
un fel de shortcut în ceea ce privește trecerea de la proiect la
execuție și la finalitate. Respiră vitalitate și o minte ascuțită
pe care evident că Virgil Scripcariu, ca sculptor, a putut s-o
genereze. Câtă potrivire între arhitect și sculptor (care a fost
totodată și executant) și câtă energie! De fapt nu s-a pierdut
nimic din ideea proiectului. Deseori când vezi o clădire care
este în execuție, parcă-parcă îți pare rău că finalul nu are
atâta putere, nu are atâta expresivitate cât avea în momentul
când era la roșu, când era neterminată dar puteai cu mintea
să completezi și să-ți imaginezi idealul. Cred că în cazul ăsta
proiectul terminat are calitățile acestea de plenitudine și mi
se pare extraordinar. Are multe găselnițe dar care nu sunt
superficiale ci profunde și cred că cine merge acolo să viziteze trebuie să pună multe întrebări ca să capete multe răspun-

A.S. Ce vă transmite ansamblul?

Ș.S. E nou pentru că e altfel abordat. E cultural atâta timp cât
va fi alimentat de mințile multor oameni, iar ei vor lucra într-o
orchestră bine condusă. Spuneam că e navă amiral, pentru că
efectiv asta este. Dacă te duci acolo și stai să te gândești cum a
fost făcut și care e rezultatul... în momentul în care pipăi toate
elementele care îl constituie o să te miri că este ceva palpabil și
aproape nu îți vine să crezi că s-a născut. Pe de-o parte este o
excepție dar pe de alta, dacă e doar atât, nu cred că e bine. Cred
că rostul cel mai important este acela de a fi un nod într-o rețea.
O rețea de astfel de spații în mediul rural, într-o relație cât se
poate de viguroasă cu mediul urban, este ceea ce trebuie să se
întâmple. Mă preocupă subiectul de vreo 20-30 de ani și cred că
Piscu, în periurbanul Bucureștiului, este un eveniment extrem
de important, nu doar de educație ci și în plan urbanistic. Cred
că ar trebui să ne gândim cam care sunt resursele Bucureștiului
în imediata vecinătate și care sunt resursele vecinătății în legătură cu Bucureștiul. Lucrurile trebuie gândite mult mai organic.

la Muzeul – Atelier - Școală. Împreună, ei vor schimba într-un mod benefic imaginea satului. Localnicii care au o inteligență nativă și o tradiție – să ne gândim câte sute de olari
au fost aici, câte ateliere – își vor redescoperi un statut de
demnitate suficient de înalt ca să nu-și distrugă propriul patrimoniu cultural. Nu pot decât să remarc că puținii olari care
au rămas sau cei care nu mai sunt printre noi dar care au
lucrat cu Virgil și care au reușit împreună cu el să formeze
tot acest context, sunt persoane respectabile care ar trebui
recunoscute și încurajate să continue în propriile lor familii
un mod de a lucra cu pământul, poate nu neapărat oale, de
ce nu sisteme constructive, de ce nu alte lucruri. Mi se pare
că Piscu ar putea fi pentru București o rezervă extraordinară
și din pricina topografiei și a calității pământurilor de acolo.
Mai doresc să remarc colaborarea cu Țigăneștii din Republica
Moldova pe care Școala de la Piscu a dezvoltat-o. Este un lucru extrem de interesant și de benefic, cu multe avantaje care
pot decurge din comunicare. Este poate o deschidere pe care
o pot face și alții și care aduce doar avantaje de ambele părți.
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Muzeul-Atelier Școala de la Piscu, în iunie 2020,
cu prilejul unui prim eveniment în perimetrul
clădirii, pe atunci deschis, ca un foișor uriaș.
Piatra de râu stivuită în prim plan avea să
devină pavimentul porticului și alee către
intratrea în clădire.

Partea superioară a spațiului numit patio, zona
de deasupra micului amfiteatru central. Este
locul în care a fost gândită o expunere dedicată
memoriei comunității de olari de la Piscu.
Elementele de forță simbolică sunt spătarele
vechi de strană, provenite de la biserica din
Piscu, cărora le-au fost alăturate cele mai mari
dintre piesele colecției de Pisc. Practic, olarii
care au lucrat aceste obiecte sunt cei care și-au
dus sărbătorile și restriștele în aceste strane. În
nișele din perete au fost aduse piesele cele mai
arătoase ale colecției de Pisc. Expunerea avea să
fie completată cu fotografii de oameni din sat,
mai vechi sau mai noi, supradimensionate.

Care este povestea feliei de trunchi uiaș, așezată
ca un ax al clădirii, în centrul amfiteatrului?
Trunchiul a fost găsit în mâl, la lucrările de
amenajare a lacului Scroviștea pe segmentul
Balta Maicilor, în dreptul satului Piscu. Este, fără
îndoială, o relicvă din vechii codri ai Vlăsiei. La
întâlnirea cu lemnul secular, emoția se amestecă
cu dorința febrilă de a îl expune într-o formulă
bună și protectivă. Inițial a fost gândit ca un
suport nobil de expunere a ceramicii, de aceea a
fost tăiat transversal în trei felii. Apoi, a apărut
ideea ridicării feliei din mijloc în centrul clădirii.
Spre surprinderea noastră, s-a potrivit aproape
perfect ca dimensiune, ca și când i-ar fost dat
să stea acolo. Spațiul și-a căpătat astfel axul
simbolic și legătura palpabilă cu istoria naturală
a locului.

M-aș referi aici la un mod de viață contemporan. Este vorba de o gospodărie activă, de comunicare, este vorba de
o variantă post-pandemie, pentru că ceea ce este foarte
interesant de văzut este că în formula pe care a folosit-o
familia Scripcariu, în formula ruralității, o ruralitate inteligentă, supraviețuirea într-un mod civilizat și inventiv
poate să fie asigurată în perioade grele, cum e actuala criză. Aș încheia spunând că ruralitatea nu trebuie niciodată
subevaluată în calități și disprețuită. Ea este o rezervă uluitoare și neașteptată și de spațiu și de substanță umană.

Ceramică din spațiul românesc, din colecția
Școala de la Piscu. Pornid de la patrimoniul
local, pe care îl onorează într-un spațiu dedicat,
expunerea aduce dinaintea privitorului olărie
diversă din spațiul românesc, cât și alte moduri
de prelucrare tradițională a pământului,
transformându-se într-un discurs despre
potențialul adeseori neglijat dar actual al acestui
material ancestral de construcție.

Cum s-a născut
Muzeul-Atelier Școala
de la Piscu
Muzeele nu se nasc ușor. Nici atunci când există în spate o
voință publică, chiar de la cel mai înalt nivel, muzeele nu se
nasc ușor. Când voința este una privată, cu atât mai puțin...
Am avut recent prilejul să cercetez geneza unor muzee mari
ale capitalei - Muzeul Țăranului Român ori Muzeul Satului și să pun aceste experiențe – păstrând proporțiile – în paralel
cu experiența noastră de la Piscu. Trebuie spus de la început
că în spatele oricărui muzeu – mai mare sau mai mic – există
un personaj vizionar, un motor al lucrării, un om care ține
frâiele proiectului și aduce energia aceea care împinge lucrurile înainte. La Piscu e vorba de sculptorul Virgil Scripcariu.
În ultimii doi ani, artistul și-a dedicat cea mai mare parte a
timpului și resurselor de tot felul ridicării Muzeului, un proiect care l-a entuziasmat de la început și pe care l-a abordat
așa cum e obișnuit să abordeze lucrările sale de artă. Cu hotărâre, cu tenacitate dar și cu acea emoție caldă în dialog cu
obiectul pe cale să se nască.
În anul 2016, ne găseam la începutul acestui proiect temerar,
în al 11-lea an de trai și muncă la Piscu, cu și despre patrimoniul cultural. Acest al 11-lea an ne-a adus un prilej cum nu se
poate mai bun de a concluziona deceniul de prezență în sat.
Împreună cu Primăria Ciolpani, am demarat realizarea unei
monografia satului Piscu, din perspectiva meșteșugului. Cu
această ocazie toată colecția de ceramică adunată și alte piese
din sat au fost fotografiate una câte una, cu implicarea generoasă a unui prieten drag, fotograful Marius Caraman. A fost
perioada când am comunicat cel mai mult cu comunitatea
intervievând săteni vârstnci, care și-au deschis sertarul cu
amintiri și inimile dinaintea noastră, a aparatului de filmat
ori a reportofonului. O cercetare antropologică care a pus în
lumină istoria recentă a comunității, traseul meșteșugului în
secolul al XX-lea, a indetificat materiale fotografice și obiecte
etnografice în colecții de familie. Și, mai ales, a consolidat
elementul încredere. Sătenii ne-au primit în casele lor și mulți au înțeles, o dată pentru totdeauna, că nu avem interese
ascunse. A fi acceptat într-o comunitate rurală și a reuși să
depășești suspiciunea cu care este primit în mod firesc orice
străin care se stabilește aici e un adevărat dar. După luni
bune de muncă s-a născut cartea Oale de Pisc. A fost pentru
noi dovada clară că avem cu ce întemeia o colecție muzeală.
Tot în 2016, unul dintre membrii fondatori ai asociației noastre primea o moștenire care cuprindea mai multe terenuri
agricole, undeva la capătul țării. Câteva hectare de pământ
mănos din Câmpia de Vest au fost schimbate pe 4000 de metri de teren arabil la Piscu, un pământ care a aparținut odată
școlii din sat... în vremea când elevii învățau și în livadă.
Întâmplare sau nu, fostele locuri ale școlii au intrat în patrimoniul asociației, urmând să primească o nouă instituție, în
care cultura și educația sunt aduse împreună. În toamna lui
2016, cartea Oale de Pisc era lansată în plin câmp, cu participarea sătenilor și a multor prieteni orășeni ai satului. Odată
cu aceasta, dinaintea locului unde avea să se construiască
Muzeul se sfințea o troiță de lemn, dedicată tuturor olarilor
din sat. De-a lungul drumului se monta un banner: Aici va
fi Muzeul Oalelor de Pisc. Așa i-am spus atunci, la un prim
gând, inspirați de titlul cărții proaspăt lansate. Câți au crezut că acest proiect se va concretiza, nu știm... noi înșine
făceam, într-un fel, această afirmație fără a avea vreo aco-

perire financiară pentru tot ce avea să urmeze. Primul care
a afirmat totuși că acest muzeu se va ridica, acordându-ne
un gir public de încredere, a fost profesorul Acad.Răzvan
Theodorescu. L-a secondat atunci Lila Passima, de la Muzeul
Țăranului Român, o mare iubitoare de ceramică și profesionist al educației muzeale. Prima desțelenire muzicală a locului s-a petrecut cu cobza și vocea adâncă a Doinei LavricParghel. Locul părea să se constituie ad-hoc într-un spațiu
primitor, ceea ce s-a dovedit a fi și cu prilejul altor câteva
evenimente culturale.
În toamna lui 2017 se realiza fundația clădirii, cu materiale
donate și fonduri obținute din campanii de finanțare, organizate spontan în grupul de comunicare al asociației. Mai
multe au fost campaniile pentru muzeu, desfășurate începând cu 2017. De fiecare dată, am oferit celor care doreau
să sprijine proiectul nostru diferite obiecte sau gesturi culturale. Metrul tău pentru Muzeu a fost o campanie prin care
ceream contribuția cu un metru cub de lemn la banca de
materiale necesare muzeului și ofeream în schimb un workshop de meșteșug. Cartea ta pentru muzeu propunea achiziționarea de cărți despre patrimoniul cultural, realizate de-a
lungul timpului de asociația noastră. Patrimoniu pentru
partimoniu. Gravura ta pentru Muzeu aducea dinaintea publicului care dorea să ni se alăture lucrări de gravură create
de Virgil Scripcariu pentru susținerea muzeului. Pe lângă
aceste campanii, au fost persoane private și firme, de obicei
mici, care au donat fără să dorească nimic în schimb. Tot în
2017, Piscu devenea Sat Cultural al României, fapt care atrăgea încă o dată atenția autorităților că valoarea Piscului nu
este doar o părere a unei familii de artiști stabilite în sat. Și
tot în 2017, grupul de studenți arhitecți care realizaseră primul proiect al Muzeului, petreceau o săptămână de vară la
Piscu, cercetând satul, desenând un plan ludic al localității,
proiectând un debarcader pentru plimbări pe balta învecinată. Programul Piscu Sat Cultural al României desfășurat
în acel an cu sprijinul Primăriei Ciolpani a crescut publicul
iubitor al acțiunilor culturale de la Piscu și a adus în sat personalități ale lumii artistice.
În 2018, acțiunile culturale au continuat iar Școala de la Piscu
a avut o primă experiență directă de configurare a unui spațiu și a unui patrimoniu muzeal, cu prilejul unui proiect cultural generat de înfărțirea cu un alt fost sat de olari din spațiul românesc, Țigănești/Republica Moldova. În acea vară, cu
o colaborare ieșit din comun de fructuoasă cu comunitatea
locală din Țigănești, se fonda, într-un timp record, un mic
muzeu sătesc, în spațiul reabilitat al unei școli vechi din mijlocul satului. Se inaugura la jumătatea lui septembrie, cu participarea unor oficialități din județul Ilfov. Primele frământări, prima experiență de panotare. Muzeul de la Țigănești
dovedea încă o dată forța artefactelor țărănești aduse laolaltă și efectul lor identitar și de coeziune asupra comunității.
Experiența aceasta ne-a dat curaj pentru ceea ce avea să urmeze la Piscu. A fost și momentul de grație când unii oficiali
ilfoveni au început să zâmbească proiectului muzeului de la
Piscu, la impactul micului muzeu de la Țigănești/Republica
Moldova. În 2018 și 2019 s-a continuat colecta de materiale, 80
m3 de lemn s-au adunat puțin câte puțin, demersurile administrative destul de anevoioase au fost parcurse.

2017
2019
2020

2016
2018
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În toamna lui 2019 s-a pornit ridicarea clădirii. Cu
fiecare zi, careul de stâlpi care se înălțau spre cer
se completa. Copiii micii școli primare Agatonia,
care funcționează la sediul Asociației noastre din
2011, urmăreau zi de zi completarea osaturii clădirii pe care îl știau deja atât de bine din machetă. Ceea ce se ridica nu era doar un muzeu ci și
viitoarea lor școală. Până la Crăciun s-a lucrat în
ritm alert, adesea ostenitor. Clădirea a fost acoperită cu scândură, în așteptarea finisajului de tablă.
Peste iarnă, în afară de sărbători, s-a lucrat zi de
zi, în interior.
Chiar înainte de începtul pandemiei, am avut
două perioade de experiență intensă la întânirea cu mai multe muzee de ceramică din Anglia
și Italia, în cadrul unui proiect AFCN care ne facilita deplasări de documentare. A fost un timp
substanțial și foarte folositor în care luam contact
cu o experiență serioasă de expunere, prin care
am trecut în revistă nenumărate artefacte dar mai
ales strategii de expunere și eficientizare a spațiului, în câteva cazuri în cadrul unor spații culturale dinamice, care mijloceau experiențe tactile,
auditive și de inițiere propriu-zisă în meșteșug.
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Cu alte cuvinte, locuri cu istorie de mai multe zeci de ani,
unde se făcea profesionist ceea ce încercam noi să gândim
pentru Piscu. S-au realizat contacte și s-au deschis căi de colaborare. Ne-am întors cu mintea plină de planuri și idei.
Energie în plus pentru finalizarea clădirii care avansa cu
pași mici dar constanți. Zi de zi. Perioada de lock-down, generată de începutul pandemiei COVID 19, am petrecut-o tot
așa, la lucru. După Paști, în plină criză, semnam primul credit din istoria asociației și a familiei noastre, un credit în
condiții speciale, în cadrul unui program pentru ONG-uri,
organizat de Unicredit Bank. Un credit pentru avansarea lucrărilor la Muzeu. Cu toate că pierdeam venituri importante
prin absența numeroaselor grupuri de copii, care veneau de
obicei în excursii, odată cu primăvara, la Școala de la Piscu,
am rămas optimiști. De fiecare dată când resursele păreau să
se sfârșască, noi contribuții veneau să asigure, tot pe termen
scurt, continuarea lucrărilor. Odată cu primăvara, au început și campaniile de voluntariat. Sâmbetele curtea și muzeul
deveneau o oază pentru persoane dornice să se implice cu o
zi de muncă în aer liber, în contextul în care orașul era închis în casă. Masa era oferită de Ivan Pescar & Scrumbia Bar,
făcând deliciul zilelor noastre de sâmbătă. În acest fel, s-au
strâns pe listele noastre în jur de 100 de nume de voluntari,
care, adesea fără să ne cunoască, și-au adus contribuția la
realizarea unui proiect pe care l-au considerat de folos.

Un sprijin important a venit la mijlocul lui august prin obținerea unui grant din partea Kaufland România. Prima
finanțare nerambursabilă ne găsea cu clădirea ridicată și
acoperită, în nevoie de susținere pentru închiderea cu sticlă, instalații, finisaje. Era un prim rod al unei colaborari
care ne-a adus multă încurajare. DC Communication este
compania care ne-a susținut în prima campanie de promovare a proiectului ridicării noului spațiu cultural de la Piscu.
Campania noastră s-a numit Școala din Muzeu – Piscu și a
pus accentul pe valoarea de proiect pilot a demersului nostru. Replicabil și necesar în atâtea alte comunități. La cârma
campaniei arhitectul Teodor Frolu, gândind retrospectiv și
în perspectivă potențialul proiectelor noastre, punându-le în
legătură cu alte inițiative de acest fel, cuprinse în Forumul
Tradițiilor Creative. Începând cu 1 iunie 2020, am re-deschis
seria atelierelor de creație pentru familii, într-un format mai
restrâns, mereu în aer liber. Toți cei care s-au perindat pe
la Școala de la Piscu în acest timp au venit cu încurajare și
uneori cu sprijin practic.

La sfârșitul lui iunie, avea loc un eveniment restrâns, dedicat
sposorilor și voluntarilor. A fost momentul când am făcut un
prim exercițiu de expunere și o primă întâlnire cu vizitatori
care descopereau pentru prima dată clădirea. Lipsa geamurilor dădea încă locului o aură de templu. Un templu al ceramcii. Locul plăcea. De la un moment dat încolo am simțit
că această clădire își câștigă deja prin sine însăși fondurile
necesare, căci impactul asupra vizitatorilor era puternic și
colaborările se legau firesc.
După acest eveniment a urmat etapa pavimentului din sala
mare, care a durat mai bine de o lună. Am ales aceeași variantă care funționase atât de bine la micul muzeu de la
Țigănești/Rep.Moldova, țiglă de acoperiș fasonată și folosită
ca paviment. Țigla a fost adusă din județul Brașov, lucrată în
1900. Țiglă refolosită, în coerență cu conceptul folosirii argilei și al economiei de materiale. O economie substanțială și
efect estetic maxim!

La sfârșitul anului 2020 mai sunt multe de rezolvat, în special pe parte de instalații. Expunerea este în plină configurare.
Totul gravitează în jurul unui nucleu dedicat memoriei vechiului sat de olari. Oale de Pisc, fragmente vechi de strană,
fotografii de epocă. Suntem conștienți de faptul că vom lucra
multă vreme de acum încolo la expunerea permentă și, în
paralel, la expuneri temporare, pe care ni le dorim frecvente,
puncte de interes și motive de a veni și a reveni la Piscu. O
primă expunere temporară vine din sfera fotografiei documentaristice, o expoziție a artistului englez Barry Lewis. 14
portrete de artiști în atelier, fotografiați în anul 1990, în susținerea tezei unei rezistențe culturale în România comunistă. Return to Romania 1990 va sta pe simezele de la Piscu luni
bune și va pleca apoi, sperăm, pe simezele altor muzee. Este
o acțiune realizată în colaborare cu Asociația Vasile Gorduz
și totodată un gest de noblețe din partea artistului fotograf,
care oferă orice beneficii rezultate din expoziție în sprijinul
terminării lucrărilor de amenajare la muzeu.

Periaoada de maximă intensitate a voluntariatului a fost
Școala de vară Casa Lutului care a adunat studenți arhitecți
și meșteri în spațiul muzeului, pentru ridicarea de ziduri
într-o tehnică tradițională. Acțiunea sprijinită de Ordinul
Arhitecților din România aducea în atenție un mod de lucru
cu pământul, rezolvând din persperctivă arhitecturală un
spațiu ce se impunea a fi ignifugat.

Acesta este firul roșu al poveștii Muzeului – Atelier - Școala
de la Piscu la până la sfâșitul anului 2020, când s-a organizat
o avant-premieră a locului, dedicată tot sponsorilor și colaboratorilor, în așteptarea unui timp propice deschiderii către
publicul larg. Privind cu optimism spre viitor și conștienți de
începutul unei noi etape în viața Școlii de la Piscu, mergem
înainte.

Lucrările au continuat cu complexitatea problemelor de finisaj, instalații, amenajarea curții. Cu pași mici, zi de zi. Treipatru au fost cei din echipa de bază a șantierului, cei care au
rezistat maratonului. Lor li s-au adăugat, din când în când,
alte ajutoare foarte binevenite.
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Cuvântul voluntarului
Muzeul-Atelier Școala de la Piscu a fost ridicat cu un aport important
al voluntarilor. În jur de 100 de voluntari au contribuit la șantier, cu
implicare ocazională sau mai de durată. Suntem recunoscători pentru
timpul dăruit și sprăm ca această experiență să le fi adus și lor o stare
de bine. Pentru ziarul Piscu nostru am primit testimoniale de la doi dintre voluntarii noștri de durată, ambii deveniți prieteni ai echipei noastre: Octavian Costescu antreprenor și Sonia Drăgănescu, elevă de liceu.
Întrebarea care a generat povestirile lor a fost: Ce înseamă pentru tine
Muzeul-Atelier Școala de la Piscu și experiența de voluntar aici ?

Octavian Costescu, antreprenor
Mai simt și acum mirosul de brad proaspăt tăiat și mai aud și acum muzica fierăstrăului care despica lemnul, căci muzică a devenit pentru mine...
Aveam o sarcina clara de îndeplinit și măsuram în fiecare zi cu cât scade stiva de scânduri. Trecusem deja, repejor, prin partea de gletuit, de tocat câlți,
de cărat gălețile cu nisip și glet, atunci când șeful de șantier a decis că locul
meu e la circular. Uite așa, câteva zile de vară timpurie, calde și însorite, am
avut plăcerea să fiu acceptat ca voluntar la Muzeul de la Piscu.
Iar șeful de șantier, un factotum în fapt, este Virgil. Da, chiar sculptorul,
artistul, Virgil Scripcariu! Iar eu credeam că artiștii stau așa, izolați, în atelierele lor, și nu se amestecă cu muritorii de rând... Când colo, Virgil cară,
trage, împinge, conduce, face, zice și din nou, de la cap. Știe exact ce e de
făcut, parcă are un teanc de diagrame Gantt în cap, și ne împarte sarcinile
zâmbind și participând zi de zi. Arhitect, inginer constructor, mucitor cu
ziua... Pe lângă oamenii de bază, Costica, Mihai și nea Gigi, mai apărem
câteodată și noi, voluntarii. Mădălina și Octavian, iar odată, cu Doru Frolu,
un grup mare, mare de oameni hotărâți. Rar am simțit așa de multă energie
pozitivă într-un loc!

În plin lock down, Mădălina a găsit pe Facebook pagina Școlii de la Piscu,
care invita voluntari la Muzeu. Muzeu la Piscu !? Pe bune !? Imposibil! Nu
cred! Așa că Mădălina s-a dus o primă zi ca să cerceteze, să înțeleagă și să
vadă dacă i se potrivește voluntar la Piscu. Ajunsa seara acasa, mi-a spus ca
nu are rost să îmi povestească cât de bine s-a simțit muncind cot la cot cu
bărbații, și că dacă vreau să înțeleg cât de mare e proiectul trebuie să vin la
fața locului. Și să muncesc, nu să dau din gură...
Pentru mine, Virgil însemna Arca lui Noe care a stat în față la
Cărturești Verona și mi-a bucurat privirea și sufletul ani mulți. Am fost
trist când nu a mai fost acolo... Așa că îmi doream să îl cunosc, și ce
ocazie mai bună s-ar fi putut imagina! De atunci cred ca lumea merge înainte trasă de oamenii nerezonabili precum Virgil și Adriana, care
își folosesc casa pentru a ține o Școală, care își cresc proiectele odată cu
cei 6 copii, și care îi primesc și pe voluntari în casa lor, la masa lor. M-am
bucurat de fiecare moment petrecut la Piscu. Am învățat despre vise,
despre îndrăzneală, despre solidaritate, despre prietenie, despre familie.
Am citit cu Costa, am mâncat salată din curte și mai ales am construit și
eu un pic de Muzeu. Am trăit în câteva din zilele în care visul imposibil
de mare și imposibil de finanțat al unei familii devine realitate. Și m-am
bucurat în fiecare din aceste zile.
Când s-a terminat lock down-ul m-a cuprins tristețea, căci a trebuit să
recuperez tot ce nu putusem lucra în propria mea firmă. Și nu a mai fost timp
pentru Piscu...
Au rămas însa, în inima mea, Virgil si Adriana, Costa, Ioan, Maria, Tecla,
Teodora și Grigore, momentele pe care mi le-au dăruit și Muzeul de la Piscu,
proiectul ce părea imposibil și care astăzi Există! Vă multumesc pentru tot
ce am trăit alături de voi.
Fiecăruia și tuturor, mereu un gând bun și o îmbrățișare!
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Sonia Drăgănescu, elevă de liceu
Un ecou prelung răsună, izbindu-se de cele patru zări: ”Am terminat!”. Și
cum mai marii pereți de paie, în număr de patru, se înălțau falnici în fața
noastră, tot așa și un gând vuia cu neastâmpăr pe la firul ierbii, măturând
apoi de zor pavimentul proaspăt chitit, se înălța spre olanele foișorului, încăpățânându-se să se dea jos, urmărea unduirea sculpturilor, pentru a se așeza
mai apoi pe grinzile de lemn, ale căror fibre răsuflau molcom, privindu-ne cu
desfătare. Din stângăcia nostră inițială am devenit un singur gând. Chiote și
multă vorbăraie, siluete mânjite cu pulbere de praf, pământ încrustat și voie
bună, ne zbenguiam parcă din nou în jocul copilăriei.
Patru zile care au făcut cât nouă vieți de pisică; o înlănțuire de trăiri, experiențe, păreri și moravuri. În ceea ce privește experiența voluntariatului,
ea ajută la înlăturarea unei pojghițe false de trup, alternativă pe care omul

o foloșeste numai pentru a se înfățișa sub ochii lumii. Cu atât mai mult la
Școala de la Piscu, am (re)învățat să fiu un om printre oameni.
Aici e mult prea greu să reperezi urâtul, banalul existențial, pe care-l
valorifică cu atâta mândrie omul modern, căci totul este pur, totul pulsează
în ritmul interior al naturii. Toate elementele naturii s-au închegat într-un
mod cât se poate de firesc, și totuși mistic în esență, iar omul nu este doar
un surplus, ci o adevărată binecuvântare că poate contribui la bunăstarea
acesteia din urmă. Materialul argilos pe care-l foloseam a devenit însuși materialul brut al revelației mele. Unde vreau să fug cu atâta îndârjire? De ce
mă grăbesc? Astfel am învățat și mi-a fost drag să ascult pe cei ce se bucurau
de și odată cu bucuria mea, privind ceea ce aveam înaintea noastră: un viitor muzeu. Poate am contribuit cât un mănunchi de furnică, dar satisfacția
rămâne puternic impregnată în suflet, știind că un lăcaș destinat culturii se
ivește, unde se pot perpetua valorile autentice ale patrimoniului cultural cu
specific românesc și transmite totodată învățăminte generațiilor proaspete
ce vor veni din urmă.
Muzeul-Atelier Școala de la Piscu nu este un edificiu riguros ori o construcție oarecare, ci este o ființă de sine stătătoare, un spirit artistic ce vorbește de la sine, pentru toți cei ce au urechi să audă, căci tot așa și cititorul
însuși este îndemnat să își imagineze acest loc ca o lume fără apus de soare,
acolo unde răsăritul e un ciclu desăvârșit. Am intrat cu pași mărunți, punând la îndoială rolul meu în cele ce urmau a fi înfăptuite, și am găsit o
cale de ieșire, cugetând asupra trecutului cu multă admirație și gratitudine.
Tăgada s-a revelat sub forma unei certitudini, și-anume că nu voi înceta să
mă minunez de frumusețea țării în care trăiesc, și toate acestea datorită familiei de la Piscu.
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O colecție de familie
donată Muzeului de
la Piscu

Colecția de ceramică de Pisc, nucleul patrimoniului Muzeului-Atelier Școala
de la Piscu, a început să se formeze în 2006, odată cu stabilirea noastră în sat
și demararea proiectelor culturale. Obiectele s-au strâns puțin câte puțin, pe
măsură ce am cunoscut satul și localnicii. Pe unele le-am primit, pe altele
le-am cumpărat, iar pe altele le-am recuperat de prin șanțuri ori de la groapa
de gunoi. În timp, sătenii au înțeles că ne interesează aceste obiecte și le-au
prețuit măcar și pentru preocuparea noastră. Erau perioade când aproape nu
trecea o săptămână fără să apară noi obiecte vechi. Oale rămase prin poduri
– fie foarte bune, puse de o parte pentru pomenile familiei, fie rebuturi, serii
care nu plecaseră la vânzare dar nici nu fuseseră aruncate. Toate acestea
s-au strâns la noi, alcătuind, singura colecție de ceramică de Pisc din care se
poate citi pe deplin profilul vechii olării din cele trei cătune (Piscu 1, Piscu
2 și Piscu 3).
Am intrat la Piscu în câteva case unde am găsit multă prețuire pentru
obiectele de meșteșug moștenite din bătrâni. Era vorba fie de obiecte lucrate
de părinții și bunicii sătenilor de azi, păstrate și îngrijite din revereță pentru
strămoșii familiei, fie de obiectele rămase din bătrâni prețuite cu sentiment
de colecționar. Una dintre aceste familii, Florica și Iulian Petruș, s-a despărțit de o coleție frumoasă pentru a o dona muzeului. Au urmărit cu interes
creșterea construcției și ne-au promis că atunci când va fi gata ei vor dona
colecția. S-au ținut de cuvânt!
Pentru ziarul Piscu nostru, Nea
Iulică a povestit puțin despre colecție și despre vremurile în care satul
olărea; le-a trăit de prin 1970, când s-a
stabilit la Piscu.
Colecția este de la socrul meu care
a făcut oale pe timpuri. Ce a rămas
de la el, din an în an... au rămas cele
mai frumoase oale pe care le-a făcut.
Mai sunt și piese care nu sunt făcute
de el. Cele care sunt scrise sunt ale lui
socru-meu, Ștefan Coman, văr cu nea
Stan Coman, neamuri bătrânești. Eu nu
l-am prins lucrând pe socru-meu, plecase deja muncitor și de acolo a ieșit la
pensie. Dar lucra... o frumusețe, ușor la
mână, frumos decorat.
Când am ajuns eu la Pisc, în 1970,
jumate din sat erau încă olari, o casă

era de olari, o casă nu.. S-a mai rărit treaba imediat după Revoluție. Și după
aia a mai mers dar au rămas puțini, au trimis copiii la școli prin
orașe.... Câte unii făceau oale multe
și mergeau aproape la toate târgurile, fiecare cât putea să facă, câți bani
aveau și ei agonisiți. Cel care le avea
frumoase termina și cu ele la târguri
mai repede. Omul lua ce-i frumos. Câte
unele sunt făcute și ușoare și frumoase.
Care erau mai grele... omul le mai învârtea până se le cumpere, erau târguri
repezi, veneau oamenii pe tine buluc....Și
acu se mai fac pomeni dar au venit fabricile cu tot felul de marfă și lumea nu mai ia
de la olari.Era cam greu, o muncă grea, unii
călcau la picior pământul, alții aveau malaxoare... era diferență mare. De mai multe ori
duceam oalele oamenilor la târguri. Mergeam
la Călărași, la Slobozia, la Râmnicu Sărat, la
Brezoaiele, la Bolintinu, de Sf.Dumitru... da
unde n-am fost! Și olarii îmi mai dădea vase,
le spuneam care îmi place. Și eu le-am păstrat.
Dacă am văzut că se face muzeu, cum să nu dau să
fie frumos...da... A ieșit frumos muzeul ... nici în
București nu vezi așa ceva!

Ștefan Coman
(1905-1986), olarul care a lucrat o
bună parte a oalelor păstrate în
colecția familiei Petruș.

Au plecat dintre noi
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Gheorghe Mihai

Dumitru Constantin

(Nea Gică, n.1933-2019)

(Nea Mitică, 1940-2020)

Nea Gică (a lu’) Delegatu’, așa l-a cunoscut satul pe Gheorghe
Mihai. S-a născut într-o familie săracă dar a reușit să-și facă un
rost cu olăritul. A fost printre piscașii care au practicat meșteșugul
la Intreprinderea Ceramica, la București. A acumulat multă experiență în acest cadru în care erau lucrate uneori vase de foarte mari
dimensiuni dar și replici de ceramică țărănească din toată țara.
Ajunsese un meșter respectat. Odată cu pensia Nea Gică s-a întors
la Piscu, iar din 2006 a fost colaboratorul Școlii de la Piscu până
în ultimii ani. Mulți dintre vizitatorii noștri au lucrat prima dată
lutul prin mâinile lui. Iubea mult copiii, le zâmbea, era bucuros să
lucreze cu ei. Cu Nea Gică încercam serii de obiecte mai ieșite din
comun și tot cu dumnealui s-au construit cuptoarele de oale de la
Muzeul Țăranului, de la Bran din fosta ogradă a profesorului Barbu
Slătineanu. Nea Gică ne-a însoțit în 2012 la Pescara, în Italia, unde
a arătat oficialilor orașului, copiilor din comunitatea românească și
celor italieni cum se olărește în România. În 2016, Nea Gică a fost
un colaborator neprețuit în realizarea cărții Oale de Pisc. El putea
sesiza specificitatea meșteșugului la Piscu, cunoscând bine și alte
practici ale olăritului țărănesc dar și variante semi-industriale. Îi
plăcea să grădinărească și să-și facă vinul lui, curat. Ne-am luat
rămas bun de la Nea Gică la sfârșitul iernii lui 2019. Am mers la
căpătâiul lui să-i cerem iertare, așa cum se făcea demult. Nea Gică
ne-a învăluit într-un zâmbet slăbit și ne-a binecuvântat. A plecat la
Domnul suferind dar împăcat și a fost condus pe ultimul drum de
mulți consăteni, semn că a fost un om respectat și iubit.

Nea Mitică (a lu’) Cățelaru’ s-a născut într-o familie de olari și a
trăit cu meșteșugul toată, dar chiar toată viața, până la sfârșit.
S-a învățat la roată întâi din joacă, apoi când ”și-a luat hamul și
praștia”și s-a dus la casa lui, a luat tot o fiică de olari și au pornit odată cu familia și o nouă olărie. Pentru Școala de la Piscu,
Nea Mitică a fost , de la început, cel mai apropiat colaborator. La
olărit, la povestit despre meșteșug și despre istoriile satului dar
și la alte munci care cereau multă îndemânare. Hărnicia lui Nea
Mitică era de domeniul proverbialului. Nu se îndura să stea. Nici
măcar în anii săi de boală n-a putut răbda să nu facă nimic. La
puțină vreme de la plecarea lui Nea Mitică dintre noi, soția lui
ne-a rugat să luăm din ograda lor vreo 10 târne mari cu figurine
și fluiere. ”Faceți ce vreți Domn’ Virgil cu ele, tataie nu mai putea
lucra cum trebuie, n-o să se poată vinde, dar puteți înmuia lutul, că e tare curat, trecut prin mâinile lui.” Nu ne-am îndurat să
topim acestă ultimă teribilă râvnă a lui Nea Mitică, cred că erau
peste 10000 de piese, fluiere simple sau păsărele schițate stângaci de mâinile lui obosite de ani și de boală. Le-am ars pe toate
și le-am așternut în lăcașurile din jurul stâlpitor din interiorul
muzeului, ca și cum aceștia ar crește din mulțimea de ființe cărămizii. Vom povesti astfel de mii de ori de acum încolo despre Nea
Mitică și hărnicia lui, celor care vor descoperi Muzeul de la Piscu.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, și, dacă se poate, să-i dea și o
roată, să olărească în rai pe săturate!

Nea Gică olărind cu copiii, în 2016, la primul eveniment desfășurat pe locul unde
avea să se ridice Muzeul-Atelier Școala de la Piscu

Nea Gică oferind o lecție de olărit primarului orașului Pescara din Ilalia, cu ocazia
expoziției-atelier organizată de comunitatea românească din Pescara, în 2012.
Alături, episcopul Siluan, arhiereul românilor din Italia, Spania și Portugalia.

Prima școală de vară dedicată copiilor din sat, organizată de Școala de la Piscu în
2007, în ograda părintească a soției lui Nea Mitică, de la Piscu 2. Acolo avea Nea
Mitică atelierul și cuptorul, pe atunci. Am fost, practic, musafirii lor pentru trei
săptămâni. Mulți dintre copiii participanți lucrau cu lutul pentru prima dată.

Nea Mitică, în 2008, ridicând cuptorul de oale de lângă atelierul de sculptură, la
sediul asociației noastre. A fost primul cuptor ridicat integral de Nea Mitică, după
ce îl asistase pe Nea Gică la ridicarea cuptorașului din curtea Muzeului Țăranului
Român, în 2007.

Echipa Școala de la Piscu

15 ani de bucurie și osteneală cu și pentru patrimoniul cultural, împreună
500 de workshopuri de meșteșug • 60 de
eveminete „Ziua Patrimoniului” în școli și licee
• 30 de școli de vară • 20 de lecții online despre
patrimoniul cultural din București • 10 ani Școala

Primară Agatonia • 8 cărți despre patrimoniul
cultural • 6 expoziții dedicate patrimoniului
cultural • 6 numere de ziar sătesc (Piscu nostru
și Țigăneștiu nostru) • 2 sate explorate temeinic

și 20 survolate • 1 muzeu întemeiat și construit
(Piscu) • 1 muzeu inițiat și co-fondat (Țigănești/
Republica Moldova) și altele

Atelier Școala de la Piscu la Street
Delivery 2006. Prima dată când am
simțit clar entuziasmul publicului de
toate vârstele la întâlnirea cu lutul.
(stânga)
Echipa de atelier Școala de la Piscu
la Street Delivery 2017, în anul în care
Piscu a fost recunoscut oficial în
rândul satelor culturale ale României.
(dreapta)

Adriana Scripcariu, istoric de artă și
Virgil Scripcariu, sculptor, membri
fondatori Școala de la Piscu. Se stabilesc
în sat în 2006 și pornesc acțiunea
culturală, la întâlnirea cu patrimoniul
local. Cercetare antropologică, proiecte
educaționale diverse – workshopuri
și program editorial. Familia-nucleu
a asociației propune an de an acțiuni
menite să promoveze patrimoniul cultural
local și național, făcându-și o țintă din
diseminarea acestuia către publicul larg
și mai ales către cel tânăr. În paralel,

Virgil configurează universul creației sale
artistice în atelierul de la Piscu. De aici
pleacă lucrări de sculptură către spații
publice din țară și străinătate. Pe altă
poartă, de astă dată electornică, plecă la
tipar cărți despre patrimoniul cultural,
scrise și coordonate de Adriana. Toate
având mereu alături copiii familiei,
majoritatea născuți la Piscu, motor de
creativitate, crescând ca parte din echipa
de lucru. Astăzi, Ioan este student la
Graphic Design și inițiat în meșteșugul
olăritului. Tecla, elevă de liceu, ne

secondează în organizarea proiectelor.
Maria, pasionată de muzică și actorie,
e partener al lecțiilor online despre
patrimoniul cultural. Teodora, desenează
cu drag pentru proiectele noastre. Grigore
și Constantin vin din urmă. Cu toții
crescuți cu lutul, învârtind la roată de
mici, sub ochii plini de drag ai olarilor.
Suntem acolo unde profesia și viața
de familie se topesc într-un amalgam
deopotrivă frumos și anevoios. Un motto
al familiei noastre, parafrazându-l pe Tom
Hanks: if it wasn’t hard, it wouldn’t be great!

Diana Iabrașu – documentarist, în echipa
noastră din 2016, semnează filmările și
editarea celor mai multe dintre materialele
noastre video (youtube: Școala de la
Piscu). Altfel spus, ochiul prin care cei mai
mulți dintre urmăritorii noștri descoperă

Piscu. Diana e îndrăgostită de lut, de
manualitate și texturi arhaice și mai ales
de culoarea albastru – pe oale sau nu - pe
care a surprins-o în mai multe povești
despre patrimoniu și artă. (albastru.ro).
Diana vine și revine la Piscu, face adesea

și voluntariat; s-a atașat mult de proiectele
noastre, descoperă cu prospețime și
căldură patrimoniul, construit sau viu.
Diana se simte bine la Piscu, o bucură
locul și oamenii. Un colaborator excelent.
Învățăm, lucrăm și creștem împreună.

Mădălina și Andi Ostafi (Ostafi
Photography) – fotografi de eveniment,
stabiliți la Piscu în anul 2017 și de atunci
nelipsiți din preajma proiectelor noastre,
ca fotografi profesioniști voluntari. Andi
și Mădălina reușesc mereu să surprindă
esența imaginii și să o așeze curat în
pagină, în lumina cea mai frumoasă.

Sunt acei fotografi extrem de discreți,
în prezența cărora te simți mereu în
largul tău. Au fost de față la evenimente
importante din ultimii ani, la vizita
Principesei Maria a României la Școala
Primară Agatonia, la Zilele Iei la Muzeul
de la Piscu, la târgurile de toamnă, la
inaugurarea traseelor cultural-cicliste

de la Piscu, la toate zilele sărbătorești
ale școlii noastre, unde învață și copiii
lor. Colaboratori apropiați și săritori fac
posibile adesea imagini și filmări care,
în lipsa lor, s-ar pierde. Trăim alături și
transmitem împreună frumusețea pe care
o găsim la Piscu.

Alexandru Șchiopu și Cristina
Sabău – echipa Factum Design asigură
din 2013 partea de graphic design a
proiectelor semnate Școala de la Piscu:
afișe, grafică de carte, ziarul Piscu nostru
și altele. Adesea cu implicare voluntară.
Cu sprijinul, creativitatea, răbdarea și
eficiența lor, mesajele noastre ajung

la public într-un format limpede și
îmbogățit de darul lor de a lega armonios
și relevant imaginea de text. Ducând
maratonul alături de noi în proiecte
editoriale de anvergură, adesea contracronometru, spontani și promți în a ține
pasul cu ritmul adesea imprevizibil și
alert al proiectelor și gândurilor noastre,

Alexandru și Cristina sunt oamenii din
umbră ai multor reușite editoriale, în
registre diverse – de la ludic la academic.
S-au atașat în timp și ei de Piscu, unde
vin și revin cu plăcere. Împreună aducem
la lumina tiparului episoade de patrimoniu
cultural din România.
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Cristi Lavric – IT, responsabil
cu funcționarea site-ului piscu.ro
Constantin Sotir și Ion Coman –
olari de la Piscu, colaboratori la ateliere,
povestitori și stăpâni ai ultimelor
cuptoare de olărit active la Piscu
Adrian Mocanu – Printco/Iași,
tipograful cărților editate de asociație
Cosmina Chituc – omul care
transformă ideile noastre în aplicații de
finanțare, adesea câștigătoare
Luminița Petrache – contabilă, omul
care pune ordine peste cifre
Dorel Ion – voluntar și sprijin al
proiectelor noastre, din 2015.

Mădălina Chițac – învățătoare și
profesor de engleză, la Piscu din 2017,
este în prezent omul de bază al Școlii
Primare Agatonia. Mădălina se implică
total în munca cu copiii, încercând să
se facă de folos fiecăruia, după nevoile
sale. Îi place să pregătească lecții unicat

și să apeleze la resurse clasice, ludice
și în același timp serioase. Astfel copiii
l-au ascultat din clasa I pe Grieg ori pe
Bach, au sorbit istorie la orele de lectură
din cărțile pentru copii și tineri ale lui
Neagu Djuvara, au cântat colinde în
latină ori au recitat poeme englezești

alese cu grijă. Și toate acestea, cel mai
adesea, au funcționat. Dornică mereu
să învețe și să cuprindă cu mintea
profunzimea lucrurilor, Mădălina
reușește, înr-o bună măsură, să imprime
această stare de spirit și copiilor.

Steliana Drăghici - Tanti Steluța – o
veselie și hărnicie de femeie, omul de
ispravă pe care te poți baza când vine
vorba de vreun praznic, iar praznicele
sunt unele dintre momentele pentru
care oamenii ne țin minte. A sta mulți
la o masă lungă, la umbră, cu ciorbă
în strachină și sarmale, este timpul
binecuvântat pe care adesea l-am

datorat și lui Tanti Steluța. Al șaptelea
copil în familia lui Moș Albei și a
Dragomirei, a trăit intens copilăria cu
meșteșugul și este legată organic de
pământul satului. Amintirile ei de fetiță
sunt adesea paradisiace, când nu sunt
frământate de năzbâtiile copilărești,
păzite de nuiaua Sfântului Nicolae.
A lucrat la covoare apoi a fost olăriță,

și mereu-mereu gospodină. De pus în
ramă și în carte sunt uneori pentru noi
vorbele ei: Și uite așa, a trecut regimul
ăla, a venit ăstălalt și acu ăstălalt. Și uite
așa trecem de la una la alta. Noi mergem
înainte, ce să făcem. Drumul e bun, să fim
sănătoși!

Ioana Constantin - Tanti Jana,
soția lui Nea Mitică, este printre
primii noștri colaboratori și
apropiați de la Piscu. Cu Tanti
Jana și chiar în casa ei părintească
de la Piscu 2, am realizat prima
școală de vară dedicată copiilor din
sat, era în 2007. De atunci și până

acum am petrecut multe, multe ore
împreună, cu copiii, cu înfloratul
oalelor, cu povestitul despre cele
vechi. Tanti Jana ne-a luat sub aripa
ei la început, să ne învețe datina de
Crăciun și Anul Nou, căci colindul
are rânduielile lui în fiecare sat.
Tot pe dânsa am descusut-o de

fiecare dată când înțelegerea mea
de orășan nu putea pătrunde în
această lume ancorată încă, pe
alocuri, în timpurile patriarhale.
De câte ori mă întreabă cineva
dacă, până la urmă, satul ne-a
acceptat, mă gândesc întâi la Tanti
Jana.

Mihai Ioniță – localnic de la Piscu,
în echipa noastră din 2013, Mihai
este implicat în toate muncile care
susțin procese de manufacturare a
ideilor noastre. Este foarte harnic, abil,

punctual, de ajutor prin rigoarea cu
care își ia treaba în serios. A învățat să
olărească la noi, pe lângă meșterii cu
experiență ai satului, care l-au îndrăgit
pentru conștiinciozitatea lui. Mihai face

parte din echipa de bază de la Muzeu,
lucrează adesea cu copii și adulți la
atelier, olărit și gravură. Este gata mereu
să învețe tehnici noi și să se facă de
folos.

Costică Rizoiu – localnic de la Piscu,
în echipa noastră din 2016, Costică
este adesea arma secretă a muncilor
care necesită multă forță fizică. Și-a
dat măsura din plin ca parte a echipei
de la muzeu, avântându-se în misiuni

și locuri palpitante, din povestea
șantierului. „Locul meu preferat? Acolo
sus, la acorperiș!”. Costică a învățat cu
noi olăritul, linogravura și, cel mai mult,
fierăria. A fost trimis la un stagiu de
formare pe lângă un companion francez,

care a lucrat o vreme la Conacul de
la Țibănești/Iași. De atunci a devenit
fierarul echipei de atelier educațional.
Costică este adesea sarea și piperul unei
zile dificile de lucru.

Gheorghe Nicoi – Nea Gigi este cel
mai tânăr dintre vechii olari de la Piscu,
crescut cu meșteșugul de mic, lucrând
mai apoi pe la olarii cei mai prosperi ai
satului, Nea Gigi a rămas, grație vârstei,
singurul olar în putere de la Piscu. Pe
el te poți baza pentru oale mai mari,

așa cum se făceau odinioară la Piscu 3.
Meșter și în tencuieli, Nea Gigi a fost
unul dintre primii noștri colaboratori,
lucrând fresca neagră ce îmbracă
încăperile devenite azi săli de clasă ale
Școlii Primare Agatonia. Ne-a însoțit
în multe deplasări demonstrându-și

meșteșugul de olar și a fost de mare
ajutor în realizarea cărții Oale de Pisc.
Nea Gigi iubește mult olăritul și zice că
și-ar dori să poată olări până la sfârșitul
vieții.

Pe lângă acești colaboratori de
fiecare zi, mai sunt destui care rămân
nemenționați. Tuturor le mulțumim!
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