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Doi canadieni caută
simplitatea în Maramureş
Caută influenţa UE în
satele din Maramureş

 Maria STOICA

Jessica Cote şi Mathieu
Blackburn, doi tineri canadieni, au poposit în
Maramureş pentru a
filma şi fotografia
modul de viaţă al ţăranilor, imaginile urmînd
să completeze un documentar centrat pe comunităţile etnografice
izolate din România. Pe
parcursul şederii lor în
judeţ, cei doi se vor
strecura în viaţa de zi cu
zi a maramureşenilor
din aşezările rurale,
pentru a le descoperi şi
pricepe traiul, limbajul,
dar în special afecţiunea pentru arhaicele
obiceiuri, datini şi credinţe.

Zilele trecute au ajuns în
Maramureş, urmînd să petreacă aici următoarele
două săptămîni. În acest
ţinut, Jessica şi Mathieu
doresc să descopere felul
în care ţăranii au păstrat,
de-a lungul vremurilor,
dragostea pentru tradiţie.
De asemenea, îşi propun să
ia legătura cu persoanele
ataşate de satul arhaic şi al
căror obiectiv este acela de
a transmite generaţiilor viitoare obiceiurile, datinile şi
credinţele. „Am aflat că în
Maramureş sînt multe sate
în care se păstrează tradiţiile. Acestea sînt lucrurile
pe care vrem să le vedem:
aşezările, oamenii, traiul
lor de zi cu zi, felul în care
şi-au păstrat identitatea în
ciuda schimbărilor. În altă
ordine de idei, vreau să văd
cum a influenţat intrarea
României în Uniunea Europeană comunităţile rurale din Maramureş. Spun
asta pentru că, la intrarea

Din Montreal în
Munţii Apuseni
Modeşti, fără telefon
mobil ori maşină personală, Jessica şi Mathieu au
lăsat în urmă modernitatea
celui mai mare oraş din
provincia canadiană Quebec (Montreal) şi au pornit
într-o călătorie de trei luni
în România, dornici să descopere felul în care trăiesc
ţăranii transilvăneni din satele îndepărtate de civilizaţie. Singura lor legătură cu
cei de acasă e prin intermediul internetului, pagina de
Facebook a Jessicăi fiind
constant actualizată cu fotografii şi detalii legate de
itinerariul lor. „Am citit o
carte despre România care
mi-a stîrnit interesul pentru
comunităţile de moţi din
Apuseni. Am început ulterior căutările, iar pe internet am găsit prea puţine informaţii. Pentru canadieni,
România e puţin „exotică”.
Nu prea găseşti informaţii.
Am fost puţin dezamăgiţi,
aşa că am hotărît să facem
o călătorie în ţara voastră
tocmai pentru a descoperi
modul de viaţă al acestor
oameni, felul în care au
rămas fideli obiceiurilor,
credinţelor, în ciuda faptu-

lui că ţara a trecut printr-o
serie de schimbări sociale,
culturale, politice”, a explicat Jessica. Aventura lor
în ţara noastră, inspirată
aşadar de lectura unei cărţi,
a început cu moţii, pe
Valea Arieşului, în Pătrăhăiţeşti, unul dintre cele
mai izolate cătune din
Apuseni. A continuat apoi
pe Valea Şesii, tocmai în
Geamăna, astăzi - iaz de
decantare pentru Roşia Poieni. „Am umblat 17 kilometri pentru a vizita această zonă ajunsă depozit pentru mina din apropiere. Am
văzut rezultatul: o biserică
între deşeuri chimice”, a
povestit Jessica.

„Ne-a impresionat
ospitalitatea,
afecţiunea
oamenilor”
Călătoria lor prin satele
izolate i-a dus şi prin bazinul superior al Arieşului
Mic, în satul Avram Iancu,
pentru ca ulterior cei doi

canadieni să ajungă deasupra Haţegului, în Tîrsa,
considerat cel mai izolat
loc din România. În aceste
aşezări, localnicii i-au luat
prin surprindere pe cei doi,
împărtăşindu-şi viaţa cu
Jessica şi Mathieu. Astfel,
canadienii au locuit în casele oamenilor şi au cutreierat munţii alături de ei,
au descoperit simplitatea
vieţii, dar mai ales au deprins cum se face mămăliga cu brînză. Fiind vegetarieni, au adăugat acest preparat pe lista mîncărurilor
favorite. „Ce ne-a impresionat a fost ospitalitatea,
afecţiunea oamenilor din
România. De cînd sîntem
aici, ne simţim bine. Aceste comunităţi sînt o alternativă la capitalism şi globalizare şi cred că avem un
exemplu din care să ne inspirăm dacă vrem să
ducem un mod de viaţă
“ecologic””, a mărturisit
Jessica. Mai mult, de cînd
se află în România, cei doi

au ajuns şi la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la ClujNapoca, iar cu un drum s-au
oprit şi la Salina Turda.

într-un sistem economic
mondial, regulile se schimbă pentru a standardiza sistemul”, a adăugat Jessica.
Primii oameni cu care do-
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resc să se vadă sînt membrii Grupului Iza, despre a
căror activitate au auzit că
este reală o emblemă pentru judeţ, după care ţintesc
să ajungă în comunităţile
din Maramureşul Istoric.
Imaginile pe care cei doi le
surprind în România vor
creiona în cele din urmă un
documentar centrat pe comunităţile etnografice izolate din ţara noastră. Acesta va fi gata cel mai probabil în 2017 şi va avea mai
mult o tentă artistică, urmînd să fie adaptat cerinţelor festivaliere.

Proiectul, posibil
printr-o campanie
de crowdfunding
Pentru a ajunge însă în
România, ţară pe care o
vizitează pentru întîia
oară, Jessica şi Mathieu au
cerut ajutorul internauţilor
pentru proiectul lor intitulat LIBRE, printr-o campanie de crowdfunding. Zeci
de oameni au răspuns solicitării lor, ajutînd-i cu
bani pentru atingerea scopului: realizarea unui
film-documentar despre
capacitatea oamenilor de a
trăi liber şi simplu. Mai
mult, familia i-a susţinut
foarte mult. „Proiectul
nostru a fost bine primit
acasă, iar familia ne-a încurajat. Am observat că, în
general, canadienii sînt interesaţi de România”, a
completat Mathieu. În Canada, Jessica (31 de ani) e
o producătoare independentă de filme documentare, care a studiat psihologia socială şi a activat în
proiecte cu caracter filantropic, în vreme ce Mathieu (26 de ani) lucrează
în construcţii, iar în timpul
liber se dedică muzicii. Întrucît sînt deosebit de încîntaţi de turnura favorabilă a aventurii lor în România, cei doi canadieni
deja se gîndesc la un proiect secund, pe care îl vor
dezvolta anul viitor, în
Africa. Pînă atunci, călătoria lor de descoperire a
României va continua tot
în Munţii Apuseni, unde
neapărat doresc să ajungă
la Tîrgul de fete de pe
Muntele Găina. Pînă la finalul aventurii lor în ţara
noastră, cei doi ţintesc şi
să vorbească satisfăcător
limba română.

