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i.u.g.a. Foundation Projects:
Cultural projects:

Senior say - Non Stop project funded through GRUNDTVIG - "Lifelong Learning Programme"; Project Coordi-
nator: International Labour Net Contact Vilnius - Lithuania (2009 - 2011)

“From sources to resources” project funded by the Neighbourhood Programme Romania-Ukraine 2004-2006.
Associate: Carpathian Development Fund - FDEC Romania; Partners: Transcarpathia Regional Union “Dacia”,
County Museum of Ethnography and Folklore Maramureş  (2008)

MC2. Cultural Heritage and Creation Project - Euro-integration factors for Șurdești and Săliștea de Sus

communities, funded by the National Cultural Fund Administration, Bucharest. Partners: Școala cu clasele I-VIII
Șurdești, “Mihai Eminescu” School of Arts and Crafts Săliștea de Sus, Asociația Clubul Ilustratorilor București şi
Săliştea de Sus Town Hall(2008)

POL - Maramureş – Centre for artistic residence of everlasting youth of legends and fairytales in Mara-

mureș, funded by the National Cultural Fund Administration, Bucharest. Partners:  Asociația Clubul Ilustratorilor
București, Şişeşti Village Hall, Săliştea de Sus Town Hall and CIAC Bucharest (2007)

De la M.I.C. la mare. Memorie şi identitate culturală a comunităţii Şişeşti în context european, funded by
the National Cultural Fund Administration, Bucharest (2006) 

Traditional crafts - the new gold from Băiuț, funded by the National Cultural Fund Administration, Bucharest
(2006)

Eco-Ethnodesign Camp in Şurdeşti, financially supported by the Peace Corps Romania, Small Project Assis-
tance Grant Program (2006)

DCD - Developing Creative Design, financially supported by Pro Helvetia Bucharest, Romania, the Swiss Cul-
tural Programme Romania and the British Council Romania. Partners: The Arts and Design University  Cluj-
Napoca, Şişeşti Village Hall (2005 - 2006)

“Dig where you live”, financially supported by the British Council Romania. Partners: British Council România,
Şişeşti Village Hall (2005-2006)

Etnodesign – Extramedial Experimen ,  financially supported by Pro Helvetia Bucharest, Romania and the
Swiss Cultural Programme Romania. Partners: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Institutul de Memorie
Culturală Bucureşti, Şişeşti Village Hall. (2004-2005)

Tehnica Ţărănească - Moştenirea mileniului III, funded by the Carpathian Foundation, Fondul de Dezvoltare a
Euroregiunii Carpatice România, Oradea, Fundaţia pentru Parteneriat, Miercurea Ciuc and King Baudouin Foun-
dation, Belgium. Partners: Budeşti Village Hall and Călineşti Village Hall. (2002-2003)

“The Certainty of Value”, funded by the Carpathian Foundation, Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice
România, Oradea. Collaborators: HomeNet, Anglia, and Baia Mare Town Hall (2002-2003)

“He that learns a trade has a purchase made”, realised trough the Ministry of Culture - EuroArt - European
Cultural Fund for Romania, financed by the European Union. Partners: Centrul Creaţiei Populare Maramureş  and
Baia Mare Town Hall. (2001-2002)

Reţeaua de Protejare, Dezvoltare şi memorie culturală - Valea Cosăului (RPDmc - Valea Cosăului), in part-
nership with Centrul Creaţiei Populare Maramureş and Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural (1999)

Projects with social purpose:

Prevenirea Abandonului = Şansă, P.A.S., in cooperation with the associations "Grădinitsa RLM", Bar-le-Duc,
Franţa, "Regine d'Humilly", Franţa, and Inspectoratul Şcolar Judeţean, Maramureş. (1996-prezent)
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Foreword

The “Gesture Memory – patrimonial element, between oblivion, salvage and
becoming” project answers the need to rescue for some fast disappearing crafts and trades
gesture memory (know-how memory). The fact that in Romania, by the end of the second
millennium, a "closed" economy was being practiced, that involved satisfying  family and
community needs through their own means, allowed the preservation of some crafts and
trades, as well as their know-how memory. Many of these were lost long ago in other cul-
tural areas of Europe, however, we also started to "successfully" forgett them . This mem-
ory is not being transmitted through the written culture, it is learned by living, practicing
and by passing it from father to son or from master to apprentice, these are traditionally
learned skills.

Since the beginning of it’s existence, our  Foundation has conducted a systematic
and sustained activity to raise awareness about the values of heritage crafts and trades.

This project is cultural one, with a scientific component, addressing the needs to
study the heritage craft activities represented by always fewer practitioners. I was surprised
to note with sadness that we sometimes come too late and the only artisan who still knew
the craft could not show it to us. We also have had the joy of recording some trades and
crafts that are on the “brink of extinction”, such as: “spatarit” (making accessories for tra-
ditional weaving looms), fountain digging or ancient agricultural tools making that we
hope to have helped saving in doing so.

All the project results: “Calendarul Maramureșului” cultural magazine, the docu-
mentary films, the photo-documentary exhibition, the Colloquium, the Craftsmen Fair, this
Final Report and last but not least the technical equipment acquisition will make this proj-
ect represent a beginning for valorizing traditional crafts and trades from a scientific  as-
pect and from the point of view of the community.

Now, as the project comes to an end, we want to thank all the craftsmen, our part-
ner The County Museum of Ethnography and Folklore Baia Mare and, of course, the proj-
ect team members  for their active involvement in the project activities.

Special thanks to Mayor Mihai Ştefan Nemeş from Călineşti, Vasile Mârza from
Rozavlea, Ştefan Iuga from Săliştea de Sus, Alexandru Dragoş  from Cavnic and Mihai
Leşe from Tg. Lăpuş, who have answered our call and helped us to identify the artisans
and craftsmen from their communities. We also address a warm thank you to priests Crist-
ian Ştefan from Baia Mare, Alexandru Câmpean from Făureşti, Claudiu Tuns from Şur-
deşti, Grigore Pop from Dăneşti, Ioan Chirilă from Rogoz, Daniel Pop from Plopiş, to
professors Traian Rus and Bogdan Pop from Oarţa de Sus and all the journalist that helped
us promote the project. 

Finally we express our best thoughts and thanks to FDSC and FDEC teams for
their promptness and professionalism and to all the people that have helped us to bring this
interesting project to an end. We hope it to be a source of inspiration, a beginning for other
projects and activities that bring to light traditional crafts and trades and that help to bind
the thread from past to future.

Project Manager,
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The first project objective was To establish, within the first nine months, of

a field research program for the crafts and craftsmen from the four ethno-

graphical areas of Maramureș County concerning gesture memory specific

to each craft.

To achieve this we began by making the project known. Thus, we
prepared an informative note that was sent to the 75 municipalities in the
county. We presented the project objectives and have called for their sup-
port to identify artisans in these communities. Also for the events that took
place during the project (documentaries launch, seminars and Craftsmen
Fair) we issued press releases, for a better dissemination of information.

To have a unitary fieldwork methodology , a master "Craftsmen
file" was developed.  The people involved were: Georgeta Maria Iuga and
Janeta Ciocan.

All the condition being set we began the field research. Based on
available information we went to several localities in the Maramureș
County, where we began to locate and identify craftsmen. When we found
them, we filled in the available craftsmen files, when not, we returned later,
to have the opportunity for discussion. In some cases, when we made films
and documentaries, we agreed with the craftsmen on a date for this activity.
The field research was conducted throughout the project and 72 master
sheets were prepared for 18 occupation fields; 40 localities were investi-
gated and more than 2000 photos were made. The people involved were:
Georgeta Maria Iuga, Dumitru Iuga, Cristian Robescu, Bogdan Iuga and
Anamaria Iuga.
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The 2nd goal of the project was to Organize a Colloquium on " Gesture

memory – patrimonial element, between salvage and becoming" and a

Craftsmen Fair, in September 2010.

To achieve this objective we first started the planning of the events,
namely the preparation and approval of invitations for the Colloquium and,
of course inviting prospective participants. Also, during the field research
we told the artisans about the upcoming fair and events. The idea was to get
feedback in order to prepare these two events (to have an idea about the
number of participants). The two invitations have been issued (one for Col-
loquium and the other for Craftsmen Fair) and communicated to potential
participants.

Once we received confirmation and we had an idea of the scale of
these events we stared to prepare them: folders with materials that will be
distributed to participants at the Colloquium (programme and other materi-
als) ,room booking, hotel reservations, food, posters, billboards, labels - all
the logistics for conducting the two events.

The only thing left was to actually unroll the two events, and this is
what happened: on September 3rd 2010, the Colloquium on "Gesture mem-
ory – patrimonial element, between salvage and becoming "  took place in
Room No. 4 of the County Museum of Ethnography and Folklore, Baia
Mare. 37 people attended: researchers, teachers, curators and artisans; 20
papers were presented and discussions were held on crafts and cultural her-
itage, we also projected some of the documentaries and some participants
shared their experiences with each other. These papers will be published
later on. From 4th to 5th of September, 2010 the Craftsmen Fair took place,
and even if we didn’t have the best "weather conditions", 36 artisans at-
tended.
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The 3rd goal of the project was to Promote the research on Maramureș craftsmen

gesture memory by organizing a traveling exhibition, 10 documentaries and a cul-

tural memory publication. 

First, we made up a photo-documentary exhibition on traditional crafts
and gesture memory, composed of 20 panels with different themes. To compile
them we selected photos of various crafts, including the restoration of folk archi-
tecture monuments, the agricultural fieldwork and some of the craftsmen commu-
nity events (eg. Fair). After that, we created a layout for thepanels, we obtained the
FDEC approval and actually print the panels. From that moment  the traveling ex-
hibition has been shown in several communities in Maramureș - we have traveled
to 10 localities, where about 500 photos were taken. By this means we also want
to express our thanks to everyone who supported us in achieving these results.

Secondly, during the field research, we identified and made 10 documen-
tary films, ranging from 5 to 18 minutes. We shot, downloaded, edited and
mounted the video materials. We produced the following films: Cum se fac opin-

cile, Cum se fac spetele, Cum se pune Tiară, Dantelă Frivolite, Un fierar din vâr-

ful muntelui, Cum se fac clopurile, Broderia în Ciur, Cum se fac măștile, Croitorie

tradițională and Cum se face un căuc. The videos can be watched in the perma-
nent exhibition of our partner at the County Museum of Ethnography and Folk Art
Baia Mare, and because modern technology allows it, on Youtube:
"http://www.youtube.com/user/ memoriagestului". The most viewed material is
about Frivolité Lace, with over 500 views. We also distributed several DVDs to
Schools, craftsmen and other interested people. The people involved in this activ-
ity were: Georgeta Maria Iuga, Dumitru Iuga, Iuga Bogdan, Cristian Robescu.

Finally, we dedicated an issue of cultural memory publication "Calendarul
Maramureșului" to the gesture memory and to crafts. Following an extensive bibli-
ographic and field research we have selected and systematically collected many ar-
ticles, studies and interviews that focus on traditional crafts and trades; we
compiled a dictionary of craftsmen, we have selected folklore about the crafts and
craftsmen. All these materials constitute number 10-11 the of " Calendarul Mara-
mureșului” publication, a magazine of 160 pages, published in 500 copies. The
people involved in this activity were: Georgeta Maria Iuga, Dumitru Iuga.
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The 4th goal of the project was the Organizational development of the

Foundation to continue the actions of research, rescue, recovery and to pro-

mote the rural heritage after the project completion.

All the activities we have conducted  during the project would have been
impossible to fulfill if we wouldn’t have had the adequate facilities. Thus,
we acquired using the allocated funds: a camera, camcorder, video lamp, a
tripod and a lens converter. In order to work in appropriate conditions,
using our own funds we acquired additional equipment and devices, such as
reflectors, cables, plugs, two simple jar, hard disk, PC upgrade (mother-
board, processor, memory, video card), mouse, headphones.

In order to continue the acts of research, rescue, recovery and promotion of
rural heritage after the project ends, together with a Web-design consultant,
we’ve created a project overview webpage: http://memoria-gestului.funda-
tia-iuga. com /. The process was as follows: we chose a layout, we selected
the photos and texts, we created a visual banner and then we started to fill
the site content; prior to this we’ve got the agreement concerning the visi-
bility rules of the project. In fact, the YouTube channel – “Memoria Gestu-
lui”  came as a solution to integrate videos produced under the project
website. The people involved in this activity were: Georgeta-Maria Iuga,
Bogdan Iuga.

And, finally, the last but not least is the report publication. We believe it is
important to disseminate in written form what we have achieved during the
project, to explain and illustrate the results. Thus this "Final Report" was
created. The people involved in this activity: Georgeta-Maria Iuga, Bogdan
Iuga. Results: one report, published in 300 copies.
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Project data:

Initial target group:
50 masters
40 communities

Direct Beneficiaries:
72 masters
18 occupation fields investigated
10 documentary films featuring 13 artisans;
5 specialists from the Museum of Ethnography;
36 artisans attended the fair;
4 researchers;
252 craftsmen profiled in  the cultural memory revue 

"Calendarul Maramureş"
40 communities surveyed.

Indirect Beneficiaries:
The general public visiting the Ethnographical Museum
The general public interested the intangible heritage;
The tourists visiting Maramureș;
Artisan’s families;
Other traditional artisans and art lovers;
The whole of humanity by preserving heritage.

Financial data:
Total project value: 14 575 EU
Of which: NGO Fund Contribution: 12 575 EU

Own contribution: 2000 EU

Other results:
500 copies "Calendarul Maramureşului"
300 copies of "Final Report" brochure 
20 photo-documentary panels
1 website and 1 YouTube channel
more than 3000 photos 
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Date ale proiectului:

Grupul ţintă inițial:
50 de meşteri
40 de comunităţi

Beneficiari direcţi:
72 meşteri 
18 domenii de activitate cercetate
10 filme documentare cu 13 meșteri;
5 specialişti Muzeul de etnografie;
36 meşteri participanţi la târg;
4 cercetători;
252 de meşteri cărora li s-a făcut profilul în revista de 

memorie culturală "Calendarul Maramureşului";
40 comunităţi cercetate.

Beneficiari indirecţi:
publicul larg care vizitează Muzeul de Etnogafie;
publicul larg interesat de patrimoniul imaterial;
turiştii care vizitează Maramureşul;
familiile meşterilor;
alţi meşteri şi iubitori de artă tradiţională;
umanitatea, prin conservarea memoriei gestului.

Date financiare:

Valoarea totală a proiectului: 14.575 EU
Din care: Contribuție Fond ONG: 12575 EU

Contribuție proprie: 2000 EU

Alte rezultate:
500 exemplare “Calendarul Maramureșului”
300 exemplare broșură “Raport final”
20 Panouri foto-documentare
1 site web și 1 canal Youtube
peste 3000 fotografii
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Al 4-lea obiectiv al proiectului a fost Dezvoltarea organizaţională a

Fundaţiei în vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, valorifi-

care şi promovare a patrimoniului rural şi după finalizarea proiectului.

Toate activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul proiectului ar fi
fost imposibil de îndeplinit dacă nu am fi avut dotări corespunzătoare. Ast-
fel, am achiziţionat din fondurile alocate: un aparat foto, o cameră video, o
lampă video, un trepied şi o lentilă de conversie. Din fondurile proprii, pen-
tru a putea desfăşura activitatea în condiţii corespunzătoare, a mai fost
achiziţionată şi altă aparatură şi alte aparate precum: reflectoare, cabluri
electrice, ştechere, 2 trepide simple, hard disc, ugrade PC ( placă de bază,
procesor, memorie, placă video), mouse, căşti audio. Persoanele implicate
în această activitate au fost: Georgeta-Maria Iuga, Bogdan Iuga, Cristian
Robescu și Gheorghe Robescu. 

În vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, valorificare
şi promovare a patrimoniului rural şi după finalizarea proiectului am reali-
zat, împreună cu o firmă de Web-design, o pagină de prezentare a proiectu-
lui: http://memoria-gestului.fundatia-iuga.ro/. Procesul a fost următorul: am
ales un layout de prezentare, am selectat fotografii și texte, am creat un ban-
ner vizual după care am început să umplem de conținut site-ul, după ce am
avut acordul prealabil în ceea ce privesc regulile de vizibilitate. De altfel,
canalul Youtube - Memoria Gestului a apărut ca soluție pentru integrarea
materialelor video produse în cadrul proiectului în site-ul web. Persoanele
implicate în acastă activitate au fost: Georgeta-Maria Iuga, Bogdan Iuga. 

Ultima activitate este, bineînțeles, publicarea Raportului. Conside-
răm că este important să diseminăm, în formă scrisă, tot ceea ce am realizat
în cadrul proiectului, să explicăm și să ilustrăm rezultatele. Astfel a luat
naștere prezentul “Raport Final”. Persoanele implicate în acastă activitate
au fost: Georgeta-Maria Iuga, Bogdan Iuga. Rezultatele activității: Un ra-
port, publicat în 300 de exemplare.
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Al 3-lea obiectiv al proiectului a fost Valorificarea şi promovarea

cercetărilor privind memoria gestului meşterilor maramureşeni prin organi-

zarea unei expoziţii itinerante, a 10 filme documentare şi a unei reviste de mem-

orie cultarală 

În primul rând, am realizat o expoziție foto-documentară, privind
memoria gestului meșteșugurilor tradiționale, compusă din 20 de panouri cu
diferite teme. Pentru a le alcătui am selectat fotografii ale diferitelor
meșteșuguri, inclusiv din domeniul restaurării monumentelor de arhitectură pop-
ulară, a muncilor agricole precum și evenimente ale comunității meșterilor (de
ex. Târgul). După aceea, am creat o matrice cadru pentru panouri, am obținut
acordul FDEC și am alcătuit efectiv panourile. Din acest moment am început să
itinerăm expoziția în mai multe comunități din Maramureș  -  am ajuns în 10 lo-
calități, unde au fost realizate circa 500 fotografii. Ținem să mulțumim în mod
deosebit tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestor expoziții.

În al doilea rând, în urma cercetărilor de teren efectuate am identificat și
realizat 10 filme documentare cu durate între 5 și 18 minute privind Memoria
Gestului. Am filmat, am descărcat materialele, le-am editat și le-am montat. Am
realizat următoarele filme: Cum se fac opincile, Cum se fac spetele, Cum se

pune Tiară, Dantelă Frivolite, Un fierar din vârful muntelui, Cum se fac clop-

urile, Broderia în Ciur, Cum se fac măștile, Croitorie tradițională și Cum se face

un căuc.Filmele pot fi vizionate în cadrul expoziției permanente a partenerului
nostru, la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mareși,
deoarece tehnica modernă permite, pe Youtube: “http://www.youtube.com/user/
memoriagestului”; cel mai vizionat material este despre Dantela Frivolite, cu
peste 500 de vizionări. De asemenea, au fost distribuite mai multe DVD-uri la
Școli, Instituții, meșteri și alte persoane interesate. Persoanele implicate în
acastă activitate au fost: Georgeta-Maria Iuga, Dumitru Iuga, Bogdan Iuga, Cris-
tian Robescu. 

Nu în ultimul rând, am dedicat Memoriei Gestului și meșteșugurilor un
număr al revistei de memorie culturală “Calendarul Maramureșului”. În urma
unei ample cercetări bibliografice și de teren am selectat și cules sistematic mai
multe articole, studii și interviuri care pun accentul pe meșteșuguri și meserii
tradiționale; am alcătuit un dicționar al meșterilor, am ales folclor cu privire la
meșteri și meșteșuguri. Toate aceste materiale se regăsesc în numărul 10-11 al
“Calendarului Maramureșului”, o revistă de 160 de pagini, publicată în 500 de
exemplare. Persoanele implicate în acastă activitate au fost: Georgeta-Maria
Iuga, Dumitru Iuga.
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Al 2-lea obiectiv al proiectului a fost Organizarea unui Colocviu cu

tema “Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi de-

venire”şi a unui Târg al meşterilor, în septembrie 2010. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv am început mai întâi prin planifi-
carea evenimentului, mai exact prin întocmirea și avizarea invitațiilor pen-
tru colocviu și, bineînțeles invitarea potențialilor participanți. De asemenea,
cu ocazia cercetărilor de teren am comunicat meșterilor cercetați datele de
organizare ale evenimentului. Ideea generală a fost să primim feedback
pentru a putea să pregătim evenimentele (să știm numărul de participanți).
Au fost întocmite 2 invitații (una pentru Colocviu  și cealaltă pentru Târgul
Meșterilor) care au fost comunicate potențialilor participanți. 

După ce am primit confirmările de particpare și ne-am făcut o idee
privind amploarea evenimentelor am început să le pregătim: mape cu mate-
rialele care vor fi distribuite participanților la Colocviu (program și alte ma-
teriale), rezervarea sălii pentru colocviu, rezervări de cazare, asigurare
hranei, afișe, panouri, etichete cu nume - tot ceea ce a ținut de logistica de
desfășurare a evenimentelor.

N-a mai rămas decât să derulăm efectiv cele două evenimente, și
asta s-a și întâmplat: pe data de 3 Septembrie 2010, în Sala nr 4 a Muzeului
Județean de Etnografie și Artă Populară, Baia Mare  a avut loc Colocviul cu
tema “Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi de-
venire“. Au participat 37 de persoane: cercetători, profesori, muzeografi și
meșteri. Au fost prezentate 20 de lucrări și s-au purtat discuții pe tema
meseriilor și patrimoniului cultural, s-au proiectat filme, participanții și-au
împărtășit unii altora din experiențele acumulate. Lucrările urmează a fi
valorificate ulterior. Din  4 până în 5 Sepembrie 2010 a avut loc Târgul
Meșterilor, și, chiar dacă nu am avut parte de cea mai bună “situație meteo-
rologică”, au participat 36 de meșteri și un public numeros.
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Primul obiectiv al proiectului a fost Constituirea, în primele nouă

luni, a unui program de cercetare pe teren a meseriilor şi meşterilor din

cele patru zone etnografice ale judeţului Maramureş, privind memoria ges-

tului specifică fiecărui meşteşug. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv am început prin a face cunoscută și
a mediatiza existența proiectului. Astfel, s-a întocmit o circulară care a fost
expediată către cele 75 de primării din județ. Le-am prezentat obiectivele
proiectului și am solicitat sprijin în vederea identificării meșterilor din co-
munitățile respective. De asemenea, cu ocazia evenimentelor care au avut
loc în cadrul proiectului (Lansarea filmelor documentare, Colocviul și Târ-
gul Meșterilor), pentru o cât mai bună diseminare a informațiilor, au fost în-
tocmite Comunicate de presă.

Pentru a avea o metodologie unitară de lucru pe parcursul
cercetărilor de teren necesare pentru proiect a fost elaborată o “Fișă de
Meșter”.  Persoanele implicate în acastă activitate au fost: Georgeta-Maria
Iuga și Janeta Ciocan.

Având deja cadrul creat pentru identificarea meșterilor și meseriilor
a început cercetarea de teren. Pe baza informațiilor existente ne-am deplasat
în mai multe localități din județ, unde am început să localizăm și să identi-
ficăm meșterii. Dacă meșterii au fost disponibili am completat fișele de
meșter, dacă nu, am revenit ulterior pentru a avea posibilitatea de discuție.
În unele cazuri, când am realizat și filme documentare, am convenit împre-
ună cu meșterul data la care putem face această activitate. Cercetarea de
teren s-a derulat pe toată durata proiectului și au fost întocmite 72 fișe de
meșter, din 18 domenii de activitate; 40 de localități cercetate și mai mult
de 2000 de fotografii realizate. Persoanele implicate în această activitate au
fost: Georgeta-Maria Iuga, Dumitru Iuga, Cristian Robescu, Bogdan Iuga și
Anamaria Iuga.
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Memoria Gestului - 
Element Patrimonial între Uitare, Salvare şi Devenire

Proiect finațat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European.

Aplicant principal:

Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie 

“identitate, unitate, generozitate, acţiune”
430231 - Baia Mare, România
Bd. Republicii 37/5
Tel/fax: +40 262 226 739
e-mail: artizanat@rdslink.ro
www.fundatia-iuga.ro

Partener:

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare

430265 - Baia Mare, România
str. Dealul Florilor nr. 1
Tel: +40 262 276 895
e-mail: office@maramuresmuzeu.ro
www. maramuresmuzeu.ro/ro/etno1.htm

Echipa Proiectului

Manager  Proiect: Georgeta  Maria  Iuga.
Asistent și secretar Proiect: Dumitru  Iuga.
Contabil  Proiect: Ingrid  Bădescu
Cercetători/Voluntari: Anamaria  Iuga

Janeta  Ciocan
Mirela  Coman
Gheorghe  Robescu
Ioan Bogdan Iuga
Cristian  Robescu

Scopul proiectului este

Transformarea memoriei gestului în element patrimonial de importanță excepțională și
aducător/producător de beneficii culturale, sociale și economice

Durata proiectului:

24 noiembrie 2009 - 23 noiembrie 2010

Date de identificare:

Numărul Contractului:RO 0010 PCS 15
Numărul Proiectului: PCS II 24
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Cuvânt înainte

Proiectul  Memoria  Gestului – element  Patrimonial  între  Uitare, Salvare  şi
Devenirea răspuns  unei  nevoi  de  salvare  a  memoriei  gesturilor  unor  meşteşuguri  şi
meserii  pe  cale  de  dispariţie. Faptul  că  în  România, până  la  sfârşitul  mileniului  II, s-
a  practicat  o  economie “închisă”, care  presupunea  satisfacerea  necesităţilor  familiale
şi  comunitare  prin  mijloace  proprii, a  permis  păstrarea  unor  meşteşuguri, meserii, pre-
cum  şi a memoriei  gestului  acestora. Multe  din  acestea  s-au  pierdut  demult  în  alte
spaţii  culturale  ale  Europei însă, şi la noi, uitarea a început cu “succes”. Memoria  gestu-
lui  nu  se  transmite  prin  cultura  scrisă, ea  reprezintă  învăţarea  pe  viu, practicarea  şi
transmiterea  sa, de  la  tată  la  fiu, sau de  la  meşter  la  ucenic, a unor abilităţi  deprinse
tradiţional.

Fundaţia  noastră  a  desfăşurat  o  activitate  sistematică  şi  susţinută, de  conşti-
entizare  a  valorii  meşteşugurilor  patrimoniale încă de la înfiinţare.

Proiectul  este  unul  cultural, cu  o  componentă  ştiinţifică, răspunzând  nece-
sităţii  studierii  vechilor  activităţi  meşteşugăreşti reprezentate prin tot mai puțini practi-
canți. Am avut surpriza să constatăm cu tristeţe că am ajuns uneori deja prea târziu şi că
singurul meşter care mai ştia meşteşugul nu ne mai poate arăta ceea ce ştia odată. Am a
avut însă şi bucuria de a înregistra unele meserii care sunt pe cale de dispariţie, precum
spătăritul, făcutul fântânilor, confecţionarea uneltelor agricole etc. şi care astfel sperăm să
poată fi salvate.

Prin toate rezultatele: revista de memorie culturală Calendarul Maramureşului,
filmele documentare, expoziţia foto-documentară, Colocviu, Târgul Meşterilor, Raportul
final şi nu în ultimul rând dotarea tehnică realizată vor face ca acest proiect să fie doar un
început de valorificare  la  nivel  ştiinţific  şi  comunitar  a meşteşugurilor tradiţionale şi că
acestea  vor   determina  politici  culturale  de  salvare  şi  valorificare  a  moştenirii  cultur-
ale  a  memoriei  gestului.

Acum când proiectul se încheie, dorim să mulţumim tuturor meşterilor, parteneru-
lui nostru Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare şi echipei pentru im-
plicarea activă în proiect.

Mulţimim domnilor primari Mihai Ştefan Nemeş din Călineşti, Vasile Mârza din
Rozavlea, Ştefan Iuga din Săliştea de Sus, Alexandru Dragoş  din Cavnic, Mihai Leşe din
Tg. Lăpuş care au răspuns solicitării noatre şi ne-au ajutat în identificarea meşterilor din
comunităţile lor. Calde mulţumiri preoţilor Cristian Ştefan din Baia Mare, Alexandru Câm-
pean din Făureşti, Claudiu Tuns din Şurdeşti, Grigore Pop din Dăneşti, Ioan Chirilă din
Rogoz, Daniel Pop  din Plopiş, profesorilor Traian Rus şi Bogdan Pop din Oarţa de Sus, tu-
turor jurnaliştilor  care ne-au ajutat în activităţile noastre de promovare a proiectului.

Nu în ultimul rând un gând bun şi de mulţumire echipelor FDEC şi FDSC pentru
promptitudinea şi profesionalismul domniilor lor şi tuturor oamenilor de de bine care ne-au
ajutat să ducem la bun sfârşit acest proiect intresant care sperăm să fie o sursă de inspiraţie,
un început pentru alte proiecte şi activităţi de cunoaştere şi valorificare a meşteşugului
tradiţional care ne va premite legarea firelor din trecut cu viitorul.

Manager proiect,
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Proiecte derulate de Fundaţia i.u.g.a.:
Proiecte cu finalitate culturală:

Senior say - Non Stop proiect finanțat prin Programul GRUNDTVIG - “Învățare pe Tot Parcursul Vieții”; Coor-
donator de proiect: International Labour Contact Net din Vilnius - Lituania (2009 - 2011)

“De la surse la resurse” proiect finanțat prin Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006. Asociat:
Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice - FDEC România; Parteneri: Uniunea Regională din Transcarpatia
“Dacia”, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș (2008)

MC
2
. Moștenirea culturală și creația - factori de eurointegrare a comunităților maramureșene Șurdești și

Săliștea de Sus, finanțat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, București. Parteneri: Școala cu
clasele I-VIII Șurdești, Școala de Arte și Meserii “Mihai Eminescu” Săliștea de Sus, Asociația Clubul Ilustrato-
rilor București şi Primăria Săliştea de Sus (2008)

POL Maramureş – Centre de rezidenţă artistică pentru tinereţea fără bătrâneţe a legendelor şi basmelor

din Maramureş, finanțat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, București. Parteneri:  Asociația
Clubul Ilustratorilor București, Primăria Şişeşti, Primăria Săliştea de Sus și CIAC București (2007)

De la M.I.C. la mare. Memorie şi identitate culturală a comunităţii Şişeşti în context european, finanțat de
către Administraţia Fondului Cultural Naţional, București (2006) 

Meseriile tradiţionale – aurul nou al Băiuţului. Revitalizarea meşteşugurilor, finanțat de către Administraţia
Fondului Cultural Naţional, București (2006)

Eco-Ethnodesign Camp in Şurdeşti, sprijinit financiar de către Peace Corps Romania, Small Project Assistance
Grant Program (2006)

DCD - Design Creativ – Dezvoltare, sprijinit financiar de către Pro Helvetia Bucureşti, Swiss Cultural Pro-
gramme Romania şi British Council Romania. Parteneri: Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca, Primăria
Şişeşti - Maramureş (2005 - 2006)

Sapă unde stai,sprijinit financiar de British Council Romania. Parteneri: British Council România, Primăria
Şişeşti - Maramureş (2005-2006)

Etnodesign – Experiment Extramedial, finanţat de Pro Helvetia, Swiss Cultural Programme România.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Institutul de Memorie Culturală Bucureşti, Primăria Şişeşti.
(2004-2005)

Tehnica Ţărănească - Moştenirea mileniului III, finanţat de Carpathian Foundation, Fondul de Dezvoltare a
Euroregiunii Carpatice România, Oradea, Fundaţia pentru Parteneriat, Miercurea Ciuc şi King Baudouin Founda-
tion, Belgia. Parteneri: Primăria Budeşti şi Primăria Călineşti. (2002-2003)

Certitudinea Valorii, finanţat de Carpathian Foundation, Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice Româ-
nia, Oradea. Colaboratori: HomeNet, Anglia, şi Primăria Municipiului Baia Mare (2002-2003)

Meseria - Brăţară de Aur, realizat prin Ministerul Culturii - EuroArt - Fondul Cultural European pentru Româ-
nia, finanţat de Uniunea Europeană. Parteneri: Centrul Creaţiei Populare Maramureş şi Primăria Municipiului
Baia Mare. (2001-2002)

Reţeaua de Protejare, Dezvoltare şi memorie culturală - Valea Cosăului (RPDmc - Valea Cosăului), în
parteneriat cu Centrul Creaţiei Populare Maramureş şi Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural (1999)

Proiecte cu finalitate socială:

Prevenirea Abandonului = Şansă, P.A.S., în colaborare cu asociaţiile "Grădinitsa RLM", Bar-le-Duc, Franţa,
"Regine d'Humilly" şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, Maramureş. (1996-prezent)
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Proiectul
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Date de identificare: RO 0010 PCS 15  //  PCS II 24
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Acest raport este publicat în cadrul proiectului “Memoria Gestului - Element Patrimonial
între Uitare, Salvare și Devenire”, derulat de Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie
“identitate, unitate, generozitate, acţiune” în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Etnografie
şi Artă Populară Baia Mare. 

Proiect finanțat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European.

© Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie “identitate, unitate, generozitate, acţiune” 2010

Publicația, sau părți ale acesteia, pot fi reproduse numai cu permisiunea autorilor.

Publicată la Baia Mare, Noiembrie 2010.

Editor:
Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie “identitate, unitate, generozitate, acţiune”
Baia Mare, Bd. Republicii 37/5
Tel/fax: +40 262 226 739
e-mail: artizanat@rdslink.ro
www.fundatia-iuga.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială 
a Mecanismului Financiar SEE.
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Pentru informații oficiale despre Mecanismul financiar SEE și Pro-
gramul Norvegian de Cooperare, accesati: www.eeagrants.org

Locații web ale proiectului:

http://memoria-gestului.fundatia-iuga.ro/

http://www.youtube.com/user/memoriagestului
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