-

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

-tcJ9Q

din

05:02 .

2008

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
in conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5 ) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 7452/2/18.12.2007 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
in temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN :

Art. 1 ( 1 ) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
• Tezaur •, 22 (douăzeci şi două ) bunuri culturale mobile cu semnificaţie
etnografică ( icoane pe sticlă ), aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului
• Dimitrie Gusti", prevăzute in Anexă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, Colec~i. Garan~i Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Naţional al Satului• Dimitrie Gusti", în vederea punerii lui în aplicare.
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·CLASA RE iN CAT GORIA TEZAUR- ICOANE
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ObsetyaPI ''t~~ ~

(doc~IU)te a'e
· refi o{J

Nr.
crt.

Denumirea
bunului
cultural

Autor(l), atelier,
marcA, şcoalA,
elr1bulre (dupa
caz)

~nt~t.
Titlul sau tema
(da~ eate
cazul)

Material, tehnicii, dimensiuni (eventual dimensiunile su >ortulul) şi alfl parametrl de Identificare
(dup!i caz)

Datare, anul
fabricaţiei

(dupA caz)

.
{'\

~

. {1.1)
lcoanll
sUcili
Nr. lnv. 16

~1 .2)

Atelier.
Zonl/oentru:
Nloula, Cluj

-

:J

IcoanA
atlclll nr.
lnv. 400

Atelier:
Zonllcentru:
Nlcula, Cluj

{1 .3)
"lntAmplnarea
Domnului"

11 .4}
Materiale: sUol!llucratll manual (glajll), negru de fum, ulort tempera, foltll de aur, lemn de
brad
Tehnicii fi unelte: PicturA pe dosul stlclel (.Tn oglindA' , desenat cu peniţe, pictat cu pensula,
loll!i aplicatii; tlllat, ciopli~ fasona~ tmblnare cu pene, lndere Tn eule de fier.
Forma._Pieae : DreptunghiularA, o ples!l compusA din coan!l, ramii şl ,spate•.
Decor : Tema rara In lconogrena romAneascA ca reprE Intii scena primirii, lntAmplnllrll
Domnului la Templu la 2 februarie, dealle 40 de zile d la naştere. IIsus este finut pe
genunchi de Simeon ma'rele preot (aşezat pe 2 aupraf te dreptunghiulara), tn spate fiind loslr
ce aduce turmele pentru a fi secrtncate şi Fecioara Ma a. CromaUce simplA (haine roşii şi
verzi cu brlourialbe), fond albastru cobalt şi maro dep mAnl CaracterlsUce speolfic!i
Icoanelor de Nlcula ~chenar pe 31aturt cu S-uri (culcat ) albe pe fond maro ~ roşcat Pe un
colţ al chenarulul se Iasii. o perdea {draperie) albii ou b lourl gri. CaracterlsUcl: decor sumar,
contururile puse fn evidenţA de linii gri; ochii: arce de c ro cu pune~ pAr negru. Iosif şi IIsus desculll. Conform ermlnlllor din lcoenllllpsesc: biseriCI mase cu acoperllmantul, clldelnlţa şi
Proroc \a Ana cu sulul cu slovele. ,Acest prunc fAcut-o oorul şi pamantur
Cromatica : albastru - cobalt (fond), maro, alb, roşu, v rde, negru, gri.
Dimensiuni: T=rama 1 6 cm L~31 cm 1=26 cm a=rama 3cm
"Masa Raiului" Materiale: sUolli, culori tempera, lemn de brad.
TehnicA ti unelte : Desenat au peniţe şi pensule, plct tIn tehnica lnversll ~ .rn oglindi!",
pictat cu pensule;. tAiat; clopllţ scoblţ Imbina re au pen şi eule.
Forma._Piese: Dreptunghiulara; o piesA oompusll din oanll, ramil şi epate la looanll.
Decor: Suprafaţa Icoanei este !mpAr~tll rn 5 rombur1 ş 4 tr1unghlur1 prin benzi colorate late
compuse din linii late rosii mllmlnlte de benzllnauste arzi. lnterseetla benzilor colorate este

<'"_.. stare~ ~ ,..q

os~Ne~J

ca
li~ ·
speclăTe+
prezenta
aemnliturllor,
lnscr1pflon!irllor,
mărcilor ş . a. )

(1 .6)
2f2

sec.

XVIII

(1 .6)
Stare de
conservare:
saUsfllolltoare

....
1/4seo. XIX

Stare de
conservare:
foarte bunA
Inscripţii: IC .XC
- pe aureola lui
IIsus.

1

1

1

·1

•• 1

t
o

1

1

acoperit! de flori mari roşU cu alb şi grena. Acelaşi t1p ~7 floare se găseşte f,l Tn rombul
central. Tn cele 4 trlunghluri se gllsesc cne 3 frunze ori ntate spre exterior. n cele 4 romburi
se gllsesc cel ce Iau loc la Masa raiului: Fecioara cu Pruncul (dreapta sus), IC-XC (stânga
sus), Sf. Nicolae (In dreapta jos) şi Sf. Paraschlva (In *nga jos). Maica cu pruncul: Melea
de tip Hodighltrla (cAIAuzitoarea), cu pruncul IIsus Tn b ţe (Emanuel); ICXC cu globul In
dreapta, cu stânga binecuvanteazA. Sf. Nicolae cu Eva ghella In mana dreaptA poarta
coroanA; Sf. Paraschlva ţine crucea şi ramura- Insemnele specifice.
Cromatica: fond: galben, bleu, roşu, alb, verde,alb, albastru, galben, negru, maro
Dimensiuni: !=rama -1cm L=31 5 cm 1=25 cm g=rama. 2 Sem
Materiale: glajA ("sticlA trasA la mană"), vopsele, Han~, (clei de oase, ulei de In), solu~l de
fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou), folţll de aur, lemh de brad.
Tehnicii şi unelte: PicturA tempera pe dosul sticle! (In
oglindi!), contururi trase cu peniţe, pictat cu pensula; fota aplicatA; rama· tăiat. geluit,
Tmblnare cu pene.
Forma_ Piese: DreptunghiularA; o piesA compusă din: lcturA, ramă, capac.
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IV

Icoana
sticlA
nr. lnv
1212

Atelier:
ZonA/centru:
Nlcula

"Masa Raiului"

T"'

3/4 sec. XIX

-şatisfl!~~re1. );
~rw!
""' \ '

de!$~
lnsorlp ii: asa
Raiului- Tn
rombul central

"""'"
"M"'
"'"'"."''
··-·- priotr-"" "'"'ce esc, Maria
p• •••cu
"""''
"'"'"
'"'
4 romburt
Tn care
sunt
pruncul
IIsus•P"I'"'
In
lnscrlşl partlcipan~lla ospăţul

1, _

ro.!.

lcoanli pe
sticlA
nr. lnv.
2641

Autor: Simion
Poenaru
Atelier:
ZonA/centru:
Laz, Valea

"Cina cea de
tainll"

Sebeşulul

braţe

(Tn dreapta), Iisus Tn stânga, Sf. Nicolae (dreapta jos) ş Sf. Paraschlva (stanga jos).
Romburile sunt conturata de benzi Tmpodoblte cu eate rozetA In punctele de lncruclşare .
Rombul central include un motiv geometric: steaua In cinci colţuri Inscrisi! In 2 cercuri
concentrice, cercul extenor are de jur-Imprejur semlceryurt. Desen neglijent, de o mana
neexperimentat!; feţele cu ochi de o jumAtate de punct cu o linie deasupra. Hainele au
faldurile marcate doar de tuş negru şi pete mari de cutre.
Cromatica: albastru - gri (fondul romburilor cu sfin~). aron (fondul jumlltAţllo r de romburl),
roşu, alb, verde,
negru, auriu (fondul rombulul cenral, sabia şi crucea Sf, Paraschlva).
.
Dimensiuni: T=1 5 cm L=32 cm 1=28 om a=rama 3
Materiale: SticlA, culori tempera, folţli de aur, lemn
TehnicA şi unelte: PicturA pe dosul sticle! In tehnica In ogllnd!l; pictat cu pensula; folţll
aplicatA; ti! lat. ciopli~ fasonat; lmblnare cu pene.
~
Forma_Piese: DreptunghiularA, o piesA compusA din 1 oan!l, ramii şi dos.
Decor: Icoana reprezinti! masa luatA de IIsus Hristos l~preunil cu ucenicii, Tn seara dinaintea
rAstlgnlrU. Conform ermlnlllor scena reprazlnUi masa cu bucate (o canli de vin şi un pahar) la
care stA Hristos şi apostolii. Tn stanga lui Iisus sUl Ioan ~lecat cu capul pe Inima lui IIsus. Iuda
nu stA la dreapta lui IIsus ci Intr-un plan mal apropiat, ţlntlnd fn mana punga cu argln~ .
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1/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Colţ spart
lnscrip~i· Cina
cea de tainA - cu
alb Tn Interiorul

214 sec. XIX

stare de
conservare·
foarte bunii

""""'i''"· "

Autorul
• '""'"'' '""' '"'" Sp" o "'"''"' totorlo~l, !o opototo
ono o
arcadA cu ferestre şi motive geometrice: puncte, zig - z g, opturi. Pe fondul albastru Inchis se
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lcoan!l pe
sticlă

nr. lnv.

2644

A utor: Simion
Zugravu
Atelier:
ZonA/centru:
Laz, Valea
Sebeşulul

,Sf. Nicolae•

disting "flori" din puncte albe şi steluţe. Un chenar pe 3 aturi prezintă pe fond galben "lanr şi
2 flori mari cu lAmpi ce ata mA pAnA la capetele sfin~llo Brlcuri albe şi flori din puncte
decoreaz!l fmbrAcămlntea.
Cromatica: Fond albastru şi galben; roşu, verde, gri, ~~Z. bej, galben, auriu
Dim ensiuni: T=2 5 om L=52 5 cm 1=46 7 om g=rama 5, cm
Materiale: glajA (sticlA de manufacturA), culori de pAmtlJl!, foiţA arglntle
Tehnicii şi unelte: Picturii pe dosul stlclelln tehnica ,IJ oglindA', pictat cu pensula, fondul
aplicat pe ,zemurl' din folie erglntle; Ullat, ciopli~ scoblt lmblnare cu pene.
Forma_Piese: DreptunghiularA; o plesil compusi! din: lpoanil, ram!l şi spate la IcoanA.
Deco r: Icoana nreprezintA pe Sf. Nicolae (sf sec. 2-~ 342 d. HR.)- Sfant Ierarh sArbatorit
la 6 decembrie. Sfântul este aşezat pe un tron bogat or amentat. blnecuvanteazA cu dreapta
şi cu stanga sprijină Evanghelia. Stiharul verde este a perit de sacos In tonuri de galben.
Epitrahilul {patraflrul) brodat cu motivul crucii şi serafim Lipseşte bedemlţa N1colae este
blltriln cu barba rotundA.11 poarta pe cap mitrA care de$parte in 2 aureola La dreapta

1
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IcoanA pe
sticlA
nr lnv.
2646

Autor:
Atelier:
ZonA/centru:

•sf Constantin
şt Elena•

lernuţeni

~

~

Icoana pe
sticla
nr lnv.
2811

Autor:
Atelier:
Zon A/centru:
Laz, Valea

"Sfântul Ioan
Botezttorul şi
Sfântul
Haralamble"

Sebeşulul

1'-8

IcoanA pe
sticlA
nr. inv
4492

Autor: Savu
Moga
Atelier:
ZonA/centru:
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltulul

"Invierea lui
IIsus•

sfântului, In dreptul aureolelllsus Hristos T1 Intinde Evanghelia; la stanga lui sta Maica
Domnului care Il Intinde un omofor. Desen elaborat cu foarte multe detalii ornamentale:
puncte; lanţ nori; stelute ChenarullncadreazA Icoana pe trei laturi; rama vopsitA In douA
culori (maro şi bleumarin) cu flori realizate din puncte albe.
Cromatica: fond: arglntlu, gAlbui, verde, ceru, roşu , maro, gri
Dimensiuni: 1=2 cm L=48 5 cm 1=41 5 cmg=rama 5 3 cm
Materiale: sticlA, culori tempera; foitA de aur, tuş, lem!1de brad .
TehnicA şi unelte: Pictura pe dosul stlclelln tehnica .1 oglindA", contururi cu tuş Tn penlţll;
pictat cu pensula; tAiat, cioplit, scobit, lmblnare cu pene.
Forma_Piese: Dreptunghiulara; o piesA compusA din: IcoanA, ramii şi spate la icoanA.
Decor: Icoana nreprezintA pe Sf. ImpAre~ Constantin şi 8ena sus~nfnd crucea, Stanta cruce
descoperita de Elena şi Tniilţata pe "locul C!lpiiţânll" (GOlgota). Cel doi sfin~ ImbrAcati cu
veşminte lmp!llilteşti poartA coroane; ambele aureole lipsesc, dar sunt suplinita de fondul
auriu. In mâini poarta sceptre Tmpllrăteşti. P!lmântul es~e sugerat de Unii curbe de tuş şi
colorat In verde. Intreaga scena este Incadrati! pe trell turl de chenar albastru cu •zale" albe
Mantiile cu coroanele sunt ornamentale cu nori (centru- verde, Inconjurat de puncte albe).
Proporţii cap-trup- lla 7 de la talie In jos (5 din 7). S!l~tori~ In religia ortodolCA la 21 mal.
Cromatica: fond auriu; alb, verde, albastru; ornament • cărămiziu, albastru, verde, alb, gri,
negru, maro.
Dimensiuni: 1=3 5 cm L=45 cm g=rama 3 5 cm
Materiale: "Giaja" (sticlA lucrată manual), culori tempera. hârtie arglntată, lemn de brad.
Tehnici şi unelte: Plctulil pe dosul sticlei In tehnica ,1) oglindA", desenat cu pana de gasca;
pictat cu pensula, foiţa aplicata, tillat, cioplit, scoblt, fasonat, Tmbinare cu pene şi cuie
Forma_ Piese: DreptunghiularA; o piesA compusA din. ib,ana, ramA şi spate la IcoanA
Decor: Icoana nreprezintA pe Sf. Ioan BotezAtorul si Sl Haralembie: Sf. Ioan cu aripi apare
ImbrAcat Intr-o blanA din pilr de câmiiA prinsă cu o cing toare, peste ea poartA o mantie, cu
dreapta binecuvânteazA şi cu stânga sus~ne crucea şi n sul cu lnscrlp~e. La picioarele lui,
pe o tlpsle, capul tAiat sugerAnd martiriul sl!u Sf. Haraldmble la stânga lui Ioan, este
ImbrAcat In haine bogat ornamentata de arhloren. Cu d~eapta blnecuvânteazA şi cu stânga
strânge le piept Evanghelia. Aureole duble cu roşu In 11oc pentru a face dlstlnc~a dintre
fond şi aureolll Chenar llfplu pe 4 laturi: 1) Tn Interior- oşu cu V- uri albe, la mijloc arglntiu
cu frunzuliţe (verzi şi galben auriu) alternate cromatic; la 8lCierior albastru Inchis cu linii albe.
Brlouri albe şi negre
Cromatica: fond arglntlu; verde, maron, bleu, roz, negry
Dimensiuni: 1=2 5 cm L=43 cm 1=37 7 cm g=rama 4 7 em
Materiale: sticlA ,glajil'; culori tempera, ou, foitA arglntată, lemn de brad.
Tehnic A şi unelte: Picturii pe dosul sticle! In tehnica .rn oglindi!"; desenat cu pana, pictat cu
pensula, foiţll aplicată, tAiat, cioplit, scob!t, fasonat, lmb~nare cu pene şi eule
Forma_ Piese: Dreptunghlularl!, o piesA compusa din. lrana, ramA şi spate la rama
Decor: TemA ce combini! dou!l scene biblice şi anume nvlerea şi lnAiţarea lui IIsus Astfel
Iisus păşind pe nori, binecuvanteazl! cu dreapta şi In st nga ~ne o Ramurii cu cruce. La
dreapta lui un Inger se roagă stAnd pe capacul pietrei dp mormânt Sub Iisus ostaşii, cu sllbll
şiiAnci: unul ~nAnd sabia ridicatA, cailalp dormind. La sh'lnga lor, aducAtoarele de mir venind
cu uleluri sfinte Pe laturile lungl, borduri cu flori mari, frunza, cercuri argintii pe fond verde
desplirţite da Icoana prin linii paralele. IIsus are aureoll!~cruclformll. Fond zemuri glllbu1 şi
foiţA aplicatA; nori - roşii şi verz1 la fel şi da lele din faţa p etrll de mormânt
Cromatica: fond· gAlbui - arglntiu; roşu, verde, alb, roz. maro, argintiu
Dimensiuni: !=3 cm L=43 cm 1=36 5 cm g=rama 5
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3/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
bunA
Inscripţii : Cap
IOAN; Cap: M
(pe fondul
deasupra
aureolelor)

1864

Stare de
conservare:
foarte bunii

9
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Icoana pe
sticla
nr. lnv.
4493

'

IT"\.
10 Icoana pe

\_/

stlclll
nr.lnv.
17967

Autor: Savu
Moga
Atelier:
Zonilcentru :
Laz, Valea

"Sfinţii

lmpllra\1
Constantin şi
Elena"

Sebeşulul

Autor: Ion
Moraru
Atelier:
Zonll/centru:

"Sfântul
Nicolae"

Săllşte,

scănduri.

M!irginimea
Sibiului

IcoanA pe
sticla
nr. inv.
19657

Autor: Matei
Ţlmforea

Atelier:
Zon i/centru:
Cârţlşoara,

Ţara

Ollulul

314 sec. XIX
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3/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
bunii

1883

Stare de
conservare:
foarte bunA

!

Decor: Icoana nreprezintA pe Sfântul Nicolae arhiereu stând pe tron, cu dreapta

ofto o'"'""'"'" ollA

· ?\

()

"l

Materiale: Sllclil, culori tempera, ou, folţ! argintat!, lemn de brad.
Tehnicii şi unelte: Pictura pe dosul stlclelln tehnica
oglindi!", desenat cu peniţa, pictat cu
pensula, foitA aplicata; tlllat, cioplit, fasona~ lmbinete c pene.
Forma_ Piese: Dreptunghiulara; o piesA compusi! din: oanll, rama şi spate la rama.
Decor: Sfinţii lmp!iraţl Constantin şi mama sa Elena sTinA crucea pe care a fost rtistlgnlt
Iisus, pierduta şi gasita de el. Scena este dominata de ruce sprijinită de pamânl Braţele
crucii, treflate, cuprind Intre ele frunze mari. In dreapta rucU este Elena, de fapt copierea
Icoanei, după lzvod s-a făcut Invers, astfel deasupra lnscrlp~a nnumeşte pe Constantin.
Mâinile ce nu sprijinA crucea nu poartă nimic (lipsa lnsl!lllnelor puterii). Aureole complete,
coroane pe cap. Chenar pe 31aturi, simplu (albastru), l~tura superioarA prezentând
semicercuri ce sugerează falduri. Spre exteriorul chena ului- benzi oblice de culoare
alternate. Pllmântul sugerat de semlcercurl diferit colo~te.
Cromatica: fond: arglnlfu, albastru Tnchls, verde, glllbu negru, roşu
Di mensiuni: 1=2 5 cm L=45 cm 1=39 7 cm g=rama 6 cm
Materiale: .Giajll" (sticla trasa la mănll), vopsele, llanp tţet, albuş de ou, fiere de bou), lemn
de brad, foiţ! de aur.
Tehnicii şi unelte: Picturii tempera pe dosul sticle!, co tur tras cu peniţe duplllzvod, pictat
cu pensula, folţ! aplicata; rama: taiat, geluit, lmblnare c~ pene, pictat.
Forma_Piese: DreptunghiularA; o piesA compusi! din: geam pictat, rama, capac din trei

"Sfântul
Nicolae"

blooouvăort- ~ '"'"''' •p~loA EwoghoHo. Do o f ' şi do
oolo
trei fete sărace (Tn stânga) şi tatAl acestora (In dreapta) to~ cu mâinile la piept. Aureola este ·
Intrerupta de coroană având Tn stânga şlln dreapta, In drata In dreptunghi, - Inscripţia.
Tntreaga scenA este blnecuvantată de IIsus şi Marta. Tr nul, coroanele, brodertlle sunt
desenate neglijent, migala desenului a fost Tnlocultli pri tr"<> tesAturA de linii care nu mal
reaspectă forma. Coloritul pe tonuri fnchlse. Ochii- punct negru cu trelllnil deasupra, roşu In
obraji, umbre cu bejuri şi griuri. Rama a fost plctat!i cu ~ori mari (trandafiri) unite fn ghlrlandi!,
prin frunze.
Cromatica: Fond bleu-gri, roşu In degrada, mov, alba,ru Prusia, verde de China, alb, gri,
bej, auriu (aureole, tron, evanghelie, haine).
Dimensiuni: 1=2 cm L=51 cm 1=46 cm g=rama 5 5 cm
Materiale: sticlă prelucrati! manual (glajă), culori temp~a, lian~ (fiere de bou, clei de oase,
oţet), foita de aur, lemn de brad, cuie de fier. Tehnici! ş unelte : PicturA pe dosul stlclel Tn

lehnloa ·'" ogllnd'"· d""''' '" penl~: pldat '" peno;t;\i '~"'ta:

"'"· dopl~ ~oonot

Tmblnare .cu pene"; cuie de fier.
Tebnkil şlnnelte : Picturii pe dosul sticJei in tehnica .,in o
, desenat cu penija; pictat cu pensula,
foililaplicatll; llliat, cioplit, fasOilllt, imbinare ,.cu pene"; cuie fier.
Fo rm a_ Piese: DreptunghiularA; o piesă compusA din: ICoanA, ramii şi spate la ramă.
Decor: Scena iconografic!i reprezinta pe Sf. Nicolae .ntare arhlereu•; aşezat pe tron. De o
parte şi de alta a tronului, In nori, Fecioara Maria şi IIsus Crlstos. La baze tronului, In dreapta,
.cele trei fete sarace• şi, In stanga, .TatAl"; Sf. Nicolae este supradimensionat In relape cu
celelalte personaje. Desen cu tuş subpre CromaticA v~in tonuri calde. Tn locul chenarulul
tije lungi dispuse Tn formă de rujll.
caracteristic autorului, scena este Inconjurata de nori
Pământul este sugerat de linii cu tuşe de culoare alternyte ritmic. Fondul albastru deschis are
jocuri de Intensitate.
Cromatica: fond: albastru
Dimensiuni: 1=2,5 cm L=54 cm 1=48,5 cm g=rama 5 cm
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IcoanA pe
sticlA
nr. lnv
22743

Autor.
Atelier:
ZonA/centru:
Nlcula

Autor:
Atelier:
ZonA/centru:
Nlcula

.Punerea In
mormAnr

• Maica
Domnului cu
pruncul"

....-=..

Materiale: stidii lucrată manual (glajil), culori tempera 1 han~ 4/4 secol XVIII (clei de oase,
oţet, albuş de ou), foiţA de aur, lemn de brad, eule de fier
TehnicA şi unelte: Pictură pe dosul sticlelln tehnica '1 oglindA"; desenat cu pana, pictat cu
pensula; folţAapllcatii; tAiat, doplil, scoblt, fasonat, Tmb nare cu "pene" şi eule de fier (ciocan,
rindea); Incheiat
Forma_Piese: DreptunghiularA; o piesa compusa din· coana, ramă şl"dos" (spate la ramii)
Deoor: Icoana reprezinta scena punerii In mormant a 1 lllsus; 2 apostoli ~n llnţollulla cap şi
la pldoare. Maria, In plan central, e InconjuratA (In plar secund) de femeile sfinte. Scena este
slmpllflcatii faţA de ermlnll (lipsesc Ingerii şi cellal~ apo loii), !n mare parte datoritA
dimensiunilor reduse ale icoanelor nlculene. Scena est~ strAjuitA de o lmens6 cruce roşie
(simbolul morţii lui IIsus). La colţuri şlla partea InferioarA faldurl de draperll. Fondul blcolor.
Specificitatea centrului: desen, cromatlcii (plgmente) speciflcii- maron, albastru, ocru. Rama
vopsitA Tn 2 culori.
Cromatica: ocru, albastru Inchis, maron, roşu, alb, ver~a. negru, auriu
Dimensiuni: 1=1,3 cm L=30,5 cm 1=25,5 cm g=rama 3 c:m

4/4 sec.
XVIII

Materiale: SticlA lucratii manual (glajA); culori temperatllan~ (fiere de bou, oţet, ou); brad.
Tehnicii şi unelte: PicturA pe dosul stidel (tehnica "In oglindA"); desenat cu pana; plct.at cu
pensula; tA laţ clopliţ fasonaţ Tmblnare cu pene şi eule de fier.
Forma_Piese: DreptunghiularA, o plasa compusa dln:)coana, ramii, "dos" la rama (spate).
Decor: TemA riispAndltA In Iconografia pe sticla, stilul e abordare dovedeşte un izvor de
factură catolicA (probabil slovac). Abaterile de la lcono ratia ortodoxA: pruncullnfaşat stA

112 sec. XIX
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Icoana pe
sticlA
nr. lnv.
24961

Autor.
Atelier:
Zon ă/centru :
Şchell
Braşovului,
Ţara Barsel

"Stantul
Nicolae"

rAmas numai bordura (zim~l dispuşi ca o dlademă pe p). Influenţa catolica se
demonstreazA şi prin "flAcările" care les din Inima Mari 1. Apartenenţa la centrul de la Nlcula
şlla "ortodoxlsm": cele trei stele de pe maforfon. Scen este Tncadrata de o "ruj!! " de
trandafiri, care Imparte fondul In două spapl colorate dt(erit; culoarea (plgmen~l) specllicl
Nlculel.
Cromatica: ocru şi maro (fonduri); roşu , alb, negru.
Dimensiuni: T=4 5 cm L=31 cm 1=26,5 cm g=rama 3 C!fl
Materfale: stiei!!, vopsele, Jlan~ (ulei de In, clei de oase): soluţii de fixare (oţet, albuş de ou,
fiere de bou), lemn.
Tehnicii t i unelte: Picturii Tn tempera pe spatele- "do~ul" stlclel cu "şablonul". Se trag
contururile cu negru, se "urzesc" figurile, se scriu litere~ bisericeşti, se face despllrţAmAntul
hainelor, "faldurlle", umbrlrea şi umplerea suprafeţelor onturete. DupA uscare, "se pune
fondul şi folţa aurle" Unelte: pensule şi "lzvod" (şablon .
Forma_Piese: DreptunghiularA- sticlA pictata şi reml! .~ama originalA a fost Tnlocuitll.
Actuala ramii este lucrată din şipcullţe cu profilul semlr tund. "Capacul" -o bucată de carton
peste care a fost lipitA hârtie alb!!
Decor: Pe a)(a central-vertlcalii a compoziţiei şi ocup!ll')d aproape Tntreaga suprafaţă a
Icoanei este reprezentat Stantul Nicolae In costum de ~lscop; o camaşll roşie cu gulerul
aurit şi decorat cu S-uri Tnhllnţuite, tunică cu maneci Iar i, tot roşie, decorat!! şlla manşete şi
la poalA tot cu S-uri pe fond auri~ un epitrahil maron cu patru crud mari negre, Iar poala
tunlcli, o patA albastrA cu faldurlle punctate simetric de inll negre şi albe. Pe cap poarta
"mitra" episcopalA cu calotă roşie decoratii cu rozete n ~re şi cu montura aurie cu S-uri
Tnliintute imprejurul capului "nlmbul sanctlficărir'. Pers najul este surprins stiind pe un lllt.

3/4 sec. XIX
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Atelier:
Zonălcentru :

'Maica
Domnului cu
Pruncul'

Şchell
Braşovului,
Ţara

Barsel

r~".

1\J

IcoanA pe
sticlA
nr. inv.
26007

Autor:
Atelier:
Zon ălcentru :

'Maica
Domnului
TndureratA'

V

'l"""'

LancrAm,
Valea

cu
P""'"''· vo"'
cu ""'"''' '""'"ţ
doOII,din 1 oanA (sticlA)
P""şişicapac
"''"da
IiM, lavop••
Forma_Plese:
DreptunghiularA,
o piesl!tllat,
compusA
(dos)
rama

Sebeşului

Decor: Scena o reprezintA pe Fecloara Maria lndurerat cu chipul trist şi mi!inlle Tmpreunate
a rugAciune. Maforionul negru are marginile cu broderil ~e aur. IIsus Hristos este pe crucea
de dimensiuni miel, cu trupul deformat, simbol al durerii Malcn Sale. campul este compus cu
flori realizate din puncte albe. Trei medelloane (Hori, stll~ate au tnscrise In ele Insemnele
canonice). Aureola este Tntrepiltrunsil de raze altematefromatlc In grupuri de triunghi uri.
Rama vopsită rn două culori cu motive pictate (puncte).
Cromatica: albastru, negru, alb, verde, maro, grena, a~riu
Dimensiuni: 1rama=5 cm L=61 cm 1=48 cm g=3 cm
Materiale: "Giaji!" - sticlă trasi! la mână, culori temperal oţet, clei de oase, fiere de bou, ulei
de In, foiţă de aur, lemn, eule.
Tehn icii ti unelte: Picturii pe dosul stlclei In tehnica '1n oglindA"; desenat cu peniţa, pictat cu
pensula, folţli aplicată; tAiat, cioplit, fasona~ fmbinare o~ pene şi eule
Forma_Piese: DreptunghiularA, o ples!i compusA din; 1 oana, ramii şi "dos" la rama
Decor: Personajul principal "Maica lndureratA" domlnil~cena In partea dreaptA jos este
zugrAvitA scena rilstignirll asupra direia este Indreptat privirea Maicfl Domnului. Fundalul
rilstlgnirii este construit dintr-o porpune vlllurltll (pAman~ul) şi norfl lnvoibura~ Crucea roşie cu
puncte albe. Maica Domnului cu palmele Impreunate a rugA, frAmantare şi durere, are capul
plecat. faţa oval!!, cu pielea rozl! cu uşoare umbre de brun.Gura marcati! cu roşu. Maforionul
negru ara marginile cu borduri! aurie, are cliptuşeala verde. Bricuri albe, roşii, maro. CAmaşa
se vede la gat (roşie). La partea superioara, douil medalioana susţin Inscripţiile Pe campul
albastru - stele albe
Cromat ica: albastru, negru, roşu, ocru, bej, maro, bleu, verde, auriu
Dimensiuni: L=52,5 cm 1=46 3 cm g=3 cm (tArii ramă)

(\
IcoanA pe
stlclli
nr lnv
34233
(86651)

de-o parte şi de alta a capului apar douA capete de lngfri cu aripi galbene, pe câte un grup
de nori pastelaţl. Icoana are pe latura stânga trei mari pete de culoare sugerând fragmente
de motiVe florale; In partea dreaptA numai douA
Cromatica: Roşu, galben, albastru, verde, maron, alb, gri, auriu
Dimensiuni: 1=41 5 cm 1=37 3 cm a=2 cm (cu rama)
Materiale: SticlA lucrată manual (glajă); culori tempera~ lianţ "Maica Domnului(albuş de ou,
otet. fiere de bou); foiţă de aur aplicata; lemn de brad; ~ula de fier.
TehnicA şi unelte: Pictură tempera pe dosul sticlei (tetica In ,oglindă'), desenat cu peniţa;
pictat cu pensula; foiţă aplicatii; tlliat, cioplit, fasonaţ 1 binat cu pene şi eule de fier.
Forma_Piese: Tradiponalli; o piesă compusA din: lcoa(.lli, ramii, spate la ramă.
Decor: Icoana o reprezinta pe Maica Domnului cu prun~l. TemA frecventA tn Şchel apare
sub formA neobişnuită a mamei aiAptAndu-şl pruncul, b at drapat!! In maforion roşu cu o
coroană purtati! de Ingeri. Figurile personajelor sunt mari, aduse Tn prim plan: fondul
suprasaturat de elemente decorative fnscrlse In orice syprafaţli, cât de micA, ri!mas!l libera·
flori diverse roşii, stele albe şi roşH, draperil. Stridenta ~omatlcli şi motlvlstlca este stlnsi! de
spa~ul ocupat de personaje. Scena este Incadrata pe el laturi de un chenar Ingust (motive
geometrice- semicercuri, linii, arce de cerc). Icoana esie ,pe dos·: Iisus este sus~nut pe
mana dreaptă (lzvodul nu a fost pus pe dos). Tngeril su pn câte un cerc alb cu insemnele
Maica Domnulullnversate, deasupra Tngerulul din drea~ta Intr-un dreptunghi alb.
Cromatica: fond albastru; roş u, albastru, verde, negru, maro, auriu.
Dimensiuni: !=rama 6 5 cm L=89 5 cm 1=64 7 cm a=3 cm
Materiale: ,Giajli' (sticlA trasi! la mana), vopsele, llan~ ulei de In, soluPI de fixare (oţet, albuş
de ou, fiere de bou), lemn, folţa de aur
Tehnicii f i unelte: Pictura tempera pe dosul stlclei (tehnica Tn oglindA'), desenat (contururi)

Autor: Tamaş
Petru
Atelier:
Zonii/centru:
FAgAraş, Ţara

Oltulul
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Icoană pe
sticlA
nr. lnv.
38784
(91218)

Autor: Tamaş
Petru
Atelier:
ZonA/centru :

'TAierea
capului Sf.
Ioan
BotezAtorui'

Fllgllraş, Ţara

Oltului
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IcoanA pe
sticlă

nr. inv.
38853
(91287)
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Icoana pe
stlcl!l
nr.lnv.
38882
(91296)

Autor: Savu
Moga (18161899)
Atelier:
Zonllcentru:
Arpaşu de Sus,
Ţara Ottului

·stanta
Treime'

Autor: Savu
Moga (18161899)
Atelier:
Zonilcentru:
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltulul

'Sf. Gheorghe
şi SMntul
Teodor Tlron•

Autor: Savu
Moga (18161899)
Atelier:
ZonA/centru:
Arpaşu de Sus

'Punerea In
mor.mlnt•

1

21

IcoanA pe
sticlA
nr lnv.
38865
(91299)

Materiale: SticlA prelucrati! manual (glajil), llanţi (o~et, albuş de ou, fiere de bou), lemn de
brad; cu1e de fier.
TehnicA şi unelte: Picturii pe dosul sticle! In tehnica (1n oglindA'), pictat cu pensula, desenat
cu pana tăiaţ cioplit, fasonat, lmblnare cu pene şi eule de fier.
Fonna_Pie se: DreptunghiularA, o piesă compusa din lboană, ramA şl spate de ramă (dos)
Decor: Icoana reprezintA scena tAierii capului Sfantul% Ioan Botezătorul (sărbiltorită in
bisericii la 29 august). fnchls de Irod lui Ioan Botezllto 11 se tale capul la cerea Salomeel.
Icoana prezintA un soldat care a tăiat capul lui Ioan şi 11 tine de pAr; In _partea stilngA a Icoanei
in acelaşi plan, Salomeea ţine o tlpsie cu capul lui Ioan aşezat pa ea In fapt ne este
prezentaU! o naraţiune a scenei biblice Deaupra şi In sptaele celor douil scene este desenat
palatul. Pilm!lntul este redat prin altemarea benzilor de culoare (verde şi maro) pe care
sugereazi! Iarba prin arce de cerc albe şi negre. Fond~ verde cu stele albe şi roşii; la
marginea superioarA sunt dispuse pe toatA lăţimea fel uri de draperie.
Cromatic a: Verde, maro, albastru, negru, alb, galben.j
Dimensiuni: !=rama 5 cm L=71 cm 1=61 6 cm g=28 cn
Materiale: sticll! lucrati! manual; llanp (clei de oase, fie e de bou, otet, albuş de ou); lemn de
brad, eule de fier.
nr. lnv. 38853
28
TehnicA şi unelte: Picturii pe dosul sticle! In tehnica "fll oglindi!"; desenat cu penlta: pictat cu
pensula, tA laţ fasonat; Trnblnare cu pene şi eule de fier·
Forma_Piese: DreptunghiularA: o piesA compusA din: IcoanA, ramA şl "dos" ia ramii (spate).
Decor : Icoana reprezintA scena Sfintei Treimi (Dumnezeu TatAl, Iisus Hristos şi Sfantul Duh
reprezentat de un porumbel Inconjurat de raze). Dum*eu TatAl şi IIsus sunt aşeza~ pe
tronuri din nori, la picioarele lor o bisericA cu turtâ. Du nezeu line In mAna stangl! sceptrul,
cu dreapta blnecuvanteazA. IIsus la dreapta tatii lui sprl nil cu mana dreaptă crucea ri!stignlril.
Aureolele sunt fnconjurate de raze. Sfântul Duh este ln,conjurat de şase serafimi Intreaga
scenil este IncadratA de chenar pe patru laturi. Laturile lungi, borduri! de romburi In lant cu
marginile dublate şi alternate cromatic, mArginit spre centru de linii duble (linii verticale
"funie") Pe laturile scurte, chenarul este mArginit de a~eleaşlllnll duble, sunt decorate cu
"solzi" la partea superioarA şllnscriplll şi datarea la pa ea InferioarA; spre câmp, chenarul
este decorat cu motive baroce (semlcercurl şi linii paral.ele)
Cromatica: ocru şi roşu (fond); alb, grt, roşu, verde, albastru, maro, auriu, negru
Dimensi uni: L=47 6 cm 1=42 cm g=2 5 cm (flirll ramii),
Materiale: Stlclll prelucrati! manual (glajll); llanp (oţet, albuş de ou, clei de oase, fiere de
bou), lemn de brad, cuie de fier, culori tempera, folţl! d~ aur.
TehnicA şi unelte: Picturi! pe dosul stlclelln tehnica .r oglindA' , pictat cu pensula, desenat
cu pana, folţA de aur, li!iat, cioplit, fasonat. Imbina re cu pene şi eule de fier.
Fonna_Piese: Dreptunghiulara, o plasa compusa din IcoanA; ramii şi spate da rama (dos).
Decor: Icoana nprezinta pe sfinpt mlliatri Theodor Tlron şi Gheorghe omorAnd balauri; scena
este lncadrat111 de un chenar lat cu linii oblice din tuş şi alternate cromatic (alb, roşu);
pi!mantul reda! prin fond da culoare- ocru şi tuşe de c41oare roşie. Desenul mlnupos şi
brlcurile sunt realizate de mana unul artist, fondul albastru ultramarin
cu stele albe specifice Ţt!rli Oltului
Cromatica: fond albastru, roşu, verde, alb, negru
Dimensiuni: L=55 cm 1=50 cm g=3 cm rama 5 5 cm
Materiale: sticlA prelucratli manual (glajA); llanp (otet, albuş de ou, clei de oase, fiere de
bou), lemn de brad, tempera, foitA de aur
1
Tehnici şi unelte: Picturi! pe stlclll In tehnica ,Tn ogll~d!l' , pictat cu pensula, desenat cu
penlta. foitA aplicatii, tlllat, cioplit, fasonaţ lmbinare cu pene şi eule de fier
Forma_ Piese: DreptunghiularA, o ples! compusA din :Joan!l; ramii şi spate de ramii.
Decor: Scena centralA lnfll~şeazil ~şezarea lui IIsus 1 mormânt· 2 apostoli lin llntoliulla cap
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Icoană

stlcl!l
nr. lnv.
62899

pe

Ţara

Oltulul

Autor:
Atelier:
Zon1\/centru:
Nlcula

"Matca
Domnului cu
Pruncul'

şi la picioare, 2 fngerl nrldlcll din faţâ. Maria este fncor\jurată de femelele sfinte ş i de
arhangheli. Scena este fncadratil de o arcadă cu d6co~ baroc Tn care pe fondul alb se
distinge crucea Răstlgnlrll. Doull candele ce atârnă şi ~tele aurii pe fond. De o parte şi de alta
a scenei centrale medalloane cu cel patru evanghellşt Pe fondul albastru fnchls al cerului
sunt prezente soarele şi luna fncerculte de raze roşii . AmAntul din culori alternate (verde şi
ocru); Iarba separată de grupe de linii negre şi albe. intreaga scenă este fncadratll de un
chenar cu şiruri de romburl cu lanţl şi dantelărle baroc4. Figurile caplltă volum prin umbre
fine. Piesa reprezint!! una din capodoperele lui Moga, 11ustrllnd magistral stllptlnlrea
compozl~el Tntr-o suprafalll redusA.
Cromatica: albastru, verde, ocru, alb, negru, auriu, roşu.
Dimensiuni: L=68 3 om 1=62 cm a=2,5 cm rama 5 cm
Materiale: Stlciil manual!! (glajll); vopsele tempera, f~t de aur.
Tehnici şi unelte: Desenat cu tuş şi penttă; picturii p dosul stlclel "tn oglindi!"; foiţă
aplicatii; tAiat, cioplit, fasonat; fmblnare cu pene şi eule
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IIsus tn braţe. Pruncul IIsus este adult, maforlon roşu c căptuşeală verde, fără brlcurl. Fondul
albastru este plasat sub trei frunze roşii.
Cromatica: albastru, roşu , maro, verde, alb, negru, auru.
Dimensiuni: L=30 cm 1=25 cm
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DIRECŢIA GENERALĂ PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL
DIRECŢIA MUZEE, COLECŢII , GARANŢII GUVERNAMENTALE
COMISIA AŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr.7452 /2/18. 12.2007

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 18. 12.2007, în unna analizării Rapoartelor de
Expertiză şi

a

hotărât

a documentatiei specifice. Comisia

clasarea in patrimoniul cultural

"Tezaur··. a 22 bunuri cu
Muzeului

Na~onal

Na~onală

na~onal

semnifica~e etnografică

a Muzeelor şi

Colec~ilor

mobil, categoria

juridică

(icoane pe sticlă). din patrimoniul

al Satului "Dimitrie Gusti''.

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA
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MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
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