PROIECT AL CENTRULUI DE ARTĂ ALUNIȘ

Reînnodăm tradiția ceramicii pe Valea Buzăului
înființând primul atelier de olărit în Colți deschis
ca spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență
și școală

Context
Ceramica de Buzău
Tradiția milenară a ceramicii de pe Valea
Buzăului a fost dată uitării odată cu închiderea
ultimelor ateliere și dispariția fizică a ultimilor
olari din zonă.
Cele mai cunoscute centre de olărit buzoiene
erau la Olari, Mânzălești, Grabicina, Joseni, Bisoca,
Poșta Câlnău, fiind legate, fiecare, de câte un filon
excepțional de lut. Produsele realizate aici se
vindeau în târguri la Beceni, Vintilă Vodă, Buzău și
Râmnic și erau extrem de căutate.
Credem că povestea acesteia trebuie spusă în continuare și
creat un nou viitor pentru meșteșugul olăritului, unul
sustenabil care să susțină dezvoltarea comunității locale și
să-i servească pe cei în situații vulnerabile.
Astfel a luat naștere Școala de Olărit de la Colți, primul atelier
de acest gen din zonă deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim
de rezidență și școală.
Acest proiect este parte integrată din eforturile Centrului de Artă
Aluniș de a promova un turism responsabil în Munții Buzăului și
de a crește comunitatea locală prin artă și cultură respectând și
integrând tradițiile și elementele autentice românești ale zonei.

Revitalizarea
ceramicii buzoiene
Dorim să vorbim cu mândrie despre ceramica de
Colti
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caracteristicile specifice celei create aici din cele
mai vechi timpuri.
În acest sens, o parte foarte importantă a proiectului o constituie
etapa de documentare a ceramicii vechi din epoca precreștină
până la cea recentă, utilitară realizată de ultimii meșteri olari din
zonă, pentru a recrea linia identitară de patrimoniu cultural local a
acesteia și a o folosi drept bază de lucru pentru tot ce va fi creat la
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 VerguMănăilă și alte magazine de obiecte tradiționale și artizanat din
țară).

Proces de documentare și dezvoltare de produs ceramica de Colți

Un viitor sustenabil pentru
ceramica buzoiană
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.
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 în parteneriat cu instituții
culturale (UNARTE București, Uniunea Artiștilor Plastici, etc).
Pe lângă impactul cultural, Școala de Olărit de la Colți are o
importantă componentă socială, de a ajuta la dezvoltarea zonei,
comunității locale și a oferi sprijin celor aflați în situații vulnerabile.
Astfel:
deschiderea casei de rezidență a școlii va crea două locuri de
muncă permanente pentru localnici (11 în total cu cele deja
existente la Centrul de Artă Aluniș). Vor fi angajate și formate
profesional ca olari două persoane care au părăsit sistemul de
ajutor de stat.
Școala de Olărit va deveni un obiectiv turistic în sine atrăgând
vizitatori numeroși în zonă și creând condițiile propice
dezvoltării și altor inițiative locale.
se oferă cursuri și ateliere de ceramică și olărit, terapie prin
artă gratuite copiilor din sistemul de ajutor de stat prin
parteneriatul cu DASPC Buzău, din rândul acestora sperând să
formăm o nouă generație de olari ceramiști care să
repornească această tradiție în zonă.

Stadiul
proiectului
Spațiul destinat casei de rezidență a Școlii de Olărit de la Colți se
află pe drumul principal Aluniș-Colți. Construcția este în
desfășurare. Proiectul prevede o casă cu design tradițional
(acoperită cu șindrilă) care combină elemente de tehnologie
modernă și inovație pentru randament termic cu un impact cât
mai redus asupra mediului. După finalizare, construcția va avea
260mp, 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.
Costurile sunt ridicate și avem nevoie de ajutor pentru a putea
finaliza construcția.
Până la finalizarea construcției, iarna 2021, Școala de Olărit de la
Colți funcționează în interiorul Centrului de Artă Aluniș sub
îndrumarea artiștilor rezidenți 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).

Poți contribui
la finalizarea construcției
prin:

Susținere financiară: donații directe, contract de sponsorizare
Centrul de Artă Aluniș
IBAN: RO39BTRLRONCRT0546042801
CIF 43465816
Servicii distribuție
Servicii promovare
Materiale de construcții
Consultanță juridică
Voluntariat

Cine suntem
Centrul de Artă Aluniș este un ONG creat de oameni îndrăgostiți
de Munții Buzăului care fac echipă cu localnici din zona AlunișColți pentru a pune arta și cultura în slujba binelui contribuind la
creșterea și dezvoltarea comunității locale celebrând și protejând
în același timp valorile și tradițiile locale.
Echipa este formată din 11 angajați cu forme legale, în marea
majoritate femei și cu pregătiri diverse (oameni de comunicare,
ghid turistic local, artiști, lucrători necalificați etc). În cadrul
diverselor proiecte sunt implicați direct și alți localnici cu un
accent deosebit pe susținerea inițiativelor feminine locale.

Proiecte și evenimente desfășurate:
Povestea centrului a început în vara anului 2020 când am curățat
fosta școală abandonată a satului de cele câteva tone de deșeuri
depozitate
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transformând-o într-un centru de creație multidisciplinar unde 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.
Până în prezent, Centrul de Artă Aluniș a însemnat:
Peste 25 de evenimente culturale diverse găzduite cu o
medie de 2000 de vizitatori/lună:
- expoziții de artă contemporană - 12 artiști români expuși
- cursuri și workshop-uri: dans, pictură, fluier, instrumente arhaice
- concerte de muzică live: cobză, muzică arhaică românească,
muzică folk (toate cu intrarea liberă)
- cursuri gratuite de pian și chitară pentru copii din zonă
- târg de produse apicole și specialități tradiționale de la
producătorii montani

Deschiderea casei de oaspeți a Centrului de Artă Aluniș,
Aluniș Retreat. Casa construită în stil tradițional pe versantul
opus cu cel al așezărilor rupestre este un exemplu de bune
practici în ceea ce privește dezvoltarea unui proiect turistic
care se aliniază cu principiul responsabilității și sustenabilității
luând în considerare specificul și valorile zonei. În plus, casa
de oaspeți a creat locuri de muncă adiționale pentru localnici,
susține micii producători locali prin servirea preparatelor
luate de la aceștia și prin veniturile realizate, susține
activitatea Centrului de Artă cu toate proiectele desfășurate.

Repornirea primului război de țesut în Colți după 30 de ani
prin "Tabăra de țesut la război", proiect menit să revitalizeze
acest meșteșug din zonă și să implice activ localnicele.

Desfășurarea de campanii de informare și ecologizare în zonă
care au fost preluate și implementate și de către alte
organizații din județ. Acestea au fost urmate în vara 2021 de
câștigarea unui grant pentru implementarea proiectului
"Viitoruri curate! Nu viituri murdare!" prin care instalăm trei
sisteme colectoare de deșeuri din plastic tip barieră plutitoare
pe râul Buzău și afluenți.

Aluniș - Colți
sufletul Ținutului Buzăului
Zona Aluniș - Colți este una cu totul specială
îmbinând cu succes atracțiile naturale cu cele cele
spirituale și culturale.
Aluniș este un sat tradițional din Munții Buzăului cu o
încărcătură energetică deosebită, făcând parte din Athosul Românesc. Aici se află unul dintre cele mai vechi
lăcașe de cult săpat în piatră în care încă se mai săvârșesc slujbe,
Biserica Rupestră Aluniș.
Totodată, Aluniș este punctul de plecare către Complexul
Așezărilor Rupestre de la Nucu, cea mai mare aglomerare de
așezări săpate în piatră ascunse în sălbăticia Munților Buzăului.
Zona Colți este celebră pentru cele mai mari rezerve de
chihlimbar din România și singurul loc din lume unde poți găsi
rumanit, un tip de chihlimbar de culoare brun-roșcată aprinsă.
Întreaga zonă face parte din Ținutul Buzăului, destinație care
urmează să primească certificarea de Geoparc UNESCO. În
septembrie 2021 Centrul de Artă Aluniș se află pe lista obiectivelor
vizitate de delegația UNESCO.
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