
Ziua Națională a Costumului Tradițional din România, ediția a III-a

Costume populare din colecțiile Muzeului ASTRA



Portul popular înseamnă mult mai mult, el este mărturia elocventă a continuităţii noastre ca 
popor, într-un străvechi leagăn de civilizaţie, este imaginea apartenenței identitare a fiecăruia dintre 
noi. 

Dacă inițial portul s-a dezvoltat ca rezultat al nevoilor materiale şi spirituale ale unei 
comunităţi, depinzând de resursele naturale ale acesteia, de-a lungul timpului, asupra sa au intervenit 
mutaţii semnificative impuse de evoluţia socio-economică a societății, de concepţiile şi de idealurile 
estetice dezvoltate în diferitele perioade istorice. Puternicul sentiment de mândrie și apartenență dat 
de purtarea portului popular a făcut, ca la începutul secolului al XIX-lea, să devină o adevărată și 
puternică armă, în luptele ideologice, pentru definirea identităţii naţionale. Considerăm că acesta a 
fost momentul în care „portul popular” a devenit „costum național”, cu un puternic impact artistic, cu 
un rafinament și o eleganță deosebită, sesizabile și astăzi. 

În 13 mai 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial prima lege instituită în România dedicată 
sărbătoriri portului nostru popular. Aceasta declara a doua duminică din luna mai ca Zi Națională a 
Costumului Tradiţional din România.

Muzeul ASTRA este deţinătorul unuia dintre cele mai bogate şi valoroase patrimonii de port-
textile din ţară. La baza constituirii colecţiei actuale stau eforturile depuse de către intelectualitatea 
românească de la mijlocul secolului al XIX-lea, grupată în jurul Asociaţiunii Transilvane pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, de înfiinţare a primului Muzeu naţional al românilor 
din Transilvania, „Muzeul Asociaţiunii”.

În contextul globalizării actuale, care conectează localități la mari distanțe, distruge granițe 
tradiționale, uniformizează și standardizează din punct de vedere economic și cultural diferite 
comunități, costumul tradițional devine, din nou, un instrument pentru menținerea și apărarea 
identității. 

Cu această ocazie Vă prezentăm o expoziție – catalog online care conține imagini cu costume 
populare de sărbătoare din zona Sibiului aflate în colecţia Muzeului Civilizaţiei Transilvane 
ASTRA, precum şi fotografii inedite din cadrul Arhivei documentare a Muzeului ASTRA. 

 Colecţia de Port-Textile a Muzeului Civilizaţiei Transilvane ASTRA din cadrul Muzeului 
ASTRA, numără peste 13.800 de bunuri culturale şi este structurată în patru subcolecţii regional-
geografice: Transilvania, Ţara Zarandului, Ţara Lăpuşului, Zona Pădureni; Sudul Transilvaniei, 
Ţara Oltului, Ţara Bârsei; Banat, Crişana, Maramureş; Moldova şi Ţara Românească. Obiectele care 
formează această colecție reflectă principalele etnii conlocuitoare din Transilvania (români, sași, 
maghiari, romi, landleri) și tototdată, ilustrează majoritatea zonelor etnografice ale ţării, oferindu-ne 
posibilitatea de a avea o imagine clară a costumului tradiţional și a modului de organizare al 
interiorului gospodăriei ţărăneşti. Muzeul ASTRA deţine piese de port popular femeiesc, bărbătesc 
şi de copii: elemente folosite pentru găteala capului, articole vestimentare care acoperă partea 
superioară și inferioară a corpului sau care încing mijlocul, încălţăminte, podoabe din mărgele, 
pânzături și metal, obiecte ceremoniale sau de uz personal. Patrimoniul de port este întregit de 
colecţia de păpuşi îmbrăcate în costume populare de sărbătoare, considerate „exponatul rege” al 
majorităţii expoziţiilor etnografice de la începutul secolului al XIX-lea.

Modul în care ne îmbrăcăm este proiecţia noastră exterioară, este reflecția a tot ceea ce simțim, 
gândim şi a felului în care evoluăm atât ca simpli oameni cât şi ca membri ai colectivităţii în care 
trăim. 



În ansamblul general al costumului popular românesc, Mărginimea Sibiului ocupă un loc 
aparte datorită notei sale de eleganţă, sobrietate şi simplitate, motiv pentru care la începutul  
secolului al XX-lea, intelectualitatea românească din Ardeal l-a adoptat ca şi emblemă naţională. 

Portul specific zonei Sibiului oferea o imagine cu totul deosebită, trăsăturile, deşi comune, 
conturând câteva tipuri distincte, definite în literatura de specialitate ca mărginean, hârtibăcean, 
avrigean, de pe Târnave şi de pe Valea Secaşului. Această varietate este greu de surprins în prezent ca 
urmarea a extinderii folosirii costumului mărginean în toate zonele, dar şi în alte regiuni aflate de o 
parte şi de alta a Carpaţilor, sub influența spiritului astrist .

Individualităţile se înscriu în cadrul unui ansamblu unitar, caracterizat prin prezenţa 
principalelor piese de îmbrăcăminte: vălitura denumită şi vîlitură, velitură, cârpă de învălit, cârpa 
neagră, ia cu umeraşi şi şire pe mânecă, ia cu ciocănele, poalele sau fusta, şurţa şi cătrinţa sau foile, 
brâul – denumit de la sat la sat: cingătoare, brăcire, bete, bertele, pieptarele din piele de miel, 
înfundate şi despicate şi pe timp de iarnă buboul, ţundra sau cojocul din piele la sărbători – portul 
femeiesc. 

Portul bărbătesc este format din căciulă din piele de miel, pălărie din postav – clop, cămaşă cu 
clini, cămaşa cu barburi, cămaşa cu fustanelă – întâlnită la tinerii din Mărginime, cioareci sau 
nădragi, curele late denumite local chimir sau şerpar, curea cu ţinte purtată peste şerpar pe Hârtibaci, 
pieptare din piele de oaie şi miel purtate înfundate sau despicate, cojoc lung din piele, ţundră sau 
bubou pe timp de iarnă, opinci, ghete şi cizme la tineri.

În privinţa particularităţilor merită menţionate: piesele de îmbrăcăminte specifice satelor 
pastorale precum epingeaua, bituşa ciobănească şi gluga; găteala capului cu coif şi cătrinţa oacheşe 
de pe Valea Hârtibaciului; găteala capului cu borte la miresele din Săsăuş; cătrinţa roşie sau oacheşe 
cu ciucuri ţesuţi pe chelteu din portul avrigean; pahiolul săliştenesc; pomeselnicele albe şi pânzătura 
neagră purtată asemeni unei fote tipice portului făgărăşan; papucii cu tureac, încălţăminte 
caracteristică Văii Hârtibaciului; cârpa de gât, bunda (pieptar), clichinul şi zeghea de miţ, curelele 
brodate cu mărgele sunt piese cu care se mândresc femeile din partea Perşanilor, zonă care se 
caracterizează prin influenţa portului săsesc şi unguresc în croi, materiale, ornamentică şi mai ales 
cromatică.

Costumul popular românesc este unitar. Deosebirile apar de la o zonă la alta, uneori de la un sat 
la altul, fiind rezultatul unor particularităţi legate de croi, decor, ornamentică, cromatică. Ele sunt 
consecinţele unui întreg complex de relaţii geografice, istorice, etnice, sociale, administrative, 
economice şi estetice, la care se adaugă influenţele minorităților conlocuitoare, vecinătatea centrelor 
orăşeneşti şi industriale, precum şi propria opinie despre frumos, despre cum ne place. 

          

       

          Elena Găvan 
          Muzeograf  



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Sălişte, județul Sibiu 

	 Datare:	sfârşit	de	secol	XIX	–	început	de	secol	XX	
	 Costumul	este	compus	din:	cămașă	cu	poale,	şurţ;	cătrinţă,	brâu	tricolor,	pieptar	„spintecat”,		
	 pungă	de	piele

Costum	de	mireasă	specific	localității	Săliște,	județul	Sibiu		
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	„ASTRA”

„Ia	 cu	 pumnași	 întorși”	 se	 caracterizează	 prin	 croiul	 larg	 și	 lărgimea	 impresionantă	
a	 mânecilor.	 Corpul	 iei	 este	 format	 din	 șase	 stani	 de	 pânză	 și	 opt	 clini.	 Decorul,	
de	 factură	 geometrică,	 este	 brodat	 cu	mătase	 și	 fir	metalic	 „de	 aur”,	 fiind	 amplasat	
la	gât,	pe	piept,	pe	mâneci	și	pe	poale.	La	gât	 întâlnim	motive	florale	stilizate	denu-
mite	 local	 „floarea	mării”	 și	 ciupag	 „cacovenesc”.	 Pe	mâneci	motivele	 sunt	 situate	
în	dreptul	umărului,	 sub	 forma	unui	galon	numit	 altiţă	 și	de-a	 lungul	mânecii:	două	
şire	lungi	(„umbreje”)	şi	între	ele,	plecând	din	altiţă,	şire	de	cusături,	„podogheli”	cu	
„bănuți”	 și	 „floricele”.	 La	 încheietura	mânecii	 apare	 „pumnaşul”,	 o	 bentiță	 cu	mo-
tiv	spiralat	aplicat	peste	încreț.	Un	rol	ornamental	revine	şi	cheiţelor	de	la	încheierea	
foilor.	 De-a	 lungul	 pieptului	 coboară	 două	 „umbreje”	 cu	 „zale”	 brodate	 cu	 fir.



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Sălişte, județul Sibiu

	 Datare:	sfârşit	de	secol	XIX	–	început	de	secol	XX
	 Costumul	este	compus	din:	cămașă	cu	„fustanelă”,	pantaloni	(„cioareci”),	curea	lată	din	piele		
											(„chimir”),	pieptar	„spintecat”

Costum	de	mire,	Sălişte,	județul	Sibiu	
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	„ASTRA”

„Cămaşa	cu	fustanelă”	este	specifică	costumului	bărbătesc	din	Mărginimea	Sibiului,					
fiind	purtată	numai	în	zilele	de	sărbătoare.	Cămașa	impresionează	prin	croiul	larg	realizat	
din	cinci	stani	de	pânză	și	nouă	clini.	Fusta	se	croiește	separat	din	șapte	foi	scurte,	plisate.	
Decorul,	de	factură	naturalistă,	este	brodat	cu	arnici	negru	și	fir	metalic	„de	aur”,	fiind	
amplasat	la	gât,	gură,	central	pe	piept	și	pe	spate,	la	tivitura	mânecilor.	Pe	piept	și	spate	
motivele	„cârligului”,	„viței	de	vie	cu	struguri”,	„mărului”,	„boboceilor”	și	„rozetei”	sunt	
cusute	de-a	lungul	clinilor	aplicați,	rezultând	un	ornament	de	formă	triunghiulară,	care	
asociat	cu	broderia	verticală	duce	la	obţinerea	literei	M	și	astfel	la	formarea	„barburului”.



Grup în port popular de sărbătoare
Sălişte, județul Sibiu

 

          Atelier: Emil Fischer, Sibiu
          Datare: 1897 – 1910 
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 1660 GD



Grup de tineri în port popular
 Gura Râului, județul Sibiu

 

          Atelier: Wilhelm Mann, Sibiu
          Datare: cca. 1896 – 1901  
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 2695 GD



Grup de femei în port popular, torcând 
Săliște, județul Sibiu

 

          Atelier: neidentificat
          Datare: sfârșit de secol XIX  
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 1658 GD



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Rășinari, județul Sibiu 

	 Datare:	sfârșit	de	secol	XIX	–	început	de	secol	XX	

											Costumul	este	compus	din:	cămașă	fără	poale,	poale,	șorț,	brâu,	pieptar	înfundat

Costum	de	mireasă,	Rășinari,	județul	Sibiu		
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	„ASTRA”

Cămașa	„cu	umeraș	și	șire	pe	mânecă”	impresionează	prin	croiul	larg	și	dimensiunea	
mare	a	mânecilor.	Mânecile	pornesc	din	„beată”	(de	la	gât)	și	sunt	formate	din	trei	lați	
de	pânză	încheiați	cu	„spărtură”	și	decorați	cu	„umerașe”	(altița	brodată	peste	umăr)	și	
„umbreje”	roșii	care	coboară	de-a	lungul	mâinii	până	la	„obinzeală”	denumirea	brăță-
rii	 de	 la	 încheietură.	 „Obinzeala”	este	 cusută	pe	dos,	fiind	purtată	 întoarsă.	 În	 trecut	
bunăstarea	unei	familii	din	Răşinari	era	cunoscută	după	lărgimea	mânecii	cămășii	fe-
meiești.



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Rășinari, județul Sibiu 

	 Datare:	sfârșit	de	secol	XIX	–	început	de	secol	XX	

											Costumul	este	compus	din:	cămașă,	pantaloni,	curea	lată	din	piele,	pieptar	înfundat,	cojoc

Costum	de	mire,	Rășinari,	județul	Sibiu		
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	„ASTRA”

„Cămaşa	cu	barbur”	este	o	piesă	de	port	 reprezentativă	pentru	Mărginimea	Sibiului.	
Confecționată	din	jolj	(material	industrial	din	bumbac,	țesut	în	2	ițe),	cămașa	este	croită	
din	3	foi	de	pânză	și	zece	clini	fiind	lungă	până	pe	pulpa	superioară	a	piciorului.	La	
spate	clinii	sunt	plisați,	conferind	o	lărgire	mai	mare	a	spatelui	și	creând	un	aspect	de	
„fustanelă”.	
La	brâu	se	încinge	cu	un	„chimir”	de	formă	dreptunghiulară,	prevăzut	cu	două	buzunare	
dintre	care	unul	ascuns	sub	limbile	de	închidere.	Cureaua	este	ornamentată	prin	ștanțare,	
perforare	 și	 aplicare	 cu	 motive	 precum	 romburi,	 cruci,	 stele	 și	 lujeri,	 realizate	 din	
„cosoaie”	colorate	cu	brun,	verde,	roșu	și	argintiu.	



Costume populare de sărbătoare 
Mărginimea Sibiului  

	 Datare:	sfârşit	de	secol	XIX	–	început	de	secol	XX	
											De	la	dreapta	la	stânga:	costum	femeiesc	cu	cojoc	din	Rășinari;	costum	bărbătesc	cu	bitușcă;					
											costum	femeiesc	cu	cojoc	și	vălitură	din	Poiana	Sibiului.
         

Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile
Expoziția	„Cojocul	din	zona	Sibiului.	Măiestrie.	Stil.	Nobleţe”,																																		
noiembrie	2013	–	februarie	2014

În		a	doua	jumătate	a	secolului	al	XIX-lea,	în	Mărginimea	Sibiului	s-a	constatat	o	puter-
nică	dezvoltare	a	specializărilor	săteşti	în	domeniul	cojocăritului	şi	curelăritului.	Cele	mai	
cunoscute	ateliere	au	fost	cele	din	Săliște,	apoi	cele	din	Rășinari	și	ceva	mai	târziu	cele	din	
Poiana	Sibiului.	
Componente	ale	portului	de	sărbătoare,	cojoacele	din	Mărginimea	Sibiului	ne	reţin	atenţia	
prin	măiestria	şi	stilul	de	realizare	a	structurii	ornamentale	şi	a	celei	cromatice:	împletitu-
rile	cu	fâşii	subţiri	de	piele	„pojițe”	sub	forma	de	„ciopradă”	sau	„gârbaci”,	broderia	după	
desen	cusută	cu	arnici,	mătase	şi	fir	metalic,	tehnicile	de	aplicare	şi	imprimare	sau	recent,	
perforare	şi	vopsire	a	„meșinei”	în	nuanţe	de	roşu,	verde,	negru,	vişiniu,	galben-auriu,	lila,	
albastru	alternante	într-un	real	joc	de	umbre	şi	lumini	pe	fondul	alb	al	pielii.



Familie în port popular 
Rășinari, județul Sibiu

 

          Atelier: neidentificat
          Datare: 1877  
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 490 GD



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Poiana Sibiului, județul Sibiu 

 Datare: început de secol XX                                                                                                              
           Costumul este compus din: cămașă fără poale, poale, șorț, cătrință, brâu, pieptar „spintecat”  
           poenăresc, pungă de piele

Costum „bătrânesc”, Poiana Sibiului, județul Sibiu   
Mărginimea Sibiului 
Muzeul ASTRA, Colecția „ASTRA”

Mărginimea Sibiului este considerată zona de apariție a cămășii „cu 
umeraș și șire” pe mânecă. „Ia” de sărbătoare este croită din jolj (material in-
dustrial din bumbac, țesut în 2 ițe), evidențiind evoluția cămășilor femeiești din 
aria montană sibiană, prin transformarea „pumnașului” de la mânecă în volan și         
separarea poalelor de corpul propriu-zis al cămăși. Peste poalele albe, plisate, 
specifice în Poiana Sibiului, se pune șorțul și cătrința din lână și se încinge în talie 
cu un „brâu turcesc” ales în dungi, adus în zonă, din Dobrogea prin transhumanță.



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Poiana Sibiului, județul Sibiu 

 Datare: început de secol XX                                                                                                              
           Costumul este compus din: cămașă, pantaloni, curea lată din piele, pieptar înfundat, cojoc    
         „bitușe”

Costum de mire, Poiana Sibiului, județul Sibiu    
Mărginimea Sibiului 
Muzeul ASTRA, Colecția Port-Textile

Cămașa de tip vechi este confecționată din „pânză de hir” (pânză de casă cu vărgi roșii 
alese) croită tipic zonei, cu „barburi” realizați prin introducerea a câte unul sau doi cli-
ni intercalați în mijlocul stanilor din față și din spate și prinși între ei cu un ornament 
specific, asemănător unei cruci, cusut în puncte mărunte, „colțișori” cu galben și negru. 
„Cioarecii” din pănură albă sunt croiți pe picior și sunt încheiați cu „mielușei”, cusătură 
specifică, poenărească. 
„Bitușa” ciobănească, neornamentată și fără mâneci, s-a transformat în timp în cojoc de 
sărbătoare prin atașarea mânecilor și decorarea piesei cu aplicații de blană albă cu fir lung 
în jurul gâtului și la deschizătură și blană de miel cafenie sau albă, la poale și la manșete. 



Familia lui I. Șerb, cojocar 
Poiana Sibiului, județul Sibiu

 

          Atelier: Emil Fischer, Sibiu
          Datare: cca. 1900-1910  
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 1818 GD



Maria și Ion Florea – Miri 
Poiana Sibiului, județul Sibiu

 

          Atelier: neidentificat
          Datare: sfârșit de secol XIX
          Pozitiv pe hârtie albuminată, după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card                           
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 2571 GD



Port popular bărbătesc 
Poiana Sibiului, județul Sibiu

 

          Atelier: Kamilla Asboth, Sibiu
          Datare: 1870 - 1897
          Pozitiv pe hârtie albuminată, după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card                           
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 497 GD



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Tilișca, județul Sibiu 

	 Datare:	prima	jumătate	secol	XX			
											Costumul	este	compus	din:	cămașă,	poale,	șurț,	cătrință
                                                                                                    

Costum	de	fetiță,	Tilișca,	județul	Sibiu	
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

Începând	cu	sfârşitul	secolului	al	XIX-lea	şi	începutul	secolului	al	XX-lea	în	Mărginime	
este	semnalat	un	nou	tip	de	cămașă	femeiască	denumit	„ia	cu	fodori”,	„ia	cu	ciocănele”	
sau	„ia	de	Sălişte”.	Cămașa	respectă	croiul	specific,	însă	fusta	albă	(poalele)	devin	o	altă	
piesă	de	costum,	fiind	detașate	de	corpul	cămășii.	Dimensiunea	mânecii	se	reduce,	iar	la	
încheietură	apare	un	volan	sau	un	„fodorul”.	Din	punct	de	vedere	ornamental	se	îngus-
tează	altiţa	de	peste	umăr	iar	broderiile	se	întind	pe	toată	suprafaţa	mânecii	şi	pe	pieptul	
cămăşii.	„Umbrejurile”	sau	„șirele”,	denumite	de	acum	„ciocănele”	(benzi	negre),	se	
înmulţesc	ca	număr	şi	se	extind	şi	pe	pieptul	cămăşii.	Pe	mânecă,	între	„ciocănele”	se	
păstrează	şirele	mai	scurte	care	pornesc	din	altiţă	şi	coboară	printre	dungile	negre	până	
peste	cot.	La	încheietura	mânecii	apare	o	brăţară,	aplicată	peste	încreţurile	formate	de	
fodor.	Fodorul	este	festonat	şi	garnisit	cu	dantelă	croşetată.	



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Mărginimea Sibiului 

	 Datare:	prima	jumătate	secol	XX			
											Costum	de	băiat	compus	din:	„cămașă	cu	barbur”,	pantaloni,	curea	din	piele	
                                                                                                    

Costum	de	băiat
Mărginimea	Sibiului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

Costum	de	băiat,	de	sărbătoare	specific	Mărginimii	Sibiului	alcătuit	din:	„cămașă	cu	bar-
bur”	croită	după	tipicul	zonei,	din	4	stani	de	pânză	și	8	clini,	cu	decor	specific	geometri-
zant	și	barbur	în	faţă	personalizat	prin	brodarea	iniţialelor	purtătorului,	„I”,	„D”;	„cioare-
ci”	din	pănură	albă	și	„șerpar”,	curea	lată	din	piele	de	bovină	cu	decor	ștantat	și	aplicat.	



Femeie cu copil în port popular  
Mărginimea Sibiului

 

          Atelier: Emil Fischer, Sibiu
          Datare: 1897 – 1910 
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card                                                                 
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 1822 GD



Copii în port popular  
Mărginimea Sibiului

 

          Atelier: Emil Fischer, Sibiu
          Datare: 1897 – 1910 
          Pozitiv după un clișeu pe sticlă, format Cabinet Card                                                                 
          Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
          Nr. Inv. 1821 GD



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Săsăuș, județul Sibiu

	 Datare:	prima	jumătate	secol	XX																																																																																																	
											Costumul	este	compus	din:	cămașă	fără	poale,	„rochie”,	şurţ,	cătrinţă,	brâu,	pieptar		 	
										„despicat”,	traistă

Costum	de	mireasă,	de	tip	vechi,	Săsăuș,	județul	Sibiu				
Valea	Hârtibaciului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

Cămașa,	reprezentativă	pentru	Valea	Hârtibaciului,	se	caracterizează	prin	mânecile	largi	
terminate	cu	volan,	„fodor”	și	prin	gulerul	mai	lat,	cusut	pe	dos,	cu	motivele	„coarnele	
berbecului”,	„rujulița”	și	„scărița”.	Ornamentele	cusute	de-a	latul	mânecii	şi	peste	cot,	
sunt	denumite	„altiţe”,	iar	cele	realizate	de-a	lungul	mânecii,	sunt	cunoscute	sub	numele	
de	„pui”	sau	„podogheli”.	Cămașa	impresionează	prin	alternanța	cromatică,	bogată	în	
roşu,	negru,	verde,	galben,	lila,	vânăt,	auriu,	crem	și	ciclam	pe	fondul	alb	al	pânzei	de	casă.
Brâul	 cu	 ciucuri	 este	 confecționat	 de	 Lascu	 Emilia	 fiind	 reprezenta-
tiv	 pentru	 costumul	 ceremonial	 de	 mireasă	 de	 pe	 Valea	 Hârtibaciului.							
 



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Săsăuș, județul Sibiu

	 Datare:	sfârşit	de	secol	XIX	–	al	doilea	sfert	secol	XX																																																																	
											Costumul	este	compus	din:	cămașă,	pantaloni,	„curea	cu	ținte”,	șorț,	pieptar	„înfundat”

Costum	de	fecior,	Săsăuș,	județul	Sibiu				
Valea	Hârtibaciului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

Cămaşa,	 reprezentativă	pentru	Valea	Hârtibaciului,	 se	 caracterizează	prin	 croiul	 cla-
sic	realizat	dintr-o	singură	foaie	de	pânză	folosită	pentru	corp,	cu	tăietură	pentru	cap	
și	 doi	 lați	 pentru	mâneci,	 precum	 și	 prin	 lungimea	 dată	 de	 poalele	 plisate.	Decorul	
impresionează	 prin	 iscusința	 redării	 motivelor	 skeomorfe	 „bănuţu	 ăl	 mare”,	 sim-
bolice	„prescurăriţa”	și	zoomorfe,	„unghia	mâţii”,	 la	guler	 și	 la	 încheietura	mânecii.	
Costumul	se	remarcă	prin	cureaua	cu	ținte,	apanajul	feciorilor	de	pe	Valea	Hârtibaciului	
și	pe	prezența	șorțului	bărbătesc.	Cureaua	este	foarte	lungă	și	îngustă	din	piele	de	toval,	
bătută	cu	trei	şiruri	de	ţinte	decorative	și	înconjoară	talia	de	mai	multe	ori.	Șorțul	a	fost	
cusut	de	Popa	Salomea	în	anul	1932	pentru	„Gheorghe	Frățîlă”.
       
 



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Ighișu Vechi, județul Sibiu 

	 Datare:	prima	jumătate	secol	XX																																																																	 																																																																																																					
											Costumul	este	compus	din:	cămașă,	pantaloni,	vestă,	curea

Costum	de	băiat,	Ighișu	Vechi,	județul	Sibiu					
Valea	Hârtibaciului	
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

Costum	de	băiat,	de	sărbătoare	specific	localității	 Ighișu	Vechi,	a	fost	purtat	de	Luță	
Dumitru	Daniel	la	vârsta	de	3	ani,	fiind	alcătuit	din	cămașă	croită	drept	din	3	stani	de	
pânză	 țesută	 în	casă,	 în	2	 ițe,	 cu	decor	geometrizant;	vestă	din	bumbac,	 răscroită	 în	
față,	brodată	cu	elemente	geometrice	cusute	cu	arnici	negru	și	amplasate	linear	la	poale	
și	 la	răscroitură;	pantaloni	albi,	de	vară,	confecționați	din	bumbac	după	un	croi	 tipic	
orășenesc.	Mijloc	se	 încinge	cu	un	brâu	 lat,	 țesut	și	ales	pe	 toată	suprafața	cu	motiv	
geometrice	romboidale	și	vegetale	stilizate.							
 



Grup de țărani și copii în port popular 
Fofeldea, județul Sibiu 

   
	 		Atelier:	Joseph	Heinrich	Briegel	(atribuită),	Făgăraș,	jud.	Brașov
             Datare: 1883 - 1920
													Pozitiv	pe	hârtie	cu	colodiu,	după	un	clișeu	pe	sticlă,	format	Cabinet	Card
													Muzeul	ASTRA.	Colecția:	Grafică	Documentară
													Nr.	Inv.	492	GD



Pereche de țărani în port popular 
Ioan și Maria Filip 

Nucet, județul Sibiu 
   
	 		Atelier:	neidentificat
													Datare:	jumatatea	secolului	XX
													Hârtie	cu	gelatino-bromură	de	argint.	Format	Carte	Poștală
													Muzeul	ASTRA.	Colecția:	Grafică	Documentară
													Nr.	Inv.	491	GD



Costum popular femeiesc de sărbătoare 
Avrig, județul Sibiu 

	 Datare:	jumătatea	secolui	XIX	-	prima	jumătate	secol	XX																																																																		
											Costumul	este	compus	din:	cămașă	cu	poale,	şurţ,	cătrinţă	„vânătă”,	brâu,	pieptar	înfundat,								
											traistă																																																														 																																																																																																															

Costum	de	mireasă,	de	tip	vechi,	Avrig,	județul	Sibiu					
Țara	Oltului
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

„Ia	cu	altiță”	este	reprezentativă	pentru	Țara	Oltului.	Confecționată	de	Maria	Răduțiu	la	
jumătatea	secolului	XIX,	se	caracterizează	prin	mânecile	foarte	largi,	care	pornesc	din	gât	
și	se	îngustează	ușor	spre	încheietură	unde	se	termină	cu	pumnași	întorși.	Motivele	geo-
metrice	compuse,	precum	cele	romboidale	și	crucea	în	X	predomină	pe	toată	Valea	Oltului.	
Cătrință	 „vânătă”,	 de	 formă	 dreptunghiulară,	 care	 se	 poartă	 la	 spate,	 se	 evi-
dențiază	 prin	 ciucurii	 cu	 motive	 florale,	 țesuți	 pe	 chelteu	 și	 aplicați	 la	 extremi-
tatea	 inferioară	 a	 pânzei.	 Alternanța	 cromatică	 este	 deosebită	 fiind	 în	 tonuri	 de	
roșu,	 negru,	 auriu,	 verde,	 lila,	 bleumarin,	 alb,	 galben,	 bleu	 deschis,	 maro,	 vișiniu.
       
 



Costum popular bărbătesc de sărbătoare 
Avrig, județul Sibiu 

	 	Datare:	prima	jumătate	secol	XX	
												Costumul	este	compus	din:	cămașă	cu	„mreajă”,	pantaloni,	„șerpar”,	pieptar	înfundat,	haină					
												de	pănură	sau	„recăl”,	manșete	(„mânecări”)
                                                                                                                                                                                 

          

Costum	de	călăraș,	de	nuntă,	Avrig,	județul	Sibiu					
Țara	Oltului
Muzeul	ASTRA,	Colecția	Port-Textile

„Cămașă	cu	mreajă”,	largă	și	lungă,	cu	croi	clasic	dintr-o	foaie	de	pânză,	se	caracterizează	
printr-un	decor	naturalist,	amplasat	la	gât,	la	gura	cămășii,	peste	umăr,	la	încheietura	mâ-
necilor,	la	poale	și	pe	liniile	de	unire	a	foilor	cu	clinii,	încheiate	cu	„mreajă”.	Predomină	
motivele	florale	stilizate	„macul”	și	„ciuperca”.	Alternanța	cromatică	de	negru,	portoca-
liu,	roșu,	galben	și	bleu,	pe	fondul	alb	al	pânzei,	accentuează	rolul	ceremonial	al	cămășii.	
Pe	timp	de	iarnă	peste	cămașă	călușarul	îmbraca	„recălul”,	respectiv	o	haină	din	pănură	
groasă,	aleasă,	la	poalele	spatelui,	cu	patru	„stele”,	redate	cu	albastru,	verde	și	roșu.	La	
încheietura	mâinii	se	poartă	„mânecări”,	niște	manșete	croșetate,	cu	cromatică	policromă.	

       
 



Familie în port popular 
Eva Sârbu

Racovița, județul Sibiu 
  Atelier: Karl Jainek, Sibiu
            Datare: 1932 
            Format: Carte poștală
            Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
            Nr. Inv. 2576 GD



Grup de femei în port ceremonial, de mireasă 
Avrig, județul Sibiu 

   
   Atelier: Emil Fischer, Sibiu
             Datare: început de secol XX
             Hârtie cu gelatino-bromură de argint. Format Carte Poștală
             Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
             Nr. Inv. 584 GD



Grup de femei în port popular
Săcădate, județul Sibiu 

   
	 		Atelier:	neidentificat
													Datare:	început	de	secol	XX
													Hârtie	cu	gelatino-bromură	de	argint.	Format	Carte	Poștală
													Muzeul	ASTRA.	Colecția:	Grafică	Documentară
													Nr.	Inv.	25	GD



Femeie în port popular cu căiță 
Porumbacu de Jos, județul Sibiu 

	 	Atelier:	neidentificat
												Datare:	început	de	secol	XX
												Hârtie	cu	gelatino-bromură	de	argint
												Muzeul	ASTRA.	Colecția:	Grafică	Documentară
												Nr.	Inv.	342	GD



Femeie în port popular 
Anisia Cînduleț 

Cârțișoara, județul Sibiu 
  Atelier: Foto-Splendid. Mircea Iuga, Poiana-Sibiului
            Datare: 1955
            Hârtie cu gelatino-bromură de argint
            Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară
            Nr. Inv. 365 GD



 Curator: Elena GĂVAN 
 Colaboratori: Mirela CREȚU, Alexandra GRUIAN 
 Foto: Daniela MUNTEAN
 DTP: Bianca DAN

 Port popular românesc
 Atelier: Theodor Glatz, Sibiu
 Pozitiv pe hârtie albuminată, după un clișeu pe sticlă
 Datare:  1872                                                                                                                                             
   Nr. Inv. 453 GD
 Muzeul ASTRA. Colecția: Grafică Documentară                                                                             
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