Problema identificată
Nevoia: În rândul populației tinere și în vârstă din mediul
rural și urban crește rapid interesul pentru purtarea iei ca
element de vestimentație. În acest context, există un
deficit de motivație asertivă privind simbolistica și
semnificațiile iei, ale elementelor de vestimentație și ale
obiectelor de decorațiuni interioare. Există o atitudine
evidentă față de portul popular în spațiul comunicării și a
exigențelor de autenticitate. În plus, descrierea unei
palete largi de semnificații ale portului iei conduce la o
dezvoltare a personalității umane prin deschiderea către
vederi și interpretări sugerate de către unii autori sau prin
exersare după lucrări bine elaborate. Așadar, este vorba
despre o nevoie mai rafinată a creatorilor și a purtătorilor
de ii de a se regăsi în descrieri mai apropiate de universul
lor imaginativ și de afișare în comunitate.
Oportunitatea: Aceasta este legată de experiența
acumulată de autori prin participare, informare,
documentare și empatizare la interfața dintre port și
purtători, de dialog tainic între ie și purtător, la
asocierea portului cu manifestările artistice (cântec,
dans, muzică, chiuituri și strigături, etalare prin paradă).
Autorii au participat la activități și acțiuni în care au
fost prezenți creatori și purtători de ii, dansatori,
muzicanți, soliști, formații artistice, tarafuri. Aceștia
erau purtătorii unor mesaje artistice legate de cultura și
civilizația rurală și montană și de nevoia de păstrare, de
manifestare și etalare. Documentarea cărții s-a constituit
din acumularea și cumularea unor eperiențe și idei
legate de semnificații, simboluri, rezonanțe interioare,
sensibile la portul și dansul popular și, mai ales, la
modul eterogen de răspândire, care a generat diversitate
și unitate în manifestare și receptivitate. Sursele de
informare/documentare depășesc hotarele județului, dar
reflectă patrimoniul național în care aportul județului
Neamț este semnificativ. Sursele de informare sunt
diferite evenimente locale, regionale, naționale, la care
autorii au participat și au cules imagini, înregistrări,
discuții și discursuri.
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Scop: Proiectul își propune să construiască un mesaj cu părți simple și părți complexe, pentru a fi adresat purtătorilor și purtătoarelor de ii și de costume populare,
prin care aceștia/acestea dau expresia gândurilor, inițiativelor, motivațiilor și își formulează răspunsuri cu privire la un obiect de vestimentație care contribuie la
soliditatea continuității culturii și civilizației rurale montane în societatea post-modernă. Compararea modelelor de pe ie (cusute, țesute, tricotate etc.) cu ADN-ul din
lumea vie, este o metaforă accesibilă tuturor semenilor, indiferent de statutul social și gradul de instruire. Se arată că influența copleșitoare a iei are capacitatea să
influențeze în bine viața și munca oamenilor și să construiască emoții, comportamente, coeziune, coexistență, solidaritate, viață intelectuală și spirituală, etc.
Impact pentru persoanele mature
● regăsirea unor elemente de crez, de valori cu
care să reconstruiască un cadru de familie și de
comunitate, care s-au pierdut, dar care
activează latent prin nostalgii; o motivație de a
și completa garderoba cu ii (cusute manual sau
mecanic), care să le reprezinte și prin care să
reînnoade mersul vieții: port, valori,
comunicare , trăiri sensibile, atașament față de
frumos, predispunere la meditație; un criteriu
de apreciere a vredniciei;

Obiectiv principal: Elaborarea și editarea unei
lucrări de referință în spațiul culturii și civilizației
populare montane, cu argumente asupra
continuității între generații și asupra conexiunii
între societatea modernă și cea post-modernă.
● Obiectiv specific 1: Culegerea materialelor și
informațiilor documentare. Selectarea și
sistematizarea lor pentru un mesaj de
comunicare coerent și consistent.

Impact pentru județul Neamț
● Obiectiv specific 2: Elaborarea lucrării pe un
ciclu de viață cronotopic.
● Obiectiv specific 3: Diseminarea lucrării
pentru a deveni accesibilă tuturor categoriilor
de populație rurală și urbană și pentru a le
sensibiliza sufletul și rațiunea.
Impact pentru tineri
● o lucrare care explică mai mult despre
semnificația iei și elementele de sensibilitate
pe care aceasta le induce; tinerii găsesc în carte
informații pe care, poate, nu le-au primit de la
părinți și bunici despre tradiții și valori.

Impact pentru Beneficiar
● o oportunitate de completare a portofoliului cu o
lucrare valoroasă și utilă pentru generatorii de
politici montane;
● o contribuție la implicarea academică în
dezvoltarea culturii și civilizației montane;
● o provocare de aprofundare a unui subiect
sensibil, într-o perioadă în care se reevaluează și se
reașează valorile sociale și economice rurale
montane;

● o investiție importantă în domeniul culturii
civilizației tradiționale; o formă de a se menține
în plutonul fruntaș de manifestări care susțin
valorile tradiționale și înțeleg să umple de
conținut un front de producție materială și
imaterială reprezentative pentru istoria acestor
locuri;
Impact pentru comunitate
● un mod de manifestare de a construi un
tablou de cultură și civilizație prin port și
etalare; un mod de a menține vii tradițiile și
valorile; o contribuție la imaginea regiunii
receptivă la definiri culturale tradiționale; un
criteriu de apreciere a vredniciei;

