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Coleção de padrões e desenhos representativos nos 

Balcãs



Padrões e designs tradicionais na Romênia
O design dos têxteis tradicionais é importante para compreender a criação local, para decifrar as 
mensagens transmitidas pelos artesãos através dos objetos criados. Os padrões não são colocados 
aleatoriamente no têxtil, todos representam o ambiente onde vive, as suas crenças espirituais e as 
crenças relativas à criação e aos modos do mundo.
Cada linha tecida sobre um tecido, seja ele de decoração de interiores ou traje tradicional, representa 
um símbolo, que uma vez decifrado , nos dá uma visão geral da criação local e nos ajuda a entender os 
meios utilizados para criá-la.

Têxteis de Mărginimea Sibiului, Juliana Fabritius Dancu , Aquarela , inv.no 2661. Coleção de Desenhos do Museu 
ASTRA.
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Padrões e designs tradicionais na Romênia
A tecelagem era feita na família e era a atividade

básica da mulher. Tudo, desde roupas cotidianas e itens

festivos, até tecidos usados para decorar a casa, foi

criado pela dona de casa. As mulheres eram as que

cultivavam linho e cânhamo em pequenos pedaços de

terra. Da semeadura à colheita, era a camponesa que

cuidava dessas culturas. Outra matéria-prima é a lã,

que uma vez tosquiada da ovelha era fiada e tingida

até que o fio ficasse perfeito para ser usado no tear. A

fiação de pêlos de cabra (mais grossos que pêlos de

ovelha) era feita em uma roda especial; a roda e a

tecnologia foram encontradas no Irã, Turquia,

Azerbaijão, Bulgária e apenas em algumas aldeias do

sul da Romênia, o que prova que a embarcação foi

trazida do sul do Danúbio.

Mãe e filha de Lupeni, condado de Hunedoara , inv.no . 47949. Acervo de Fotografia do Museu ASTRA.
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Padrões e designs tradicionais na Romênia
O antigo desenho romeno era dominado por padrões geométricos (linhas retas, losangos, cruzes, linhas 
quebradas, ondas), padrões simbólicos colocados em linha ou em composições geométricas, como 
símbolos de proteção, sendo o fundo indígena geométrico. Com o tempo os padrões tecidos foram 
influenciados pelos orientais, que chegaram a estas paragens por diferentes vias, sobretudo através das 
cortes reais. Uma borda que circunda o campo central e novos motivos aparecem: flores, pássaros, 
cavalos, humanos criando, especialmente nos tapetes de parede de Oltenia (sul da Romênia), um 
mundo de contos de fadas.

Um borad criado por Sewn Signs, uma reprodução após Virgil Vasilescu em “ The Romanian Semiotics “ 
http://semne-cusute.blogspot.com/2012/07/semnele-primordiale.html

Imagens :
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Padrões e designs tradicionais na Romênia
Para a tecelagem, as mulheres usavam 
matérias-primas encontradas na casa: 
fibras animais (lã de ovelha, pêlo de cabra, 
seda) ou fibras vegetais (cânhamo, 
algodão, linho). Um tipo de material não 
excluía o outro, muitos tecidos foram 
criados a partir de fibras animais e 
vegetais. O mesmo se aplica à composição 
do decoro, às vezes os padrões geométricos 
alternados com motivos florais, vegetais ou 
animais sobre o mesmo tecido.
A variedade de motivos e padrões utilizados na 
decoração dos têxteis romenos também pode 
ser encontrada na riqueza do interior 
tradicional, criado através de peças têxteis: 
toalhas de ícones e vigas, tapeçarias, fronhas, 
toalhas de mesa, tapetes, roupas de cama, 
cobertores e muitos mais.

Interior de Răşinari, Condado de Sibiu . Juliana Fabritius Dancu , Aquarela , inv . não. 92. Coleção de Desenhos do 
Museu ASTRA.
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Padrões e desenhos tradicionais encontrados nas coleções 
do Museu ASTRA , Sibiu

A coleção de Traje e Têxtil do Museu 
ASTRA da Civilização da Transilvânia é 
composta por peças representativas 
que refletem todas as áreas 
etnográficas do país, oferecendo assim 
a possibilidade de ter uma imagem 
clara do traje tradicional romeno, e 
também da forma como o interior da 
casa foi organizado.
A missão da coleção é ser o repositório 
e facilitar o acesso da comunidade aos 
valores romenos encontrados na 
Transilvânia, para ir além do tradicional 
(como era no passado) , instigando o 
visitante a perceber o valor da cultura 
tradicional mercadorias na confluência 
do antigo e do novo, tradicional e 
moderno, nacional e internacional.

Interior de Spermezeu , Condado de Bistri ța Năsăud , casa encontrada no Museu ASTRA . Coleção de Fotografia 
do Museu ASTRA .
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Padrões e desenhos tradicionais encontrados nas coleções 
do Museu ASTRA , Sibiu

A coleção é composta por 
inúmeras peças tecidas, tanto da 
categoria de artigos de vestuário 
como de utilidade doméstica que 
apresentam os vastos padrões e 
motivos utilizados na Roménia. 
Os motivos escolhidos 
(geométricos, florais, vegetais, 
pássaros, etc.) sua cromática e 
composição traduzem a 
mensagem artística e simbólica 
do criador.

O álbum do decoro romeno , Sibiu, 1976
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Padrões geométricos nas toalhas da coleção do Museu ASTRA.

Esquerda . toalha ícone , inv . não. 1 T. Centro . Toalha ícone , inv . não. 14 b T. Certo . Toalha ícone , 
inv . não. 1 5 2 T . Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :

O interior tradicional 

romeno foi decorado 

com uma variedade de 

tecidos para representar 

a estética e as crenças 

espirituais. As toalhas de 

parede tecidas, 

compridas e estreitas, 

decoradas com motivos 

simétricos coloridos nas 

extremidades, 

adornavam os ícones, os 

pratos de cerâmica, os 

caixilhos das portas e 

janelas . A função da 

toalha evoluiu da 

simples utilidade prática 

para a decoração do 

espaço interior.



Padrões geométricos nas toalhas da coleção do Museu ASTRA.

Toalha ícone e detalhe , inv . não. 11643 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :

Na cultura tradicional romena, a toalha tinha uma finalidade complexa, estendendo sua função desde a 
prática (preparação dos alimentos, limpeza corporal) até a decorativa (decoração da casa e complementação 
do traje tradicional) e ritual (nos ritos de passagem do homem).



Padrões florais em toalhas da coleção do Museu ASTRA.

Deixei. Toalha , inv . não. 6182 T. Centro para cima . Toalha de mesa , inv . não. 6408 T. Centro para baixo . Toalha , 
inv . não. 181 T. Certo . Toalha , inv . não. 1120T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões florais em toalhas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Toalha e detalhe da toalha, inv . não. 6268 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões florais em toalhas da coleção do Museu ASTRA.

Deixei. Toalha , inv . não. 6182 T. Centro para cima . Toalha de mesa , inv . não. 6408 T. Centro para baixo . Toalha , 
inv . não. 181 T. Direita . Toalha , inv . não. 1120T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões florais em toalhas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Toalha e detalhe da toalha, inv . não. 6268 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Vegetal and avimorph patterns on pillow cases from ASTRA 
Museum’s Collection

Esquerda. Pillow case and detail, inv. no. 5218 T. Direita. Pillow case and detail, inv. no. 5219 T. ASTRA Museum’s Collection of Costume and Textiles

Fotos: 



Padrões avimorfos , florais e geométricos em toalhas 
da coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Toalha, inv. não . 1946 T. Towel , inv.no . 2490 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões avimorfos , florais e geométricos em toalhas da 
coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Toalha , inv. não . 911 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões geométricos em toalhas 
da coleção do Museu ASTRA

Esquerda . toalha de viga, inv . não. 5615 T. Centro . toalha de viga, inv . não. 5616 T. Certo . toalha 
de viga, inv . não. 6406 Coleção de Trajes e Têxteis do Museu T. ASTRA

Imagens :

Nas paredes dos lares romenos encontramos um grupo especial de têxteis, o das toalhas de vigas, 
cuja finalidade era embelezar o espaço, sem finalidade prática. A viga é uma barra de madeira 
colocada na parte superior da sala sobre a qual foram colocados tecidos ricamente adornados.



Padrões geométricos em tapetes de parede da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda . Tapete de parede, inv . não. 6565 T. Centro . Tapete de parede , inv . não. 55 T. Direita . Tapete de 
parede, inv . não. 13015T . Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :

A necessidade diária de isolamento térmico devido às temperaturas locais levou ao revestimento das paredes 
exteriores com materiais têxteis de proteção chamados tapetes de parede/tapeças de parede. Estes são 
tecidos em dois ou quatro eixos de um tecido de lã, com padrões geométricos de cores vivas colocados em 
alternância.



Padrões geométricos em tapetes de parede da 
coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Tapete de parede, inv . não. 1679 T. Centro . Tapete de parede, inv . não. 7342 T. Direita . Tapete , inv . não. 7343 Coleção de Trajes e Têxteis 
do Museu T. ASTRA

Imagens :

Estes variam em termos de cores, estrutura e decoro de acordo com a área de origem.



Padrões geométricos em toalhas de mesa da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda . Toalha de mesa, inv . não. 4491 T. Direita . Toalha de mesa, inv . não. 5391 Coleção de Trajes e Têxteis 
do Museu T. ASTRA

Imagens :

O revestimento da mesa tem um propósito simbólico, decorativo e funcional bem estabelecido devido ao 

posicionamento central da mesa e à necessidade de proteção dos móveis. Os padrões estavam a distâncias iguais, 

simétricos, em toda a superfície da peça.



Padrões florais em fronhas da 
coleção do Museu ASTRA

Esquerda. Fronha com pormenor , inv . não. 5156 T. Direita . Fronha com pormenor , inv . não. 5160 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Imagens :



Padrões geométricos em fronhas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda . Fronha, inv. não. 11648 T. Centro . Fronha, inv . não. 5156 T. Direita . fronha, inv . não. 5378 Coleção de Trajes e Têxteis do Museu 

Imagens :

Os motivos 

decorativos das 

fronhas são tecidos 

à maneira da 

tapeçaria ou são 

colhidos sobre os 

fios com motivos 

semelhantes aos 

encontrados nas 

toalhas de vigas.



Padrões vegetais e avimorfos em fronhas da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Fronha e detalhe, inv. não. 5218 T. Direita. Fronha e detalhe, inv. não. 5219 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Fotos:



O padrão de cruz nas fronhas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda. Toalha de mão, nº. inv. 6405 T. Centro. Toalha de mão, nº. inv. 6399 T. Direita. Toalha de mão, nº. inv. 6406 
T. Acervo do Museu ASTRA

Fotos



Padrões geométricos em colchas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda. Cobertor, nº. inv. 5204 T. Direta. Pano de lã, nº. inv. 6184 T. Acervo do Museu ASTRA

Fotos: 

Os têxteis de cama eram tecidos em teares de dois ou quatro fustes, sendo o decoro simples, branco, despojado ou com 

motivos xadrezes bicolores.



Padrões geométricos em colchas da coleção do Museu ASTRA

Esquerda. Cobertor, inv. não. 5412 T. Direita. Cobertor, inv. não. 5390 T, Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Fotos: 



Padrões florais e avimorfos em tapetes da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Tapete, inv. não. 9433 T. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Fotos: 



Traje tradicional. Padrões em aventais da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Avental, inv. não. 4271 P. Centro. Avental, inv. nº 2432 P. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA Direita. Cornelia Bodescu, artesã, 
participando da Feira Popular de Artesanato Tradicional, Museu ASTRA 2021. Coleção de Fotografia do Museu ASTRA.

Fotos: 

O traje tradicional é o grupo de tecidos mais importante em que os motivos tecidos atingem o mais alto grau de 

execução. Na decoração das peças de roupa encontramos o equilíbrio entre as restrições da tradição e as influências 

externas, o desejo de uma estética equilibrada, e também a competição entre as jovens pertencentes à mesma 

comunidade.



Traje tradicional. Padrões em aventais da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Avental, inv. não. 3870 P. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA. Direita. Meninas da comunidade de Spermezeu, Condado de Bistrița Năsăud, 
Museu ASTRA 2021. Arquivo de fotos do Museu ASTRA.

Fotos: 



Traje tradicional. Padrões em aventais da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Avental, inv. não. 6447 P. Direita. Avental, inv. não. 6496 P. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA

Fotos: 



Traje tradicional. Padrões em aventais da coleção do Museu 
ASTRA

Esquerda. Avental, inv. não. 4717 P. Coleção de Trajes e Têxteis do Museu ASTRA. Direita. Cintos tecidos, na Feira de Artesãos Tradicionais, Museu 
ASTRA 2021. Arquivo de fotos do Museu ASTRA.

Fotos: 



Traje tradicional. Padrões em bolsas tradicionais da coleção do 
Museu ASTRA

Esquerda. Bolsa, nº. inv. 2652 P. Centro. Bolsa, nº. inv.11586 P. Acervo do Museu ASTRA. Direita. Sacos tecidos, do 
condado de Bistrița Năsăud, na Feira de Artesãos Tradicionais, no Museu ASTRA 2021. Arquivo de fotos do Museu 
ASTRA.

Fotos: 



Motivos e padrões romenos tradicionais em 2021

A Feira dos Artesãos Tradicionais, Museu ASTRA 2021. Arquivo de fotos do Museu ASTRA.

Fotos: 

A arte da tecelagem é continuada hoje por artesãos tradicionais, que a partir de padrões antigos e tradicionais 

criam novas obras de arte valiosas. O Museu ASTRA reúne uma vasta coleção de artefatos e ao mesmo tempo é o 

facilitador de eventos culturais que dão continuidade à arte da tecelagem tradicional.



Motivos e padrões romenos tradicionais em 2021

A Feira dos Artesãos Tradicionais, Museu ASTRA 2021. Foto do Museu ASTRA

Fotos: 


