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Vineri, 29 mai 2015
08.00 - 10.00: Repartizarea  standurilor
10.00 - 13.00: Pregătirea  standurilor
13.00 - 13.30: Deschiderea  oficială  a festivalului - discursul  oficialităţilor
13.30 - 14.00: Vizionarea  standurilor
13.30 - 14.30: Program  artistic - cântece  şi jocuri populare - Ansamblul “Muguraşii Mărginenilor”
17.00 - 18.00: Vernisajul  expoziţiei  de  pictură  naivă  Gheorghe  Ciobanu (Iaşi)-Muzeul de Artă din Piatra Neamţ
13.30 - 20.00: Expoziţie  de  artă  populară
 

Sâmbătă, 30 mai 2015
09.00 - 20.00: Expoziţie  de  artă  populară
09.30 - 13.00: Simpozion  cu tema: Icoana - credinţă şi culoare - Muzeul  de  Artă  Eneolitică Cucuteni din Piatra 
Neamţ
13.00 -15.00: Jurizarea  standurilor, înmânarea premiilor şi acordarea diplomelor de participare (Premiul pentru 
creaţie în arta populară și Premiul pentru promovarea artei populare acordate de către Consiliul Judeţean Neamţ și 
Premiul Neculai  Popa  acordat  de  către  Complexul  Muzeal  Judeţean  Neamţ) 
 

Duminică, 31 mai 2015
09.00 - 18.00: Expoziţie  de  artă  populară
09.00 - 15.00: Incursiune istorico - etnografică în judeţul Neamţ - vizită de  documentare la Casa Memorială „Ion 
Creangă“ Humuleşti, Cetatea Neamţ, Muzeul “Nicolae Popa” şi Mănăstirea Agapia
18.00: Închiderea  manifestării

Festivalul „Lada cu zestre“ este un eveniment  cultural anual, iniţiat în anul 2006  cu scopul de  a  promova,  pune în 
valoare și susţine  arta  populară.

PROGRAM

Expoziţie de pictură naivă

Anotimpuri

Gheorghe Ciobanu

„Dac  ă ar trebui să rezum în câteva cuvinte ceea ce mă face să-l 

iubesc şi să-l preţuiesc pe Gheorghe Ciobanu, pictorul ţăran din 

Bălţaţi, acestea ar fi: Gheoghe Ciobanu - cel mai fermecător naiv. 

Sunt un vechi împătimit al pictorilor, poate impropriu zis, 

numiţi naivi, pentru că adevăraţii naivi se deosebesc de cei 

„contrafăcuţi" nu atât prin tehnica folosită, ci prin perspectiva 

asupra lumii pe care o transpun pe pânză, prin candoarea viziunii  

asupra universului, prin poveştile pe care le reconstituie bob cu 

bob, prin bogăţia detaliilor şi prin luxurianţa valorilor personale. 

Tablourile lui Gheorghe Ciobanu respiră linişte şi umor cald, 

adeseori şugubăţ, în buna tradiţie a povestitorilor populari 

binecuvântaţi cu harul locurilor de unde se trage pictorul. Iar 

armonia culorilor reprezintă, aşa cum mărturiseşte el însuşi, 

vioara întâia a picturii sale." 

          

Ion Caramitru

Vernisajul va avea loc vineri 29 mai 2015, ora 17,
la Muzeul de Artă Piatra-Neamţ

Prezintă criticul de artă Iulian Bucu
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Icoana - credinţă şi culoare

Icoana nu este legată de arta portretului: dacă există vreo asemănare, aceasta este numai de natură ideală, în 

măsura în care Imaginea face parte din Realitatea divină pe care este hărăzită s-o exprime. Căci icoana este înainte 

de toate reprezentare - în limitele inerente incapacităţii fundamentale de a traduce adecvat divinul - a Realităţii 

transcendente şi suport al meditaţiei; ea tinde să fixeze mintea asupra imaginii care, la rândul ei, o trimite mai 

departe, concentrând-o asupra Realităţii pe care o simbolizează."

  Jean Chevalier, Alain Gheerbrant (coord.), Dicţionar de simboluri

„Parte integrantă a rugăciunii şi a cultului religios al Bisericii Ortodoxe, icoana este şi imaginea liturgică a 

acesteia, în înţelesul că nu poate fi deplin pricepută decât în contextul celebrării liturgice, care îşi află împlinirea în 

jertfa euharistică, faţă de care toate celelalte forme şi fapte liturgice nu sunt decât o îndepărtată pregătire. Într-

adevăr, Sfânta Euharistie se  înalţă  pe cei doi piloni ai istoriei mântuirii, care  sunt  Întruparea  Domnului şi 

Schimbarea  Sa la Faţă.“

           Michel Quenot

„Se vede treaba că zugrăvitura era în neamul nostru, că mult îmi mai plăceau și mie icoanele când eram mic. 

Pentru mine, sfinţii erau vii: stam cu sfială înaintea lor și eram încredinţat că și ei se uită la mine, mă așteptam să-i 

aud vorbind, să-i văd mișcându-se, ridicând mâna să mă binecuvânteze.“

Nicolae Grigorescu
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program
simpozion Icoana - credinţă şi culoare
sâmbătă, 30 mai 2015, orele: 9.30 - 13.00,
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra Neamţ Ceramică: Mocanu Marcel, Braniştea, Galaţi / Iacinschi Eusebiu, Botoşani / Chira Vasile, Baia-Mare, Maramureş / 

Truşcă Ştefan, Româna-Balş, Olt / Cococi Ionel, Vădastra, Olt / Molnos Joszef, Corund, Harghita / Mihuleac 
Ionela, Iași / Iorga Liviu, Horezu, Vâlcea / Scutelnic Ruslan şi Lilian, Rep. Moldova
Ceramică figurativă: Diaconu Nicolae, Codlea, Braşov / Lungu Ionela, Humuleşti, Neamţ / Constantinescu 
Dana, Galaţi

Prelucrarea lemnului: Preot Vasile Ioniţă, Dumbrăveni, Suceava / Cramariuc Florin, Suceava / Lungu Costi, 
Humuleşti, Neamţ / Constantinescu Cristian, Bârlad, Vaslui / Apalaghiei Maricel, Hulub-Dângeni, Botoşani / 
Neamţu Vasile, Nemţişor, Neamţ / Grigoriu Ştefan, Târgu Neamţ, Neamţ / Mihai Ciuc, Iaşi / Bucur Dorel, Dămuc, 
Neamţ / Moldovan Virgil, Mănăstirea Humor, Suceava / Nicolaie Gheorghian, Suceava / Dumitru Constandache, 
Rep. Moldova / Păduraru Mihaela, Piatra Neamţ, Neamţ
Industrie casnică: Cosmi Floarea, Runcu Salvei, Bistriţa-Năsăud / Berbecaru Victoria, Botiza, Maramureş / 
Oproiu Ecaterina, Breaza, Prahova / Mihalachi Iulian, Bălţăteşti, Neamţ / Ciocârtău Rodica, Boboieşti-Pipirig, 
Neamţ / Todici Maria, Pipirig, Neamţ / Culbece Eugenia, Tazlău, Neamţ / Hojbotă Veronica, M-rea Humor, 
Suceava / Lungu Marian, Sănduleni, Bacău / Fichioş Anica, Oituz, Bacău / Covaci Tereza, Oituz, Bacău / Miclescu 
Rozica, Vălenii de Munte, Prahova / Pavăl Emanuela, Plopeni, Suceava / Cornelia Bodescu, Salva, Bistriţa-Năsăud / 
Zoiţanu Maria, Ungureni, Botoşani / Cojocaru Aurica, Ungureni, Botoşani / Denis Reka, Odorheiul Secuiesc, 
Harghita / Andronic Vera, M-rea Humor, Suceava / Hlifon Carmen, M-rea Humor, Suceava / Istvan Kovaci, Sf. 
Gheorghe, Covasna / Popescu Ecaterina, Rep. Moldova / Lazăr Maria, Nistoreşti, Vrancea / Brânzucă Maria, 
Ceahlău, Neamţ / Maria Otavă, Dumbrava Roșie, Neamţ / Asociaţia Meșteșugarilor Nemţeanca, Târgu Neamţ, 
Neamţ

Pielărie: Gavrilă Pop-Buia, Salva, Bistriţa / Dudanu Vasile, Grumăzeşti, Neamţ / Vasiliu Constantin, Iași 
Ouă încondeiate: Uhrenciuc Valentina, Moşna, Iaşi
Icoane şi pictură naivă: Hăisan Cecilia, Piatra-Neamţ, Neamţ / Acasandrei Valentina, Iaşi / Costinaş Elena, 
Reghin, Mureş / Petrican Maria, Piatra-Neamţ, Neamţ / Georgeta Iuga, Baia-Mare, Maramureş / Agăleanu Cornel, 
Piatra-Neamţ, Neamţ / Istrati Ciprian, Piatra-Neamţ, Neamţ / Ciobanu Gheorghe și Lucica, Bălţaţi, Iași
Împletituri: Toderașcu Lilian, Heci-Lespezi, Iași / Zoltani Dănilă, Sighişoara, Mureş / Cozmîncă Silvia, Iaşi / 
Ciocârlan Elena, Ştefan cel Mare, Neamţ / Ciocârlan Vasile, Ştefan cel Mare, Neamţ / Ţugui Gheorghe, Vorona, 
Botoşani

Podoabe: Vasiliu Maria, Târgu Neamţ, Neamţ / Solomon Doina, Roman, Neamţ / Pal Melinda, Sfântu Gheorghe, 
Covasna / Blidirişanu Petruţa, Roman, Neamţ / Andrei Costin, Bucureşti / Elena Gheorghian, Suceava / 
Silivestru Adrian, Iași
Produse alimentare tradiţionale: Onu Andrei, Bascov-Argeş
Instrumente muzicale: Ioan Stanciu, Nistoreşti, Vrancea
Prelucrarea osului: Zofotă Gheorghe, Gura Humorului, Suceava 

meșteri participanţi
la festival

Cuvânt de deschidere - Dr. Gheorghe Dumitroaia, Director al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ 

Moderator Florentina Buzenschi 

 Dr. Alina Geanina Ionescu, Complexul Muzeal Naţional ASTRA, Rol şi aplicabilitate în restaurarea icoanelor 

pe sticlă - film documentar ştiinţific

 Dr. Ioana Gabriela Duicu, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti" Bucureşti, Reprezentări iconografice 

creştine - componente ale podoabelor metalice

 Dr. Marina Sabados, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu" Bucureşti, Icoane  vechi ale Maicii Domnului cu 

Pruncul din judeţul Neamţ

 Dr. Elena Florescu, Piatra-Neamţ, dr. Marina Sabados, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu", Zugravi locali 

de icoane

 Dr. Sorin Sebastian Duicu, cercetător ştiinţific I, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti" Bucureşti, 

Iconografia, ferecătura, donatorii - valenţele unei icoane

 Dr. Elena Băjenaru, manager Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat" Şcoala de pictură pe sticlă de la Făgăraş 

(sec. XIX-XX)

 Muzeograf Eva Giosanu, Complexul Muzeal Moldova Iaşi, Icoana ţărănească din Moldova (sec. XVIII - XIX)

 Etnolog Valentina Veselovschi Buşilă, Bucureşti, Icoane şi cruci de jurământ din Oltenia

 Monahia Maria Giosanu, Mănăstirea Agapia, Neamţ, Miniatura religioasă de pe manuscris

 Muzeograf Iulian Bucur, şef secţie etnografie, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, etnograf  

Feodosia Rotaru, Bacău, Icoane şi iconostasul bisericii de lemn din Tisa Silvestru, jud. Bacău

 Pr. dr. Florin Ţuscanu, Roman, Icoana Maicii Domnului de la Trifeşti, jud. Neamţ

 Muzeograf Florentina Buzenschi, Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ, Tonitza la Durău

 Muzeograf Roxana Diaconu, Muzeul de Istorie şi Etnografie Tg. Neamţ, Icoana - cartea celor care nu ştiu să 

citească
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În plin avânt al modernizării, dorim să păstrăm ca pe o comoară de preţ, patrimoniul de  valori tradiţionale lăsat de 

înaintaşi, stimulând interesul pentru arta populară și contribuind la cunoașterea și transmiterea acesteia generaţiilor 

viitoare. Festivalul de artă populară "Lada cu zestre", organizat anual la Piatra Neamţ,  are  menirea  de  a reuni cei mai  

iscusiţi meșteri, din diverse domenii de creaţie populară, veniţi din toată ţara să ne arate lucruri născute din măiestria 

și priceperea lor. Bogăţia și frumuseţea creaţiilor demonstrează viabilitatea tradiţiilor românești păstrate  așa cum 

erau odinioară, sau mai noi, ele exprimă cele mai frumoase gânduri şi sentimente în forme diverse, în simboluri şi 

culori îmbinate într-o armonie perfectă. "Lada cu zestre" este darul nostru pentru Dumneavoastră care să vă încânte 

privirea, să vă bucure sufletul și să vă facă să fiţi mândri că  sunteţi  români. 
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Dr. Elena Florescu - Doctor etnolog, Membru asociat  al Academiei Oamenilor de Știinţă 
din România, personalitate importantă a vieţii culturale  din judeţul Neamţ, fondator al 
Muzeului de Etnografie Piatra-Neamţ. Ca muzeograf a avut o contribuţie majoră la 
organizarea expoziţiilor permanente ale  acestei instituţii (până în 1995), dar şi a altor muzee 
cu profil etnografic din Târgu-Neamţ, Bicaz şi Săbăoani, la acestea  adăugându-se  zeci de 
expoziţii tematice şi „Târgul meşterilor lemnari” din oraşul de sub Cetatea Neamţ. Elaborează  
studii şi lucrări de  anvergură naţională (Atlasul etnografic al României, sub conducerea 
Institutului de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1978 - 1982) și iniţiază seria de lucrări cu titlul 
Din cultura tradiţională a judeţului Neamţ cu volumele: Portul popular din Zona Neamţ 
(1979),Valea Bistriţei -tradiţii populare (1993), Textile populare de casă din zona Neamţ (2010), 
Arhitectura populară din zona Neamţ (2011), Biserici vechi de lemn din Ţinutul Neamţ (2012, 
împreună cu Marina  Sabados  şi Cornel Miftode).  

Marcel Lutic - Muzeograf la Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi, expert în domeniul 
etnografiei, Preşedintele fondator al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova şi membru 
al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România. A publicat numeroase materiale de 
etnografie, muzeologie şi istorie în reviste  de  specialitate  și este  autorul lucrării Timpul 
sacru. Sărbătorile de altădată, apărută la Iaşi în două ediţii, prima în 2006 şi a doua în 2009. A 
organizat, cel mai adesea în echipă, expoziţii, festivaluri, târguri, seri muzeale: Târgul 
Meşterilor Populari din Moldova de la Iaşi (din 2000), Festivalul Mărţişorului (Iaşi, din 
2005),Târgul Meşterilor Populari de la Roman (din 2005),Târgul Micilor Meşteşugari (din 
2005),Târgul Meşterilor Populari de la Piatra-Neamţ (din 2006),Târgul Meşterilor Populari de 
la Botoşani (din 2007),Târgul de Procoavă de la Bacău (din 2009), Casa cu Meşteri Fauri din 
curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (din 2010).

Maria şi Marcel Mocanu - Marcel Mocanu provine dintr-o familie de olari, ce realizează  

vase  utilitare  dintr-un lut de bună calitate, cum e  cel  de la Braniştea, judeţul Galaţi. Marcel 

şi Maria Mocanu au readus la viaţă meşteşugul olăritului de la Mănăstirea Agapia construind 

acolo  un  atelier şi învăţând măicuţele să modeleze lutul. Participantă la marile manifestări 

de profil din ţară, obţine premii la „Cocoşul de Hurez”, la „Cucuteni 5000”, la târgurile 

organizate de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Ţăranului Român, 

muzeele  din  Sibiu, Craiova.

Premianţii ediţiilor anterioare
2011

Vasile Găman - Important membru al Academiei Artelor Tradiţionale din România, Vasile 
Găman s-a născut în 1936 în satul Lunca din comuna Vânători, judeţul Neamţ. De-a lungul a 
peste patru decenii a realizat strane şi catapetesme, porţi  de  casă, obiecte de uz gospodăresc, 
toate căpătând, sub dalta meşterului, valoare  artistică deosebită. Iubitor de istorie și unul 
dintre cei mai autentici meşteri populari din Neamţ a transpus în lemn, cu multă  
expresivitate, chipurile marilor domnitori români. Vasile Găman este şi un vestit colecţionar, 
casa-muzeu pe care a realizat-o în localitatea  natală cuprinzând o expoziţie (eclectică) de 
mare  valoare.

Florin Cramariuc - Preşedinte fondator al Asociaţiei Meşterilor Populari din Bucovina, 
dăruieşte oamenilor frumosul, considerând că a primit de la Dumnezeu această putere de a 
transforma lemnul. Originar din Obcinile Bucovinei, cel care i-a pus  dalta în mână a fost 
bunicul său, meşter renumit în zonă. El înţelege lemnul şi îi pune în valoare calităţile naturale: 
păstrează culoarea şi nu încarcă excesiv sculptura. Decorul, realizat prin incizie, crestare sau 
traforare scoate la iveală motive tradiţionale, piesele vechi din lemn devenind o sursă de 
inspiraţie. Activitatea sa a fost apreciată la târgurile din ţară şi în străinătate, unde a primit 
diverse premii şi  diplome  de  excelenţă.

Ionela şi Costi Lungu - Demni urmaşi ai lui Ion Creangă, locuind în Humuleşti, soţii Lungu  
sunt  absolvenţi  ai Politehnicii ieşene. Dar, având o mare dragoste pentru tradiţie  şi mult 
talent, s-au transformat în meşteri populari. Costi realizează toiege din lemn de alun, carpen 
sau corn pe care aplică foiţă de cositor incizată cu diverse motive decorative, bâte şi beţe de 
stână, harapnice din fibre de cânepă şi măşti pe care le realizează din blană, postav şi cânepă. 
Este  prezent - împreună cu Ionela, creatoare a unor personaje coborâte din Amintirile lui 
Creangă şi realizate, cu mare expresivitate, din lut - la marile târguri din ţară. Ei recreează satul 
humuleştean, cu atât mai mult cu cât  au moştenit umorul înaintaşilor.

Premianţii ediţiilor anterioare
2012
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organizarea expoziţiilor permanente ale  acestei instituţii (până în 1995), dar şi a altor muzee 
cu profil etnografic din Târgu-Neamţ, Bicaz şi Săbăoani, la acestea  adăugându-se  zeci de 
expoziţii tematice şi „Târgul meşterilor lemnari” din oraşul de sub Cetatea Neamţ. Elaborează  
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Marcel Lutic - Muzeograf la Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi, expert în domeniul 
etnografiei, Preşedintele fondator al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova şi membru 
al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România. A publicat numeroase materiale de 
etnografie, muzeologie şi istorie în reviste  de  specialitate  și este  autorul lucrării Timpul 
sacru. Sărbătorile de altădată, apărută la Iaşi în două ediţii, prima în 2006 şi a doua în 2009. A 
organizat, cel mai adesea în echipă, expoziţii, festivaluri, târguri, seri muzeale: Târgul 
Meşterilor Populari din Moldova de la Iaşi (din 2000), Festivalul Mărţişorului (Iaşi, din 
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vase  utilitare  dintr-un lut de bună calitate, cum e  cel  de la Braniştea, judeţul Galaţi. Marcel 

şi Maria Mocanu au readus la viaţă meşteşugul olăritului de la Mănăstirea Agapia construind 

acolo  un  atelier şi învăţând măicuţele să modeleze lutul. Participantă la marile manifestări 
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peste patru decenii a realizat strane şi catapetesme, porţi  de  casă, obiecte de uz gospodăresc, 
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dintre cei mai autentici meşteri populari din Neamţ a transpus în lemn, cu multă  
expresivitate, chipurile marilor domnitori români. Vasile Găman este şi un vestit colecţionar, 
casa-muzeu pe care a realizat-o în localitatea  natală cuprinzând o expoziţie (eclectică) de 
mare  valoare.
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dăruieşte oamenilor frumosul, considerând că a primit de la Dumnezeu această putere de a 
transforma lemnul. Originar din Obcinile Bucovinei, cel care i-a pus  dalta în mână a fost 
bunicul său, meşter renumit în zonă. El înţelege lemnul şi îi pune în valoare calităţile naturale: 
păstrează culoarea şi nu încarcă excesiv sculptura. Decorul, realizat prin incizie, crestare sau 
traforare scoate la iveală motive tradiţionale, piesele vechi din lemn devenind o sursă de 
inspiraţie. Activitatea sa a fost apreciată la târgurile din ţară şi în străinătate, unde a primit 
diverse premii şi  diplome  de  excelenţă.

Ionela şi Costi Lungu - Demni urmaşi ai lui Ion Creangă, locuind în Humuleşti, soţii Lungu  
sunt  absolvenţi  ai Politehnicii ieşene. Dar, având o mare dragoste pentru tradiţie  şi mult 
talent, s-au transformat în meşteri populari. Costi realizează toiege din lemn de alun, carpen 
sau corn pe care aplică foiţă de cositor incizată cu diverse motive decorative, bâte şi beţe de 
stână, harapnice din fibre de cânepă şi măşti pe care le realizează din blană, postav şi cânepă. 
Este  prezent - împreună cu Ionela, creatoare a unor personaje coborâte din Amintirile lui 
Creangă şi realizate, cu mare expresivitate, din lut - la marile târguri din ţară. Ei recreează satul 
humuleştean, cu atât mai mult cu cât  au moştenit umorul înaintaşilor.
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Anica Fichioş - A învăţat să ţeasă de la mama ei şi, cu trecerea anilor, a fost atrasă nu numai de 

lucrul la stative ci şi de  vopsitul în culori vegetale a lânii. Cunoaşte  foarte  multe  reţete  de 

culori  obţinute  din plante, reţete pe care le împărtăşeşte tuturor celor care doresc să cunoască 

acest vechi meşteşug, în speranţa transmiterii. Este preocupată  de  culegerea de vechi motive 

din zonă, pentru a nu lăsa să se piardă  specificul local. Meşter de mare calitate, participă 

selectiv la manifestările de profil şi atunci publicul are parte de un răsfăţ cromatic, de 

rafinament şi bun gust caracteristice  ţăranului român autentic.

Cornelia Bodescu - Creatoare populară recunoscută ce provine dintr-o localitate în care 

tradiţia se păstrează: Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud. Este urmaşa unei familii care, timp  de 

peste  80 de ani, a realizat costume  populare. Cele mai frumoase pieptare cu mărgele 

îmbrăcate de femeile şi fetele  de pe Valea Sălăuţei şi cea a Someşului erau cusute  de  familia 

Bodescu din Salva. Şi-a propus să ducă mai departe renumele familiei, mai ales în ceea ce 

priveşte arta cusutului mărgelelor. Cornelia Bodescu îşi poartă costumul cu mândrie, de  câte  

ori are ocazia. La târguri, publicul este impresionat de bogăţia de cingători, trăistuţe şi 

zgărdane cu mărgele cu motive  decorative  variate,  cu accent pe cele florale. 

Marian Lungu - Consideră că promovarea ţării  se  poate face prin păstrarea tradiţiilor 

populare, fiind unul dintre puţinii meşteri populari tineri care promovează valorile autentice 

ale  satului moldovenesc.  A învăţat să ţeasă şi să coasă de la bunicile  sale şi de la bătrâne din 

sat. Preluând motive  decorative de pe vechi piese de port popular, le transpune pe bundiţele 

din  aba sau pe cămăşile femeieşti sau bărbăteşti. Brâiele şi catrinţele sunt ţesute în patru iţe iar 

sumanele cusute de el păstrează croiul moldovenesc: „când am început să lucrez la bundiţe, 

meşterii cojocari nu mai erau demult şi (….) am cotrobăit prin lăzile de zestre ale bătrânelor şi 

am reuşit să  aduc la  lumină frumuseţea de  altădată  a bundei purtate  de  sărbători”. 

Cecilia Hăisan - Membră  a  Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova  participă la târguri 

de profil din ţară, dar icoanele sale au  ajuns mult mai departe, în colecţii particulare nu numai 

din România, ci şi din Grecia, Franţa, Anglia, Japonia, Italia, Spania, Belgia, SUA, Venezuela, 

Columbia şi Vatican. Compoziţiile sale sunt echilibrate, culorile fac  parte  din paleta 

cromatică a vechilor iconari pe sticlă, desenul este sigur, iar abordarea variază de la icoanele 

naive la cele canonice. Este o bună cunoscătoare şi trăitoare a vieţii spirituale desfăşurate sub 

semnul ortodoxiei, fapt ce  se  vede  în  lucrările  domniei  sale.

Premianţii ediţiilor anterioare
2013

Maria şi Iulian Mihalachi - Maria Mihalachi se remarcă în peisajul târgurilor de meşteri 

populari ca o prezenţă constantă, promovând un meşteşug reprezentativ zonei Neamţului, 

fiind adepta creativităţii şi originalităţii, bazate  pe o bună cunoaştere a artei ţesutului manual. 

Ocupându-se simultan, împreună  cu  soţul ei Iulian Mihalachi, de vopsitul vegetal, reuşeşte 

să dea lânii tonuri potolite, cum făceau ţăranii  altădată și de asemenea, pune în valoare  

cromatica naturală  a lânii. Soţii Mihalachi participă la târguri organizate de  importante  

muzee etnografice din România, precum şi la numeroase  expoziţii în străinătate (Londra, Tel 

Aviv, Madrid, Praga).

Nicoleta şi Laurenţiu Pietraru - Ceramica de Hurez ţine de o veche  tradiţie, iar  conti-

nuatoare  ale  acestei moşteniri culturale, ce face parte din patrimoniul UNESCO, sunt mai 

multe familii celebre de olari. Nicoleta Pietraru provine din celebra familie Mischiu şi a învăţat 

tainele prelucrării lutului de mică, în timp ce Laurenţiu a devenit olar datorită căsătoriei. 

Motivele tradiţionale sunt dispuse aerat şi realizate cu ajutorul cornului: cocoşul, peştii, 

şarpele, coada de păun, pomul vieţii. Succesul de care se bucură vasele realizate de familia 

Pietraru le permite  o  prezenţă selectivă la târgurile de profil, fiind o  onoare  pentru 

organizatori să-i  aibă în program.

Premianţii ediţiilor anterioare
2014
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Anica Fichioş - A învăţat să ţeasă de la mama ei şi, cu trecerea anilor, a fost atrasă nu numai de 

lucrul la stative ci şi de  vopsitul în culori vegetale a lânii. Cunoaşte  foarte  multe  reţete  de 

culori  obţinute  din plante, reţete pe care le împărtăşeşte tuturor celor care doresc să cunoască 

acest vechi meşteşug, în speranţa transmiterii. Este preocupată  de  culegerea de vechi motive 

din zonă, pentru a nu lăsa să se piardă  specificul local. Meşter de mare calitate, participă 

selectiv la manifestările de profil şi atunci publicul are parte de un răsfăţ cromatic, de 

rafinament şi bun gust caracteristice  ţăranului român autentic.

Cornelia Bodescu - Creatoare populară recunoscută ce provine dintr-o localitate în care 

tradiţia se păstrează: Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud. Este urmaşa unei familii care, timp  de 

peste  80 de ani, a realizat costume  populare. Cele mai frumoase pieptare cu mărgele 

îmbrăcate de femeile şi fetele  de pe Valea Sălăuţei şi cea a Someşului erau cusute  de  familia 

Bodescu din Salva. Şi-a propus să ducă mai departe renumele familiei, mai ales în ceea ce 

priveşte arta cusutului mărgelelor. Cornelia Bodescu îşi poartă costumul cu mândrie, de  câte  

ori are ocazia. La târguri, publicul este impresionat de bogăţia de cingători, trăistuţe şi 

zgărdane cu mărgele cu motive  decorative  variate,  cu accent pe cele florale. 

Marian Lungu - Consideră că promovarea ţării  se  poate face prin păstrarea tradiţiilor 

populare, fiind unul dintre puţinii meşteri populari tineri care promovează valorile autentice 

ale  satului moldovenesc.  A învăţat să ţeasă şi să coasă de la bunicile  sale şi de la bătrâne din 

sat. Preluând motive  decorative de pe vechi piese de port popular, le transpune pe bundiţele 

din  aba sau pe cămăşile femeieşti sau bărbăteşti. Brâiele şi catrinţele sunt ţesute în patru iţe iar 

sumanele cusute de el păstrează croiul moldovenesc: „când am început să lucrez la bundiţe, 

meşterii cojocari nu mai erau demult şi (….) am cotrobăit prin lăzile de zestre ale bătrânelor şi 

am reuşit să  aduc la  lumină frumuseţea de  altădată  a bundei purtate  de  sărbători”. 

Cecilia Hăisan - Membră  a  Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova  participă la târguri 

de profil din ţară, dar icoanele sale au  ajuns mult mai departe, în colecţii particulare nu numai 

din România, ci şi din Grecia, Franţa, Anglia, Japonia, Italia, Spania, Belgia, SUA, Venezuela, 

Columbia şi Vatican. Compoziţiile sale sunt echilibrate, culorile fac  parte  din paleta 

cromatică a vechilor iconari pe sticlă, desenul este sigur, iar abordarea variază de la icoanele 

naive la cele canonice. Este o bună cunoscătoare şi trăitoare a vieţii spirituale desfăşurate sub 

semnul ortodoxiei, fapt ce  se  vede  în  lucrările  domniei  sale.

Premianţii ediţiilor anterioare
2013

Maria şi Iulian Mihalachi - Maria Mihalachi se remarcă în peisajul târgurilor de meşteri 

populari ca o prezenţă constantă, promovând un meşteşug reprezentativ zonei Neamţului, 

fiind adepta creativităţii şi originalităţii, bazate  pe o bună cunoaştere a artei ţesutului manual. 

Ocupându-se simultan, împreună  cu  soţul ei Iulian Mihalachi, de vopsitul vegetal, reuşeşte 

să dea lânii tonuri potolite, cum făceau ţăranii  altădată și de asemenea, pune în valoare  

cromatica naturală  a lânii. Soţii Mihalachi participă la târguri organizate de  importante  

muzee etnografice din România, precum şi la numeroase  expoziţii în străinătate (Londra, Tel 

Aviv, Madrid, Praga).

Nicoleta şi Laurenţiu Pietraru - Ceramica de Hurez ţine de o veche  tradiţie, iar  conti-

nuatoare  ale  acestei moşteniri culturale, ce face parte din patrimoniul UNESCO, sunt mai 

multe familii celebre de olari. Nicoleta Pietraru provine din celebra familie Mischiu şi a învăţat 

tainele prelucrării lutului de mică, în timp ce Laurenţiu a devenit olar datorită căsătoriei. 

Motivele tradiţionale sunt dispuse aerat şi realizate cu ajutorul cornului: cocoşul, peştii, 

şarpele, coada de păun, pomul vieţii. Succesul de care se bucură vasele realizate de familia 

Pietraru le permite  o  prezenţă selectivă la târgurile de profil, fiind o  onoare  pentru 

organizatori să-i  aibă în program.

Premianţii ediţiilor anterioare
2014
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Organizatori:

Consiliul Judeţean Neamţ • Consiliul Local și Primăria Municipiului Piatra Neamţ 
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ • Asociaţia Meșterilor Populari din Moldova 

Asociaţia Meșterilor Populari din Ţinutul Neamţului
Fundaţia Cultural Știinţifică "Constantin Matasă"


