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Târgul Mesterilor Populari
 Promovarea culturii traditionale ,

În perioada 18 - 20 iulie, s-a desfãºurat
la Oradea a XV-a ediþie a Târgului Meºterilor
Populari, manifestare care adunã, an de an,
meºteri populari din toatã þara, generos gãz-
duiþi pe parcursul de trei zile de pitorescul
Parc orãdean “Nicolae Bãlcescu”.

În organizarea Muzeului Þãrii Criºurilor,
cu colaborarea instituþiilor administrative ºi
de culturã ale judeþului, Târgul a menþinut
ºi în acest an un nivel valoric înalt al expo-
natelor. Pe parcursul celor trei zile de Târg,
mii de orãdeni au venit sã admire ºi sã
cumpere obiecte de artã populatã din zona
Ardealului ºi a Moldovei, executate de meº-
terii lemnari din Maramureº, Vâlcea, Gorj,
Cluj, Harghita, Bihor, de þesãtoarele din
Bistriþa Nãsãud, Cluj, Braºov, Sibiu, Neamþ,
de olarii din Horezu, Corund, Tomeºti,
Paºcani, Codlea, Cãrpinet ºi Vadu Criºului,
de cojocarii din Tureac, de desenatoarele
de ouã încondeiate din Suceava, ºi de mulþi
alþi neîntrecuþi meºteri în prelucrarea meta-
lelor sau a osului, în producerea de turtã
dulce, de podoabe, de instrumente muzicale,
de mãºti sau împletituri din nuiele ºi papurã.

Un loc aparte în cadrul Târgului l-au avut
iconarii ºi pictorii naivi, nume apreciate pe
plan naþional ca Maria Timiº din Baia Mare,
Gheorghe Ciobanu din Bãlþi, Nicolae Mun-
teanu din Cugir, Nicolae Pãtru Mihãileºti
din Argeº, Elena Mileº din Piteºti, ca ºi
orãdenii Sergiu Savin, Gheorghe Costea,
Ileana Vlad, ªalloy Petru.

Participanþii la Târg au fost rãsfãþaþi cu
un program artistic variat ºi de bunã cali-
tate, prezentat de formaþii ºi soliºti bihoreni
de la Ansamablurile “Mioriþa” ºi “Toldi” din
Salonta, “Lioara” din Oradea, “Auºana” din
Auºeu, Ansamblul folcloric din Tilecuº, An-
samblul “Dumbrava” din Bãlnaca, “Brã-
duþa” din Borod. Invitaþi speciali: familia
Petreuº, tatã ºi fiu, din Maramureº. Coor-
donatorul manifestãrilor artistice a fost
coregraful Florea Criºu, consultant de spe-
cialitate la Centrul Judeþean pentru Pro-
movarea ºi Conservarea Culturii Tradi-
þionale Bihor.

“Participarea a fost mai mare ca în anii
anteriori - ne-a spus prof. univ. dr. Aurel
Chiriac, cel care þine în mânã frâiele mani-
festãrii de 15 ani. Am avut mare audienþã la
public, poate ºi pentru cã nu admitem
kitchurile, iar “comercianþi” sunt chiar
creatorii exponatelor.”

Cu certitudinea unei manifestãri culturale
reuºite, avem satisfacþia unui moment
special de reîntoarcere la izvoarele de artã
popularã ale neamului, de întâlnire între
artiºtii satului românesc ºi locuitorii oraºului,
între douã moduri de a gândi ºi înþelege
actul de creaþie artistic.
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