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Preparing traditional woven items, for girls marriage and
placed in their dowry chest, was one of the reasons for
keeping this traditional rite alive, they were also an
important decorative element in the farmhouse.
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Over the years weaving has become a traditional art. The
fabrics combine personal features, ornamental motifs
and colours which are representative for the lifestyle of
the village.

There is evidence of weaving since the New Stone Age.
Weaving was part of the activities done in every home:
spinning, pottery making or house building. Weaving at
the loom has always been done by the women,
especially in winter. Throughout the year, in their own
yard or around the village, they collected different types
of plants, fruits and roots which they used for dyeing the
yarns: onion, nettle, burdock, nuts, hops, wild apples,
grapes and many others.
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Among the products of the weavers of Mălâncrav weaving
cotton and wool and working according to the techniques
handed over from their ancestors are, for example,
curtains, carpets, rugs, tablecloths, towels, bed linen,
pillow cases. Weaving and working at the loom may take
from a week to a month and a half, depending on the
complexity of the motifs and the size of the product.
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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.

atelier de țesături
tradiționale
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 au 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.

Dovezi ale practicării țesătoriei există încă din epoca
neoliticului, aceasta nefiind separată în cadrul aceleiaşi
gospodării de celelalte activităţi: torsul, olăritul sau
construcţia locuinţelor. 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.

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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