ONLINE ISSN 2069-7430
ISSN-L 1841-4737
NOUTAŢI EDITORIALE

PRO LIGNO
www.proligno.ro

Vol. 13 N° 1 2017
pp. 59

NOUTAŢI EDITORIALE

TITLUL:
LEMNUL ÎN CULTURA POPULARĂ DIN ZONELE ETNOGRAFICE
ALE JUDEŢULUI MARAMUREŞ
AUTOR:
Janeta CIOCAN, Mirela COMAN
APĂRUTĂ ÎN:
Editura Galaxia Gutenberg, TârguLăpuş, 2016
ISBN 978-973-141-669-4, 224pagini
Pentru comenzi, va rugăm contactaţi următoarea adresă:
comanmirela2000@yahoo.com

SCURTĂ PREZENTARE:
Prelucrarea lemnului în zona Maramureșului s-a realizat atât cu mâinile, cât și cu sufletul. Fiecare
țăran este arhitectul propriei frumuseți în cadrul vieții la țară. Astfel, un simplu cuier a devenit un obiect de
artă, o lingură- obiect decorativ și mărturie a atenției la detalii. Datorită abundenței, ușurinței exploatării și
prelucrării, lemnul a fost materialul cel mai folosit în realizarea caselor, a uneltelor casnice și a uneltelor
agricole.
Gospodăria trebuie prezentată în toată complexitatea sa (casa, poarta, şura, cămara, coteţul, coleşna,
oborocul, coşarul, fântâna) – poarta maramureşeană fiind încununarea materială dar şi spirituală. În toate
cazurile este subliniată măiestria meşterilor în folosirea unor tehnici desăvârşite care au asigurat trăinicia
acestor construcţii, multe fiind considerate azi bijuterii arhitecturale.
Interiorul locuinţei ţărăneşti este şi el un întreg univers al obiectelor realizate din lemn. Casa este
împărţită în spaţiul faptelor de viaţă şi cel al faptelor de ritual, fiecare cu rol important în viaţa de zi cu zi a
celor ce o ocupă. Se prezintă aşadar tehnici de confecţionare a pieselor de mobilier, diferenţieri între operele
meşterilor de la oraş şi sat. Cititorul este edificat asupra tipologiei şi rolului multiplu al mesei, scaunelor, tipuri
de podişoare, cuiere etc, subliniindu-se pentru fiecare atât rolul funcţional cât şi cel pronunţat estetic.
Prin scrierea acestei cărți, autoarele au dorit să realizeze un material complet, un ghid științific prin
care să dezvăluie atât frumusețea arhitecturii și creativității prelucrării tradiționale a lemnului, cât și metodele
folosite pentru a ajunge la unelte durabile, piese de mobilier de un rafinament aparte, case și biserici care,
de sute de ani, fac față capriciilor vremii.
Vă invităm să descoperiți în paginile volumului frumusețea Maramureșului, măiestria prelucrării
tradiționale a lemnului și eleganța ornării obiectelor de zi cu zi, pentru a transforma munca în sărbătoare.
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