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Memoria
 

Geodiversitatea unui teritoriu, 
reprezentată în principal prin tipurile 
de roci, resursele minerale, sol şi 
caracteristicile morfologice ale reliefului, 
a  jucat un rol important în dezvoltarea 
socială şi economică a comunitatilor 
umane tradiţionale. De la această 
interacţiune continuă dintre om şi 
materie, de la ceea ce oamenii şi-au 
făurit din materialele extrase din subsol 
s-au născut meşteşugurile, cultura şi 
măiestria, s-a construit specificul locului. 
Specificul locului este ca o marcă uşor 
de identificat. oare vinul de Bordeaux şi 
cel de Murfatlar se aseamănă? a fabrica 
porţelan sau cărămizi este acelaşi lucru? 
Masivul Central Francez, alpii, Carpaţii 
au ei o geologie comună? 

Dialogul Omului cu 
Pământul

 

plecând de la aceleaşi întrebări şi de la 
acelaş demers, s-a născut ideea dialogului 
dintre trei regiuni diferite : Ţara Haţegului 
(românia), pays Dignois (Franţa) şi 
Châtaigneraie Limousine (Franţa). 
În fiecare teritoriu au fost identificate 
obiecte făurite din rocile locului şi istoriile 
antropologice şi geologice ce pot fi spuse 
despre fiecare obiect  în parte. Fiecare 
obiect, fiecare istorie este, în felul ei, o 
ilustrare a dialogului dintre om şi pământ, 
o imagine a identităţii locale, o istorie a 
formării europei multiculturale dar şi 
o istorie a transformărilor geologice de 
sute de milioane de ani prin care a trecut 
teritoriului pe care azi îl numim europa. 

Geoeuropa
 

Geoeuropa este un proiect cultural şi 
educaţional de explorare a legăturilor 
dintre geodiversitate şi identitate 
locală. Cu o componentă de cercetare 
interdisciplinară şi una de valorificare a 
rezultatelor în materiale educaţionale, 
expoziţii şi publicaţii, proiectul se 
adresează unor oameni cu orizonturi, 
preocupări şi sensibiliăţi diferite : 
cercetători, artişti, educatori, elevi, 
studenti, simplii locuitori. 
Vă invităm să decoperiti o parte din 
farmecul acestei aventuri, aventură ce 
va fi extinsă în timp şi în spaţiu, la alte 
zone culturale şi la alte momente din 
lunga evoluţie geologică a pamântului. 
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paleozoic - era vieții vechi 

un amonit 
și povestea vieții unei 

planete

Mezozoic era dinozaurilor 

Neozoic era mamiferelor 

În această eră s-au desfăşurat cîteva din cele mai importante 
evenimente din istoria pamântului: diversificarea rapidă a vieţuitoarele, 
formarea munţilor pe care azi îi numim vechi, unirea continentelor 
într-un supracontinent pangea, adaptarea primelor organisme la viaţa 
de uscat. acum s-a format Masivul Central Francez. 

precambrian - apariția vieții 
este timpul în care s-au format oceanele şi cele mai 
vechi roci, au aparut primele vieţuitoare, continentele 
şi-au schimbat forma continuu, s-au format lanţuri 
de munţi ce au fost complet erodate, pământul a 
trecut prin schimbari majore ale climei.

este timpul în care au trăit dinozaurii, au apărut primele păsări şi primele 
plante cu flori. În acele timpuri, marea tropicală Tethys acoperea cea mai mare 
parte a zonei în care azi sunt Munţii alpi şi Munţii Carpaţi. În această mare 
s-au format multe din rocile întâlnite in Ţara Haţegului şi Zona Digne.

După dispariţia dinozaurilor, mamiferele sunt cele ce domină mările şi uscatul, continentele se 
apropie de forma actuală. pentru noi această eră înseamnă apariţia speciei noastre, schimbări 
climatice majore şi începutul civilizaţiei umane.



o piatră pentru a 

clădi civilizații

paleolitic 
epoca 
pietrei

-2.500.000

este intervalul din preistorie 
ce cuprinde cea mai mare 
parte din evoluţia rasei umane. 
este caracterizată de utilizarea 
obiectelor din piatră, începutul 
manifestărilor artistice, debutul 
ritualurilor religioase. printre 
cele mai utilizate tipuri de roci 
erau silexul, obsidianul, argila. 
Dezvoltarea aşezărilor umane 
era strâns legată de locurile unde 
puteau fi exploatate aceste resurse.

oțel și aluminiu 
epoca 
industrială

Descoperirile ştiinţifice, 
revoluţia industrială şi nevoia 
mondială de noi resurse precum 
cărbunele şi petrolul sunt cele 
ce bulversează comunităţile 
tradiţionale. Satul şi oraşul se 
amestecă până la dispariţia 
primului. obiectele tradiţionale, 
realizate în ateliere locale, sunt 
înlocuite de cele de serie. Surse 
de venituri şi ocupaţii rurale 
dispar şi odată cu ele cea mai 
mare parte din satul tradiţional.

1956

Bronz și fier
epoca 
metalelor

oamenii încep să utilizeze metalele, 
pe care învaţă să le extragă şi să le 
prelucreze. Sunt realizate unelte 
şi arme mult mai eficiente, viaţa 
economică dar şi organizarea 
militară suferă transformări 
radicale. exploatarea şi prelucrarea 
minereurilor joacă un rol major 
în noua distribuţie geografică a 
comunităţilor şi în dezvoltarea 
economică, socială şi culturală. 
este începutul comunităţilor rurale 
tradiţionale cu tot universal lor 
mitologic, cu bresle şi meşteşugari ce 
prelucrează resursele locale.

- 3.000

Siliciu și platină
epoca informației

este epoca revoluţiilor ştiinţifice, a 
nevoii de informaţie şi comunicare, a 
unei economii mondiale ce evoluează 
cu rapiditate. La baza tuturor stau 
semiconductorii şi miniaturizarea, 
roboţii, sateliţii, metalele rezistente 
şi noile tipuri de energie. Zonele 
rurale devin parte a unei pieţe 
mondiale, uneltele tradiţionale sunt 
înlocuite de cele moderne. piatra de 
var, cutia, cremenea, tiglele, piatra 
de tocila sunt doar obiecte de studiu 
antropologic, obiecte de muzeu sau 
curiozitati turistice. 

1800



0,001 Milioane de ania C u M

CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE Masivul Central Francez, Franța

Nuanţe de email
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Email

Descriere
Piese de medalion emailate

Istoricul obiectului
emailarea constă în acoperirea 
obiectului cu o pudră de oxizi metalici 
de diverse culori şi apoi încălzirea lui 
până când se fixează culoarea definitivă. 
pentru fiecare culoare sau pentru 
combinaţii de culori există un amestec 
specific. astfel, pentru culoarea galbenă 
se folosesc oxizi de antimoniu, pentru 
portocaliu intens cei de uraniu, pentru 
culoarea albastru şi negru se folosesc 
oxizi de fier iar pentru roz sau portocaliu 
oxizi de crom.



Medalion emailat

Ceramică emailată

Muzeul de arta moderna din rochechouart 

Omul și obiectul
emailul este fabricat artizanal şi este foarte utilizat de bijutieri în montura 
bijuteriilor, a pandantivelor sau a cerceilor. 
ateliere de bijutieri ce practicau emailarea au existant in zona 
Châtaigneraie Limousine încă din secolele al XII-lea şi al XIII-lea. Spre 
sfârşitul secolului al XV-lea aici formându-se o adevărată1 şcoală în 
realizarea emailului. Chiar dacă în zilele noastre domeniul este în regres, 
există un număr destul de mare de ateliere de emailat în regiune. 

Istoria geologică a materialului
emailul este o sticlă formată din siliciu, feldspaţi, caolin şi 
numeroşi oxizi metalici. In zonă se găsesc toate materiile 
prime necesare fabricării emailului : aflorimente de caolin, 
roci cu oxizi metalici diversi, roci metamorfice şi magmatice 
cu filoane de siliciu şi feldspaţi. Vârsta acestor roci este 
foarte diversă, fiind formate în urma unor evenimente 
geologice desfăşurate de-a lungul a sute de milioane de ani.



0,1 - 180 Milioane de ani

Detaliu de ţiglă ondulată realizată manual
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Țiglă 
ondulată

Descriere
Ţiglă de formă semicirculară evazată, 
realizată manual.

Istoricul obiectului
Ţiglele de formă semicirculară (tip canal) 
sunt specifice zonelor de câmpie, din partea 
de sud a Franţei. În zilele noastre ele sunt 
fabricate mecanic. Fabricarea artizanală 
a disparut în totalitate în zona Digne din 
prima jumătate a secolului al XX-lea. acest 
tip de ţigle se găsesc încă în componenţa 
unor acoperişuri ale fermelor mai vechi 
sau ale stânelor din departament. erau 
fabricate utilizând mulaje de lemn, iar forma 
lor a născut o legendă conform căreia erau 
modelate dupa forma coapsei si apoi arse în 
cuptoare speciale, la peste 8000 C.

PAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța
a C u M



profil de ţiglă ondulată
Îmbinarea ţiglelor acoperiş de ţiglă ondulată

Omul și obiectul
Între 1800 şi 1930 au fost recenzate 111 ateliere artizanale 
în departamentul alpes de Haute provence. aceste ateliere 
funcţionau timp de câţiva ani sau zeci de ani, până la 
epuizarea completă a rezervelor de argila care era exploatată 
în cariere aflate în proximitatea cuptoarelor.  pe masură ce au 
fost epuizate rezervele şi datorită faptului că ultimele situri 
de exploatare erau situate departe de rutele de transport, 
activitatea este oprită dupa cel de-al Doilea război Mondial.

Istoria geologică a materialului
Materialul utilizat este argila, rocă sedimentară formată prin acumularea 
unor particole fine de materiale erodate din  roci preexistente, reprezentate 
mai ales din minerale argiloase. amestecată cu apa ea formează o pastă 
plastică ce poate fi uşor modelată şi poate căpăta forme diverse. După 
ardere, obiectul obţinut este rezistent şi impermeabil. Materialul argilos 
extras pentru fabricarea ţiglelor este de vârste diverse. Cele două importante 
ateliere din departament utilizau argilele formate în Marea Tethys acum 180 
de milioane de ani sau argilele formate în lacurile ce au existat în zonă acum 
mai bine de 25 milioane de ani, când Munții alpi erau în curs de formare.



6-20 Milioane de ani

PAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța

a C u M

Moustiers veritabil
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Ceramică

Descriere
Ceramica de Moustiers. 

Istoricul obiectului
realizate în întregime manual, 
obiectele poartă marca « Moustiers 
veritabil ». Vasele sunt arse la 1050 
0C, scufundate într-o baie de email şi 
uscate, apoi li se aplică praf de carbon, 
sunt decorate la peniţă şi arse din 
nou.



Detaliu decorativ
Ceramica de Moustiers peisaj rural din provence

Omul și obiectul
regiunea Moustiers era predestinată să devină un centru al ceramicii prin abundenţa materiilor prime 
necesare : apă, lemn de foc, argilă de bună calitate. renumele faianţei de Moustiers vine de la combinaţia 
dintre emailul alb si cel albastru, realizată pentru prima dată de un calugar din secolul al XVI-lea. 
În secolul al XVII-lea Ludovic al XIV-lea decreteaza taxele « somptuaires » asupra obiectelor de lux. pentru 
a finanţa campaniile de război şi obiectele de aur şi de argint sunt trimise la topit. Nobilimea este forţată 
să facă acelaşi lucru cu propria veselă. era nevoie de găsirea unui material rafinat şi nobil pentru mesele şi 
bucătăriile princiare. Saint-Simon scria despre acest episod : « Atunci, moda a impus ca lucrul cel mai nobil şi 
elegant din întreaga Franţî să fie ceramica de Moustiers, recunoscută ca cea mai frumoasă din tot regatul »…
artizanatul se transformă rapid în industrie şi cunoaşte o dezvoltare înfloritoare. În 1869 însă, în faţa 
concurenţei porţelanului din extremul orient, mai bine vândut, ultima fabrică din Moustiers se inchide. În 
anul 1927 ceramica va renaşte graţie lui Marcel provence ce are curajul redeschiderii unui furnal şi relansarea 
producţiei. el crează academia de la Moustiers şi Muzeul Faianţei în anul 1929. azi, peste 20 de ateliere 
susţin marca Moustiers, continuă o tradiţie seculară şi propune inovaţii adaptate epocii moderne.

Istoria geologică 
a materialului
argilele din care se fabrică 
ceramica de Moustiers au 
fost mult timp extrase din 
carierele din jurul satelor, 
atestate încă din secolul al- 
VIII-lea. argila este numai 
o parte din sedimentele ce 
s-au format in lacurile ce 
acopereau teritoriul acum mai 
bine de zece milioane de ani, 
sedimente denumite global 
Complexul de Valensole.



6-20 Milioane de ani

Statuete de argilă arsă

12

Santon de 
Provence

Descriere
 Statuetă din argilă arsă.

Istoricul obiectului
un adevărat artizan de statuete de 
argilă (santon) îşi crează propriile 
modele şi mulaje. Într-o primă etapă, 
dintr-o bucată de argilă, se realizează 
personajul care trebuie sa aibă 
propriul stil, caracter şi expresivitate. 
Modelul de îmbrăcăminte poate fi 
diferit, funcţie de realizator. După 
modelare, figurinele sunt arse la 
temperaturi de peste 1020 0C şi apoi 
sunt pictate sau îmbrăcate.

PAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța a C u M



“Bunica”
Detalii decorative

Model de broderie

Omul și obiectul
Figurine şi machete ale personajelor ce asistă la naşterea Domnului Isus Cristos, realizate pentru sărbătorirea 
Crăciunului, există în toată lumea, sub diferite modele. Staulul realizat în regiunea provence, populat de figurine 
de tip «santon» are caracteristici unice in lume, având codurile sale de realizare, ritualul şi tradiţiile proprii. La 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, familiile din regiunea Marsilia au început să dezvolte obiceiul li pasiunea pentru 
construirea ieslei provensale care reprezintă simbolul Nativităţii. acest obicei a devenit o constantă şi o tradiţie 
pentru organizarea sărbătorilor de sfârşit de an. Scena naşterii este populată de personaje profane locale ce 
reflectă societatea din afara bisericii, totul fiind transpus in peisaje tipice regionii. Mistral si elzeard rougier au 
cântat în versurile lor diversitatea formelor şi pe realizatorii lor. 
În faţa uniformizării franceze, începută în secolul al XIX-lea, această artă este un element de păstrare a identităţii 
şi de mindrie locala, ce dă un farmec aparte zonei provensale. Integrând vechile tradiţii, în secolul  al XX-lea se 
dezvoltă adevaratele ateliere, iar din anii `50 datează tradiţia figurinelor îmbrăcate. În zilele noastre revine moda 
figurinelor pictate şi a scenelor populate de Craciun. 

Istoria 
geologică a 
materialului
Materialul de baza este 
argila roşie de aubagne 
sau argila cenuşie de 
Moustieres. argila 
provine din sedimente 
continentale acumulate 
acum mai bine zece 
milioane de ani.



10 -12 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

Detaliu decorativ pentru ceramica de Baru

14

Descriere
Vas de ceramică pentru uz casnic.

Istoricul obiectului
La sfârşitul secolului al XIX-lea, documentele oficiale 
menţionează opt furnale de ceramică la Baru şi peste 
20 de olari numai în Baru. După înfiinţarea fabricii din 
Baru Mare, în aceeaşi perioadă, prprietarii le oferă lut 
olarilor şi le permite acestora să extragă argilă din zona 
concesionată. Continuând o tradiţie locală mai veche, 
sunt realizate oale si ulcele folosite la depozitare şi 
mai puţin la pregatirea mâncării sau în bucătărie, unde 
erau mai frecvente vasele de lemn. oalele erau simple, 
cu puţine ornamente, având o formă clasică.   După 
război, fabrica din Baru este refacută în anul 1921, noii 
proprietari, cu experienţă în domeniul fabricării teracotei, 
încep să producă primele sobe in anul 1923 iar din 1924 
şi primele produse refractare. Sobele, foarte apreciate 
pentru calitatea ceramicii, devin foarte utilizate în toată 
zona, atât pentru uzul casnic cât şi pentru intreprinderi. 
Materialul folosit la fabricare este, incepind cu 1927, adus, 
în principal, din Cehoslovacia, Germania, rusia.

Ceramică



Ceramică decorativă  

produse refractare la fabrica din Baru

Vase tradiţionale de ceramică pentru uz casnic

Omul și obiectul
activitatea de olarit, cu o veche tradiţie in Ţara 
Haţegului, dispare treptat, ceramica de Baru fiind 
întâlnită acum numai in colecţii sau, mai rar, în 
casele unor localnici. Fabrica din Baru produce 
numai materiale refractare şi cărămizi, materia primă 
fiind adusă, în cea mai mare parte, din alte zone.

Istoria geologică a materialului
Materia primă (lutul) folosită la fabricarea oalelor este o argilă polimictică,  având in 
compozoţie o gamă largă de minerale. Localnicii extrageau argila fie din aluviunile 
râurilor, fie din cariere improvizate. ulterior, cand s-a trecut la fabricarea industrială 
a ceramicii, argila a fost extrasă din  cariere situate la mică distanţă de fabrică, 
amplasate în depozitele sedimentare formate acum 6 - 8 milioane de ani. In zona 
Dâlja există o argilă foarte bună pentru olărit, aici dezvoltându-se o ceramica 
specifică. Zăcământul local este format din argile vechi de 10 - 12 milioane de ani.



10 -12 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

Cărămidă arsă şi formă din lemn

16

Descriere
Caramidă arsă şi formă din lemn pentru 
fabricarea cărămizilor.

Istoricul obiectului
Cărămizile erau realizate manual de 
către familie sau de meşteşugari locali 
(cărămidari). Materialul folosit este argila 
şi fiecare comună avea propriile locuri 
de extracţie.  argila era amestecată cu 
apă, era framântat până se obţinea o 
pastă omogenă ce era turnată în tiparele 
de lemn. Se realizau manual mii de 
cărămizi ce erau lăsate la soare să se 
usuce. Cuptorul în care erau arse până 
la 10 - 12 mii de cărămizi avea doua sau 
trei guri de foc pe fiecare latură. După 
ardere, cuptorul era lăsat câteva zile să se 
răcească şi apoi desfăcut.

Caramidă



Cărămizi realizate manual

Zidărie din cărămidă locală Cuptor pentru  arderea cărămizilor

Omul și obiectul
obiceiul caselor de cărămidă a început mai 
întâi la familiile înstărite şi apoi s-a extins 
la majoritatea locuitorilor, abia de la sfirsitul 
secolului 19. Înainte argila era folosită ca liant 
pentru piatră. Multe case au temelia din piatră 
şi pereţii din cărămidă arsă. Cărămida nearsă era 
mai rar folosită. Fiecare sat avea propriile cariere. 
Începând din anii 1920 s-a realizat caramidă la 
fabrica de la Baru, argila fiind adusă din zonă, 
apoi din alte zone din românia. azi doar fabrica 
din Baru şi câteva ateliere de cărămidari mai 
realizează cărămizi. În construcţia caselor se 
folosesc mai ales produse prefabricate.

Istoria geologică a materialului
În limbaj popular, materia primă  folosită la fabricarea caramizilor, ţiglei şi olanelor, 
aşa numita ceramică comună, este denumită “pământ”. În termeni geologici, ea este o 
argilă polimictică, pentru marca faptul că în alcătuirea acesteia intră o gamă mai largă 
de componenţi minerali. În contact cu apa, acest amestec mineral conferă plasticitatea 
argilei. În plus, în această argilă, există şi o proporţie apreciabilă de granule nisipoase, 
aşa numita componentă degresantă a materialului. In lipsa degresantului, acesta trebuie 
adăugat. Localnicii au folosit la fabricarea cărămizilor argilă care nu necesita adaos de 
degresant. argila era extrasă din depozitele aluvionare ale râurilor, vârsta acesteia fiind 
de ordinul sutelor de mii de ani. o altă sursă o reprezentau depozitele slab consolidate 
vechi de 10 - 12 milioane de ani.



15 și 70 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia
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Mal

Descriere
Fragmente de gresie tufacee de 
culoare alb-galbui sau galbenă 
utilizată ca degresant.

Istoricul obiectului
In bucătăria tradiţională majoritatea 
obiectelor erau din lemn : farfuriile, 
lingurile, fundul pentru mămăligă, 
mesele, scaunele. Malul, sfărâmat şi 
umezit, era folosit pentru a curăţa 
grăsimea depusă pe aceste obiecte.   
obiectele, frecate până se forma o 
pastă albicioasă erau apoi clătite cu apă, 
recăpătându-şi culoarea iniţială de lemn 
proaspăt. 



Vas din lemn pentru lapte
Gresie tufacee - detaliu

afloriment de gresie tufacee la Silvaşu de Jos

Omul și 
obiectul
Malul era cunoscut numai 
în partea de nord şi nord 
vest a Ţării Hategului. 
odată sau de doua ori 
pe an, cineva din familie 
mergea cu desagi pentru 
a lua «mal» de la Silvaşul 
de Jos sau răchitova. 
odata cu schimbarea 
tipului de vesela si aparitia 
produselor chimice.

Istoria geologică a materialului
piatra degresantă este o varietate de rocă sedimentară, cunoscută sub numele de argilă smectitică. Numele 
rocii provine de la cel mai important mineral prezent în această rocă, numit smectit. o proprietate 
importantă a acestor minerale este capacitatea de a adsorbi cu putere apa, aceasta dispunându-se ca o 
pelicula în jurul microfoiţelor de smectit. De aceea,  prin amestec,  apa  ăi microcristalele formează o pastă  
care are proprietăţile săpunului.  argila smectitică  se găseşte mai ales în rocile sedimentare formate pe 
fundul unei mări ce exista aici acum 15 milioane de ani (Neozoic), ca urmare a reacţiilor chimice dintre 
apa mării si cenuşa produsă de erupţiile vulcanice ce au insoţit formarea carpaţilor. Cenuşa vulcanică s-a 
depus sub formă de strate, de groasimi diferite, fiecare strat corespunzand unui episod de erupţie vulcanică. 
aceste argile pot fi intalnite in numeroase locuri de pe teritoriul comunei Silvaş, dar şi pe culoarul care 
leagă Mănăstirea prislop de Satul Livezi. Mult mai rar această piatră degresantă apare în rocile vulcanogen-
sedimentare vechi de peste 70 de milioane de ani (Mezozoic), din zona răchitova  - Ştei. aici se gasesc 
numeroase strate de tufuri vulcanice, numai ca ele au fost acumulate in apele dulci ale lacurilor si râurilor 
insulei Haţeg, din Marea Tethys, in vremea dinozaurilor. procesul de hidroliză a sticlei vulcanice a dus la 
formarea de minerale zeolitice, cu propriatăţi degresante mai reduse.



70-80 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

piatră de coasă şi toc din corn de animal

20

Descriere
Obiect abraziv, purtat intr-o 
teacă de lemn sau corn de animal

Istoricul obiectului
piatra de coasă, cutia sau 
cuchia (denumire preluată de la 
populaţiile săseşti) se purta la 
brâu, într-un toc. Foarte uzuală în 
toate zonele, este treptat înlocuită 
de piatra de ascuţit artificială, 
un produs industrial ce se poate 
cumpăra de la târg. utilizarea 
pietrei de ascuţit coase şi cuţite 
metalice se întinde pe un lung 
interval de timp, fiind tot atât de 
veche ca şi viaţa agricolă.

Cutie



La cosit

obiecte tradiţionale din zona Haţeg
Gresia vazută la microscop

Omul și obiectul
Cositul este una dintre cele mai importante ocupaţii din economia 
locală. Fânul, uscat la soare şi strâns în căpiţe conice sau urcat 
în pod, constituie hrana de bază a animalelor. activitatea se 
păstrează încă într-o formă tradiţională şi doar în mică parte a fost 
abandonată sau înlocuită de cositul mecanic. Cuchia prelucrată 
manual este inlocuită de cea fabricată. Numai la fabrica din Baru se 
produceau mii de pietre de coasă anual şi erau vândute în toată ţara.
« Tatăl meu se ducea o zi pe jos, tocmai la Vârful Picui (în Retezat) şi 
aducea o desagă de pietre. Apoi le tot freca cu o alta piatră, până le făcea 
alungite să le poată purta la brâu » (localnică din ohaba Sibişel).

Istoria geologică a materialului
Termenul de gresie este unul din puţinii termeni geologici preluat din 
limbajul popular pentru a defini o rocă sedimentară. De regulă,  piatra 
de coasă se confecţionează din fragmentele de roci grezoase existente în 
pietrişurile râurilor. pentru a fi o bună piatră de coasă gresia trebuie să 
indeplinească trei condiţii: să aibă bobul fin şl uniform, să fie compactă 
şi dură şi să poată fi uşor de prelucrat în forma potrivită. Sursa cea 
mai bună in Ţara Haţegului o formează gresiile formate acum mai 
bine de 70 de milioane de ani (Mezozoic), în vremea când aici trăiau 
dinozaurii. aceste gresii au o granulaţie fină şi sunt uşor de extras din 
stratele subtiri, de 1 – 4 cm grosime care se desfac în plăci uşor de 
prelucrat.



70 - 80 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

roată din piatră

22

Piatra de 
tocilă

Descriere
Roată din piatră pentru tocilă.

Istoricul obiectului
Gresiile, roci sedimentare abrazive 
şi rezistente, au constituit materia 
primă pentru atelierele locale ce 
produceau roţi de tocilă, cruci, dale 
ornamentale.
Tocila e un mecanism format dintr-o 
piatră circulară de gresie, un suport 
de lemn şi un sistem de transmisie 
din metal sau piele. roata era rotită 
cu ajutorul unui mâner sau a unei 
pedale. era folosită pentru a se ascuţi 
cuţite, foarfece, dălţi, topoare.



Omul și obiectul
Locul cel mai bun pentru extragerea gresiei se află în Valea Streiului, în dreptul satelor 
din comuna pui, unde s-au dezvoltat mici ateliere de extragere şi prelucrare. atelierele 
erau rudimentare, prelucrarea realizându-se în locurile de extracţie. Cele mai răspândite 
sunt roţile de tocilă, crucile, pavelele. Fiind uşor de extras şi prelucrat se puteau 
confecţiona şi jgheaburi pentru animale.
“Îmi amintesc de zilele ploiase sau dinaintea începerii sapei sau coasei când se strângeau la noi 
acasă toţi vecinii, fiecare cu câte ceva de ascuţit, depănând întâmplări din sat. Spuneau poveşti 
de de mult sau întâmplări recente şi greu se dădeau duşi. De multe ori venitul la ascuţit era un 
motiv de a sta de vorbă.” (localnic din Băieşti). 

Istoria geologică a 
materialului
roţile de tocilă şi moloanele de piatră utilizate 
la crucile tradiţionale ale localnicilor din 
Băeşti provin din corpuri masive de gresie fină 
şi grosieră, alcătuite predominant din cuarţ, 
feldspat şi mică. prin tradiţie,  moloanele erau 
extrase în cariere rudimentare, amplasate în 
roci sedimentare,  cu o vechime de peste 70 de 
milioane de ani, din zona Fizeşti – pui. 

piatră de tocilă lucrată manual

Loc tradiţional de extragere a pietrei Fragment de gresie din zona Băieşti



10 - 130 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

Calcar pentru var

24

Piatra 
de var

Descriere
Fragmente de calcar pentru var.

Istoricul obiectului
In fiecare din satele Ţării Haţegului existau 
cuptoare pentru arderea calcarului şi 
producerea varului. Calcarul era adus mai 
ales din zonele Baru, pui, peştera şi era 
introdus în cuptoarele de var şi ars până 
se obţinea varul nestins. Cuptoarele erau 
din piatră, cu o gură de foc la bază, uneori 
întărită cu ajutorul cărămizilor. Varul nestins 
combinat cu apă formează laptele de var 
folosit pentru văruirea caselor, a gardurilor, 
a arborilor. Culoarea cea mai folosită era 
albul dar se puteau adăuga diferiţi pigmenţi 
pentru colorare. În cantităţi mici, varul era 
adăugat şi în mortarul folosit la zidărie. 



Omul și obiectul
Calcarul sau piatra de var era unul din 
elementele folosite în schimburile comerciale 
dintre localităţi. Varul nestins era şi el 
comercializat în zonă sau în afară, la schimb, 
cu produse agricole. Varniţele, de formă 
conică, au fost folosite până în ultimii ani. 
Încă mai pot fi observate în câteva din satele 
Ţării Haţegului resturile cuptoarelor de var. 

Istoria geologică a materialului
piatra folosită la fabricarea varului este calcarul bogat în calcit (carbonat de calciu). pe criterii 
empirice, meşteşugarii locali recunoşteau roca şi nu o confundau cu alte roci similare, ca de 
pildă calcarele dolomitice sau dolomitele, acestea din urma fiind roci des întâlnite în Munţii 
poiana ruscă, din zona Hunedoara. Corpuri importante de calcare formate in urma cu peste 
130 de milioane de ani (Mezozoic) pot fi observate pe un areal foarte larg, pe rama estică a 
depresiunii unde s–a format şi binecunoscutul relief carstic din zonele Ciclovina, ponor, Strei, 
Băniţa, peştera. În zona răchitova era folosit un calcar oolitic, marin format acum mai bine 
de 10 milioane de ani (Nrozoic).

Cuptor pentru arderea varului
Calcar oolitic văzut la microscop Colină de calcar



195 Milioane de ania C u M

Imaginea mărită a unei stele de Saint Vincent

26

Stelele de 
Saint Vincent

Descriere
Fragmente fosile ale peduncului 
(piciorului) de fixare ale unor crini 
de mare, cunoscute sub numele de 
«Stelele de Saint Vincent». 

Istoricul obiectului
Montate în argint, aceste mici 
fragmente fosile în formă de stea, dau 
faimoasele bijuterii realizate numai 
de atelierele locale. Invenţia aparţine  
unui bijutier din Digne, antoine 
Colomb şi datează din anul 1855. 
Bijuteriile erau considerate aducătoare 
de noroc şi erau oferite cadou la 
căsătorii. 

PAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța



Bijuterie din stele de Saint Vincent amonit  
Marnele negre de la Draix

Omul și obiectul
originea numelui provine de la faptul că locuitorii din zona alpilor Francezi 
cunoşteau, de foarte mult timp, existenţa acestor mici fragmente de fosile în formă 
de stea, mai ales pe colina Saint Vincent din Digne les Baines. Filozoful pierre 
Gassendi (1592 – 1655), originar din zonă, descrie şi el una din aceste forme 
pietrificate în formă de stea : « aceste pietre, adesea de culoare gri închis, se disting 
prin inciziile lor particulare care le dau un aspect de stea pentagonală, cu cinci bucle 
semicirculare  ce se reunesc în centru. Iar dacă stelele sunt nedesfăcute şi au ramas lipite 
una peste alta sunt asemănătoare unor coloane incizate ».
În lucrarea “Bijutierii din stelele de Saint Vincent din Digne”, apărută în anul 2001, 
Viviane Hervois descrie pe larg istoria acestui meşteşug ce continuă şi azi în Digne.

Istoria geologică a materialului
Fragmentele fosile provin de la crinoidee, organisme 
marine ce au trait acum 195 de milioane de ani in 
Marea Tethys.  Sunt des întâlnite în rocile de culoare 
neagră din zona Digne, alături de amoniţi, faimoasele 
vieţuitoare marine din Mezozoic.
Crinoideele, din grecescul krinon sau crin, sunt 
strămoşii crinilor de mare şi ai aricilor de mare actuali. 
Mult timp, aceste organisme cu schelet calcaros, au 
fost considerate plante. Sunt animale marine ce trăiesc 
fixate de substrat la adâncimi ale apei cuprinse intre 
800 si 3000 m, oceanul atlantic şi în oceanul pacific.



200-240 Milioane de ania C u M

plăci de tip lauzes

28

Descriere
Plăci de culoare verde, uneori cu nuanţe portocalii, utilizate 
pentru acoperirea caselor.

Istoricul obiectului
Lauze (lause) sunt plăci de piatră impermeabile, folosite 
de-a lungul istoriei pentru realizarea de acoperişuri. 
exploatarea acestui tip de materiale a disparut în 
totalitate din departament în prima jumatate a secolului 
al XX-lea, creând probleme în renovarea acoperişurilor 
caselor vechi. aceste plăci, la fel ca ardeziile sau şindrila 
de lemn, permit realizarea unor acoperişuri foarte 
înclinate, mai bine adaptate iernilor cu zăpezi abundente.
piatra plată era extrasă din cariere, precum cea de la 
Barles. Instalarea plăcilor pe acoperiş era asigurată 
prin realizarea unui orificiu de 1 cm şi fixarea cu un 
cui. Montajul se realiza de la bază în sus, fiecare placă 
fiind acoperită parţial de placa urmatoare pentru a crea 
impermeabilitate şi rezistenţă acoperişului.

LauzesPAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța



orificiul de fixare a plăcii 

acoperiş tradiţional

Detalii de montaj

Omul și obiectul
Între anii 1800 şi 1930, în Departamentul alpes de Haute-provence au 
fost identificate 12 cariere de lauze şi ardezie. ele se situau toate în partea 
de nord, in zonele montane. unitatea de masură utilizata pe piaţă pentru 
vânzarea materialului era “la canne”, măsură ce reprezintă echivalentul 
unui numar de piese ce acoperă o suprafaţă de 12 mp şi care cântăreau 
aproximativ 300 de kg, aşa cum consemnează Scipio Gras în anul 1840.

Istoria geologică a materialului
Din punct de vedere geologic, atât plăcile de ardezie cât şi cele 
de tip lauze au origini şi vârste diferite. Cele de la Barles au 
o vârstă de 200 - 240 de milioane de ani (prima parte a erei 
Mezozoice). ele provin din rocile formate în zona litorală a 
unei mări tropicale. aspectul variolat (amestec de galben, roşu 
sau verde) este dat de prezenţa diferiţilor oxizi.



340 - 350 Milioane de ani

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

Garduri din blocuri de granit la ohaba Sibişel

30

Granit

Descriere
Blocuri rotunjite de granit.

Istoricul obiectului
Foarte frecvente în partea de sud a Ţării 
Haţegului, blocurile de granit rotunjite 
provin din zona Munţilor retezat. 
reprezintă fragmente de roci erodate şi 
transportate la început de gheţari şi apoi 
de râurile din zonă. Blocurile de granit, 
foarte abundente, au constituit materialul de 
construcţie pentru garduri şi case cel mai la 
indemână şi cel mai folosit. 



Granitul vazut la microscop Detaliu de suprafaţă a rocii Câmpuri de granit

Omul și obiectul
prezenţa blocurilor de granit conferă 
văilor din zonă un aspect particular, 
sate întregi au gardurile din aceste 
roci (garduri de piatră rotunjită), 
constituind un peisaj rural particular. 
Construirea gardurilor a reprezentat şi 
o masură practică de a degaja grădinile 
şi câmpurile de aceste pietre pentru 
a putea utiliza terenul în agricultură 
sau pentru creşterea animalelor. 
Construcţiile s-a făcut în mai multe 
generaţii şi oamenii continuă să le 
repare sau să le extindă. 

Istoria geologică a materialului
Blocurile de piatră au o compoziţie mineralogică mai diversă decât cea a granitului propriu-zis, 
motiv pentru care, din punct de vedere geologic, este mai corect să le numim granitoide. acestea 
fac parte din importanta familie a rocilor magmatice plutonice, adică acele roci formate la adâncimi 
mari în crusta terestră. Cu ochiul liber se pot vedea cristale deschise la culoare de feldspaţi şi cuarţ şi 
cristale de mică neagră sau biotit.
Sursa blocurilor de piatră se află în zonele cele mai înalte ale Munţilor retezat. aici există un corp 
plutonic imens de granitoide,  denumit de geologi Granitul de Retezat. el s-a format la peste 10 km 
adâncime, acum aproximativ 340 - 350 milioane de ani (paleozoic), iar de atunci şi până acum, în 
timpul mişcărilor de ridicare a munţilor, acoperişul plutonului şi chiar partea lui superioară, au fost 
erodate. ultima erodare importantă s-a realizat prin intermediul gheţarilor, în ultimele sute de mii 
de ani. atunci s-au format marile circuri glaciare din retezat, precum şi văile glaciare. Din circurile  
glaciare  de la Galeşul, Valea rea, pitrele, gheţarii au smuls aceste blocuri şi apoi, în deplasarea lor 
gravitaţională, le-au transportat la vale, prin văile glaciare, până în luncile unde le găsim astăzi. 



240-245 Milioane de ani

PAYS DIGNOIS alpii occidentali, Franța
a C u M

Moară de sare

32

Moară 
de sare 

Descriere
Moară de sare formată din două piese 
suprapuse, cioplite din calcar.

Istoricul obiectului
Moara este formată din două piese : una fixă, 
în partea de jos, uşor convexă pentru a permite 
expulzarea sării râşnite şi una mobilă, la partea 
superioară, mai uşoară şi mai subţire. este 
prevazută cu un orificiu pentru fixarea unui 
mâner. acest tip de moară apare, conform 
vestigiilor arheologice, la sfârşitul secolului al 
V-lea Î.Ch. În mod uzual este folosită pentru 
măcinarea cerealelor. Legenda îi atribuie regelui 
macedonean Miletas rolul de inventator, moara 
purtând numele său. Dar astfel de instrumente 
au fost întâlnite şi în China, în secolul I Î.Ch. 
anumiţi istorici îi atribuie o origine romană sau 
egipteană.



Omul și obiectul
În Franţa, în zona agde există 
mărturii ale unor cariere ce 
realizau astfel de mori. ele se 
răspândesc rapid în tot bazinul 
Mării Mediterane. este o 
moară de mici dimensiuni 
ce produce o cantitate mică 
de făină. În gospodăriile 
tradţtionale este frecvent 
utilizată pentru măcinarea sării. 

Istoria geologică a materialului
Morile sunt construite din roci dure de tipul calcar, gresie sau bazalt. În acest caz, materialul utilizat 
pentru realizarea celor două componente calcarul. 
Sarea este o rocă sedimentară formată prin precipitarea chimică, în urma evaporării apei, într-un mediu 
marin cald şi arid. Sarea folosită în zona alpes de Haute provence provenea din şase puţuri de apă 
sărată:  Castellet les Sausses, Moriez , Tartonne, Lambert-aynac, Colmars et Castellane. Multe dintre 
ele sunt cunoscute încă de pe vremea romanilor. pentru cel din  Moriez, săpături recente au aratat ca este 
una din  exploatările de sare cele mai vechi din europa, datările indicând mileniul al VI-lea Î.Ch. Sarea 
dizolvată în apa acestor puţuri provine din rocile acumulate în urmă cu 240 - 245 de milioane de ani 
(Mezozoic) şi întâlnite sub forma unor diapire în întreaga regiune. 

orificii pentru fixarea componentelor din lemn planul de separare dintre cele două piese
Cristal de sare 



240-245 Milioane de ania C u M
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Medalion 
decorativ 

Descriere
Medalion decorativ din ipsos reprezentând un cap 
de femeie.

Istoricul obiectului
originalul acestui medalion decorează intrarea Hotelului 
Maza din riez. acest hotel, cu trăsături particulare, a fost 
construit în secolul al XVI-lea de către episcopul antoine 
Lascaris de Tende şi posedă, printre altele, o superbă 
scară interioară ornamentată cu foarte frumoase stucaturi. 
Hotelul este declarat azi monumnet istoric şi va deveni în 
curând un muzeu dedicat artei şi tehnicii lucrului în ipsos. 

acest tip de artă ornamentelă presupune realizarea unor 
basoreliefuri în situ utilizând un ipsos de foarte bună 
calitate. Sunt două tehnici principale : legatura cu peretele 
se realizeaza prin piese metalice ce sunt îmbrăcate ulterior 
în ipsos sau prin sculptura unei mase de ipsos deja prinsă 
de perete şi întărită. acest tip de ornament se practică în 
egală măsură în interior şi la exterior.



Cristale de gips 
afloriment de gips şi argile Limita dintre gips şi argile roşii

Omul și obiectul
acest tip de lucrări era foarte frecvent în evul Mediu, 
în special pentru ornarea şemineelor sau pentru ornarea 
tavanului.
In zona Digne meşteşugul devine frecvent în timpul secolelor 
al XVI-lea şi al XVII-lea. azi există un traseu turistic şi 
educaţional “la route du plâtre” ce leagă riez de Saint-
Jurs permiţând descoperirea unora dintre cele mai bogate 
decoraţiuni. De-a lungul traseului există panouri explicative 
şi sunt disponibile publicaţii şi informaţii suplimentare la 
Biroul de Turism din riez.

Istoria geologică a materialului
În zona alpes de Haute provence au existat peste cincizeci de cariere 
de gips, materia primă folosită în fabricarea ipsosului. exploatările, 
frecvente în toată zona au fost, în cea mai mare parte, artizanale, ultima 
închizându-se la jumatatea secolului al XX-lea.   Gipsul este o rocă 
sedimentară evaporitică, formată prin precipitare într-o mare tropicală şi 
într-un climt arid. Gipsul întâlnit în regiunea Haute provence s-a format 
acum 240 - 250 de milioane de ani (era Mezozoica), în zona litorală a 
unei mări, în care s-au acumulat cantităţi mari de sare şi gips.



340-350 Milioane de ania C u M

ŢARA HAȚEGULUI Carpații Meridionali, românia

Lampă de miner, minereu şi steril

36

Minerit

Descriere
Lampă de miner şi eşantioane de 
minereu şi gangă.

Istoricul obiectului
unul din obectele simbolice ale 
mineritului îl constituie lampa de miner. 
aceasta poate fi electrică sau de carbid. 
Lampa de carbid are două componente: 
rezervorul de carbid şi rezervorul de apă, 
ultimul dintre ele aflându-se deasupra 
primului, astfel încât apa să picure 
pe carbid şi să genereze gazul numit 
acetilenă. Gazul este apoi ghidat spre 
brener, prin intermediul furtunului de 
gaz. Sistemele moderne sunt prevăzute 
cu un sistem piezo-electric de aprindere, 
foarte util în zonele umede ale minelor..



Cristale de pirită

Detaliu minereu Vegetaţie incipientă pe halda de steril

Omul și obiectul
Sulfura de fier, numita pirită, apare ca un zăcământ important pe rama nord-
vestică a Bazinului Haţeg, fiind cunoscut de mult timp în Dealul Boiţei. Datorită 
luciului metalic, asemănător aurului, cristalele de pirita au impresionat localnicii 
încă din cele mai vechi timpuri, motiv pentru care le-au desemnat cu un nume 
special, boiţa, de unde vine şi  toponimul. 
activitatea minieră din zonă  a contribuit la schimbarea rapidă a gospodariilor 
tradiţionale săteşti şi mai ales a stilului de viaţă al localnicilor. 
Zona limitrofă Ţării Haţegului nu a fost numai o zonă de exploatare minieră ci 
şi una de prelucrare a minereurilor, foarte cunoscute fiind oţelăriile de la Călan, 
Hunedoara, oţelu roşu. 

Istoria geologică a materialului
Virsta mineralizaţiei de la Boiţa este plasată cu mai bine 
de 340 - 350 milioane de ani în urmă (paleozoic). Timp 
de multe decenii, zăcământul de pirită a fost exploatat 
în subteran, pornind din Dealul Boiţei, spre vest şi est, 
urmăridu-se direcţia generală a filonelor piritoase. prin 
oxidarea naturală a  piritei au fost generate cantităţi 
apreciabile de hidroxizi de fier, în special limonitul, 
galben la culoare, mineral usor antrenat de apele de 
şiroire. râul Galbena işi datoreaza numele suspensiilor 
abundente de limonit,  aduse de torenţii care traversează 
zonele oxidate ale zăcământului de la Boiţa. 
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Cremene 
şi amnar

Descriere
Cremene, amnar, iască.

Istoricul obiectului
obiecte folosite pentru aprinderea 
focului, cele mai utilizate până la 
apariţia chibriturilor sau brichetei. 
Fragmentele centimetrice de cremene 
(silex, curţit) erau alese din albia 
râurilor, amnarul era confecţionat 
de un fierar local dintr-o bucată de 
metal iar iasca era o ciupercă de copac, 
culeasă, fiartă şi apoi uscată. Se ţinea 
într-o mână cremenea iar în cealaltă 
amnarul şi iasca. o lovitură puternică 
şi rapidă provoca scânteile şi permitea 
aprinderea firelor de iască. operaţia 
cerea exerciţiu şi îndemânare. 



amnar şi cremene

Ciupercă de copac pentru iască

Detaliu de rocă de tip cuarţit

Omul și 
obiectul
oamenii işi căutau singuri 
cremenea pe care o purtau, 
alături de iască şi amnar la 
brâu, în chimir, în buzunare 
speciale. acum este foarte 
rar folosită de către ciobani, 
când sunt cu oile în munte.

Istoria geologică a materialului
Cremenea este denumirea populară a unui grup numeros de roci bogate în cuarţ, numite silexite, cuarţite, 
jaspuri etc şi având o largă răspândire în natură. În zona Haţeg, localnicii au folosit şi folosesc încă, pentru 
amnare, fragmente ale acestor roci cuarţoase, pe care le adună, de obicei, din aluviunile râurilor. În locul de 
origine al rocii, de pildă în Munţii Sebeş , poiana ruscă sau retezat, cea mai curată cremene se găseşte în 
filoane, groase de 5 – 50 cm, care străpung rocile granitice sau şisturile cristaline. Deşi mici, aceste filoane 
pot fi uşor remarcate, datorită culorii alb-zaharoide ce contrastează puternic faţă de rocile gazdă. există mai 
multe tipuri de roci sursă, virsta acestora fiind cuprinsă între 400 şi 600 de milioane de ani.
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Lingou de aur
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Minerit și 
Aur

Descriere
Şaitroc de metal, carotă din foraje, 
lingou de aur

Istoricul obiectului
Şaitrocul era utilizat de cautătorii de aur, 
pentru aurul aluvionar, aflat sub formă 
de paiete, pentru căutarea pietrelor 
semipreţioase. utilizat pentru separarea 
mineralelor preţioase, cu greutate 
specifică mai mare, de nisip sau mâl. 
Zonele de căutare a aurului sunt situate 
în lungul râurilor sau lacurilor, unde au 
fost transportate din munţii în care se 
găsesc filoane de aur.



Le Durnail

Şaitroc din metal
Fragment de carotă 

Omul și obiectul
Zona Châtaigneraie Limousine este cea mai productivă din toate masivele 
hercinice franceze. exploatarea aurului şi activităţile sociale şi economice legate 
de acesta încep din neolitic, cu un apogeu în perioada galo-romană. Lémovicienii, 
o populaţie celtică, practică extracţia încă din secolul al VI-lea Î.Ch. activitatea 
aceasta marchează toponimia locală cu nume de locuri precum : l’aurence, 
Camp de César şi schimbă peisajul care ajunge să aibă sute de cariere şi locuri de 
exploatare.  producţia de aur a permis apariţia unei şcoli de aurari la Limoges.
Metodele moderne au permis reluarea căutării aurului prin carotaje, deschiderea 
de cariere şi mine. Între 1913 şi 1944 au fost extrase 7,5 tone de aur din două 
filoane, azi epuizate. În anul 1981 începe exploatarea în subteran a filoanelor unde 
sunt angajate 80 de persoane la producţiă directă şi peste 30 ca auxiliari. 

Istoria geologică a materialului
Zăcămintele de aur sunt legate de ridicarea Masivului 
Central Francez, proces geologic desfăşurat în urmă cu 
300 de milioane de ani (paleozoic). aceşti munţi sunt 
acum foarte erodaţi. rocile ce au constituit rădăcinile 
lor au fost îmbogăţite de-a lungul sutelor de milioane 
de ani cu minerale utile, de tipul aur, antimoniu, arsenic, 
titan. Mineralizaţiile sunt sub forma unor lentile cu 
grosimi de ordinul metrilor şi lungimi de sute de 
metri, în roci metamorfice cu vârste cuprinse între 630 
milioane de ani şi 300 milioane de ani. 
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Caolin și 
Porțelan

Descriere
obiecte din porţelan, legate de 
arta porţelanului şi de industria 
obiectelor casnice.

Istoricul obiectului
exploatarea caolinului în zona 
Châtaigneraie Limousine  datează 
din secolul al XVIII-lea. prezenţa 
zăcămintelor de caolin a fost 
unul din factorii determinanţi ai 
expansiunii economice şi sociale a 
zonei şi de revoluţie industrială. Cele 
mai importante cariere de caolin 
sunt la Marcognac - St Yrieix şi de 
Coussac Bonneval.

515-630 Milioane de ania C u M



obiecte decorative din porţelan

arta porţelanului

Ségur le Château

Omul și obiectul
producerea porţelanului este o activitate ce face parte dintr-un întreg lanţ de activităţi 
mai largi, multe legate de sectorul produselor de lux sau ale artei culinare de înaltă clasă. 
În acest context rămânerea pe piaţă necesită o foarte bună calitate, eforturi de promovare 
foarte mari şi orientarea producătorilor locali şi spre alte tipuri de produse din porţelan. 
este cazul micilor intreprinderi ce s-au orientat spre fabricarea unor obiecte casnice 
precum mânere de uşi, numere de casă, mânere de dulap, izolatori electrici şi porţelan 
sanitar. această activitate veche a generat crearea unei ramuri industriale complete 
ce regrupeaza în jurul fabricanţilor de porţelan, fabricanţii şi furnizorii de utilaje de 
producţie şi de produse semifinite. În totalitate, aceştia reprezintă peste 2400 de angajaţi 
în toată regiunea din care 1500 în activitatea propriu-zisă de fabricare a porţelanului.

Istoria geologică a 
materialului
Caolinul este un tip particular de argilă care 
s-a format prin alterarea rocilor pegmatitice 
(filoane de roci magmatice bogate in potasiu) 
într-un mediu continental, acum câteva zeci 
de mii sau milioane de ani. este acelaş tip 
de material ce serveşte ca materie de bază şi 
industriei ceramice, fabricării cărămizilor sau 
altor utilizări locale.
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