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The folk costume, worn with pride by all the 4 ethnic
groups, is the best representation of traditional clothing
and can be admired “live”- in this Transylvanian region,
especially on holidays.
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Making clothes is one of the oldest human activities.
In the countryside clothes for daily wear and the folk
costumes were made by the women, from hand-woven
wool, cotton or linen fabric, either in their home or when
getting together for work and chat. Throughout the
whole year it was also the women who did the sowing,
harvesting and processing of the materials used for
clothing.

mălâncrav
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The sewing and
embroidery workshop

The seamstresses of Mălâncrav, knowing the age-old
techniques of combining traditional motifs and symbols,
continue to make folk costumes with regional motifs, as
well as napkins, tablecloth, towels and embroideries.
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People who want to take a piece of Transylvania back
home, can order or buy such items straight away.

14

sighișoara

14

sibiu

Cultural Route – Mălâncrav, Living Multiethnic Heritage

În martie 2015 Fundația Mihai Eminescu Trust a început implementarea
proiectului “Traseu cultural- Mălâncrav patrimoniu multietnic viu” având
ca obiectiv dezvoltarea durabilă a comunității din satul Mălâncrav,
județul Sibiu. Proiectul, realizat în acord cu obiectivele programului PA16/
RO12 “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”
este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.
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Portul popular este reprezentantul cel mai de seamă
al cusăturilor tradiţionale şi poate fi admirat “pe viu” şi
în această zonă a Transilvaniei, purtat cu mândrie de
localnicii tuturor celor 4 etnii mai ales în zilele de
sărbătoare.
Croitoresele din Mălâncrav, bune cunoscătoare ale
tehnicilor seculare de îmbinare a motivelor și simbolurilor
tradiționale, continuă să realizeze și azi piese de port
tradițional, cu motive specifice zonei, precum și șervete,
fețe de masă, ștergare și broderii.
Persoanele dornice pot chiar comanda sau cumpăra la
fața locului astfel de piese, putând să ia cu ei acasă un
strop de Transilvanie.

Confecționarea îmbrăcămintei este una dintre cele mai
vechi îndeletniciri ale omului. În mediul rural straiele
zilnice și costumele populare erau realizate de femei, în
gospodăria proprie sau la clacă, din pânze țesute manual
din materiale naturale precum lâna, inul și cânepa. Tot
femeile erau cele care se ocupau de semănarea,
îngrijirea, recoltarea și prelucrarea materiei prime
necesare pentru haine, tot timpul anului.

Odată ajunși în Mălâncrav, drumurile duc către biserica fortificată din
secolul XIV cu cel mai bine păstrat ansamblu de pictură murală din
Transilvania sau mărețul Conac Apafi din secolul XVII restaurat recent
cu materiale tradiționale de către meșteri locali formați și susținuți de
către Fundația Mihai Eminescu Trust. Tot aici, poți să te plimbi prin
livada de meri, cunoscută în toată zona, care produce suc ecologic
distribuit acum în toată țara.

In March 2015 the Mihai Eminescu Trust started the implementation
of the project „Cultural Route – Mălâncrav Living Multiethnic Heritage”
its objective being the sustainable development of the Mălâncrav
community, Sibiu County. The project, achieved under the objectives
of the programme PA16/RO12 „Conservation and revitalization of the
cultural and natural heritage”, is funded through the Financial Mechanism
SEE 2009 – 2014.
Once arrived at Mălâncrav, the paths lead to the 14th century fortified
church with the best preserved wall paintings in Transylvania, or to the
magnificent Apafi Manor built in the 17th century and recently restored
with traditional materials by local craftsmen, trained and supported by
the Mihai Eminescu Trust. Here you can also stroll through the apple
orchard, known all over the region, producing organic juice now available
all over the county.
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