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Dup` anul 2000, arhitectul {erban Sturdza, urma[ al lui Petre 

P. Carp, recupereaz` proprietatea de la }ib`ne[ti [i o pune la 

dispozi]ie pentru o serie de workshopuri, pentru copii [i studen]i, 

pe care însu[i le ini]iaz`, din dorin]a de a încuraja stabilirea aici a 

unui centru de me[te[ug, o posibil` pist` de dezvoltare a satului, 

pe seama unor îndeletniciri frumoase [i folositoare, din p`cate tot 

mai pu]in practicate ast`zi.

Începând cu anul 2007, copii din }ib`ne[ti [i studen]i particip` la 

ateliere cu teme diferite, toate în jurul ideii de restaurare a Conacu-

lui, ajuns în paragin`, în timpul înstr`in`rii. Sub egida Asocia]iei 

Maria [i în colaborare cu alte ONG-uri, au loc câteva workshopuri. 

În vara lui 2007, restaurarea unei u[i a conacului, folosind tehnici 

pentru lemn, metal, feronerie, transformarea [i reamenajarea a 

dou` anexe ale conacului, casa portarului devine casa Arhiterra 

[i cote]ul de pui devine casa Compagnon-ulu, prin tehnici ale 

lutului [i lemnnului (dulgherie, [i]`), sculptura unor stâlpi de lemn 

[i sp`tare de scaune rud`re[ti. Apoi, iarna, are loc un atelier de 

metaloplastie – icoane, metal sub îndrumarea artistului plastic 

Petre Sbera.

În anul 2008, se pun pe picioare dou` ateliere permanente, unul 

de tâmpl`rie [i unul de fier`rie. În urma unui parteneriat semnat 

în iulie 2008, între Ordinul Arhitec]ilor din România, Pro Patri-

monio Fran]a [i Les Compagnons du Devoir et du tour de France, 

Țibănești – judeţul Iaşi
Ansamblul conacului 

P. P. Carp, sec.xix: conac, 
mausoleu, parc, biserică.

www.asomariatib.wordpress.com

www.compagnons-du-devoir.com
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ţIBĂNEşTI
CONACUL şi 
MEşTEşUgUL
Satul Ţibăneşti, aflat la răspântie de drumuri între 
Iaşi, Vaslui şi Roman, este o fostă moşie boierească, 
care a aparţinut familiei Carp. Din vechime, această 
familie s-a preocupat de îmbunătăţirea vieţii 
sătenilor. La sfârşitul secolului al xix-lea şi începutul 
secolului al xx-lea, Petre P.Carp, lider al Partidului 
Conservator şi în două rânduri prim-ministru al 
ţării, construia şcoală, pentru copiii din Ţibăneşti, 
îi învăţa pe ţărani cum să obţină recolte mai bogate 
şi adăpostea, în timpul războiului de reîntregire, 
un spital pentru bolnavi de febră tifoidă. Conacul 
de la Ţibăneşti, clădit în mai multe etape, începând 
cu 1820, funcţionează după naţionalizare ca sediul 
C.A.P.-ului, sediul asociaţiei agricole locale şi, în 
final, Club al Copiilor. Parcul ce înconjoară conacul,  
a fost, în mare măsură, lăsat în paragină, în afara 
unei părţi din el, care a devenit teren de sport. Prin 
anul 1960, într-o parte a parcului, s-a ridicat o şcoală 
cu profil profesional – tâmplarie, mecanică, textile, în 
care acum învaţă circa 450 de copii.

la }ib`ne[ti a fost invitat un 

fierar francez – Clement Come. 

S-a pornit un curs extra[colar de 

formare în arta fier`riei pentru 

elevii din sat. Scopul acestuia 

[i al evenimentelor organizate, 

este de a forma câ]iva fierari de 

art`, români, din aceasta zon`, 

care s` poat` duce mai departe 

acest me[te[ug. A fost un an de 

încerc`ri [i greut`]i, atât pentru 

formarea atelierului, cât [i pentru 

elevi, care au fost destul de scep-

tici, privind aceast` poten]ial` 

meserie. Totu[i, ei au crescut în 

2009-2010 îndruma]i de al doilea 

fierar invitat – Sylvain Gabriel, 

iar ca]iva dintre ei vin acum de 

pl`cere la atelier, s`-l ajute la 

lucru pe Fabien Monestier, tot 

compagnon fierar.

În vara lui 2009, s-a ]inut prima 

edi]ie a atelierului în aer liber, 

organizat \n parcul P.P.Carp, la 

umbra conacului – „Batem fierul 

la Conac!”– la care au participat 

s`teni, cu mic cu mare, studen]i 

arhitec]i, profesori [i ministrul 
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culturii din acea perioad`. 

Focul forjei a fost men]inut de 

ritmul ciocanelor celor trei com-

pagnon-i fierari invita]i – Clement 

Come, Sylvain Gabriel [i Pierre 

Pages. Toat` lumea a participat 

la me[te[ugirea unui candelabru, 

care a fost d`ruit Bisericii din 

sat. A fost o mare bucurie ca, în 

2010, tot în preajma s`rb`torii 

Sf. Petru [i Pavel, a doua edi]ie 

a evenimentului „Batem fierul 

la Conac!” s` fie organizat` de 

micii fierari din sat, împreun` cu 

îndrum`torul lor.

A[a a început constituirea unui 

centru me[te[ug`resc, în jurul 

Conacului de la }ib`ne[ti, monu-

mentul de patrimoniu care, prin 

contextul creat, ar putea contribui 

la dezvoltarea durabil` a locului. 

� a.i.a.


