Traseu Cultural - MĂlÂncrav,
patrimoniu multietnic viu

mălâncrav
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brick and tile
workshop
Making bricks and tiles has been a centuries-old
practice in Transylvania and has grown with the
development of the human settlements.
In many of these Transylvanian villages, but not all of
them, there is a source of yellow clay soil which mixed
with sand and water is the raw material for the manual
and industrial brick and tile making.
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Atelier de țiglă
și cărămidă
strada livezii
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The brickmakers of Mălâncrav are still manufacturing
traditional bricks and tiles from clay found on the
outskirts of the village. On a regular workday, using
special moulds, they can make several hundred bricks
or tiles. It is very interesting to watch the artisanal skill of
this valuable craft. After being left to dry for ten days or
even more in spring and autumn, the bricks and tiles are
burnt for five to ten days. The kiln has been specially built
by taking into account the direction of the wind and inside
temperature raises up to 900-1000 degrees.
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The brick and tile kiln in Mălâncrav, with a capacity of
12000 pieces, was built in 2009 and is similar to the one
in Viscri, which started production in 2006. Both projects
belong to the Mihai Eminescu Trust and were developed
in partnership with the Horizon Foundation to meet the
increasing demand for hand-made bricks and tiles.
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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 ţiglă
şi cărămidă
Fabricarea cărămizilor și a țiglelor se practică în
Transilvania de multe sute de ani și a evoluat în strânsă
legătură cu dezvoltarea așezărilor omenești.
Cărămidarii din Mălâncrav confecționează astăzi manual
cărămizi și țigle tradiționale cu material procurat de la
marginea satului. Într-o zi de muncă, folosindu-se de
matrițe speciale, ei pot realiza câteva sute de bucăți, iar
dichisul acestui meștesug valoros este foarte interesant
de urmărit. După ce sunt lăsate la uscat timp de zece zile,
sau chiar mai mult primăvara și toamna, ele sunt arse
vreme de 5 până la 10 zile într-un cuptor special, construit
în funcție de direcția vântului, astfel încât temperatura din
interior să atingă 900-1000 de grade celsius.
Cuptorul de la Mălâncrav, cu o capacitate de 12.000 de
bucăți, a fost construit în anul 2009 și este similar celui
de la Viscri, care a început să funcționeze în anul 2006.
Ambele proiecte aparțin Fundației Mihai Eminescu Trust
și au fost dezvoltate în parteneriat cu Fundația Horizon
pentru a răspunde cererii crescânde de cărămizi și țigle
realizate manual.

În multe din aceste sate transilvănene, fără a fi o
regulă, se găsește o sursă de pământ argilos
galben care, în amestec cu nisip și cu apă, constituie
materia primă pentru realizarea manuală sau industrială
a cărămizilor și a țiglelor de tip solzi.

Odată ajunși în Mălâncrav, drumurile duc către biserica fortificată din
secolul al XIV-lea cu cel mai bine păstrat ansamblu de pictură murală
din Transilvania sau mărețul Conac Apafi din secolul al XVII-lea,
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 produc 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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