„Conservarea si revitalizarea Conacului Benedek din Municipiul
Gheorgheni”
–Păstrarea valorilor culturale şi tradiţionale–
În ultimul deceniu, Conacul Benedek din
municipiul Gheorgheni, a devenit un adevărat
centru etnografic, găzduind o mulţime de
programe, cursuri, expoziţii permanente şi
periodice,
organizate de Fundaţia
Etnographia Gyergyoiensis.
Asociaţia Granatalma a luat naştere din
activităţile fundaţiei, în anul 2003 cu un scop
bine conturat – colecționarea și realizarea
tehnicilor broderiilor domneşti. Cele două
organizaţii
nonguvernamentale
au
o
colaborare continuă, cu scopul de a accentua

importanţa transmiterii conţinutului cultural
moştenit de la strămoşi.
Grija celor două organizaţii pentru
transmiterea tradiţiilor se concretizează în
cursuri pentru copii şi adulţi organizate pe
tema ţesăturilor, materialelor, şi cusăturilor
tradiţionale nu numai pe nivel local, ci pe unul
regional.
Anul curent ucenicii devin deja elevi de anul
trei. În acelaşi timp cursul aşteaptă eleve noi
care vor să înveţe tehnicile şi cusăturile
tradiţionale încă din timpul în care fiecare
gospodină îşi realizase textilele necesare cu
propriile mâini.
Locaţia în care aceste cursuri se pot desfăşura
într-un cadru optim este conacul vechi de
aproape două secole, în care se găsesc
laolaltă nu numai materialele tradiţionale, dar
şi motivele şi simbolurile etnografice culese şi
analizate de către conducătorul fundaţiei, Kis
Irina.

Clădirea însă a ajuns într-o stare puternic
degradată în cursul secolelor, monumentul de
categoria B fiind puternic afectat de apele
pluviale din care rezultă o umiditate continuă.
Astfel grinzii de lemn, bolţile de cărămidă,
soclul, podul şi acoperişul au fost deteriorate,
iar în interiorul conacului se găsesc o serie de
intervenţii improvizate prin care s-a încercat
chiar şi fără fonduri suficiente, dar totuşi să se
prelungească durata de viaţă a conacului.
Proiectul lansat anul curent care vizează
conservarea şi revitalizarea conacului are ca
scop prioritar, reabilitarea profesională a
monumentului. Pe durata implementării,
municipiul Gheorgheni, în calitate de
promotor şi beneficiar de proiect, în
parteneriat
cu
Fundaţia
Etnographia
Gyergyoiensis are în focus şi implicarea
comunităţii locale pe o scară cât mai largă în
procesul de conservarea unui element atât de
seminificativ al patrimoniului cultural.
Clădirea fiind deja golită şi pregătită pentru
începerea lucrărilor, la curtea acesteia a
găzduit „Întâlnirea femeilor îndemânatice”
din depresiunea Giurgeului. Cu această ocazie
, femeile din bazinul Giurgeului care au însuşit
deja diferite tehnici de bordat în cadrul Şcolii

Populare de Artă Harghita şi cele membre ale
Asociaţia Granatalma din Gheorgheni,
secţiune destinată în special cultivării
cusăturilor tradiţionale, au schimbat opinii, au
prezentat tehnicile şi motivele tradiţionale
învăţate, dar şi borderiile realizate recent. La
eveniment s-au prezentat ucenici din
Gheorgheni, Joseni şi Remetea.
Etnografa Kis Irina, gazda evenimentului a
prezentat înrudirea simbolurilor utilizate cu
diferite tehnici pe diferite materii prime.
Simbolurile având același înțeles fie realizate
pe pînză de in cu fire de lână, sau chiar pe
mătasă fină cu scofi de aur sau argint.
În curte au fost expuse şi păturile brodate
realizate de femeile îndemânatice din
asociație, precum și șervetelele tradiţionale
cu peste cincizeci de tehnici de brodare
învățate de elevii de anul I. ai școlii populare
de artă.
Totodată s-a prezentat conacul, şi stadiul
proiectului finanţat în întregime printr-un
grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi
Norvegia.

Evenimentul a fost deschis tuturor
categoriilor de vârstă. Din fericire, mulţi au
luat o gură din moştenirea etnoculturală a
regiunii începând de la cei mici, până la
vârstnicii.
Scopul neascuns al evenimentului este să le
facă poftă de învăţarea acestor broderii şi
acelora, care până acum nu au avut curajul să
se alăture activităţilor.
Gazda evenimentului şi-a exprimat speranţa,
ca mulţi dintre cei care s-au prezentat la
Întâlnirea femeilor îndemânatice se vor
înscrie la anul I. al cursului de cusături
tradiţionale care urmeză să fie lansat în luna
septembrie.
Odată cu începrea lucrărilor propriu-zise,
conacul va fi deschis de mai multe ori pentru
publicul larg. Monumentul aşteaptă vizitatorii
şi cu ocazia zilelor deschise, dar şi la tururi
ghidate. Luaţi şi Dvs. parte la renaşterea
conacului Benedek.
Pentru detalii urmăriţi ştirile noastre.
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--Proiect finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, în programul
PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, schema de granturi mici.

