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Prin varietatea și multitudinea sa, artizanatul, din 
care rezultă numeroase piese lucrate artistic de artizani, 
reprezintă, incontestabil, o valoare deosebită ca parte 
integrantă a patrimoniului cultural al țării [1, p. 49- 

51]. Meșteșugurile artistice păstrează experiența și 
cunoștințele acumulate de-a lungul timpului, regăsin-
du-se în cultura contemporană grație pieselor origi-
nale confecționate cu virtuozitate de meșteri populari.
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Summary. The purpose of the article is to reflect the importance of the ethnographic expeditions for the devel-

opment of artisanship and to describe the authentic pieces, reiterating the necessity of ethnological expeditions and 
field research and completing the contemporary study methods. We have examined the textiles and clothing items 
identified based on the ethnographic expeditions conducted from 1906–1989, and which became a valuable source 
of study for today’s researchers. For the first time, in the scientific circuit was introduced unique information, regarding 
the ethnographic expeditions organized by the collaborators of the Association of Popular Artistic Crafts “Artizana” (fac-
tory ”Artizana”, founded in 1967), who have documented authentic pieces in the northern, central and southern areas 
of Moldavian SSR. The heritage pieces, documented by the collaborators of the Association “Artizana”, have become 
an important source of study for subjects such as work technique, decorative motifs used in ornamenting textile and 
clothing items, chromatic scale, items’ functionality, offering the opportunity to reconstruct this important part of the 
people’s daily life.

Keywords: artisanship, artistic craft,  “Artizana” association, traditional costume, textile pieces, material cultural  
heritage.

rezumat: În articol  este abordată importanța expedițiilor etnografice și descrierii pieselor autentice pentru dezvol-
tarea artizanatului, fiind reiterată necesitatea expedițiilor etnologice și a cercetărilor de teren prin completarea meto-
delor contemporane de studiu. Au fost examinate piesele textile, articolele identificate în baza expedițiilor etnografice 
desfășurate în perioada anilor 1906–1989 și devenite o sursă valoroasă de studiu pentru cercetătorii de azi. În premieră, 
au fost introduse în circuitul științific informații inedite privind expedițiile etnografice organizate de colaboratorii Asoci-
ației Meșteșugurilor Artistice Populare „Artizana” (Fabrica „Artizana”, fondată la Chișinău în anul 1967), care au identificat 
piese autentice în zonele de Nord, Centru și Sud ale RSS Moldovenești. Piesele de patrimoniu documentate de colabo-
ratorii Asociației „Artizana” au devenit o sursă importantă de cercetare la capitolul tehnica de lucru, motivele decorative 
folosite în ornamentarea pieselor textile și vestimentare, gama cromatică, funcția articolelor, oferindu-ne posibilitatea 
de a reconstitui acest segment important în viața cotidiană a populației.

Cuvinte-cheie: artizanat, meșteșug artistic, Asociația „Artizana”, costum popular, piese textile, patrimoniu cultural 
material.
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În pofida faptului că subiectul evoluției meșteșu-
gurilor artistice în spațiul actual al Republicii Mol-
dova a fost abordat într-un șir de publicații [2-5; 6,  
p. 113-119; 7-9; 10, p. 146-154; 11], considerăm nece-
sară lichidarea unei mari lacune privind importanța 
expedițiilor etnografice în repertorierea și conserva-
rea pieselor de patrimoniu, precum și în dezvoltarea 
artizanatului. Pornind de la semnificația materialului 
foto-documentar colectat în timpul expedițiilor etno-
grafice și care necesită să fie recuperat, ne-am propus 
să abordăm valoarea unor expediții desfășurate cu în-
treruperi în perioada anilor 1906–1989. un loc apar-
te revine informațiilor colectate în cadrul expedițiilor 
organizate de colaboratorii Asociației Meșteșugurilor 
Artistice Populare „Artizana” (figura 1). Precizăm că 
actuala Fabrică „Artizana”, care în anul 2017 a marcat 
50 de ani de la fondare, a fost deschisă oficial în 1967 
(figurând în documentele de arhivă sub denumirea de 
Asociația Meșteșugurilor Artistice Populare „Artiza-
na”), în baza mai multor arteluri și ateliere de producere 
textilă și vestimentară din Chișinău, printre care și ateli-
erul „Promhudojnik”, unde se creau și produceau piese 
de vestimentație, inclusiv la comanda Muzeului Ținu-
tului Natal (actualmente Muzeul Național de Etnogra-
fie și Istorie Naturală din Chișinău). Autorii introduc în 
circuitul științific informații inedite cu referire la piesele 
textile tradiționale și cele vestimentare autentice ce ne 
identifică ca neam, descoperite de specialiști în diferite 
localități și necunoscute anterior cercetătorilor din do-
meniul istoriei, etnologiei, artelor decorative. 

Expedițiile etnografice desfășurate în perioada 
cronologică menționată aveau mai multe obiective – de 
repertoriere a materialului, fixare foto și documentare, 
transmitere în muzee, utilizare în calitate de surse pen-
tru crearea noilor modele de piese vestimentare și arti-
cole textile. grație acestor expediții etnografice au fost 
repertoriate și conservate pentru posteritate un număr 
mare de piese originale, transmise ulterior în custodia 
muzeelor centrale sau locale, în funcție de valoarea lor. 
Piesele au fost fotografiate sau desenate, devenind și pe 
această cale un izvor de inspirație pentru artizanii tim-
pului (de exemplu, erau folosite în activitatea pictorilor 
Asociației Meșteșugurilor Artistice Populare „Artiza-
na”)1, precum și o sursă de cercetare importantă pentru 
etnologii de azi [12, p. 1027-1036] (figura 2). 

Constatăm că, din păcate, în baza expedițiilor or-
ganizate la început de secol XX și în perioada sovietică, 
o parte considerabilă de piese textile și vestimentare a 
fost transferată în fondurile Muzeului Etnografic Rus 
1Exprimăm și pe această cale recunoștința noastră directo-
rului Fabricii „Artizana”, ghenadie Tentiuc, și colectivului 
pentru amabilitatea de a ne oferi informațiile inedite din 
arhiva documentară și fotografică a fabricii.

din Sankt-Petersburg și în alte muzee, astfel sărăcind 
substanțial patrimoniul cultural material național. De 
asemenea, un număr imens de piese au fost pierdute 
irecuperabil în vreme de război, schimbate pe produse 
alimentare în perioada foametei și deportărilor. Multe 
piese s-au deteriorat în timp, iar lipsa atelierelor și spe-
cialiștilor în domeniul restaurării textilelor (atestată și 
la etapa actuală) a avut și are în continuare un impact 
devastator în procesul de patrimonializare al lor. 

Piesele textile și vestimentare (implicit, costumul 
tradițional cotidian și cel ceremonial nupțial), care au 
constituit în mare parte obiectul cercetărilor noastre, 
reprezintă un sistem codificat integru, un fenomen so-
cial, cultural, dar și un indicator expresiv al statutului 
civil și social, dacă e să vorbim de valoarea zestrei ca 
fenomen. Aceste articole subliniază cel mai relevant 
problemele de ordin demografic și societal, diferenție-
rea socială văzută prin calitatea și valoarea țesăturilor, 
punând în evidență influențele est- și vest-europene la 
capitolul modă vestimentară care se manifestă cel mai 
concludent prin intermediul materialelor textile, croi, 
culoare. Examinate în ansamblu, aspectele vizate nu se 
reduc doar la o simplă prezentare a profilurilor sociale 
și economice ale unei anumite categorii de populație 
și reflectarea vieții cotidiene în diferite etape istorice. 
Ele evocă manifestările politice ale vremii (abordăm 
astfel subiectul influenței mediului militar și poli-
tic asupra mentalității și portului vestimentar) [13,  
p. 51-56], precum și diversele probleme de ordin eco-
nomic, tehnologic și tehnic (cum ar fi automatizarea 
proceselor tehnologice de confecționare a materialelor 
textile, apariția coloranților chimici, industrializarea 
domeniului, accesul persoanelor din mediul rural la 
țesăturile produse industrial etc.).

Studiind literatura de specialitate și sursele dispo-
nibile la această etapă de tatonare a subiectului, deli-
mităm câteva etape istorice ale desfășurării unor expe-
diții etnografice de amploare.

În prima etapă (începutul secolului XX – 1917), 
majoritatea pieselor de artă textilă și vestimentară din 
localitățile basarabene au fost identificate și reperto-
riate pentru a fi transmise către muzeele specializa-
te din Moscova, Odesa și Sankt-Petersburg [14; 15,  
p. 140-143]. În contextul abordării importanței expe-
dițiilor etnografice, menționăm că încă la început de 
secol XX, etnologul rus N. Moghileanski (șef al Secției 
etnografice a Muzeului Etnografic Rus din Sankt-Pe-
tersburg) a organizat primele expediții etnografice în 
Basarabia de colectare a pieselor autentice, astfel ca deja 
în anul 1906 el a transmis în colecția Muzeului Etnogra-
fic Rus piese selectate în satele Noua Suliță, Vancicăuți, 
Costiceni din județul Hotin [15, p. 140-143; 16]. Prima 
colecție etnografică includea covoare, încălțăminte, pie-
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se vestimentare, beneficiind și de informații descripti-
ve cu referire la aceste piese. Pentru covoare se indica 
termenul local, materia primă de confecționare, gama 
cromatică, se descriau detaliat motivele ornamentale 
specifice zonelor de colectare a pieselor. Transmiterea 
obiectelor culturii materiale s-a desfășurat ca urmare 
a Programului pentru colectarea pieselor etnografice, 
aprobat de către Muzeul Etnografic Rus în anul 1902. În 
atare condiții, colecția muzeului din Sankt-Petersburg a 
fost îmbogățită cu  numeroase covoare lucrate manual 
în localitățile moldovenești, iar piesele vestimentare se 
colectau în așa fel ca să formeze un ansamblu integru 
împreună cu încălțămintea, accesoriile și acoperămân-
tul capului. În consecință, anume în cadrul Muzeului 
Etnografic Rus se păstrează actualmente una dintre 
cele mai mari din spațiul european colecții ale costu-
mului național moldovenesc [17, p. 171-176]. Expediții 
etnografice similare au fost întreprinse în majoritatea 
zonelor unde locuiau moldovenii, fiind realizate și 
fotografii devenite surse remarcabile de cercetare. 

Expedițiile etnografice prin Basarabia au continu-
at în vara anului 1907, atunci când pictorul A. Vîsoț-
ki a colectat în satul Podoimița din gubernia Podolsk 
(astăzi raionul Camenca) 120 de obiecte, printre care 
piese vestimentare originale, podoabe, accesorii, încăl-
țăminte, precum și articole pentru decorul interior al 
caselor moldovenești (covoare, lăicere, păretare ș.a.). 
un loc aparte în colecția sa a fost rezervată ceremoni-
alului nupțial și costumului miresei, având în vedere 
originalitatea acestuia specifică portului populației din 
satele Podoima și Podoimița din raionul Camenca [18, 
p. 152-157]. Piese singulare ale costumului nupțial din 
această zonă au ajuns cu timpul și în custodia Muzeului 
Național de Etnologie și Istorie Naturală din Chișinău 
(MNEIN), fiind completate cu materialul foto și cel do-
cumentar de la mijlocul secolului al XX-lea. ulterior, 
etnologul V. Zelenciuc [19] a încercat să extrapoleze în 
lucrările sale costumul nupțial și portul vestimentar tra-
dițional din localitățile Podoima și Podoimița ca fiind 
un costum inerent populației din toate localitățile din 
stânga Nistrului, adică din satele din raioanele Camen-
ca, Râbnița, Dubăsari, Slobozia, grigoriopol, ceea ce nu 
corespunde adevărului, după cum s-a stabilit în baza li-
teraturii de specialitate și confirmat de mai mulți infor-
matori în cadrul cercetărilor de teren [18, p. 152-157].

În anii 1909–1910, în fondurile Muzeului Etno-
grafic Rus au fost transmise încă trei colecții de piese 
textile și vestimentare, selectate în localitățile populate 
de moldoveni din ținuturile Herson, Tiraspol și Hotin. 
Cercetătorul P. Reabkov a documentat un șir de piese 
și informații prețioase, subliniind că piesele lucrate cu 
iscusință de meșterițele locale erau destinate comerci-
alizării. El unul dintre primii a selectat piesele vesti-

mentare în funcție de vârsta persoanelor și statutul lor 
social și civil, un exemplu relevant fiind costumul de 
domnișoară [15, p. 140-143]. 

la completarea colecției Muzeului din Sankt-Pe-
tersburg și-au adus contribuția și unii băștinași din 
Chișinău. Așa, în anii 1911–1912, P. șumanschi a 
transmis la Muzeul Etnografic Rus podoabe (cercei, 
inele, mărgele, brățări predestinate doamnelor și băr-
baților) și piese textile colectate în ținuturile Ismail, 
Chișinău, Orhei, Bender (Tighina) [15, p. 140-143]. 

Astfel, piesele păstrate actualmente în fondurile 
Muzeului Etnografic Rus și colectate în prima etapă 
a expedițiilor etnografice, preponderent în anii 1906–
1913, constituie o sursă inestimabilă de cercetare pen-
tru cei care studiază evoluția costumului tradițional, a 
ansamblului vestimentar nupțial (figura 3a), precum și 
a pieselor textile din Basarabia. 

În perioada interbelică, o noutate absolută sub 
aspect metodologic, folosind abordarea pragmatică și 
metoda monografică de studiu ale școlii sociologice de 
la București [20, p. 81], au fost expedițiile echipelor 
multidisciplinare inițiate de Institutul Social Român 
din Basarabia, filiala regională a Institutului Social Ro-
mân din București (1921–1948), întemeiat și condus 
de savantul sociolog și filosof român, Dimitrie gusti 
(1880–1955) [21, p. 86-94; 22, p. 61-78]. În contextul 
dat, rolul statului român în păstrarea și promovarea 
valorilor naționale a fost esențial: potrivit rapoartelor 
prezentate Ministerului Artelor, la ședințe se discuta 
despre „stimularea confecționării costumelor națio-
nale, acordând premii celor mai autentice” [23, p. 17]. 

la începutul anului 1939, Filiala basarabeană a 
fost reorganizată în Regionala Chișinău a Institutului 
de Cercetări Sociale al României. De fapt, Institutul 
sociologic de la București a fost o modalitate a primei 
școli sociologice românești, cunoscută drept școala 
sociologică monografică sau școala gustiană [24, p. 
427-442]. Fără a detalia subiectul privind organizarea 
și activitatea Institutului Social Român din Basarabia 
(1934–1940), care a constituit tema de cercetare a tezei 
de doctorat susținute de liudmila Chiciuc în anul 2020 
[20], precizăm că filiala din Chișinău a fost prima insti-
tuție de cercetări științifice din Basarabia care s-a afir-
mat și a desfășurat o importantă activitate științifică, 
sociologică și culturală, în baza Programului general 
de activitate. Ea a avut scopul de a studia, pe calea cer-
cetărilor monografice ale localităților din toate zonele, 
„viața socială a Basarabiei, pentru a o face cunoscută 
conducătorilor țării și românilor din celelalte ținuturi” 
[25, p. 607], subliniindu-se că „satele moldovenești din 
regiunea noastră sunt temelia cea mai puternică a na-
ționalismului românesc” [25, p. V], viața de la sate ur-
mând să fie oglindită în toată plenitudinea ei. 
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În anii 1935–1939, au fost studiate satele Iurceni, 
Nișcani, Vâprova, Dâșcova și Cornova din regiunea 
Codrilor, rezultatele cercetărilor (satele Iurceni și Niș-
cani din județul lăpușna și satul Copanca din județul 
Tighina) fiind oglindite în paginile „Buletinului Insti-
tutului Social Român din Basarabia”, publicat la Chi-
șinău, la Editura „Tiparul moldovenesc” [26; 27; 28]. 
De menționat că „cercetarea a fost centrată pe satul 
românesc, forma de viață fundamentală și unitatea cea 
mai expresivă a realității sociale din spațiul românesc, 
deși programele de activitate aprobate de Institut au 
cuprins și unele prevederi privind cercetarea mono-
grafică a orașelor” [21, p. 87]. Din echipele de lucru 
au făcut parte, pe lângă sociologi, economiști, biologi 
și artiști plastici: Ioan Antonovici, sculptor și profesor 
de desen, și V. Adiasevici, profesor de desen, care au 
cercetat și imortalizat manifestările vieții artistice din 
mediul rural (ornamentarea interioarelor, mobilierul, 
țesăturile, broderiile etc.) [21, p. 92]. După cum con-
stată dr. liudmila Chiciuc, majoritatea documentelor, 
mostrelor, fotografiilor și pieselor din arhiva Institu-
tului au fost nimicite de autoritățile sovietice. Ba mai 
mult, a fost distrus Palatul Fundațiilor Culturale Rega-
le din Chișinău, în care a funcționat Institutul Social 
Român din Basarabia [20, p. 97].

Cu totul diferit ca abordare a constituit studiul et-
nografic al satelor moldovenești din RASSM. În anii 
1924–1928, în mai multe localități din Balta, Tiraspol, 
Odesa, populate compact de moldoveni, a activat un 
grup de cercetători ruși în frunte cu A. Kolakovskaia, 
care a transmis în Muzeul Etnografic Rus șapte colec-
ții ce au integrat 99 de obiecte ale culturii materiale, 
printre care cinci costume tradiționale de uz cotidi-
an și ceremonial selectate în funcție de vârstă și sta-
re socială, purtate în zi de lucru și de sărbători [15,  
p. 140-143]. În opinia etnologilor ruși, această colecție 
din satul Podoima, raionul Camenca, a permis reali-
zarea unui studiu comparativ privind evoluția cos-
tumului popular cotidian și nupțial purtat în cadrul 
obiceiurilor legate de căsătorie, în pofida faptului că 
veșmintele în cauză erau specifice doar populației din 
localitatea menționată. De asemenea, în rapoartele 
sale de pe urma expedițiilor A. Kolakovskaia a descris 
podoabele caracteristice costumului tradițional și ce-
lui de tip urban, a examinat covoarele moldovenești 
cu indicarea materiei prime, cromaticii, motivelor or-
namentale utilizate. În ținuturile Balta și Odesa au fost 
fixate documentar procesele tehnologice de prelucrare 
a inului și cânepei pentru confecționarea țesăturilor 
tradiționale. Toate aceste acțiuni desfășurate sub egida 
istoricilor, etnologilor și ideologilor vremii subscriau 
la politica statului sovietic de a justifica existența unui 
„popor moldovenesc”, diferit de cel românesc și fiind 

parte a poporului sovietic. Materialul documentar și 
fotografic selectat a stat la baza expoziției istorico-et-
nografice planificate pentru anul 1940 „Popoarele RSS 
Moldovenești” (descrisă formal în anul 1955 odată cu 
pierderea informației originale a alcătuitorului colec-
ției, A. Danilin). ulterior, a fost editat un album foto 
al expoziției inițiate de A. Kolakovskaia, „Basarabia și 
Bucovina de Nord”, iar în ianuarie 1941 a fost deschisă 
prima expoziție istorico-etnografică, „Popoarele RSS 
Moldovenești”, care, în opinia etnologilor din spațiul 
sovietic, pretindea să fie un eveniment politic și știin-
țific de anvergură [15, p. 140-143]. 

Cu referire la documentarea și concentrarea pie-
selor originale în muzee, precizăm că la 4 februarie 
1940 a fost înființat Fondul Plastic al uniunii Artiș-
tilor Plastici din uRSS [29], fapt care a avut impact și 
asupra organizării uniunii Artiștilor Plastici și a Fon-
dului Plastic în RSS Moldovenească. Iar în anul 1965 
în spațiul sovietic a fost introdusă legea privind fon-
durile muzeistice (cu modificări în 1983), în colecțiile 
muzeale ajungând o serie de lucrări care exemplifică 
„viața fericită” mai ales a colhoznicilor și muncitorilor.

Perioada 1945–1991 constituie următoarea, cea 
de-a treia etapă de activitate a expedițiilor etnogra-
fice în satele moldovenești, care se desfășurau cu re-
gularitate pentru a completa colecțiile existente prin 
foto-documentare și procurarea pieselor, inclusiv ale 
celor din domeniul artei textile și vestimentare. În 
urma acestor expediții și a colaborării cu cercetătorii 
din sectoarele de etnologie și folclor ale Academiei de 
științe a RSSM, au fost completate cu piese textile și 
vestimentare colecțiile Muzeului Etnografic Rus, cos-
tumul fiind prezentat în funcție de zona etnografică: 
Nord, Sud, Centru și raioanele din stânga Nistrului. 
În baza materialelor etnografice colectate, la inițiati-
va etnologului Natalia Kalașnikova, în anul 1972, în 
cadrul muzeului din Sankt-Petersburg, a fost vernisată 
expoziția specializată „Moldovenii de la sfârșitul seco-
lului XIX – începutul secolului XX” [15, p. 140-143].  
De altfel, după 1969, anume Natalia  Kalașnikova iniți-
ază o strânsă colaborare cu școala etnografică naționa-
lă din RSSM, participând la prima expediție etnografi-
că a echipei Academiei de științe a RSSM desfășurată 
sub conducerea etnologului Valentin Zelenciuc [30, 
p. 243-247]. În cadrul acestor expediții științifice, or-
ganizate pe parcursul a cinci decenii, au fost colectate 
cca 700 de piese etnografice ce reflectă viața cotidia-
nă și activitatea moldovenilor, bulgarilor, găgăuzilor, 
ucrainenilor și romilor din spațiul actual al Republicii 
Moldova, piesele fiind transmise în fondurile Muzeu-
lui Etnografic din Sankt-Petersburg.

Subliniem că această practică este explorată in-
tens și în prezent. Colecția Muzeului Etnografic Rus 
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din Sankt-Petersburg este permanent completată cu 
noi piese colectate în expedițiile organizate anual [30,  
p. 243-247], iar în baza acordurilor de colaborare cu 
instituțiile muzeistice și științifice din Republica Mol-
dova, colaboratorii Muzeului Etnografic Rus realizează 
diverse proiecte de cercetare („Colecțiile moldovenești 
în fondurile din Petersburg și Chișinău” și „Bulgarii 
din Moldova, ucraina și Rusia. Experiența de viață în 
diasporă”) centrate pe studierea culturii materiale și 
spirituale a moldovenilor și bulgarilor.

Cele menționate ne permit să afirmăm că 
expedițiile etnografice desfășurate de-a lungul anilor 
au pus în evidență mai multe documente și piese 
autentice. Portul popular a ajuns o componentă sem-
nificativă a unui sistem de relații sociale, culturale și 
politice, astfel ca în RSS Moldovenească, în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, moda și stilul devin 
componente importante ale culturii. Tema costume-
lor realizate în stil „național”, probată de creatorii de 
modele ca element relevant al ambianței culturale de 
atunci, constituia o referință decisivă în interiorul sis-
temului de proiectare a vestimentației. un repertoriu 
variat de piese inspirate din portul popular moldove-

nesc a fost realizat la Fabrica „Artizana” din Chișinău, 
care era nemijlocit responsabilă de crearea și produ-
cerea în serie a acestora. Creatorii de piese vestimen-
tare, pornind de la materialele documentare culese de 
etnografi în expedițiile de teren, prin intermediul di-
verselor tehnici de interpretare și stilizare a motivelor 
decorative, broderiilor, formelor etc., au implementat 
subiectele artei populare în noi produse vestimentare 
corelate cu moda și necesitățile perioadei. În continu-
are, ne-am concentrat eforturile pentru a pune în va-
loare expedițiile etnografice realizate de colaboratorii 
Fabricii „Artizana”, ai căror rezultate au fost folosite 
pentru a crea și produce noi modele de costume inspi-
rate din costumul autentic popular2.

În cadrul expedițiilor etnografice au fost docu-
mentate un șir de piese textile și vestimentare care au 
stat ulterior la baza modelelor oficiale de costume na-
ționale moldovenești pentru ansamblurile de dansuri 
și muzică populară, pentru ceremonii, festivaluri, con-
cursuri etc., precum și au favorizat formarea și dezvol-
tarea stilului folcloric în modă.

De la mijlocul secolului al XX-lea, piesele textile și 
vestimentare erau confecționate de meșteri individuali 
sau în ateliere, prin numeroase comenzi de stat. Soluți-
onarea la nivel de stat a cantității pieselor textile și vesti-
mentare confecționate a accentuat cu timpul problema 
calității și diversității acestora, ba mai mult – cea a ca-
racterului lor autentic și a statutului de piese veritabile. 
Din aceste motive, au fost organizate un șir de expediții 
etnografice în intenția de a documenta piese originale, 
în baza cărora să fie inventat un costum național care 
să fie oferit populației ca model de port specific zonelor 
Nord, Sud, Centru și raioanelor din stânga Nistrului. 
În așa fel, își fac apariția costumele naționale stiliza-
te, produse în cadrul atelierului „Promhudojnik” din 
Chișinău pentru delegația RSSM la Festivalul Mondial 
de Tineret ce a avut loc la Moscova, în anul 1957 [31, 
p. 155-162]. Zece schițe de broderie pentru costumele 
naționale moldovenești au fost elaborate de pictorul 
principal al Comitetului organizatoric al Festivalului 

2 Pentru elaborarea studiului de caz au fost folosite infor-
mațiile concentrate în arhiva curentă foto și cea documen-
tară a Fabricii „Artizana”, vizitată în iulie 2018.

Figura 1. logoul Fabricii „Artizana”, cu prilejul aniversării a 50-a de la fondare.

Figura 2. Propuneri de modele vestimentare elaborate în 
baza expedițiilor etnografice. Arhiva „Artizana”.  

Foto: Marina Cercașin.
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(cu numele Konikov) [32, f. 12, 14], iar drept mode-
le pentru broderia acestora au servit piesele autentice 
din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie 
Naturală din Chișinău. De menționat că broderia de 
pe cămășile femeiești tradiționale a servit în repetate 
rânduri drept sursă de inspirație pentru meșterițele po-
pulare și creatorii modelelor de haine de la întreprin-
derile de stat [33, p. 50-57]. Relevantă în acest sens este, 
bunăoară, bluza produsă la atelierul „Promhudojnic” 
în anul 1960 și transmisă în fondurile MNEIN, fiind 
executată la comanda muzeului. Bluza pentru femei 
era confecționată din crepe de chine de culoare albă, de 
siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate, mâ-
neci. Răscroiala gâtului este încrețită prin intermediul 
unui șnur multicolor. Mâneca de tip raglan, la termi-
nație, este strânsă pe o bandă elastică. Decorul specific 
acestei cămăși, cusut cu motive geometrice și vegeta-
le în culorile neagră și roșie, este amplasat pe piept și 
pe mânecă. Altiței de pe mânecă i se atribuie un decor 
mai compact. Tehnica de brodat: broderie manuală în 
punct de cruciuliță simplă [34].

În atelierele specializate ale Asociației Meșteșu-
gurilor Artistice Populare „Artizana” se produceau o 
serie de piese decorative: articole din textile, piese ves-
timentare, articole croșetate, broderie artistică etc. În 
vederea păstrării și valorificării tradițiilor acumulate 
de-a lungul secolelor, administrația fabricii a organi-
zat câteva expediții etnografice pe la muzeele locale 
de istorie și etnografie, pentru a documenta piesele 
atestate și a le promova prin intermediul producerii 
centralizate, multiplicându-le în serie. 

grupul de lucru era format din specialiști încadrați 
la Asociația „Artizana”, inclusiv pictori de specialitate, 
la etapa actuală fiind identificați doar criticul de artă 
Tudor Braga și artistul plastic Andrei Negură. Echipele 
plecau organizat în localitățile din nordul, sudul și cen-
trul RSSM. În anul 1979, în timpul vizitei muzeelor și 
localităților din raioanele de nord (Briceni, Dondușeni, 
Ocnița și Edineț), au fost studiate sălile expoziționale 
din satul Burlănești, raionul Edineț, care au găzduit 
lucrările artizanilor din cele patru raioane nominali-
zate: covoare și costume naționale, păpuși îmbrăcate 
în haine naționale, țesături lucrate de meșteri populari 
din localitățile din nordul țării. Materialul ilustrativ 
bogat colectat a fost ulterior folosit în elaborarea unor 
noi modele de broderii artistice, cămăși femeiești (ie) 
și bărbătești lucrate în stil național, fote, pestelci, co-
voare naționale, prosoape, alte piese textile. De menți-
onat că artizanii locali au propus piese pentru diferite 
categorii de vârstă (copii, adolescenți, maturi) și statut 
social-economic, totodată, în sălile expoziționale au 
fost prezentate piese vechi, lucrate la hotarul secolelor 
XIX–XX. Subliniem că materialele fotodocumentare, 

păstrate în colecția Fabricii „Artizana”, reprezintă o 
sursă excepțională de articole meșteșugărești lucrate cu 
deosebită măiestrie artistică de artizanii locali, punând 
în evidență motive ornamentale folosite în broderia 
tradițională (cu precădere vegetal-floristice sau geome-
trice), specifică cămășilor femeiești și celor bărbătești, 
transpuse în mărime mai mică pe costumele naționale 
destinate copiilor și adolescenților. 

Prin intermediul documentelor păstrate, aflăm și 
numele meșterițelor. Astfel, costume naționale mol-
dovenești, compuse din ie, fotă, pestelcă, brâu, mara-
mă, toate stilizate în baza pieselor vechi autentice, au 
fost prezentate la expoziția din anul 1979 de meșterul 
popular Claudia șevciuc din satul Sudarca, raionul 
Dondușeni. un costum popular feminin, precum și o 
ie națională, inspirate de portul autentic din partea lo-
cului, au fost prezentate de meșterița Nina Bodiu din 
satul Brânzeni, raionul Edineț. De fiecare dată, meșterii 
populari tindeau să realizeze articole cât mai conforme 
cu originalul, conservând și pe această cale o parte din 
patrimoniul cultural material. Articolele vestimentare 
se lucrau manual, inclusiv țesăturile erau alese la răz-
boiul de țesut, folosindu-se culori pastelate specifice 
costumului tradițional, evitându-se nuanțele aprinse, 
industriale. Se opta pentru o gamă cromatică liniștită, 
fără a mixa mai multe culori în broderia artistică, mai 
ales cea a iilor. unele motive ornamentale erau destul 
de complexe, repetând fidel cusăturile de pe vechile că-
măși păstrate în lada de zestre a gospodinelor înstărite. 
Tehnica executării pieselor vestimentare, a cusăturilor 
decorative, precum și a broderiei artistice denotă vir-
tuozitate, profesionalism și gust estetic rafinat, dat fi-
ind faptul că asemenea piese deseori erau comandate 
centralizat la nivel de stat pentru a fi utilizate la unele 
evenimente cultural-artistice. În cadrul acestor expo-

Figura 3. Reconstituire: a) costum popular din Camenca.  
Muzeul de Etnografie din Sankt-Petersburg [15];  
b) costum popular din zona de nord, reconstituit  

de studenții uTM, specialitatea „Design vestimentar”.  
Foto: liliana Condraticova.

a) b)
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ziții au fost prezentate și o serie de costume naționale 
puternic stilizate, destinate ansamblurilor de dansuri 
sau orchestrelor de muzică populară, atât profesio-
niste cât și de amatori, înscrise în seria de „costume 
scenice” promovate la nivel de stat de unii etnologi  
(V. Zelenciuc) [35; 36; 37]. Examinând aceste mostre 
de costume naționale stilizate, conchidem cu fermitate 
că ele reprezintă un mixaj de motive ornamentale, bro-
derie artistică, croi, generalizate și specifice mai mul-
tor popoare balcanice și nu pot fi considerate modele 
de costume tradiționale autentice purtate de populația 
din localitățile basarabene. Deseori, pentru a forma un 
ansamblu vestimentar integru, se foloseau accesorii de 
o vechime considerabilă, precum este brâul țesut din 
lână atestat în satul Clocușna, raionul Ocnița.

O altă expediție etnografică a fost organizată de co-
laboratorii Asociației „Artizana” în localitățile din ra-
ionul Orhei, aici fiind documentate un șir de piese tex-
tile, broderii, covoare, articole vestimentare ce se referă 
la costumul popular cotidian sau la cel purtat în cadrul 
obiceiurilor de nuntă (figura 4). Prin intermediul docu-
mentelor studiate, aflăm numele meșterului popular –  
Ana Bordeianu – din satul Isaccea, care a prezentat co-
vorul „Flori” și a ludmilei șveț din aceeași localitate, 
care a prezentat un prosop ceremonial cu o horboțică 
exuberantă. Mai multe covoare și păretare, prosoa-
pe ceremoniale (ale nașilor și ale mirilor), decorate 
cu motive geometrice și vegetal-floristice, păstrate în 
Muzeul de Stat de Etnografie din Orhei, s-au dovedit 
a avea o vechime de peste 100 de ani. Cămășile feme-
iești din colecția muzeului reprezintă motive decora-
tive specifice acestei zone, meșterii populari preluând 
modele vechi și confecționând piese stilizate. Din sa-
tul Peresecina provine o cămașă bărbătească brodată 
la guler, meșter Avram Xenofon. De menționat că în 
colecția muzeului din Orhei se păstrau fragmente de 

broderie artistică, folosite de artizanii vremii în cali-
tate de sursă de inspirație pentru a crea obiecte noi, în 
funcție de solicitările populației și ale ansamblurilor 
de creație. Aceste fragmente de piese textile și vesti-
mentare au fost documentate de specialiștii Asociației 
„Artizana” pentru a fi lansate în producerea industria-
lă. În procesul de documentare s-a constatat că o par-
te dintre obiecte sunt deteriorate, necesită restaurare 
artistică, fapt ce nu era posibil la acea vreme din lipsă 
acută de specialiști în domeniu. 

un loc aparte revine țesăturilor festive pentru bu-
cătărie și sufragerie. Mai multe meșterițe confecționau 
fețe de masă, șervețele de bucătărie, care au fost expuse 
ulterior în colecțiile muzeistice. lipsa unor surse finan-
ciare suplimentare pentru a procura asemenea piese 
produse industrial, precum și dorința gospodinelor din 
mediul rural de a-și decora casa a condiționat confecți-
onarea acestei categorii de piese în condiții casnice. De 
regulă, piesele respective aveau brodate motive vegeta-
le, deseori meșterii populari completau desenul cu anul 
lucrării piesei, cu inițialele numelui său. Piese similare 
au fost depistate în mai multe localități, de exemplu, în 
muzeul din satul Boldurești, raionul Nisporeni ș.a. Se-
turi de fețe de masă brodate și șervețele erau specifice 
și pentru activitatea maicilor de la mănăstirea Hirova și 
mănăstirea Tabăra. un exemplu relevant în acest sens 
este prosopul datat cu anul 1914, pe care sunt brodate 
anul și numele Midori, piesa provenind din satul Is-
accea, raionul Orhei, de la Ana Sandu. Merită toată 
atenția pentru aspectul său artistic deosebit, precum 
și pentru iscusința executării, covorul cunoscut drept 
„Căpșuna” provenit din satul Slobozia-Hodorogea, ra-
ionul Orhei. Din aceeași localitate au ajuns în colecția 
Muzeului din Orhei un șir de covoare cu ornament ve-
getal, inclusiv covorul cu motive vegetale provenit din 
satul Voroteț, Orhei. În muzeul din Orhei a fost do-

Figura 4. Prosop ceremonial, Orhei.  
Arhiva „Artizana”.

Figura 5. Batistă brodată de fetele necăsătorite,  
zona Centru. Foto: liliana Condraticova.
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cumentat un covor cunoscut în mediul specialiștilor 
drept „Coasta vacii”, denumit astfel datorită vârstelor 
multicolore zimțate țesute pe diagonală. 

Meșterițele brodau batiste decorative folosite de fe-
tele tinere necăsătorite în timpul jocului și devenite un 
actant important al ceremoniei nupțiale. Tatiana Popa, 
directorul Centrului „Casa părintească” din satul Pa-
lanca, raionul Călărași, a relatat că fetele necăsătorite 
brodau batiste cu o semnificație anume3. Astfel, batis-
ta nebrodată la mijloc semnala că domnișoara a ieșit la 
dans, dar nu este pregătită de căsătorie. Batistele erau 
purtate de fete în brâu, ținute în mâni, devenind un ele-
ment codificat al discuției și relațiilor între persoane. O 
batistă cu un motiv vegetal-floristic brodat pe centru 
transmitea un semnal flăcăilor veniți la joc că tânăra 
este gata de măritiș. Iar numărul de fructe (de regulă 
vișine) brodate în centrul batistei, după cum precizează 
Tatiana Popa, dădea de știre câți copii își dorea tânăra 
în cazul întemeierii unei familii. Or, batistele broda-
te de fetele necăsătorite, au devenit elemente esențiale 
în codul comportamentului în mediul rural, un fel de 
premergător al relațiilor și un marcaj esențial al stării 
social-economice a viitoarei mirese (figura 5).

Subliniem că în căutarea pieselor autentice colabo-
ratorii Asociației „Artizana” au ajuns și în localitățile 
din raionul Ialoveni. În satul Costești a fost documentat 
un covor de o vechime considerabilă, lucrat la începutul 
secolului al XIX-lea și decorat cu motive geometrice și 
antropomorfe. În aceeași localitate au fost atestate două 
covoare vechi, numite „Aripi” și „Trandafiri”, remarca-
bile prin ornamentație și executare – motivele stilizate, 
aripi și trandafiri, fiind puse în valoare de un chenar 

3 Exprimăm gratitudine doamnei Tatiana Popa, director al 
Muzeului „Casa părintească” din satul Palanca, raionul Că-
lărași, pentru informațiile furnizate în timpul expedițiilor 
de teren în noiembrie 2017. 

simplu; păretare de la mijlocul secolului al XIX-lea, de-
corate cu motive geometrice, în dungi colorate, chena-
rul piesei textile formând un zigzag multicolor.

Valoros sub aspectul tehnicii de lucru și al subiec-
tului artistic covorul „Damele” (figura 6), atestat în lo-
calitatea Văsieni. Impresionează exuberanța motivelor 
țesute în centrul compozițional care integrează două 
femei în plină statură, așezate afrontat, cu mâinile ri-
dicate în gesturi de dans, flancate prin părți de câte 
un bogat motiv avicol și floristic. Întreaga compoziție 
este încadrată într-un chenar din motive vegetale și 
floristice. Din păcate, nu putem pune în valoare gama 
cromatică a unor piese, implicit, a covorului „Dame-
le”, dat fiind faptul că multe articole sunt prezentate în 
fotografii alb-negru. Admitem doar similitudinea cu 
unele piese de același gen atestate în diferite colecții 
muzeale sau private. După cum s-a menționat anteri-
or, exista practica de a personaliza creațiile, „a semna” 
numele autorului pe covoare alese sau batiste brodate, 
fapt atestat și pe unul dintre covoarele vechi lucrate la 
Văsieni, meșterița țesându-și pe covor numele cu ca-
ractere chirilice – Olga Vasil (Ольга Васил).  

un șir de piese documentate în raioanele Ialoveni 
și Orhei țin de cultura materială a altor zone etnogra-
fice sau geografice. În satul Molești, bunăoară, a fost 
documentată o cergă care, în opinia participanților 
la această expediție, ca tehnică de executare și motive 
geometrice folosite, este specifică zonei de Nord, im-
plicit, zonei transcarpatice. Tot la Molești a fost atestat 
un covor vechi, de lână, decorat cu motive florale in-
tegrate în romburile amplasate de-a lungul covorului. 

În satul Răzeni, în timpul expedițiilor de teren, au 
fost documentate și fotografiate piese textile, păretare, 
preponderent în dungi, cu motive geometrice și chena-
re simple, asemenea piese având funcție nu atât esteti-
că, cât de protecție a pereților și de încălzire a spațiului 

Figura 6. Covor „Damele”, satul Văsieni, raionul Ialoveni. Arhiva „Artizana”.
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locuit, fiind și un element al zestrei fetelor necăsătorite. 
Tot la Răzeni, au fost repertoriate piese denumite nițur-
ca, din lână naturală, alese de meșterițele locale.

Subliniem că prosoape tradiționale vechi, brodate 
cu motive vegetale, cu marginile prelucrate cu horbo-
țică sau piese alese de meșterițele locale inspirate din 
articole mai vechi, au fost atestate în timpul expedițiilor 
etnografice în satele Bardar, Văsieni, Ruseștii Noi, Ră-
zeni. Astăzi este greu de presupus soarta pieselor docu-
mentate în timpul expedițiilor de la mijlocul secolului 
al XX-lea, cel puțin, fotografiile păstrate reprezintă o 
sursă foarte importantă pentru repertorierea pieselor, 
clasificarea tipologică și descrierea acestui valoros com-
partiment al patrimoniului cultural material. De cele 
mai multe ori, piesele lucrate pe alb cu motive brodate 
și țesute în alb erau menite ca prosoape ceremoniale, ac-
tanți principali ai ceremoniilor nupțiale din mediul ru-
ral, pentru legatul mirilor și nașilor. O serie de prosoape 
au fost decorate cu motive florale și vegetale fine, flanca-
te de elemente geometrice. În satul Molești, unele piese 
textile aveau țesute și motive avicole, niște păuni înco-
ronați, des întâlniți în covoarele moldovenești sau țesuți 
pe prosoapele tradiționale. Printre piesele decorative țe-
sute și decorate cu broderie artistică subliniem prezența 
fețelor de masă și a șervețelelor de bucătărie (pătrate, 
dreptunghiulare sau mai des rotunde ca formă), folo-
site la sărbători tradiționale sau păstrate ca zestre. Au 
fost documentate fețe de pernă, cearșafuri brodate pe 
la margini cu motive vegetal-florale spectaculoase, me-
nite să înfrumusețeze paturile înalte, specifice caselor 
țărănești. O parte dintre aceste piese se păstrau tradițio-
nal în lada de zestre (figura 7) sau se aranjau frumos pe 
această ladă, expusă în Casa Mare, mândria tuturor gos-
podarilor înstăriți din mediul rural. Odată cu apariția 
mobilierului produs industrial, al divanelor și canape-
lelor joase în detrimentul paturilor înalte, a dispărut pe 
la sate necesitatea de a broda cearșafuri care să decoreze 
interiorul casei. În timpul expedițiilor de teren au fost 
documentate și perdele mici pentru decorul ferestrelor 

din casele țărănești, aceste piese fiind, de regulă, brodate 
cu motive vegetal-florale pe orizontală sau decorate cu 
horboțele, având drept motive ornamentale frunze, flo-
ri, precum și motive zoomorfe, avicole și antropomorfe. 

În satul Molești au fost atestate o serie de piese ale 
portului popular, cu precădere cojoace și bundițe spe-
cifice bărbaților. O ie brodată cu flori pe mâneci și la 
gura cămășii, inclusiv cu mărgele colorate de sticlă, a 
fost identificată în satul Costești. grație pieselor docu-
mentate, putem restabili și unele piese ce formau portul 
popular al locuitorilor satului Bardar: cămăși femeiești 
decorate cu motive vegetale și geometrice. Cămășile 
bărbătești de aici (figura 8) erau decorate cu broderie pe 
partea din față, în zona gulerului, precum și pe manșeta 
mânecii. În Bardar au fost identificate mai multe cămăși 
femeiești brodate, ii fine, fapt ce denotă prezența meș-
terilor populari, interesul populației față de costumul 
tradițional, folosit fie în cadrul ceremoniilor de familie, 
fie la festivitățile organizate în localitate.

În ansamblul costumului popular erau prezente 
și podoabele. În satul Molești, membrii expediției et-
nografice au documentat o piesă rară ca realizare teh-
nică și artistică, denumită zgardă, lucrată din mărgele 
mărunte colorate, piese specifice portului popular din 
Basarabia, dar și din ucraina, România, folosite pen-
tru înfrumusețarea zonei gâtului. Mărgelele mărunte, 
din păcate fără a fi identificată culoarea lor din cauza 
fotografiei alb-negru, au fost împletite formând o re-
țea în formă de romburi colorate, aranjate succesiv, a 
cărei margini au fost decorate cu franjuri fine tot din 
mărgele. Același motiv al rombului a fost utilizat pentru 
a confecționa o altă zgardă splendidă: de data aceasta 
meșterul a întregit desenul prin încadrarea elemente-
lor decorative geometrice din mărgele colorate în șapte 
romburi ce formează decorul sofisticat al accesoriului.  

În mai multe localități (satele ulmu, Bardar, 
raionul Ialoveni) au fost identificate instrumentele 
de lucru folosite la torsul lânii, țesutul covoarelor, 
prosoapelor tradiționale.

Figura 8. Cămașă bărbătească, satul Bardar, Ialoveni. 
Arhiva „Artizana”.

Figura 7. Ie tradițională. Muzeul Etnografic ungheni. 
Arhiva „Artizana”.
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concluZii. Finalizând aceste segment al cerce-
tării noastre, ajungem la următoarele concluzii:

1) În perioada 1906–1989 au fost desfășurate un 
șir de expediții etnografice, mai multe dintre ele, pre-
ponderent cele de la începutul secolului al XX-lea și 
din perioada sovietică fiind soldate cu colectarea pie-
selor și transmiterea lor spre colecțiile muzeale din 
Moscova, Sankt-Petersburg. Or, în aceste colecții ac-
tualmente sunt concentrate numeroase piese textile și 
de port tradițional, fapt ce a sărăcit considerabil patri-
moniul cultural al Republicii Moldova. 

2) De-a lungul anilor, colaboratorii Asociației „Ar-
tizana” au realizat expediții etnografice de documen-
tare în localitățile rurale din RSSM, certificând piese 
autentice în zonele de Nord, Centru și Sud. grație efor-
turilor acestor colaboratori, astăzi avem documentată 
și păstrată o parte consistentă a patrimoniului cultural, 
fapt ce ne permite să reconstituim portul tradițional în 
diferite localități. În baza celor documentate conside-
răm inacceptabilă și eronată sub aspect științific ideea 
precum că populația din nordul sau centrul țării se îm-
brăca într-un anumit mod. În realitate, aceste deosebiri 
la nivel de croi, ornamentație, gama cromatică, variau 
de la o localitate la altă chiar și în interiorul unor raioa-
ne, dovadă fiind  piesele atestate în timpul expedițiilor 
de teren, coroborate cu datele semnatarilor acestui ar-
ticol acumulate în teren în ultimii ani.

3) Documentarea pieselor într-un șir de localități 
din mediul rural a contribuit la repertorierea lor și uti-
lizarea în calitate de sursă de inspirație pentru a crea 
modele noi de covoare și prosoape produse industrial, 
precum și piese vestimentare stilizate inspirate din por-
tul popular. Deseori, prin aceste piese stilizate, produse 
industrial la fabrici sau la comandă de meșterii popu-
lari și folosite în calitate de costume scenice pentru an-
samblurile de dansuri, cele corale, de muzică populară 
specifice satului moldovenesc din a doua jumătate a 
secolului al XX-lea, se substituiau vestigiile autentice, 
costumul popular tradițional ca parte a patrimoniului 
cultural. Din păcate, constatăm că acest aspect nu a fost 
pe deplin sesizat chiar și de unii cercetători științifici 
din domeniul etnologiei, dat fiind faptul că costumul 
scenic generalizat a fost promovat în calitate de model 
de port tradițional specific zonelor de Nord, Sud, Cen-
tru, precum și localităților din stânga Nistrului. 

4) Prin identificarea pieselor autentice, păstrate în 
colecțiile muzeelor regionale, locale, precum și în co-
lecții private, încercăm să reconstituim adevăratul cos-
tum caracteristic portului populației în mediul rural 
și cel urban, care era distinct prin mai mulți factori, și 
anume statutul social-economic al posesorului, posibi-
litățile financiare, tendințele în materie de vestimentație 
la anumite etape istorice, măiestria meșterului popular 

etc. De menționat în acest sens tentativa de reconstitu-
ire a pieselor de port popular întreprinse de studenții 
de la specialitatea „Design vestimentar” (universitatea 
Tehnică a Moldovei) sub conducerea lectorului univer-
sitar Aliona gâscă (figura 3b).

5) Piesele documentate de-a lungul timpului de co-
laboratorii Asociației „Artizana” au ajuns să fie o sursă 
importantă de cercetare la capitolul tehnica de lucru, 
motivele decorative folosite în ornamentarea pieselor 
textile și vestimentare, gama cromatică, funcția arti-
colelor, oferindu-ne posibilitatea de a reconstitui acest 
segment important în viața cotidiană a populației.

6) Expedițiile etnografice și cercetările de teren 
sunt absolut necesare pentru dezvoltarea în Republica 
Moldova a etnologiei ca știință, fiind binevenită reve-
nirea și implementarea mai ales a practicii școlii lui  
D. gusti. În baza informațiilor documentate reiterăm 
necesitatea reluării și desfășurării expedițiilor etnogra-
fice, a investigațiilor de teren prin folosirea metodelor 
contemporane de cercetare combinate cu metodologia 
tradițională, verificată în timp, astfel ca să se reușeas-
că întregirea tuturor informațiilor scrise și materiale 
pentru a crea un tablou de ansamblu privind piesele 
textile, portul popular în manifestările sale cotidiene 
și al ceremonialului nupțial. 

7) Eforturile conjugate ale cercetătorilor în do-
meniul etnologiei, culturologiei și artelor decorative, 
precum și ale autorităților publice locale, ar putea con-
tribui la fondarea unor centre de cercetare și meșteșu-
gărești în mai multe localități, soldate cu studierea vie-
ții cotidiene, dar și crearea unor noi locuri de muncă, 
în intenția de a restabili acest segment al artizanatului 
care își are consumatorul său fidel pe piața internă și 
externă, fiind, totodată, și un produs ecologic, lucrat 
din materii prime naturale, fără coloranți chimici.
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