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Înființăm primul atelier de olărit în Colți ,deschis ca
spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență și

școală





Deși în privința olăritului, al ceramicii,
Județul Buzău are o tradiție milenară,
centrele de ceramică de aici, din păcate, nu
mai activează de mult timp. Credem că
povestea ultimilor olari, din Mânzălești sau
Olari de exemplu, trebuie spusă, reluată, iar
ceramica de Buzău reintegrată în circuitul
comercial.

Context 
 Ceramica de Buzău

Prin Școala de Olărit de la Colți reînodăm o tradiție culturala
și dăm un un nou viitor acestui meșteșug într-un mod nou,
sustenabil, care să ajute la dezvoltarea comunității locale
prin crearea de locuri de muncă.

 Ceramica de  Colți

Obiectele de artă create aici vor fi promovate împreună cu moștenirea
local culturală printr-o serie de expoziții în țară, în mediu online și
introduse în circuitul comercial (magazinul Centrului de Artă Aluniș,
Muzeul Chihlimbarului, Casa Vergu-Mănăilă și alte magazine de obiecte
tradiționale și artizanat din țară).

Dorim să vorbim cu mândrie despre ceramica de Colti. In acest sens
lucram la recrearea unei linii identitare a patrimoniului cultural local,
documentat în privința ceramicii și care reprezintă “baza de lucru” a
tot ce se va crea la Colți.



Casa de rezidență a școlii va funcționa ca atelier, rezidență permanentă
și școală unde artiști ceramiști români vor putea crea, lucra și transmite
mai departe doritorilor arta olăritului și a ceramicii. .
Aici se vor organiza tabere de artă și parteneriate cu instituții culturale
(UNARTE București, Uniunea Artiștilor Plastici, etc). 

Planul
Școala de Olărit

de la Colți

Școala de Olărit  de la Colți constă în
 workshop-uri și ateliere de olărit pentru copii
 și adulți, ateliere de terapie prin artă cât și
cursuri de formare profesională în domeniul
ceramicii.

Implicarea și dezvoltarea comunității locale
 

 deschiderea casei de rezidență a școlii va crea două locuri de
muncă permanente pentru localnici (7 în total cu cele deja
existente)
Școala de Olărit va deveni un obiectiv turistic în sine atrăgând
vizitatori numeroși în zonă și creând condițiile propice dezvoltării și
altor business-uri locale

Centrul de Artă Aluniș își propune ca prin toate proiectele dezvoltate
să contribuie la creșterea și dezvoltarea comunității locale celebrând și
protejând în același timp valorile și tradițiile locale.

Deschiderea Școlii de Olărit de la Colți se aliniază acestor principii:



Spațiul destinat casei de rezidență a Școlii de Olărit de la Colți a fost
achiziționat în ianuarie 2021 cu intenția de a restaura vechea casă
bătrânească de pe drumul principal Aluniș-Colți. Casa cu o suprafață
de 47mp și o grădină de 1500mp, urma a găzdui două dormitoare
cu baie fiecare, o bucătărie și un atelier de olărit.

Datorită numărului mare de solicitări pentru desfășurarea de tabere,
dar și pentru că structura casei nu mai era sigură, s-a decis
demolarea și reconstrucția unei noi clădiri cu un număr de șase
camere (cu băi separate), o bucătărie complet utilată la interior și un
atelier pentru olărit și activități creative precum și o bucătărie de
vară și un foișor din lemn (spațiu de lucru vara) la exterior.
Casa cu design tradițional (acoperită cu șindrilă) combină elemente
de tehnologie modernă și inovație pentru randament termic cu un
impact cât mai redus asupra mediului. 
 
Până la finalizarea construcției, iarna 2021, Școala de Olărit de la
Colți funcționează în interiorul Centrului de Artă Aluniș sub
îndrumarea celor doi artiști rezidenți: Smaranda Isar și Victor
Costache împreună cu un Psiholog (ateliere de terapie prin artă) și
doi asistenți ceramiști începători (tineri de peste 18 ani care provin
din Sistemul de ajutor de Stat).

Stadiul 
proiectului



Poți contribui 
la finalizarea construcției

 prin:

Susținere financiară: donații directe, contract de sponsorizare

Servicii distribuție
Servicii promovare
Materiale de construcții
Consultanță juridică
Voluntariat

Centrul de Artă Aluniș 
IBAN: RO39BTRLRONCRT0546042801 

CIF 43465816



Centrul de Artă Aluniș este locul unde arta este pusă în slujba binelui
și contribuie la creșterea și dezvoltarea comunității locale celebrând
și protejând în același timp valorile și tradițiile locale.

Povestea centrului a început în vara anului 2020 și de atunci în fosta
școală abandonată a satului transformată în centru de creație
multidisciplinar au loc expoziții de pictură și sculptură, concerte de
muzică tradițională românescă, muzică arhaică și clasică, ateliere,
workshopuri și tabere, toate beneficiind locuitorii, artiștii, artizanii și
producătorii locali.

Scoala de Olărit de la Colți este o initiativa a Centrului de Arta Aluniș
(Alunis Art Center), comuna Colți.

Cine suntem

Proiecte și evenimente desfășurate:
Renovarea extinsă a școlii abandonate din Aluniș și transformarea
sa în centru de creație multidisciplinar.
Peste 25 de evenimente culturale diverse găzduite cu o medie de
2000 de vizitatori/lună:

Campanii de informare și ecologizare în zonă. 
Deschiderea casei de oaspeți, Aluniș Retreat

                - expoziții de artă contemporană -  12 artiști români expuși
                - cursuri si workshop-uri: dans, pictura, fluier, instrumente arhaice
                - prima tabără de țesut la război în Colți
                - concerte de muzica live: cobza, muzica arhaica romaneasca, muzica 
                   folk (toate cu intrarea liberă)
                - acțiune de conservare și documentare a patrimoniului local



www.alunis.ro
iulia@alunis.ro
0720 033 903
fb @alunisart

instagram@alunis_art_center
instagram@scoala_de_olarit_colti

Aluniș 39, Colți, Buzău


