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CURTIșOARA: 
CULA și LEMNUL

În vara lui 2010, Asocia]ia 

Gaspar, Baltasar, Melchior, în 

colaborare cu Asocia]ia Copil 

Dorit au realizat, la invita]ia 

Asocia]iei Artis Peritia, o tab`r` 

de crea]ie pentru copii la 

Curti[oara. La Conac, la umbra 

b`trânei cule, ne-a primit cu 

entuziasm arhitectul {tefan Bort-

nowski, amfitrion al domeniului. 

Preocup`rile celor de aici s-au le-

gat în ultimii ani [i de me[te[ugul 

lemnului, în dorin]a de a înfiin]a 

la Curti[oara un Centru de cer-

cetare [i promovare a tradi]iilor 

legate de nobilul material, atât 

de prezent în oper`, pe domeniul 

de la Curti[oara. Aflându-ne, 

a[adar, în împ`r`]ia lemnului, 

ne-am pornit la lucru cu [i despre 

lemn. Am descoperit, zi cu zi, 

Muzeul Satului Gorjan, schi]ând 

case, pivni]e, ferestre, cerdacuri 

[i por]i, toate din lemn. Am 

povestit despre func]ionalitatea 

caselor [i am admirat me[te[ugul 

celor vechi. Am explorat [i cula 

Corne[tilor, decana de vârts` [i 

Aflat la câțiva kilometri de Târgu-Jiu, satul 
Curtișoara cuprinde, în hotarele sale, un fost 
domeniu boieresc, cu valoroase obiective de 
patrimoniu, grupate într-un context aparte, 
un parc natural cu relief divers și arbori secu-
lari. La începutul sec.xviii, boierii Cornești 
construiesc aici o culă, locuință întărită, 
specifică arhitecturii vernaculare oltenești. 
Un secol mai târziu, se ridică și biserica 
Sf.Ioan Botezătorul, paraclis de familie, un 
frumos exemplu de artă post-brâncovenească. 
Întregul ansamblu este cumpărat în 1927 de 
bancherul craiovean Constantin Neamțu, 
care restaurează clădirile și ridică în ime-
diata vecinătate a culei Conacul, și el în buna 
tradiție de arhitectură românească. Întregul 
ansamblu este naționalizat și transformat 
începând cu anul 1975 într-un muzeu al satu-
lui, cu o bogată colecție de case tradiționale 
specifice zonei. Proprietatea este recuperată 
în anul 2006 de către urmașii lui Constan-
tin Neamțu, care pornesc aici, sub egida 
Asociației Artis Peritia, o serie de worksho-
puri cu studenți arhitecți români și străini, 
transformând vechiul domneniu boieresc 
într-o școală de arhitectură și meșteșuguri în 
aer liber: câte case bătrâne, tot atâția dascăli 
care își așteaptă ucenicii, îndemnându-i către 
lucrul statornic, binefăcut și frumos.   
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maiestate. Am încercat s` ne 

imagin`m via]a într-o astfel 

de cas`, în`l]at` [i fortificat`. 

Când pove[tile [i schi]ele 

s-au strâns, le-am prelucrat 

în tehnica linogravurii, acela[i 

principiul al vechii xilogravuri. 

Am transpus desenele cu in-

digo pe forex, apoi am adâncit 

contururile cu d`lti]a, ob]inând 

multe matri]e, pe care le-am 

imprimat harnici, presând cu 

lingura de sup`. Am incizat [i 

pristolnice [i cruci de mân` din 

lemn, dup` modele vechi, apoi 

le-am pictat. Am explicat ce 

înseamn` IC XC NIKA, inscrip]ia 

nelipsit` de pe cruci.

Printre orele de atelier ne-am 

plimbat în voie prin parcul cu 

copaci seculari, ne-am jucat 

cercet`[e[te, am stat la focul 

de tab`r`, am cules corcodu[e 

pentru compot, am dresat 

[opârle, am scris în jurnalul de 

vacan]`, ne-am împrietenit cu 

www.artisperitia.org

www.gorj.djc.ro

www.lutars.piscu.ro
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Curtișoara  – județul Gorj
• Cula de la Curtișoara 
(sec.xviii) 
• Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
(sec.xix)
• Muzeul arhitecturii 
populare gorjenești

caii, am ascultat vuietul teiului. 

Ne-au acompaniat, în toate, cu 

bucurie, copiii satului, me[teri 

deja experimenta]i ai d`lti]elor, 

care ne-au chemat într-o zi [i 

la atelierul lor, ad`postit precar 

de cl`direa unei foste [coli, dar 

plin de lucr`ri mig`lite cu mult` 

d`ruire. Începând cu anul 

2007, Asocia]ia Artis Peritia a 

invitat copiii din Curti[oara [i 

îndrum`torii lor la atelierele 

de var`, pe care le realizeaz`, 

propunându-le an de an teme 

legate de patrimoniul local [i 

de me[te[ug în general. Entu-

ziasmul lor va putea duce mai 

departe povestea Curti[oarei, 

cu comorile ei, f`când-o cât 

mai mult cunoscut`. � a.s.


