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Aici se f`cea ceramica utilitar` cea mai comun`, cerut` masiv de 

omul de rând: str`chini, c`ni, borcane, ghivece, oale [i, mar-

ginal, un lucru mai aparte: figurine de lut, zoomorfe [i antropo-

morfe, ajunse pân` în secolul XX, direct din neolitic. La Piscu, 

me[te[ugul a suferit o c`dere abrupt`, dup` 1989, odat` cu 

intrarea pe pia]` a veselei utilitare din plastic [i metal. La sfâr[itul 

anilor 80 ardeau la Piscu, regulat, 120 de cuptoare. Azi, mai ard 

doar 4. Satul î[i pierde vizibil specificul, intrând în marea familie a 

satelor de câmpie comune. 

În anul 2007 Asocia]ia Gaspar, Baltasar & Melchior a început la Piscu 

proiectul Lut Ars, un demers cultural, care încearc` s` creeze un 

context pentru p`strarea specificului de me[te[ug al satului [i mai 

mult, s` creeze, prin el, o punte de comunicare cu alte comunit`]i 

[i cu spa]iul de cultur` urban. Cei mai mult implica]i în ac]iunile 

Lut Ars, sunt copiii satului. Pentru c` lutul, roata, figurinele sunt 

atât de pl`cute copiilor, nici nu e de mirare c`, an de an, vin mai 

mul]i [i mai însufle]i]i, la [coala de var`, evenimentul deja obi[nuit 

al vacan]ei mari. Dac` în primul an nu [tiau mai nimic despre 

me[te[ugul bunicilor lor, acum [tiu ce este lutul, unde se g`se[te, 

cum se calc`, cum se lucreaz` la roat`, cum se pune toarta, cum 
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În apropierea Bucureștiului, spre Ploiești, se află satul 
Piscu, un fost sat de olari, un loc care a trăit din timpuri 
străvechi cu meșteșugul lutului. În ritmul roților de 
olărit, al anotimpurilor, al târgurilor și al hramurilor, 
neschimbat cu sutele de ani, Piscu a fost un loc în care 
meșteșugul se practica în masă și se transmitea în fami-
lie, așa cum prea frumos spunea un vechi olar: Eu m-am 
născut cu ochii în pământul ăsta. Când eu am deschis 
ochii, tata dădea la roată. 



se decoreaz`, cum e f`cut 

cuptorul, cât [i cum arde, ce e 

smal]ul, cum se fac fluiera[ele 

[i figurinele de lut. Pe lâng` 

orele de lucru cu p`mântul, 

în fiecare an au aflat [i istorii 

felurite, înso]ite de proiec]ii de 

imagini despre arta ceramicii, 

din vechime [i pân` la noi, au 

desenat sute de schi]e, dup` 

obiecte de ceramic` ]`r`ne[ti, 

au aflat despre me[te[uguri în 

general (lemn, piatr`, textile), 

despre satul lor [i împrejurimi. 

Cei mai dedica]i dintre ei au 

participat la tabere de crea]ie 

[i excursii de documentare în 

alte zone, bogate în patrimoniu, 

la muzeele [i monumentele 

din împrejurimi. În paralel, au 

avut loc tabere [i workshop-uri 

despre lut, adresate copiilor 

din alte comunit`]i, în dorin]a 

de a le împ`rt`[i comoara de 

patrimoniu imaterial a satului. 

Prin astfel de ac]iuni, Piscu 

[i-ar putea p`stra, fie [i 

minimal, specificul [i ar putea 

deveni un loc de promovare a 

me[te[ugului. Cu siguran]`,

mai sunt multe sate care ar 

avea de profitat de pe urma 

specificului lor. � a.s.
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