
 
   

    
 

 Comunicat de presă 
 

 PROIECTUL “TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ” A AJUNS LA FINAL 
 
Proiectul “TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ” a fost propus, realizat şi finalizat de Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 
“Octavian Goga” Cluj, Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni având o finanţare din partea 
Administraţiei Fondului Cultural ,aţional (A.F.C.N.). 
 
În cadrul proiectului “TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ”, au fost realizate: două filme documentare, 
patru prezentări multimedia şi o expoziţie de fotografie, forme alternative de valorificare şi arhivare 
digitală a două meştesuguri prezente în mediul rural. Echipa proiectului: Adriana A,DREI - coordonator 
proiect, dr. Mircea CÎMPEA,U - cercetare şi imagine, Virgil MUREŞA, - imagine şi regie, Dr. 
Cosmina BERI,DEI – consultant, ,icolae ,ERŢA, – grafician, TOTSZEGI Szilard - montaj film. 
 
Scopul declarat a fost acela de a oferi tinerilor câteva repere în valorizarea produselor artistice tradiţionale, 
pentru ca tânara generaţie să cunoască şi să înţeleagă mai bine tradiţiile populare.  
 
Cele două filme documentare sunt: “ALBUMUL BU,ICII“, care tratează câteva activităţi specifice 
femeilor: torsul firelor, ţesutul, cusutul şi realizarea dantelei şi “L E M , U L – MEŞTEŞUGURI  ŞI  
MEŞTERI POPULARI“, care prezintă meşteşuguri tradiţionale practicate de către bărbaţi în prelucrarea 
lemnului: meşteşugul dogăritului, sculptatul în lemn şi confecţionarea instrumentelor muzicale din lemn. 
 
Meşterii populari care ne-au primit în atelierul lor sunt: Pălăguţa HODOR, tors; Viorica CIOBA,U, 
costume populare; Maria PERŞA, cusături tradiţionale; Elena LU,G, ţesut; Silvia ROBA, dantele; 
KUDOR Eugen, dogherit;  Ioan MORAR, sculptură în lemn; Vasile VĂDA,, instrumente muzicale. În 
filmul ALBUMUL BU,ICII s-au folosit imagini cu elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII din Răchiţele, 
director, prof. Marioara BOC. Filmările au fost realizate în luna septembrie 2010 în mai multe localităţi 
din judeţul Cluj: Măguri-Răcătău, Viişoara, Făgetul Ierii, Răchiţele, Mărgău, Ciurila, Panticeu. 
 
Prezentările multimedia: “Femei pricepute şi cusăturile lor minunate“, “Lemnul – meşteşuguri şi 
meşteri populari“, “Jocuri“ şi “Impresii din satul clujean“, sunt mijloace potrivite pentru a promova 
rezultatele proiectului în nesfârşita lume a internetului. 
 
Expoziţia de fotografie: “TRADIŢIE, MEŞTEŞUG, ARTĂ”, va avea vernisajul: marți, 26 octombrie 
2010, ora 12.00, în foaierul Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” şi va putea fi vizitată în perioada 26 
octombrie – 15 noiembrie 2010. Autorii materialelor foto: Adriana A,DREI, Mircea CÎMPEA,U şi 
Virgil MUREŞA,.  

 
Tiberiu GROZA 
Director, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj 
 
Informatii suplimentare la telefon 0264.59.77.81 sau pe www.traditiiclujene.ro 


