Elena GĂVAN

TRADIŢII TEXTILE PE VALEA HÂRTIBACIULUI, ALŢÂNA,
JUDEŢUL

SIBIU. STUDIU DE CAZ

Far away of being a feature of the Romainian society the textile tradition
represent the reflection of the economic, spiritual and aesthetic status.
This is the inheritance we received from our forerunners and that we
fee/ obliged to keep it and to hand it over to our children.
One of the most impressive etnographic regions of Romania, Sibiu Area
is divided in three large ethnographic zones: Mărginimea Sibiului,
Hârtibaci Val/ey and Olt Country. Between them the Hârtibaci Valley
give 's us a distinguished image of textile traditions. Today, Al[âna
vil/age, documentar attested in 1291, is stil/ a powerful processing
center of textile and animal fibers.
/n Al[âna woven traditions are very strong because in the village there
was a real family school of the weaver Silvia Tecoan[ă (Foto 12). Today
her activity is sustain by the Traditional Crafts Workshop established
through effors of the co/lector Ştefan Vaida - his collection count over
600 traditional objects.
The research in Al[âna was made in summer of 2003 and it was part of
the Project Crafts - Cu/ture without frontiers developed by Craft
Foundation (Bucharest, Romania) in collaboration with National
Complex ASTRA Museum Sibiu, Egnatia Epirus Foundation (loannina,
Grece) and UNESCO Paris.

Venind din vechime, tradi[ia este aceea prin care se defineşte o identitate
străveche, care ascunde în esenţa sa atribute care se vor regăsi, mai mult sau mai puţin
alterate, în viitor.
Locuinţa trebuie considerată ca una dintre cele mai grăitoare expresii a modului de
viată a poporului, a gustului său pentru frumos (VLĂDUŢIU, 1973, 149), întrucât, în
intimitate, casa ţărănească din spaţiul sud-transilvănean reflectă viziunea estetică a
locuitorilor, starea socială a familiei, concepţia colectivităţii săteşti, dar mai ales,
preocuparea specific umană pentru crearea unei ambianţe cât mai plăcute atât pentru
sine, cât mai ales pentru ceilalţi.
În evoluţia interiorului locuinţei tradiţionale textilele constituie prin varietatea
materialelor, tehnicilor de confecţionare, compoziţiilor ornamentale şi cromatice o
categorie de artefacte extrem de importantă. Practic nu poţi înţelege, studia sau descrie un
interior fără raportarea în permanenţă la elementele sale esenţiale din cadrul propriului
sistem decorativ: ţesăturile.
Bogăţia cantitativă şi morfologică a acestora a determinat în timp o adevărată
cumulare de valori materiale şi spirituale la nivelul fiecărei gospodării în parte, de care
oamenii nu se pot lipsi şi prin care ating un anumit nivel de civilizaţie cerut de normele
nescrise ale comunităţii de apartenenţă.
Tradiţia textilă din spaţiul sibian reprezintă un eşantion a ceea ce a însemnat
prelucrarea fibrelor de origine vegetală (cânepa, inul) şi animală (lâna) ale satului
tradiţional din România. Marea bogăţie de ţesături funcţionale şi ornamentale din
locuinţele transilvănenilor dau impresia unui fast nemaiîntâlnit în alte părţi ale ţării.
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În cuprinsul regiunii din centrul Transilvaniei, denumită Ardeal, s-au diferenţiat mai
multe zone şi subzone etnografice în care, alături de români, conlocuiesc saşi şi maghiari.
Zona Sibiului, astăzi echivalentă cu extinderea judeţului eponim, este împărţită, în lucrările
de specialitate, în mai multe subdiviziuni cu caracter etnografic propriu: Mărginimea
Sibiului, Valea Hârtibaciului şi Ţara Oltului (MOISE-KLUSCH, 1978, 5-6).
Aşezată la intersecţia Văii Târnavelor cu Ţara Oltului şi prezentând numeroase note
comune cu celelalte două zone sibiene, Valea Hârtibaciului ni se arată ca o individualitate
bine conturată şi adânc înrădăcinată în sufletul localnicilor, fie ei saşi sau români. Astfel,
încă din secolul al XIII-iea, în zonă încep să se stabilească germanii (colonizaţi din secolul
al XII-iea), fapt ce a determinat, cum era şi firesc, apariţia influenţelor reciproce, atât în
privinţa modului de organizare al interiorului ţărănesc sau a îmbrăcăminţii, cât şi a
meşteşugurilor (SUTURĂ, 1989, pp. 14, 15).
Printre localităţile componente Văii Hârtibaciului se numără şi localitatea Al[âna 1 .
Situată la 36 km de reşedinţa de judeţ, Sibiu, Alţâna este situată din punct de vedere
geografic, în Podişul Hârtibaciului, în spaţiul cuprins între Târnava Mare şi Olt (AL ŢÂNA,
1997-1998, pp. 3, 5).
Din punct de vedere istoric, deşi materialele rezultate în urma săpăturilor
arheologice atestă prezenţa omului în această zonă încă din neolitic, prima atestare
documentară datează doar din anul 1291 2 , după venirea germanilor.
Populaţia comunei este una multietnică, formată din români, germani, unguri, romi astăzi în număr tot mai mare.
Variatele preocupări şi îndeletniciri ale localnicilor au fost determinate de
necesităţile economice şi aşezarea geografică (cu un relief deluros, soluri brune şi negre
de pădure, fâneaţă precum şi prezenţa râului Hârtibaci 3 ) care i-au îndrumat mai ales spre
agricultură şi creşterea animalelor.
De-a lungul timpului, putem vorbi de o diferenţiere între sexe, bărbaţilor revenindule lucrările de construcţii, prelucrarea lemnului, a pieilor, împletirea fibrelor vegetale şi
animale, iar femeilor confecţionarea îmbrăcăminţii şi îngrijirea gospodăriei.
Printre plantele cultivate în zonă se numără şi cele textile atât de necesare realizării
portului şi ţesăturilor destinate înfrumuseţării locuinţei alţânărene.
În toată Valea Hârtibaciului, cel mai des cultivată era cânepa 4 Întreg procesul,
pornind de la semănat, cules şi prelucrat, era lăsat în seama femeilor (Leana Lăcătuş, 46
ani; Silvia Tecoanţă, 63 ani). Cânepa se semăna primăvara odată cu porumbul. Trebuia să
fie deasă ca să nu iasă mare şi proastă şi să răsară în circa trei zile de la plantare. Când
devenea firul gălbui, atunci era bună de smuls. Se smulgea cu mâna şi apoi se lăsa la
uscat (pe locul unde a fost culeasă). Ulterior, se făcea mănuşi, atâtea fire de cânepă câte
po[i să [i În mână. Mănuşile erau lăsate în continuare la uscat, apoi se băteau de frunză şi
câte zece erau legate într-o sarcină. Sarcinile se duceau la topit5 în vale, în Hârtibaciu
nostru. După ce erau scoase din râu, sarcinile se aşezau într-o formă rotundă, asemeni
unei căpiţe de fân şi rămâneau astfel până când se uscau şi puteau fi duse acasă.
În gospodărie fiecare sarcină era desfăcută şi răsfirată, în cerc, fiind lăsată în
continuare la soare. Mănunchiul de cânepă, astfel uscat, era ulterior zghiciulat pe un

Comuna Alţâna are în componenţa sa satele: Alţâna, Beneşti şi Ghijasa de Jos.
Apare pentru prima dată în actul de vânzare al moşiei Mikuzula aparţinătoare lui Petrus Lung şi fraţilor
acestuia către grofii Gerlich şi Stephan von Alzen (acest termen se menţine şi astăzi în toponimia germană).
3
Râul Hârtibaciu este un afluent al Cibiniului. Are o lungime de 88,2 kilometri. Izvorăşte din pădurea
Bărcuţului adunând toate pâraiele şi apele din zonă şi se varsă în râul Cibin.
4
Muierea din cânepă îşi ţinea casa, patul, bărbatul, copii. Muncea toată iarna ca să aibă cu ce-şi îmbrăca
casa (Silvia Tecoanţă, 63 ani).
5
Sarcinile erau lăsate la topit circa 6, 7 nopţi, în funcţie de temperatura apei. Dacă era mai caldă se topea
mai repede.
1

2

186
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

trunchi de copac, de mărime mare (Foto 1 ), melifat cu ajutorul meliţei 1 (Foto 2) şi helilat 2 .
cu hehila (Foto 3). În cele din urmă, se pieptăna mănunchiul de cânepă, de acum fuiorul,
cu ajutorul unei perii fine, făcută de cortorărife, din păr de porc cu bitum (Foto 4 ).
În urma acestor procedee rezultau fire de cânepă, cu calităţi diferite şi destinaţii
precise: câ/{ii (materia care iese prima dată din fuior); păcişe/ele (se torc pentru material
mai intim adică lepedee, feţe de masă, chindeauă); stupa (un fir mai lung); crustuchii (un
fir de cânepă mai scurt, se toarce ca fir de băteală) şi grebenii (se torc cel mai gros, fiind
folosiţi saci, strijace) (Silvia Tecoanţă, 63 ani)3 (Foto 5).
Printre ocupaţiile de bază ale locuitorilor se numără şi păstoritul. Astfel, lâna era
una dintre principalele materii prime utilizate la ţesut, mai ales pentru realizarea textilelor
de interior (ţoale, feţe de masă, straie etc.), dar şi al confecţionării anumitor piese de
îmbrăcăminte (şurţă, cătrinţă, cioareci, clichin, glugă).
Lâna, după ce era tunsă de pe oaie, spălată bine (mai Întâi acasă apoi pe
Hârtibaci), era dusă la darac, la Sibiu. Readus în gospodărie, caierul de lână era din nou
spălat, de această dată folosindu-se şi săpun realizat în casă, ulterior detergent din comerţ
(Anica Gîmfălean, 74 ani).
Pentru realizarea diverselor piese textile, de pat sau de perete şi a unor piese de
îmbrăcăminte care necesitau o grosime şi o desime mai mare, pentru a putea oferi un
confort termic mai ridicat, pânza, după ce era tesută În războiul orizontal, era dată la pivă
la Gura Râului (Anica Gîmfălean, 74 ani).
Bumbacul, cunoscut de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, a fost folosit, la început,
numai la piesele cu caracter decorativ fie în structura ţesăturii în combinaţie cu cânepa
sau lâna, fie la realizarea compoziţiei ornamentale.
De la jumătatea secolului al XIX-iea, acesta 4 avea să devină predominant, înlocuind
treptat fuiorul şi câlţii, întrucât necesita un timp mai scurt de prelucrare şi era mai uşor de
procurat: după ce era cumpărat, se depăna şi se urzea pe grapă (Foto 6), fiind apoi numai
bun de pus pe război (Silvia Tecoanţă, 63 ani).
Casa veche alţânăreană, se încadrează structural planului locuinţei tradiţionale cu
două încăperi: casa de locuit şi tinda, cu rol de bucătărie, şi pivniţă 5 .
Astfel, în camera bună (casa dinainte) erau etalate cele mai numeroase şi mai
frumoase ţesături, realizate din bumbac sau bumbac şi cânepă, bogat ornamentate cu
alesături şi flori năvădite în culori vii. Spre deosebire de acestea, ţesăturile destinate
folosinţei zilnice, etalate în tindă, erau ţesute din cânepă sau cânepă şi bumbac, simplu
ornamentate prin învărgare, în brăduleţ (ornament rezultat în urma ţesutului în 4 iţe) sau
năvădite în flori 6 (Foto 7).
Bogăţia şi fastul casei dinente erau determinate de menirea acestei încăperi de a
arăta hărnicia femeii şi starea materială a familiei. Astfel, aici apar: blidarul şi blidele, În
fundul camerei (Foto 8). Fiind În fund icoane, blide, cuiere tot, la uşă rămânea
neÎmpodobit şi atuncea punea culmea ... deasupra, pe grindă (de obicei era de 9 m de
puteai să o Întorci şi pe un perete) (Silvia Tecoanţă, 63 ani).
1

Unealtă de lemn cu care se frânge cânepa.

2

Unealtă asemeni unui pieptene cu dinţi din fier.

3

Menţionăm că toate informaţiile legate de prelucrarea cânepii aparţin informatoarei Silvia Tecoanţă, 63 ani.
Achiziţionat mai întâi de la târg şi ulterior, din comerţ - în zonă bumbacul era procurat de la o fabrică din

4

Tălmaciu, judeţul
5

Sibiu.

Gospodăria este întregită de existenţa anexelor (şura cu grajd, coteţ, ateliere, fântână etc.). În ceea ce

priveşte dispunerea acesteia, observăm că ea corespunde întregii văi a Hârtibaciului, cu case grupate în
cadrul vetrei satului adunat, strâns legate unele de altele, pentru a nu ocupa terenul necesar culturilor de
plante agricole. Casele cele mai aspectuoase sunt dispuse întotdeauna pe strada principală a satului, în
piaţă sau în jurul bisericii, fiind construite din cărămidă şi piatră şi acoperite cu ţiglă. Astăzi, majoritatea mai
păstrează forma veche (medievală), având pe faţada casei ornamente compuse din ghirlande, coroane,
frunze, flori, cruci şi inscripţii cu anul construcţiei şi iniţialele proprietarului sau cu câte o maximă.
6
Năvădit în flori este descrierea locală a pânzei cu model în pătrăţele rezultat în urma tehnicii de ţesut în 4
iţe.
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Pe pat se punea mai Întâi un lepedeu alb cu col[işori 1 pe margini, peste acesta erau
aşezate {oluri În 4 i{e cu negru şi verde, şi deasupra era etalat un covor de pat cu flori
(trandafiri roz şi frunze de un verde mai deschis sau mai Închis) şi vărgi de culori diferite,
cum ne cădea nouă bine. În vârf tronau perini lungi de toate culorile, dar mai ales roz,
albastru, verde iar sub acestea se puteau observa perini mari cu dantelă la cap (Anica
Gîmfălean, 74 ani) (Foto 9).
În mijlocul casei se afla masa împodobită întotdeauna cu două feţe de masă: una
albă cu colţişori şi deasupra o faţă de masă colorată. Astfel de feţe de masă se ţes şi
astăzi din bumbac şi lână în culoare naturală, albă, în 4 iţe şi năvădite În flori (Silvia
Tecoanţă, 63 ani).
Deasupra celor două ferestre se aşezau două blide, iar între ele o icoană.
Pe lângă ţesăturile ornamentale întâlnim şi nelipsitele textile cu caracter
ceremonial, fie ca parte a zestrei, fie aflate în directă legătură cu momentele importante
din viaţa familiei: naştere, căsătorie, înmormântare.
Când se mărita o fată, părinţii trebuiau să-i pregătească zestrea: covoare cu
trandafiri roz şi frunze verzi, {oluri tesute În 4 i{e cu verde şi cu negru, lepedeu alb cu
2
col[işori pe margini, fete de masă (una colorată şi una albă cu col[işori şi umbreajă ), fete
de perini lungi, ştergare şi piese de Îmbrăcăminte (Anica Gîmfălean, 74 ani). Toate
acestea trebuiau păstrate în lada de zestre, iar deasupra acesteia erau etalate: pânză
albă, covoare şi perini (câte două mai înguste aşezate vertical şi apoi de-a latul acestora,
unele lungi).
La nunţi şi la sărbători, grinzile se podocheau cu fete de masă tesute cu un cap pe
fată şi un cap pe dos, ca să se vază ambele capete pe fa{ă.
La înmormântare se etalau la icoane şi la blide chindeauă tesute În căhăli (Foto
1O), ştergare ţesute în 4 iţe din bumbac, alese cu mâna cu motive precum coarnele
berbecului şi co/tuni.
Alte păsturi, lungi de un cot, ţesute în 3 şi în 4 iţe se pun pe copârşău În dreptul
fiecăruia care te duce. Am făcut şi pentru mine şi pentru bărbatu meu, păsturi cu col[işori,
să fim isprăvitP. De asemenea, când se mergea cu plocon la o femeie născută trebuia să
ai o păstură frumoasă din bumbac ca să acoperi ce-i ducea-i (Silvia Tecoanţă, 63 ani).
Traista, pe lângă valoarea ei utilitară, a dobândit în timp şi una ceremonială: omul
are nevoie de traistă de la botez pân la moarte. La botez trebuie actele În traistă, la mort,
trebuie să duci În ea o lumânare, un colac şi mere până la mormânt, când se dă omului
care Începe să sape groapa (Silvia Tecoanţă, 63 ani).
Compoziţiile cromatice contribuie într-o mare măsură la stabilirea specificului zonal
(STOICA-DOAGĂ, 1977, 60). În Alţâna, ca de altfel, în toată Valea Hârtibaciului, apar atât
compoziţii simple bazate pe bicromie (alb-negru) cât şi policromie (roşu, verde, albastru,
galben, roz etc.). În privinţa modului de combinare a culorilor, nu există un canon strict,
ţesătoarele folosindu-le cum ne cădea nouă bine (Anica Gîmfălean, 74 ani).
În decorul ţesăturilor din secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea au predominat armoniile
cromatice simple, având la bază culori vegetale, obţinute în gospodărie prin simpla
fierbere a plantelor: maroul rezulta din frunza de nuc; negrul din coajă de arin şi pentru
galben se utiliza calisca galbenă (Anica Gîmfălean, 74 ani). Această tradiţie nu se mai
păstrează astăzi, pierzându-se odată cu introducerea noilor materiale de fabrică (lânică,
arnici, mătase etc.) şi dezvoltarea vopsitoriilor care au oferit ţesătoarelor o gamă mult mai
variată de nuanţe, dar a căror rezistenţă în timp este nulă în raport cu nuanţele obţinute în
gospodărie.

1

2

Dantelă croşetată cu igliţa.
Umbreja este denumirea locală pentru dantela care uneşte cele două foi din care este confecţionată faţa de

masă.
3

Acest obicei se mai păstrează, dar în locul celor ţesute au apărut batistele şi prosoapele din comerţ.
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Analizând procesul tehnic observăm că predomină ţesutul în 2 şi 4 iţe pe război
orizontal. În sistemul de ornamentare persistă sisteme vechi, derivate direct din
întretăierea firelor de urzeală cu cele de băteală, precum învărgarea, alesul cu mâna
printre şi peste fire, alesul cu ghemuţul şi cu speteaza, năvăditul în 3, 4 şi 5 iţe sau mai
nou cu „iţişoare".
Caracterizat prin altenanţă, ritmicitate şi simetrie, decorul de factură geometrizantă,
fie acoperă toată suprafaţa piesei, fie este concentrat la capete sau organizat pe toată
suprafaţa şi mai dezvoltat la capete. Ca motive ornamentale specific alţânărene distingem:
linia dreaptă, linia frântă, linia întretăiată, rombul - în mai multe variante, pătratul, zăluţa,
crucea în X. Elementele simbolice, vegetale, antropomorfe şi zoomorfe sunt prezente întrun număr restrâns, fiind puternic schematizate: păianjenu, ochiu şi sprânceana (Foto 11 ),
coarnele berbecului, co/tuni, prescura, steluta, Îndărătnicii etc.
Ţesăturile au evoluat odată cu orientarea planului casei şi implicit al interiorului,
spre forme orăşeneşti (proces accentuat la începutul secolului al XX-iea).
Astăzi, ca urmare a schimbării ocupaţiilor - cea mai mare parte a localnicilor având
slujbă la oraş, a schimbării concepţiei estetice a ţăranului, a avalanşei informaţionale şi a
dorinţei de îmbunătăţire a modului de trai, şi a nevoii de ţine pasul cu moda, se observă
existenta mai multor fenomene la nivelul organizării interiorului ţărănesc: unul de
transformare completă a interiorului, din motive de funcţionalitate şi salubritate; o încercare
de adaptare a celui tradiţional la noile cerinţe contemporane şi realizarea unuia modern
care să includă/sau nu şi vechile elemente.
Astăzi, se mai pot observa, în case moderne cu două sau mai multe etaje şi
construcţii auxiliare, dotate cu aparate electrocasnice şi mobilă de factură modernă,
chindee la icoană, cuverturi ţesute pe pat, păsturi la bucătărie, feţe de masă ţesute. În
contrast cu acestea apar perdele din materiale de factură nouă şi design modern, cuverturi
flauşate etc.
Se impune o cercetare mai amplă asupra evoluţiei tradiţiei textile pe Valea
Hârtibaciului, simbol al unei bunăstări materiale, a evoluţiei şi diferenţierii, de-a lungul
veacurilor, a interiorului ţărănesc şi nu în ultimul rând, a modificării mentalităţii ţăranului
român.
Constatările noastre rămân însă provizorii, ele fiind rodul unor cercetări mici
întreprinse pe această temă.
*
*
*
Departe de a fi o caracteristică a societăţii româneşti, prelucrarea fibrelor textile,
reflectă starea economică şi spirituală, precum şi înclinaţiile estetice ale societăţii. Este
moştenirea pe care am primit-o de la înaintaşi şi pe care suntem datori să o păstrăm şi pe
cât posibil, să o transmitem mai departe tinerei generaţii, într-o lume subjugată de
ubicuitatea tehnologiilor, în care cultura tradiţională este grav ameninţată.
Una dintre cele mai impresionante zone etnografice ale României, Zona Sibiului se
individualizează prin mai multe subzone, între acestea, Valea Hârtibaciului ne oferă o
imagine deosebită asupra tradiţiei textile. Atestată documentar la 1291, comuna Alţâna,
judeţul Sibiu, este şi astăzi un puternic centru de prelucrare a fibrelor textile şi animaliere,
atât în ceea ce priveşte tradiţia ţesutului cât şi a revitalizării meşteşugului, prin existenta în
localitate a unei adevărate şcoli de familie, respectiv cea a ţesătoarei Silvia Tecoanţă
(Foto 12), susţinută astăzi de Atelierul de meşteşuguri tradiţionale (ţesut, cusut, pictură
tradiţională) înfiinţat prin efortul colecţionarului Ştefan Vaida 1 .
Cercetarea de teren, în comuna Alţâna, s-a efectuat în vara anului 2003, ca parte a
Proiectului „Meşteşuguri - cultură fără frontiere", derulat de Fundaţia pentru Meşteşuguri

1

Ştefan Vaida deţine o colecţie particulară de cca. 600 piese reprezentând valori ale societăţii transilvane.
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(Bucureşti) în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA (Sibiu),
Epirus (loannina, Grecia) şi UNESCO Paris.

Fundaţia

Egnatia

Informatori
Leana Lăcătuş, 46 ani, Vurpăr, judeţul Sibiu
Silvia Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, judeţul Sibiu
Anica Gîmfălean, 74 ani, Alţâna, judeţul Sibiu

Bibliografie
AL ŢÂNA 1997-1998 - Comuna Alfâna, judetul Sibiu, Colecţia "Monografii locale", 1 ,
1997-1998.
SUTURĂ 1989 - Valer, Străvechi mărturii de civiliza{ie românească. Transilvania
Studiu etnografic, Bucureşti, 1989.
MOISE-KLUSCH 1978 - Ilie, Horst, Portul populardinjudetul Sibiu, Sibiu, 1978.
STOICA-DOAGĂ 1977 - Georgeta, Aurelia, Interioare româneşti. Ţesături şi
cusături decorative, Bucureşti, 1977.
VLĂDUŢIU 1973 - Ion, Etnografia românească. Istoric. Cultură materială. Obiceiuri,
Bucureşti, 1973.

190
www.muzeulastra.com / www.cimec.ro

Foto 2 - Melitatul cânepii. Silvia Tecoanţă, 63 ani,
Alţâna, judeţul Sibiu.
The hemp meliţatul (scutching). Silvia Tecoanţă , 63
ani, Alţâna , Sibiu county.

Foto 1 - Zghiciulatul cânepii. Silvia Tecoanţă, 63
ani, Alţâna, judeţul Sibiu .
The hemp zghiciuiala on a big tree trunk . Silvia
Tecoanţă , 63 ani, Alţâna , Sibiu county.

Foto 3 - Hehilatul cânepii. Silvia Tecoanţă, 63 ani,
Alţâna, judeţul Sibiu .
The hemp hehilatul (hackling with a comb with iron
cogs). Silvia Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, Sibiu county.

fuiorului. Silvia Tecoanţă,
63 ani, Alţâna, judeţul Sibiu .
The hemp bundle (hackling with a comb with
bristles and bitumen made by the gipsy women).
Silvia Tecoanţă, 63 ani, Alţâna , Sibiu county.
Foto 4 -

Pieptănatul
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Silvia Tecoanţă, 63 ani,
Sibiu.
The tows (câlţi) (hackling with a comb with iron
cogs). Silvia Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, Sibiu county.

Foto 5 -

Pieptănatul câlţilor.

Alţâna, judeţul

Silvia Tecoanţă, 63 ani,
Sibiu.
Warped on harrow. Silvia Tecoanţă, 63 ani,
Alţâna, Sibiu county.

Foto 6 - Urzitul pe

grapă.

Alţâna, judeţul

în flori. Fragment de faţă de masă,
în 4 iţe şi năvădit în flori.
în flori. Part of tablecloth, woven in 4 spider's
thread and decorated whith flowers.

Foto 7 -.

Pânză
ţesut

Pânză

Foto 8 - Interior Alţâna. Colecţia particulară Silvia
Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, judeţul Sibiu. Arhiva
documentară a Complexului National Muzeal
ASTRA Sibiu.
Alţâna·s interior. Private collection of Silvia
Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, Sibiu county.
Documentary photography archive of National
Complex „ASTRA" Museum Sibiu.
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Foto 9 - Interior Alţâna. Colecţia particulară Silvia
Tecoanţă, 63 ani, Alţâna, judeţul Sibiu. Arhiva
documentară a Complexului National Muzeal ASTRA.
Alţâna's interior. Private collection of Silvia Tecoanţă,
63 ani, Alţâna, Sibiu county. Documentary
photography archive of National Complex „ASTRA"
Museum.

Foto 1O - Chindeauă ţesută În căhăli.
Towel woven in căhăli. Towel woven in 4 spider's
thread and decorated with ram horns chosen by
hand.

Foto 11 - Traistă cu păianjenu şi ochiu cu sprânceană.
Traditional woven purse decorated with the spider and the eye and eyebrow.

Foto 12 - Şcoala de familie Silvia Tecoanţă, Alţâna, judeţul Sibiu. Fotografie realizată în 2003.
Family woven school of Silvia Tecoanţă, Alţâna, Sibiu county. The photography was made in 2003.
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