Înființată în anul 2000, misiunea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust este aceea de a dezvolta și implementa proiecte împreună cu comunitățile locale în care activează pentru
a proteja şi valorifica patrimoniul cultural şi natural al Transilvaniei.
Fundaţia se concentrează în primul rând asupra localităților din Transilvania al căror
statut special este dat atât de bogăţia şi diversitatea patrimoniului cultural şi natural
pe care îl deţin, cât şi de provocările determinate de exodul saşilor din 1990. În perioada
de tranziţie care a urmat, Fundaţia Mihai Eminescu Trust a avut ocazia de a contribui la
clădirea noilor comunităţi rurale din aceste sate, la definirea unei noi identităţi locale şi
a unui nou spirit de comunitate.
„Satul de sine-stătător” este conceptul-umbrelă al Fundaţiei, născut din nevoia de
a creşte capacitatea comunităţilor locale de a-şi îngriji şi valorifica durabil patrimoniul.
Concret, localnicii au nevoie de instruire, sensibilizare, resurse materiale şi financiare
şi un nou spirit de comunitate. Proiectul urmăreşte revitalizarea şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi
natural şi susţinerea acestor comunităţi pentru a deveni auto-sustenabile. Acest scop
este atins prin trei obiective cheie: păstrarea autenticității și valorizarea patrimoniului
cultural, încurajarea mesteşugurilor şi capacităţii profesionale locale şi dezvoltarea capacităţii antreprenoriale locale.
Acum, după 15 ani de activitate, aria noastră de acţiune cuprinde 86 de sate şi 5 oraşe
transilvănene, acoperind judeţele Braşov, Mureş, Sibiu, Maramureş, Harghita şi Covasna. Aici am dezvoltat și implementat peste 1200 de proiecte, de diferite dimensiuni, de
la proiecte mici în domeniul protejării patrimoniului cultural şi natural, până la proiecte integrate care au vizat dezvoltarea generală a satelor, cu costuri directe de peste
7,91 mil. euro.
Fundația Mihai Eminescu Trust se bucură astăzi de recunoaștere națională și internațională, este partener de dialog pentru comisari europeni, este partener pentru 25
de agenții de turism, contact pentru mai multe ambasade și deținătoare a mai multor
premii importante.

contact

Strada Cojocarilor nr. 10,
Sighișoara 545400, Județul Mureș
Tel/ fax: +40 265 50 60 24
E-mail: contact@mihaieminescutrust.ro
www.mihaieminescutrust.ro
www.malancrav.ro
Mihai Eminescu Trust – 2015

Proiect finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia
www.eeagrants.org | www.fonduri-patrimoniu.ro

traseu cultural:
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atelier de țesături
tradiționale,
nr. 245

poteca tematică

atelier de țiglă și
cărămidă

conacul apafi

atelier de împletituri
din nuiele și punct de
informare, nr. 139

sibiu

dc26

sighișoara
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ovezi ale practicării țesătoriei există
încă din epoca neoliticului, aceasta nefiind separată în cadrul aceleiași
gospodării de celelalte activități: torsul, olăritul sau construcția locuințelor.
Realizarea țesăturilor la război a fost
dintotdeauna practicată de femei, mai
ales pe timpul iernii. Pentru colorarea
firelor, pe parcursul anului, se culegeau
și se utilizau diferite tipuri de plante,
fructe sau rădăcini procurate din bătătură sau din preajma satului: ceapă, urzică, brusture, nuci, hamei, măr sălbatic,
struguri și altele.
În timp, țesutul a devenit o artă tradițională. Țesătura adună la un loc amănunte personale, motive ornamentale și
culori care sunt reprezentative pentru
stilul de viață al satului.

Pregătirea țesăturilor tradiționale ce
burdușeau lada de zestre pentru fetele
de măritat a fost unul dintre motivele
importante care a ținut viu acest ritual,
țesăturile îndeplinind mereu și un rol
decorativ important în organizarea gospodăriei țărănești.
Printre produsele țesătoarelor din
Mălâncrav, care folosesc pentru războiul
de țesut fire de lână și bumbac și lucrează
după tehnici moștenite din străbuni, se
numără covoare, preșuri, perdele, draperii, fețe de masă, prosoape, ștergare,
cuverturi de pat, fețe de pernă și altele.
Făurirea lor și munca efectivă la războiul
de țesut poate dura de la o săptămână
până la o lună și jumătate, în funcție de
complexitatea motivelor și dimensiunea
obiectului lucrat.

tesături

biserica evanghelică fortificată

atelier de cusături și
broderie, nr. 146

dc26
casă de oaspeți și
atelier de bucătărie
tradițională, nr. 335

atelier de țesături
tradiționale,
nr. 302

casă de oaspeți
și atelier de bucătărie
tradițională, nr. 297

dc26

biserica
romano-catolică

casă de oaspeți și
atelier de bucătărie
tradițională, nr. 276

casă de oaspeți și
atelier de dulgherie și
tâmplărie, nr. 280

biserica ortodoxă

dc26

casă de oaspeți și
atelier de bucătărie
tradițională, nr. 274

satul mălâncrav

Atelierul de țesături tradiționale

