Traseu Cultural - MĂlÂncrav,
patrimoniu multietnic viu

Weaving wicker has been a craft since the times when
the houses were made of thick wickerwork covered with
clay and thatched roofs. Wickerwork was also used to
make various objects used for the harvesting, carrying
and preserving of farming products.
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In Romania this tradition seems to have derived from
the woodworking craft practised by the gypsies, who
descended from ancient Indian goldsmiths and for whom
wood processing was a means of earning their living. In
time they specialized on making household and decorative
objects, toys, baskets, mats, cradles and fences.

mălâncrav
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The wickerwork
workshop

The craftsmen of Mălâncrav have preserved and continued
this tradition and today they make different models and
shapes of baskets of hazel, twine or willow, baskets
of bigger or smaller size for holding firewood, hops or
demijohns.
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The raw material is brought from the forests on the
surrounding hills or from the valleys, throughout the
whole year. In their natural state or softened in hot water,
the twigs are carefully selected and woven to objects of
different sizes and shapes. Towards the end of summer
corn leaves and rush are collected to make mats, baskets
and objects for decoration that can still be seen in the
traditional houses.
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Cultural Route – Mălâncrav, Living Multiethnic Heritage

atelier de împletituri
din nuiele
În România, acest obicei pare a fi derivat din meșteșugul
rudăritului, practicat de romii descendenți din vechii
aurari din India, când prelucrarea lemnului era un mijloc
de subzistență. Cu timpul, aceștia s-au specializat în
confecționarea de obiecte folositoare gospodăriei și
obiecte decorative sau jucării: garduri, coșuri, rogojini sau
leagăne pentru copii.
Meșteșugarii din Mălâncrav au păstrat și continuat
această tradiție, iar în zilele noastre ei produc manual
diferite modele și forme de coșuri din nuiele de alun,
curpen sau răchită, corfe mai mici sau mai mari, pentru
lemne, hamei sau damigene.
Materia primă este adunată din pădurile de pe dealurile
din împrejurimi sau de pe vale, tot timpul anului. În stare
naturală sau înmuiate în apă fierbinte, curățate sau nu,
nuielele atent sortate sunt împletite cu migală în produse
de diferite mărimi și forme. Spre sfârșitul verii, se adună
pănuși și papură din care, mai apoi, sunt realizate rogojini
și coșuri și obiecte decorative întâlnite și azi la casele
traiționale.

Meșteșugul împletitului din fibre naturale este din timpuri
foarte vechi, când locuințele erau construite din împletituri
de nuiele groase acoperite cu straturi de argilă și
acoperișuri din paie. Tot din fibre vegetale erau
confecționate diverse obiecte utilizate la recoltarea,
transportul și păstrarea produselor agricole.

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.
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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