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EXPERIENŢĂ 
CĂLĂRĂŞEANĂ CU ROST

THE PURPOSE OF THE 
CĂLĂRAȘI EXPERIENCE
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The purpose of the Călărași experience 

The aim of the project is to de-
velop women entrepreneurial 
skills in  folk crafts/carpet 
weaving from the Călărași area. 

The project is implemented by 
the NGO “Muzeul Casa 
Părintească” in cooperation 
with Estonian NGO Center for  
Transboundary Cooperation 
(www.ctcee) and financial 
support from Estonian 
Development Cooperation, 
during August 2018 - 
November 2019.The partners of 
the project pro-vided the 
activities as following:

◊ bark weaving – trainer: Svetlana 
Burlacu;
◊ weaving on horizontal staples –
trainer: Parascovia Pasat; 
◊ the carpet weaved in buttons – 
trainer: Valentina Tașnicenco;
◊ Attending in at least 3 summer 
fairs of craftswomen; 
◊ organizing Masterclasses
◊ organization of Christmas work-
shops
◊ organizing summer fairs in Ca-
larasi in collaboration with local 
entrepreneurs.

In this flyers we presenting the portraits of five popular craft-
women, who maintain the tradition of carpet weaving and the  

other fabrics made of carpet cloth

folk craftswoman
Vălcineţ village 
Călăraşi district

folk craftswoman
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Glodeni district
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Călăraşi district
project coordinator

Prezentăm  în acest pliant portretele a cinci meşteriţe populare, 
care  menţin tradiţia ţesutului covoarelor şi a altor obiecte con-

fecţionte din pânză de covor

Valentina Ursu
1943-2018

meşter popular 
satul Vălcineţ 

raionul Călăraşi
Meșter faur

Parascovia Pasat 
meşter popular 

satul Ustia 
raionul Glodeni

Svetlana Burlacu 
meşter popular 
satul Verejeni 

raionul Teleneşti

Valentina Taşnicenco 
meşter  popular 
oraşul Călăraşi

Tatiana Popa 
meşter popular 
satul Palanca

raionul Călăraşi
coordonatoarea proiectului

Meșter faur

Experiență călărășeană cu rost

Scopul proiectului constă în dez-
voltarea spiritului antreprenorial 
al femeilor care se ocupă de 
meșteșugurile populare din zona 
călărășeană. 

Proiectul este implementat de 
Organizaţia neguvernamentală 
“Muzeul Casa părintească” cu 
sprijinul financiar al Centrului 
de Cooperare Transfrontalieră 
Peipsi din Estonia. Perioada de 
implementare: august 2018 - 
noiembrie 2019. 

Partenerii  proiectului au prevă-
zut activităţi precum urmează:

◊	curs autorizat pentru ţesutul 
scoartelor - formator Svetlana 
Burlacu;
◊ ţesutul la stative orizontale - 
formator Parascovia Pasat;
◊ ţesutul covorului în bumbi - for-
mator Valentina Tașnicenco;
◊ participarea la cel puţin 3 
târguri de vară ale meșterilor 
populari;
◊ organizarea de MasterClass; 
◊ organizarea atelierelor de 
Crăciun;
◊ organizarea târgurilor de vară în 
orașul Călărași în colaborare cu 
antreprenorii locali;
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In the age of globalization, Moldo-
va still has people who preserve 
and promote the ancient occu-
pations of our ancestors. One of 
them was the popular craftswom-
an Valentina Ursu, from the village 
of Vălcineţ, Călăraşi district, in 
the household where the weaving 
reborn and thanks to that, she 
created national costumes and 
with them our artists play on the 
stage even after her death.

Valentina Ursu: "În portul românesc simt  sufletul 
strămoșesc..."

În epoca globalizării, R. Moldova 
mai are, totuşi, oameni care con-
servă şi promovează străvechile 
ocupaţii ale româncelor de 
pretutindeni. Unul dintre aceştia a 
fost  meşterul popular Valentina 
Ursu, din satul Vălcineţ, raionul 
Călăraşi, în gospodăria căreia ţe-
sutul la război a renăscut şi graţie 
căruia, ea a  creat straie naţionale 
cu care  artiştii noştri  joacă  pe 
scenă şi după moartea ei.  

Valentina Ursu/1943-2018/, meşter popular, meșter 
faur, satul Vălcineţ, raionul Călăraşi

Valentina Ursu a decedat în anul 
2018, dar  amintirea despre mâi-
nile ei de aur, despre sufletul lumi-
nous  îl păstrează  mii de oameni 
care au cunoscut-o. Lucrările 
Valentinei Ursu au fost prezentate 
şi apreciate la expoziţii din multe 
ţări ale lumii. O păstrăm  în  amin-
tirile noastre şi  cu acel motou, pe 
care  îi plăcea mereu să-l repetze: 
“Ori vorbeşte cum ţi-e portul, ori te 
poartă cum ţi-e vorba”.

Valentina Ursu died in 2018, but 
thousands of people who knew 
her keep the memory of her 
golden hands, and her luminous 
soul. Valentina Ursu's works have 
been presented and appreciated 
at exhibitions in many countries 
of the world. We keep her in our 
memories with the motto, that she 
always liked to repeat: "Either talk 
as it is your suit, or you behave as 
it is your talk."
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Parascovia Pasat: "Și-n brâu stă fetei prins norocul..."

The ornaments and color of bark woven by Parascovia Pasat 
from Ustia, Glodeni are special. Parascovia Pasat claims to use 
only natural dyes. "Lately, they are very demanding because they 
are natural, ecological, and the people love everything that is 
ecological," says the craftswoman. By using the weaving in hori-
zontal staples technique, she obtains barks and carpets, being a 
pleasant presence at the fairs in Bessarabia and Romania. She 
keeps with holiness in her personal collection many textures 
given as a dowry by her diligent mother.

Ornamentele şi coloritul scoarţelor ţesute de Parascovia Pasat 
din Ustia ,Glodeni sunt  deosebite. Parascovia Pasat susține că 
utilizează doar coloranți naturali. „În ultimul timp sunt foarte 
solicitate deoarece sunt naturale, ecologice, iar lumea iubeşte 
tot ce-i ecologic", spune meşteriţa.  Obţine în stative (razboiul 
de tesut orizontal) scoarţe sau covoare, ţoale, catrinte, fiind 
o prezenţă agreabilă la târgurile din Basarabia şi România. 
Păstrează cu sfinţenie în colecţia personală multe textile daruite 
ca zestre de harnica ei mamă.

Parascovia Pasat - meşter 
popular din satul Ustia, 
raionul Glodeni
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"Manually weaving, from natural processed fi-
bers, with a machine called "war", that is how we 
create the Moldovian carpet that links us to the 
values and traditions of the past. Today, the car-
pet regains its former value through folk crafts-
men, who practice this profession and promote 
their activity, promotes both indigenous tradi-
tions. "

Svetlana Burlacu/1974/, folk craftswoman from 
Verejeni, Teleneşti district

”Țesut manual, din fibre naturale  prelucrate,  la 
o mașinărie numită război, așa se crează cov-
orul moldovenesc, care ne leagă  de valorile
și tradițiile trecutului. Astăzi covorul recapătă
valoarea de altădată prin meșterii populari, care
practică această meserie și care promovându-şi
activitatea,  promovează  și tradițiile  autohtone.”

Svetlana Burlacu/1974/, meşter  popular din 
satul Verejeni, raionul Teleneşti.

Svetlana Lazăr: "Un covor este un poem în culori pe care 
îl scrie pământul"
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Valentina Tașnicenco: "Covorul în bumbi, între valori tradiți-
onale și sursă de venit..."

“În ultimii ani covorul în bumbi, lucrat pe ramă (sau gherghef), este tot 
mai solicitat. Repunerea în circuit a acestei tehnologii aparţine  surorii 
mele, Tatiana Popa (s. Palanca, Călăraşi). Am participat la multe ateliere 
de instruire, astăzi ofer cunoştinţele mele   altor  femei dornice de a 
continua tradiţia neamului nostru. 

În incinta muzeului “Casa părintească”  am reuşit, împreună cu Tatiana, 
să organizăm un Centru meşteşugăresc unde  instruim  chiar şi copiii 
din satul Palanca şi nu numai. Graţie meșterițelor de la Palanca( Marina 
Stetco Ecaterina Botnari), faima covorului în bumbi a ajuns departe 
de hotarele ţării. Covoare ţesute de Tatiana Popa sau de către femeile 
pe care le-a instruit se găsesc în casele din Canada, Israel, Franţa sau 
Italia…”

Valentina Taşnicenco/1945/, meşter popular, oraşul Călăraşi

In the last years, the carpet in buttons, worked on the frame (or embroi-
dery frame), is increasingly demanded. The restarting of this technology 
belongs to my sister, Tatiana Popa (Palanca, Călăraşi). I attended many 
training workshops, today I offer my knowledge to other women willing 
to continue our nations heritage. 

In the hall of "Casa Părintească" museum, we managed to organize a 
craft center together with Tatiana, where we train children in the Palanca 
village and even beyond. Thanks to the craftswomen from Palanca (Ma-
rina Stetco and Ecaterina Botnari), the fame of the carpet in buttons has 
gone far above the borders of the country. Carpets woven by Tatiana 
Popa or by the women she trained are found in the houses of Canada, 
Israel, France or Italy.."
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The challenge in this project is to understand how and in what way the tradition of 
weaving warfare can be revived and how we can now integrate. The way of realization 
could be by uniting the two heads:the traditional art with the contemporary one. On the 
other hand, the implementation of this project is meant to "resurrect" the art of weav-
ing. The project has been opened to the public, which  made it possible to interact with 
popular craftsmen.

The purpose of this project is to help the rural women not only to return to the old craft 
traditions, but afterwards to carry out economic activities that would bring additional 
income. Through the project, cultural and economic ties between Moldova and Estonia 
can be strengthened through participation in different fairs and events involving popu-
lar crafts.

Provocarea în acest proiect constă în faptul de a înţelege în ce formă şi prin ce modal-
ităţi  tradiţia războiului de ţesut poate fi revigorată şi cum o putem integra în prezent. 
Modalitatea de realizare ar putea fi prin unirea celor două capete: arta tradiţională cu 
arta contemporană. Pe de altă parte, prin implementarea acestui  proiect  se  doreşte  
să se «învie» arta  tesutului. În cadrul proiectului s-au organizat   activităţi deschise 
pentru public, prin intermediul cărora s-a făcut posibilă interacţionarea  cu meşterii 
populari. 

Scopul acestui proiect este de a ajuta  femeile din mediul rural  nu numai să revină 
la tradiţiile  meşteşugăreşti  vechi,  dar  să  poată mai apoi să desfăşoare  activităţi 
economice,care  le-ar  aduce venituri suplimentare. Prin realizarea  proiectului se pot 
consolida legăturile  culturale şi economice între Moldova şi Estonia prin participarea la 
târguri şi evenimente care implică  meşteşugurile populare.

Tatiana Popa /1942/, meşter popular, meșter 
faur, satul Palanca, raionul Călăraşi, coordo-
natoarea proiectului

Tatiana Popa: "Experiența călărășeanu susținută de partene-
rii estonieni are viitor!"
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Muzeul "Casa părintească" aduce mulţumiri partenerilor estonieni, ONG "Centrul de 
cooperare transfrontalieră PEIPSI CTC"(www.ctc.ee) pentru sprijinul financiar oferit 

pentru imple-mentarea acestui proiect.

Tatiana Popa
preşedinte AO "Casa Părintească"

s. Palanca, MD 4422
rn. Călăraşi, Republica Moldova

Tel: +373 69457399
www.casaparinteasca.com

casa.parinteasca@gmail.com
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