ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

ORDINnr. dll.i_

din

OII.O>-

2010

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. I 902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (l) - (5) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimonjului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;
Având in vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din I 1.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 904/30.03.2010 a Comisiei Naţionale a Muzeelor
şi Colecţiilor;
'·
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/201 O privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite

următorul

ORDIN:

An. l (I) Se clasează în patrimonjul cultural naţional mobil, 111 ( o sută unsprezece) bunuri
culturale mobile cu semnificaµe etnografică, din care I0J(o sută unu) în categoria juridică
„Tezaur" şi 1O (zece) în categoria juridică „Fond", aflate în patrimoniul Muzeului Naµonal al
Ţăranu lui Român, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
An. 2. Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Naµonal al Ţăranului Român, în vederea
punerii lui în aplicare.

I, '

IA dit

MINISTRUL CUL ~ O ~ U L U I

NAŢIONAL

ANEXA

FIŞĂ STANDARD
Nr.
crt.

..

~,'

Denumirea
bunului
cultu ra l

Autor(i),
a telier,
mar·că, şco a Hi,

atribui re
(dup ă caz)

Titlul

1, ..

·•ţ

sau
Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile
suportului) ş i al ţ i parametri de identificare (dup ă caz)

tema
(dacă

este
cazul)

Datare, anul
fa br ic aţiei
(dup ă

caz)

Observ~f.ii
(documente cţe
referinţ~,. .,.1
antecedente. stare de
conservare, prezenla
semnăturilor,
i n scri pţ i on ăril or ,
mărcil or ş.a. )

(I.I)

(1.2)

(1 .3)

(1.5)

(1 .4)

( 1.6)

101 Bunuri culturale m11bilc cu s emnificaţie etnografică clasate în categoria juridică Tezaur anate în patrimoniul
Muzeului Na ţion a l al Ţă ranului Român
I.

Covor
45

s.

.,
2.

Covor,
s. 52

Material:

Autor:
Atelier:rural

Te hnică:

Zonă/cen tm :

Moldova,
Basarabia

Auto r:
Vas ilieva rana
Atelier:n.rral
Zonă/centru:

M o ldova,
Basarabia
;

'

l â n ă;

orizontal) în do u ă
iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fi re întrepătrunse, î nn odat.
Descriere: P i esă alcătuită dintr-o foaie
ColTlpoziţ i e decorat i vă lim itată de chenar simplu, î ngust.
Câm pul, decorat uni fomi; prezin tă motive geometri ce ş i florale
sti li zate disp use în registre longitudi nale pe toată suprafaţa
piesei : vărgi simple înguste alternate cu vărgi alese cu buchete .
Dimensiuni: L = 385 cm ; I = 150 cm .
A lţi parametri: roşu, verde, galben, oli ve, negru, alb - culo ri
vegetale.
Material: l â n ă;
Te hni că: Urzit ş i băt ut l ână, ţesut (în războ i orizontal) în do uă
iţ e cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire î n trepătrunse, î.nnodat.
Descriere: P iesă al cătui L:l\ dintr-o foaie.
Compozi ţie decorativă limitată de chenar d isp us pe acelaş i
fo)ld cu al câmpului : gh i rlandă de flori ş i fr unze - trandafiri ,
1bo6oci. Câmpul este decorat cu motive vegetale stil izate ş i
! avimorfe dispuse orizonzal faţă de axa longi tudinalăŞ: şase
Urzit

ş i bătut l ân ă, ţ es ut

(în

1855

Stare de conservare:
Foarte b ună ,,.
l nscripti i: 1855
Ac hi ziţie, piesa face
parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

18 16

Stare de conservare:
Foarte b ună
lnscri pti i: Vasilieva
lană 18 16 goda Vasilieva lan ă 18 16
an - caractere
chirilice
Achi zi ţie, piesa face

război

3.

Covor,

s.

130

Autor:
Atelier: urban
Zo n ă/ce ntru:

Oltenia,
probabil
Craiova

4.

Covor
(Stola),

s. 341

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Banat,

Timiş

buchete de flori - trandafiri, lalele, frun ze --, păsări.
Dimensiuni: L = 39 1 cm; I = 184 cm .
Alf.i parametri : negru, roşu, bleu, orange, ocru, alb - culori
vegetale.
Material: lână;
Tehnică: Urzit ş.i bătut lână, tesul (în războ i. vertical) în două ite
cu ur7eală asCllJl,Să, ales cu fire întreJ)ătrunse, ales curb,

I 2/2 sec. XIX

Piesă alcătuită

bună

Inscripţi i :

!:t

Achiziţie, piesa face
parte din fondul ,,.;,
vechi al muzeului

dintr-o foaie , franjuri din fire de

urzea lă înnodate.

Com poziţi e cu câmp limitat de două chenare de lăţimi diferite.
Chenarele sunt mărginite de « dinti de fierăstrău » (pe laturi le
lungi) ş i « val » {laturile scmte).
Decor floral slilizat dispus P,e toată s uprafaţa piesei. Motive
vegetale şi norale stili zate: frunze de stejar, ramuri , boboci,
na Ibe, vrej etc.
Dimensiuni: L = 264 cm ; I = 161 cm .
Alţi parametri: Fond: bleuma,in, alb, roşu; motive: orange,
albastru, alb, cafeniu, negru,_1:oşu, verde - culori vegetale.
Material: cânepă, lână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut (în război orizontal) în
două iţe cu uq:eală ascunsă, a.Ies cu fire întrepătrunse ş i
karamani cu găurele şi tăieturi , încheiat cu acul, tivit.
Descriere: Piesă a lcătuită din două foi.
Compoziţie decorativă cu motiv centra l (motivul « stelei »
masa din altar) şi chenar cu margini le în zig-zag. Chenarul este
ales cu moti ve vegetale: vase cu flori puternic stilizate. Câmp

Stare de conservare:

Foarte

înnodat.

Descriere:

parte din fondul
vechi al muzeul ui
Valoare de inventar:
50 lei

V aloare de inventar:

50 lei

I 4/4 sec. XJX

Stare de conservare:
Foarte bună
In scripţii : ,. ;.
Achiziţie, piesa face
parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:
50 lei
'

cu moti v central, încadrat într-un octogon: romb crenelat. La
colţuri sunt plasate vase cu flori orientate spre centru.

5.

Co vor

(Stola),
S. 342

Autor:
Atelier:rural
Zonă/centru :

Banat, Timiş

Dimensiuni: L= 206 cm; I = 127 cm.
Alţi parametri: - roşu, verde, galben, oli ve, negru, alb - culori
vegetale.
Material : cânepă, lână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână, tesut (în război orizontal) în
două i(e cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ş i
l<aramani cu găure l e şi tăi eturi , încheiat cu acul - chei(ă, tivit.
Descriere: Piesă a lcătuită din două foi.
C:omJ)ozitie decorativă cu motiv central (motivul « sta lei » rriasa din altar) ş i
patru ch_enare~ _ simple~ cu marginile

., .

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii :

-

Achiziţie, piesa

face
parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:

6.

Covor
(Stola),
S. 343

Auto r:
Atelier:rural
Zo n ă/centru:

Banal,

7.

Covor
(Chilim),
s. 344

Timi ş

Autor:
Atelier:rural
Zo n ă/centru:

Banat,

Timiş

crenelate. Nfotivul central, încadrat într-un pătrat reali zat din
vă rgi simple pe laturile lungi ş i vărgi dub lu crenelate pe cele
scurte, este al cătu i t din romburi concentrice zimţate, pistornic
în iryterior şi ronţ~uri mici ş i cruci, la co l ţuri. La co l ţuri sunt
plas~te vase cu n,orj orientate spre centru.,
Dimensiuni : L = 180 cm; I = 132 cm. A lţi parametri: - roşu, maron, alb, galben, o live, negru - culo ri
vegetale .
Material: cânepă, l ân ă;
[ 4/4 sec. X IX
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lân ă, ţ esut (în războ i orizontal ) în
două i ţe cu u rzea l ă ascun să, ales cu fi re întrepătru nse ş i
kararnan i cu gău re l e ş i tă i eţqri , încheiat cu acu l, tivit.
Descri ere: P iesă alcă tuită din d o uă foi.
Compoziţie decorativă cu motiv central (motivul « stalei »
masa din altar) şi chenar cu marginile zimţate ş i ales cu motive
geometrice şi vegetale puternic stilizate: truinghiuri, romburi,
porni, cîrlige. Câmp cu motiv central, încadrat într-o cruce
dreaptă reali zată din patru linii în zig-zag: zig-zag, frun ze, vase
cu flori. Pe restul câmpulu i apar motive de dimensiuni mici:
romburi, stele, furcuţe, cruci, linii în zig-zag.
Dinw11.siuni : L = 240 cm; I = 130 cm.
Alţi p,!"ametri: - ~o,şu, verde, galben, negru, alb - culori
vegetale.
Material: cânepă, l ână;
[ 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în războ i orizonta l) în
două iţe cu urzea l ă ascun să, ales cu fi.re întrepătrunse, ales
peste fire cu speteaza şi karamani cu găurel e ş i tăieturi , încheiat
cu acul, tivit.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi.
Compoz i ţie decorativă cu câmp continuu. Decor geometric
dispus în registre transversale pe toată supra.fata piesei după
principiul alternante i ri tmice a motivelor ş i culorilor: vărgi
alese cu diferite variante de romburi (zimţate, cu coarne),
zăluţe (s-uri) ş i linii punctate. Pe lini a med iană, dispus
longitudinal apare un şir de motive compuse din romburi
concentrice, cu marginile în trepte. Ro mbul exterior are
> cârlige.
Di~1;\siuni : L = 234 cm; I = 130 cm.
- ,,
J!rarnetn: · ioşu , albastni;:galben, negr\.t, ~lb1 maron - culori

r

SO lei

Stare de conservare:
Foarte bun ă
Inscripţii : - ,,i
Achi ziţie, p(esa face
parte din fond ul
vechi al muzeului
V aloare de inventar:
SO lei

,.'!"

Stare de conservare:
Foarte bună
"
Inscripţii: Achi zi ţi e, piesa face
parte din fondul
vechi al muzeului
V al oare de in ventar:
50 lei

"'

tl

8.

Faţă

de
(Sta la),
s. 354

m asă

J

9.

Faţă
de
(Stola),
S. 427

masă

J

10.

I Covor,
S. 539

Autor:
Atelier:rural
Zon11/centru:
Banat, T imi ş

Autor:
Atelier: rural
Zo n11/centru :
Banat, Timiş

A utor:
Atelier: rural

vegetale.
Mati,1ial l ână , b4J11bac, l ânică ,
I 4/4 sec. XIX
Tehni cii Urzii ş i bătut l ână, ales bumbac ş , l â ni că, ţes ut (în
răzli~i ori zo ntal) în două· ite cu urzeală aparentă, ales cu
speteaza peste fire, încheiat cu acul, tivit.
Descriere: Piesă alcătu ită din două fo i.
Compozi ţi e decorativă cu motiv central (moti vul « sto lei » masa în formă de cruce din altar) ş i chenar pe aceeaş i culoare
de fond. Crucea este realizată din două linii în zig-zag. În
interior ei apar două motive vegeta le dispuse în og lindă brădufi - înconjurate de motive geometrice ş i florale stilizate,
mic i: romburi concentrice, romburi cu cârlige, coarnele
berbecului şi fl ori. La colţurile mesei sunt plasate vase cu flori.
Restul câmpului este ales cu diverse variante ale rombu lui şi
crucii în X . C henarul prezintă linii î n zig-zag ş i flori stili zate.
Dimensiuni : L = 176 cm; I = 110 cm.
A l ţi parametri: roşu, verde, galben, negru, alb, grena, mov culori vegetale.
Material : l ână, buwbac;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit ' şi ·oătut lână, ales bumbac şi lânică, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi karaman i cu găure l e şi tă i eturi , încheiat cu acul,
tivi t, aplicat.
Descriere: Pi esă alcătuită d in do uă fo i cu fran juri, alternaţi
cromatic pe segmente, apli caţi pe toate laturi le.
Compoziţie decorativă cu motiv central (motivul « stolei » masa în fo1mă de 'cruce d,n· altar) ş i cHenar. Crucea aşezată în
centru este încadrată de un motiv geometric comp lex: acolade,
flori, penaj . La col ţuri l e motivului central apare câte un romb
cu coarne. Pe restul câmpului apar motive compuse din
triunghiuri, cârlige şi romburi . Chenarul este mărginit de linii
cu marginile zi mţate , alternate cromatic, pe segmente. Laturi le
scurte sunt terminate cu gmpe de vargi înguste. Chenaru l ales
cu acel eaşi motive aflate pe câmp.
Dimensiuni: L= 2 14 cm; I = 124 cm .
Alţi parametri: rqşt1 , verde, galben, negru, alb, grena - culori
v~e'tale.
Material: l ână ;
I 2/2 sec. XIX
T~hnică : UrLit ş i bătut l ânăJesut (în război orizo nta_l2 în două

Stare de conservare:
1 1
Foarte bună :i· '
In scr ip ţii: Achi ziţi e, piesa ţ~p_e
parte din fondul
vechi aJ muzeuluj
Va loare de inventar:
50 lei

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscri pţii: n,
Achi ziţie, piesa face
parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:
50 lei
, . .';

S tare de conservare :
Bună - u şor

r-i::•.•
~~,
1

Zonă/centm :

Moldova,
Basarabia

!' ,,~

:11

i ţe

cu urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse , înnodat.
Descriere: Pi esă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală înnodate.

destrămat

scurte

Compozi!ie cu câmp limitat. de borduri di spuse pe laturile
lung i. Bordurile, înguste, sunt alese c u c u linii în zig-zag.
Decorul cîmpului, dispus longitudinal, este constituit dintr-o

11. I Covor,

s. 544

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centni:

Moldova,
Basarabia

variantă a pomului vieţii sub forma a două şiruri de câte şase
vase cu flori puternic geom.eh'izate.

Agriculturii, ,piesa

Dimensiuni: L - 335 cm; I - I 03 cm.
A lţi parametri: negn1, roşu, verde, orange, alb - cu lori vegetale.

vechi al muzeului
Valoare de inventar:
SO lei

Material: l ână;
Urzit

Tehnică:

face pru1e din fondul

I 2/2 sec. XIX
şi bătut l ână, ţes ut

(în

război

orizontal) în

două

destrămat

de
:·
·
Compozi ţie cu câmp continuu limitat la capetele scurte de câte
o vargă. Decor geometrizant dispus în registre longitudinale pe

s. 548

Autor:
Atelier: rural

A l ţi parametri: negru, roşu, verde, orange, alb - culori v~etale.
Material: l ână;

Inscripţii:

piesa face
parte din fondul '

Achiziţie ,

vechi al muzeului
Valoare de inventar:
5 lei

I Covor,

s. 562

Stare de conservare :

Zonă/centru:

Bună

Moldova,

găure l e,

Basarabia

Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
înnodate .
Compoziţi e cu câmp limitat de chenar, îngust, ales cu tlori
slili zale. Decorul câmpu lui , dispus longitudinal, este constituit
dintr-o variantă a pomului vieţii sub forma a două şiruri de câte
cinJl-vase cu rlbri puternic; geometri zat'1 - garoafe. Pe linia
medi~nă, într/ ce:ie.âouă şir=tlri, sunt plaSate cinc i vase cu· flori.

Achiziţie,

urzeală

13.

I 2/2 sec. XTX

Tehnică: Urzit ş i bătut l ână, ţesut (în război orizontal) în două
i ţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ş i karamani cu

în nodat.

În centrul acestora apare cite o cruce dreaptă.
Dimensiuni: L = 363 cm; I - 123 cm.
Alţi__l',ararnetri : negru,_roşu, verde, orange, alb - culori V"8_etale
Autor: Maria

Material:

B~aef

Tehnică: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în ~ăzboi oriwntal) în două

l ână;

la capelele

scurte

urze;,'.Iă înnodat<:'.' .

Dimensiuni: L = 346 cm; I = 136 cm.

I Covor,

Stare de conservare :
Bună - uşor

iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Desţriere: Pi eş~;·alcătuită :lintr-o foaj ~•. franjuri din . fire

toată suprafata câmpului : patru vase cu flori încadrate de ş iruri
de « brăduţi » puternic stilizaţ.i ş i flori mici.

12.

la capetele
~1' ·'.

lnscriplii : Transfer, IO iun\i;,
1950, Bucureşti ,
Ministerul

Inscripţii:

piesa face
parte din fondul

vechi al muzeului
Valoare de inventar:
5 lei

J'.,

1890 I Stare de conservare:
Foarte bună

.(

iţe

Bogza
Ate lier:rural
Zo nă/centrn :

Moldova de
Nord,
Bucovina

cu u rzea l ă asc un să, ales c u fire întrepătrun se, înnodat.
Descriere: Piesă a l cătu ită dintr-o foaie
de c henar mărgin i t de linii în
zig-zag ş i separat. de câmp prin vărg i cu romburi mici. Pe una
din laturile lungi apare i nscripţia iar pe cea l a ltă buchete de flori
rombo idale şi boboci. Laturile scurte ale chenarului sunt alese
cu cruci, alternate cromatic.
Câmpul este împărlit în două registre longitud inale printr-un
ş i r de romburi în l an ţ . Cele două registre sunt decorate pe
principiul a lternanţei ritmi ce cu motive vegetale şi tl orale
sti liza te: pomi ş i Ilari cu opt petale pol icrome.
Dimensiuni : L = 302 cm; I = 98 cm.
A l ţi parametri: negrn, roşu , bleu, orange, ocru, alb - c ulori
veg; t~le.
1

l)lUI

In scripţii :

EFB ~,. ·
capăt11l unei lahl~i
scurte: ANUL I 890
LUNA FEBRUARE
MARIEA ..
BOGDAEF BOGZA
- di spusă
longitud inal pe upa
din laturile lungi ale
chenarului; caractere
chirilice
Ach i zi ţie, piesa face
parte din fondul

Co mpo z iţi e decorativă li mitată

vechi al muzeului

Valoare de inventar:
5 lei

14.

I Faţă

de
(Stola),
S. 646

masă

I Autor:
Zonă/centru:

Banat,

Timiş

Tehn ică: Urzit ş i bătut lână, ales bumbac ş i lânică, ţesut (în
război orizontal) în două i ţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire
întrepătnmse ş i karamani cu gă urel e şi tăieturi , încheiat cu acul,
tivi ţ, apli cat.
f
Descriere: Pi esă al cătuită din două fo i cu franjuri , al ternaţi
ap li caţi

cromatic pe segmente,
Compozi ţie decorativă

15.

I Covor
(Chili m),
s. 732

I 4/4 sec. XIX

Material: l ână, bumbac;

Atelier:rural

Autor:
Ate lier: ,urai
Zon ă/cenh·u:

Banat, Tim_iş

Bucureşti , 1 •1

Ministerul ,

pe toate laturile.

Agriculturii, piesa

cu motiv central (motivul « sta lei » -

masa în formă de crnce din altar) şi chenar. Motivul central
este încadrat de un hexago n. În ioteriorn l acestuia un
dreptungh i cu motive geometrice şi vegetale, foarte mici. Pe
restul câmpului apar motive compuse din triunghiuri, cârlige ş i
romburi, flori . Chenarnl este mărginit de li ni i în zig-zag şi dinţi
de fierăstrău . Chenarul ales cu acel aş i motiv repetat, dispus în
og lindă: vasul cu flori.
Dimensiuni: L = 150 cm; I = 150 cm.
A l ţi parametri: roş u, crem, bleu, galben, negru, alb, grena,
orange, ocru - cu lori v~etale.
Material: bumbac, l ână;
teh,i1cii: Urzit bumbac, bătut l ână şi bumbac, ţesut (în război
9ri:z;ontal) în două i ţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse ,şi karamani cu găurel e şi tăieturi , încheiat cu acul,

Stare de conservare:
Foarte bună
lnscri pţii: Transfer 1950,

face parte d in fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:
5 lei

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte bună
lnscripţii: - · I
Achiziţie 2<l;aprilie

1950, Bucureşti,
Cella Neamtu, piesa
face parte ci.i r fondul

tivit

Descriere: Piesă

alcătu i tă

din

două

fo i.

Compoz iţ'ie decorativă cu câmp lim jtat pe chenar i;u decor
diferit pe laturile lung i de Cele scurte: pe laturile lung i apar linii
în z-ig-zag ş i v -uri iar pe cele scurte vărgi înguste ş i linii în val.
Decor geometric dispus pe toată suprafaţa câmpului d up ă
principiul alternan1ei ritmi ce a motivelor şi cu lori lor. Pe linia
mediană , dispus lo ngitudinal apare un şir de romburi zimţate ,
concentrice, încadrat de două şiruri de romburi legate prin flori

16.

Covor

Auto r:

(Poniavă) ,

Atelier: rural

S. 897

Zonă/centru:

vec hi al muzeului
Valoare de in ventar:

525 Ici

şi stele.
Dimensiuni: L = . )Ş0 cm; I = 123 cm.
Al(i",parametri: roşu, albastru, galben, verde, mov, alb, maron culori v"ll_etale . .,
Material: bumbac, l ână;
I 4/4 sec. XIX
Tehn i că: Urzit bumbac, bătut l ână, 1esut (în război ori zontal) în

Transilvania,

dottă iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, a les
peste fi.re cu speteaza şi karamani cu găurele şi tăieturi , încheiat

Arad

cu acul, tivit.

Stare de conservare:

Poarte

bună

ln scripţ ii :

1%1 ,
Bucureşti, Lucia

Ac hi z iţie

Descriere: Piesă a l cătu ită din două foi .
Compozitie decorativă cu c,âmp conti nl!u. Decor ge~metric
dispus în registre transversale pe toată suprafaţa piesei după
principiul simetriei faţă de axa transversa l ă. Motive
geometrice: vărgi alese cu diferite variante de romburi

Cosma
Valoare de inventar:
500 lei

(zimtate, crenelate, cu marginile în trepte, cu coarne) , zăluţe (suri) şi linii punctate.
Dim'ensiuni: L= 222 c m; 1 = 134 cm.
A lţi parametri: roşu, albastru , galben, negru, alb, verde - culori
vţg~ţ;:ile şi industria le.

17.

Covor

Autor:

Material: lână, cânepă;

(Stola),
S. 929

Atelier: rural

Tehnică: Urzii cânepă, bătut l â nă, ţesut (în războ i orizontal) în
două ite cu urzeală ascun să, ales cu fire întrepătrunse şu
karamani c u găurel e, înche iat cu acul, tivit.

Zonă/centru :

Banat,

Timiş

Descriere: Piesă alcătuită din două fo i.
Compozitie decorativă c u motiv central (motivu.I « s tolei » -

masa din altar) ş i chenar pe aceeaşi culoare de fond. Motivul
central prezintă, în fapt, un medalion realizat dintr-un vrej cu
.frunze şi flori. La co lţmile mese i sunt plasate fl ori cu patru

PetÎlle Şi buchete din trandafiri ori entaţi spre medalion . Pe

restu) câmpului,~ spre laturile scurte, apar două şiruri de câte

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte bună
lnscriptii: Achi zitie 1953,
Bucureşti, Elena
Comşa

ţ

Valoare de inventar: I:

2000 lei

18.

Autor:
Atelier: rural

Covor
(Poniavă),

Zo n ă/centru :

S. 968

Trans ilvan ia,

Arad

19.

Covor,
S. 974

A utor:

Atelier: rural
Zo n ă/centru :

Moldova,
Bucovina

patru romburi. Chenam l prezi ntă linii în z ig-zag cu brăduţi pe
laturi'l e lungi şi t1ori pe cele scmte.
' ·
Dimensiuni: L = 208 cm ; I = 138 cm.
A l ţ i parametri: roş u , verde, galben, negru, alb, bleumarin , mov
- culori vegetale.
Materia l: bumbac, l ână;
Tehnică :

Urzit bumbac,

bumbac,

ţ.esut

(în

I 4/4 sec. XIX

războ i

în

Stare de conservare:

Foarte bună
1.nscri pţi i: Ach i z i ţi e 1955,

cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, ales peste fire cu speteaza şi karamani cu găurel e
orizontal)

do uă

bătut l ână ş i

iţe

·'

ş i tăieturi , înche iat c~ acu l, 9.~it.
Descriere: Pie să alcătui tă din două

Topo l ovăţ, Timi ş

Compoziţi e decorativă

500 lei

fo i.
cu câmp continuu. Decor geometric
dispus în registre transversale pe toată suprafaţa piesei după
principiul alternantei ritmice a motivelor. Motive geometrice:
vărgi alese cu romburi concentrice cu marginile în trepte.
Dimensiuni: L = 220 cm; I = I 06 cm.
Alţi parametri : roşu, albastru, galben, negru, alb, verde - culori
v_egeţale ş i industriale.
:1
Material : l â nă;
Tehni că: Urzit ş i bătut l ân ă ş i bumbac, ţesut (în război
orizontal) în două iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire
întrepătrun se şi karamani cu găure le, înche iat cu acul, înnodat.
Descriere : Piesă alcătu ită din două fo i, franj uri din fire de
urzeală înnodate.
Co mpoziţie decorativă cu câmp limitat de chenar a les cu

Valoare de inventar:

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare :

Foarte

bună

I nscripţii:

1955,
G iulioti Luca
Val oare de inventar:
2.500 lei
i\ch i 1j ţie

motiv~ vegetale - frunze, alternate cro,matic. ChenarnJ este
separat de câm'p Printr-un l anţ de rom61irl alternate ci-o ll1atic.

El este m ărgin i t de dinţi de fi erăstrău (pe laturile lungi) şi de
vărgi înguste (laturile scurte). Câmpul are în centru un motiv
compus din şase piepteni încadrat de motive fitomorfe,

antropomorfe, geometrice ş i scheomorfe: oameni stilizaţi ,
po mul vieţi i , frunze, boboci etc. Câmpul este mărgin it, spre
laturile scurte, de câte un ş ir de vase cu flori.

20.

Covor

(Covor
culme)

Autor:

de

I Atelier: rural
Zonă/centru :

Dimensiuni: L = 344 cm; I = 175 cm.
Alţi parametri: ,oşu, mov, galben, negru, alb, verni°I - culori
vegetale.
·
Material: l ână;
Tehriică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în război ori zontal) în două
!le cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, ales peste fire

I 4/4 sec . XIX

Stare de conservare:
Foarte bună

lnscriEPi : -

S. 978

Transi lvania,

cu speteaza şi karamani cu găure l e, înnodat

Maramureş

Descriere: Pie să
urzea l ă înnodate .

alcătuită

Ach i z iţie ,

decembrie
1955
'
Valoare de inventar:

dintr-o foaie, franjuri din fire de

Compozit-ie decorativă cu câmp continuu limitat, pe laturile

150 lei

lungi de borduri împărţite în casete policrome. Acestea sunt
mărginite de linii crenelate. Fiecare casetă are în centru câte un
motiv vegetal stilizat. Întreaga suprafaţă a câmpului este
decorată cu ş iruri ,de romburi cu coarne alternate cu şiruri de
romburi concent';ric'e cu ma,ginile zimţatt;.

Dimensiuni: L - 177cm; ! - 124cm.

·

A lt i parametri: maron deschis, aJbastm, al b, ocru, verde - culori

2 1.

Covor
(Covor
culme)
S. 984

Autor:

de

I Atelier: rural
Zonă/centn1 :

Transi lvan ia,
Maramureş

22.

Covor
(Covor
culme)
S. 985

Autor:

de

I Atelier: rural
Zonă/centru:

Trans i.lvania.!

vegetale ş i industriale.
Material: cânepă, l ână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, tesu t (în război orizontal) în
două ite cu urzea,lă ascun să, 1iles cu fire î_ntrepătrunse, înnodat
Descriere: Piesă a l cătuită dintr-o foaie, franj uri din fire de
urzeală înnodate.
Compozi!ie decorativă cu câmp continuu limitat pe laturile
lungi de borduri împărţite în casete policrome, simetrice şi
asimetrice pe ce le scurte. Bordurile de pe laturil e lungi sunt
separate de câmp prin lin ii dublu crene late ş i au decor
geometric: şir de flori romboidale cu marginile în trepte c u
ste le î.n interior, legate prin tije cu fru nze. Laturile scurte au
borduri asimetrice: una din laturi prezin tă două flori identice cu
cele.de pe laturile lungi şi spre interior două şiruri de câte cinci
cas~te policro~e pu motive vegetale şi scheomorfe: flori şi
piepteni. Cea l altă' l atură, tot cu câte două şiruri de câte cinci
casete dar c u motive diferite în interior: flori , piepteni ş i
zoomorfe - capre. La margini casetele sunt terminate cu câte
trei vergi tri co lore. Pe câmp sunt d ouă romburi mari cu coame
realizate din tri ungh iuri cu marginile în trepte. Pe restuJ
câmpului sunt plasate şimri de romburi alternate cu x-uri şi
flori.
:
Dimensiuni: L - 167 cm; I = 136 cm,
A lţi parametri: beige, maron, albastru, galben - culori vegetale.
Material: cânepă, l ână;
· Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în războ i orizontal) în
dtjuă ife cu urzea lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte

bună

inscripţii :
Ach i ziţie,

iunie

1956
Valoare de inventar:
500 lei

' · i·
,1 I

I 4/4 sec. XTX

Stare de conservare:

Foarte

bună

In scripţii:

Achi~ ie iunie 1956

Maramureş

urzeală

înnodate.

Valoare de invenlai':

Co mpo z iţi e decora tivă

cu câmp continuu limitat pe laturile
lungi de borduri împărţite în casete policrome s imetrice ş i
asim etTice pe cele scurte. Bordurile de pe laturi le lungi sunt
separate de câmp prin linii dublu cre~elate ş i au decor

geometric: şir

de

500 lei

casete C\J fl ori romboidale cu marginile în

trepte alternate cu cele cu femei cu furci de tors, de cioban.i cu

oile şi de piepten i. Câmpul este în î ntregime casetal. În partea
cen tra lă

a piese i sunt două casete mari cu romburi zim ţate şi
flori aşezate în oglin dă. Restul casetelor, de dimensiuni mai
mici, repe tă motivele de pe casetele bordurilor.
Dimensiun i: L = 177 cm; I = 140 cm.
Alţi parametri: qlb, gri, maron, albas tru, ga lben - culori

23.

Covor

(Covor
culme),
S. 993

Autor:
de I Atelier: rural
Zon ă/centru :

Transilvania.
Maramureş

v~etale.
Material: cânepă, lână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în război orizontal)
ţesut în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat
Descriere: Pi esă a lcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte bună restaurat.
Inscripţii: Achiziţie iunie 1956

urzeală înnodate.
Compozine deco rativă cu câmp continuu limitat pe laturile
lungi ,de borduri jmpărţite în casete p.91icrome si1?1eti:ice şi
asimetrice pe cel,e scurte. Bordurile de pe laturile lungi sunt
încadrate de linii ·c renelate şi au decor antropo morf şi zoomorf:
ciobaul cu oi le. Bordura de pe una din laturile scurte prezintă

Valoare de inventar:

500 lei

motivul spicul grâului realizat din v-uri alternate cromatic.
Câmpul este, aproape în întregime, decorat cu un şir de
romburi concentrice cu marginile crenelate ş i zimţate. În
mijloc apar nori cu câte patru petale. În puţinul spaţi u ră mas
lângA borduri sunt plasate cruci drepte.
Dimensiuni: L = 230 cm; I = 96 cm.
A lti parametri: alb , gri, roşu, vernil , orange, negm - cu lori
vegetale.

24.

Covor

(Covor
culme),

s. 996

Autor:

de

I Atelier: rnral
Zo n ă/centru :

Transil van ia,
Maramureş

Materia l: cânepă, lân ă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut (în război orizo ntal) în
două iţe cu u rzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.

·Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
pr.t~a l ă înnodate(

.

Cori1pozitie decOn\tivă cu ~ p conti~uu limitat pe laturile

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte

bună

In scripţii :

iunie 1956
Valoare de inventar:
500 lei
Achi ziţi e

lungi de borduri îm părţi te în casete po licrome. Bordurile sunt
separate de câmp prin linii dubl u zi mţa te ş i au decor fito mo rf,
antropomorf

şi

zoomo rf : c io bani cu o il e, capre

şi

brăd u ţi.

De<tf?~,ul ele p~ţ \'p.rduri, di ~pus în ogli pqţi, permite aşeza rea
piesej pe cu lme :cu orice , parte se doreşte . Câmpuf este în
întregime decorat cu diferite vari ante de romburi concentrice
cu.stele ş i cmci în inte1io r.

25.

Covor
(Covor
cu lm e) ,
S. 1001

Dimensiuni : L = 11 2 cm ; I = 98 cm.
Alţi parametri : alb, gri, maron, albastru, galben - culori
vegetale.
Materi al: cânepă, lână;
Tehni că: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în războ i o ri zontal ) în

Au tor:

de

I A te lier: rural
Zo n ă/centru:

Transil vania,

două iţe cu urzeal ă ascun să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat
D escri ere: Pi esă al că tuită dintr-o foaie , franjuri din fire de

Mara mureş

urzeal ă

I 4/4 sec. XIX

înnodate .

Stare de co~servare:
Foart e bună
In scrip ţi i : Transfer 1940,
Muzeul e tnografic

Compoziţi e decorati vă cu câmp continuu limitat pe laturile
lungi de bordu ri împărtite în casete, policrom e, s im e trice şi

Sighet, Sighetu!
Ma nnaţiei , jud.

asimetri ce pe cele scurte. Bo rduril e de pe laturile lun g i sunt

M aramureş

mărgi nite

Valoare de inventar:
500 lei

de linii dublu crenelate şi au decor geo metri c : şir de
casete cu romburi. Laturile sc urte, necaselate, au borduri
asiJ1)etri ce fiind' p~corate tot cu acele~şi .. romburi . Câ.1;npul, în

întregime caselat in pătrate po li crorlle, prez intă motive
antropomorfe, vegetale stili zate ş i scheomorfe: feme i c u braţe l e
ridi cate, fl o ri ş i piepteni.

Dimensiuni : L = 140 cm; I = 120 cm.
Al ţi

26.

Covor

(Covor
culme),
s. 1006

parametri : alb, verde , maro n, albastru, galben - c ulo ri

vegetale.
Material: cânepă, lâ n ă;
Tehni că: U rzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în război o rizontal) în
două ile cu u rzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, ales
peste fire cu speteaza şi karamani cu găurele, înno dat.

A utor:
de I Ateli er: rural
Zo n ă/centru:

Transi lvania,
Maramureş

Descri ere: Piesă alcătui tă dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.
Compoziţi e d ecorati vă cu câmp continuu limi tat, pe laturile

lungi de borduri realizate din linii crenelate duble . Laturile
,

"1Scurte sun t mArg inite de bo rduri cu mo ti vul unda ape i - ş i ruri
1 ~de ·~ o~buri
as1~µfite alternate c ro matic. Câmpul c u decor

luni f'o,rm
a l cătuit,,d in romburi cu stele în interior. Fondul , este
1
o lic.rom.

'

I 4/4 sec. XJX

Stare de conservare:
Foarte bună
In scrip ţii:
A chi zi ţi e,

11 iunie

1956
Valoare de in ventar:

500 lei

27.

Covor
(Covor
culme),
S. I009

de

Autor:

Dimensiuni : L - 164 cm; I - 7 1 cm.
,,
Alti parametri : m~rcin deschis, albastru, alb, ocru, verde - culori
veget a le_ş i industriale.
Material: cânepii, lână;

Atelier: rural

Te hnică:

Zonă/ce ntru :

T ransi lvania~
Maramureş

I 4/4 sec. XIX

Urzi t cânepă , bătut lână, ţesut (în război orizontal) în
două iţ e cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătmn se , înnodat
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală înnodate.

Cor,:1pozitie decorativă cu câmp contiQUU limitat pe laturile
lungi de borduri • împărţite - în casete policrome. Bordurile sunt
separate de câmp prin linii dublu zimtate şi au decor fitomorf,
antropomorf şi zoomorf: ciobani cu oile, capre şi brăduţi.
Decorul de pe borduri , dispus în oglindă , permite aşezarea pe
culme a piesei cu orice parte se doreşte. Câmpul este în
întregime decorat cu diferite variante de romburi concentrice

Stare de conservare:
Foarte bună
ln scrip!ii : Achiziţi e,

1 I iunie

1956
Valoare de illvenlar:
500 lei

cu stele şi cm ci în interior.

28.

Covor
(Covor
culme),
S. 1019

Autor:

de

I Atelier: rural
Zonă/centru :

Transilvania,
Maramureş

29.

Covor
(Covor
culme),
S. 102 1

Autor:

de

I Atelier: rural
Zo n ă/centn1 :

Transilvania,
Maramureş

DifT}~nsiuni: L =) 10 cm ; I = 80 cm.
Alti parametri: alb,' gri, maron, albastru, galben - culori
1
1
vegetale.
~
'
•
•
Material: cânepă, lână;
I 4/4 sec. XIX
Teh nică: Urzit cânepă, bătut lână, tesut (în război orizontal) în
două iţe cu urzeală ascw1să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat
Descriere: Piesă a l cătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeala înnodate.
Compoziţie decorativă cu câmp continuu limitat pe laturi le
luogi de linii Cr~aelate. Fondul câmpul_ui este alternat cromatic
- vărgi late dispuse transversal. Decor geometric, astraJ şi
av im orf dispus în şiruri longitudinale pe principiu l alternanţei
ritmice: păpuşi, romburi zi mţate, pupeze, stele.
Dimensiuni: L = 147 cm; I = 85 cm.
A lţi parametri: alb, gri, maro n, albastru, galben, bleu - culori
vegetale.
Material: cânepă, lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehj!ipă: Urzit c~i;i.epă, bătut l ână, ţesut .(î9, război orizontal) în
dou~ iţe cu U f?:eală ascunsă, ales cu fire întrepătmhse, ales
pe~te fire cu speteaza şi karamani cu găure l e, înnodat.
Descri~re: Piesă alcătuită dintr-o foaiet franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Compoziţie decorativă cu câmp limitat de chenar 3 i borduri

Stare de conservare:
Foarte bună -restaurat
lnscriptii: Ach i ziţi e iunie I 956
Valoare de inventar:
500 lei
, ..

Stare de conservare:

Foarte

bună

In sc ripţii:
Achi z iţie

11 iunie

1956
Valoare de inventar:

500 lei

,.rt1

30.

Covor
(Covor
culme),
S. 1022

Autor:
de j Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

pe laturile scurte. Chenarul, încadrat de linii crenelate, este ales
cu. romburi z im ţate alternate cu romburi simple. Pe laturile
scurte piesa este mărginită de horduri - vărgi alese cu unda
apei. Câmpul decorat uniform cu romburi concentrice cu
margin ile z imţate, coamele berbecului, şi triunghiuri.
Dimensiuni : L = 174 cm; I = 123 cm.
A l ţi . para metri :i maron . albastru, alb, ocn1, verd e, roşu, grena culori vegetal e_ş_ i industriale.
Material: cânepă, l ână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l â nă, ţesut (în războ i orizontal) în
două iţe cu urzeală a'>cunsă, ales cu fire întrepătrun se, ales
peste fire cu speteaza şi karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătu ită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzea l ă înnodate.
Compoziţie deco.rativă cu câmp continuu lim.itat de borduri
dispJ.1Se pe laturile lungi. Bordurile sunt ~eaHzate prin simpla
schimbare a orientilrii motivelor. Întreaga suprafaţă a piesei
este decorată cu romburi concentrice cu marginile zimţate. În
interiorul acestora apar şiruri de stele şi romburi mai m.ici
grupate câte patTu. Laturile scurte sunt m ărginjte de câte o

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Poarte bună
In scripţii: - 11 iunie
1956
Valoare de inventa,r:
500 lei

vargă în gu s tă.

3 1.

Covor
(Covor
culme),
s. 1025

Autor:
de I Atelier: rural
Zo n ă/centru:

Transi lvania,
Maramureş

Dimensiuni : L = 128 cm; I = 122 cm.
Alţi parametri : maron deschis, albastru, alb, ocru, verde, grena
- culori vegetale ş i industriale.
·
Material : cânepă, 'lână;
I 4/4 sec . XIX
Tehnică : Ur/.it cânepă, bătut l ână, tesut (în război ori zontal) în
două iţe cu urzea l ă ascm1să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat
Descriere: Pi esă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeala î.nnodate.
Compozit-ie deco rativă cu câmp continuu limitat pe laturile
lungi de borduri separate de câmp prin câte un ş ir de romburi
mici , alternate cromatic. Pe borduri apar motive avimorfe
stilizate - lilieci. Laturi le scurte sunt mărginte de vărgi înguste.
Câmpul cu decor uniform este deco rat cu cinci registre
tra!'sversale de romburi cu coarne cu marginile zimţate. În
interi'orul acestora apar stele, cruci şi pi stornice.
Diinensiuni : L = 125 cm; I = 110 cm.
Al~ parathetri: al b, vernjl, maron, albastru, galben, ocru - culori
v~e!aje.

Stare de conservare:
Foarte bună -restaurat
Inscri pţii : Achi ziţie iunie I956
Valoare de inventar:
500 lei

I

32.

Covor

(Covor

A uto r:

Material:

I 4/4 sec. XIX

câ n e pă, l ână;

culme),

Zo n ă/ce ntru :

s. 1029

Transil vania,

Urzit cân e pă , bătut l ân ă, ţe s ut (în răz boi orizontal) în
d ouă iţe cu urzea l ă ascun să, ales c u fire între pă trunse, înnodat.
Descriere: Piesă a l cătuit ă dintr-o foaie. franjuri din fire de

Maramureş

urzea l ă

de I A te li e r: rural

Tehni că:

iunie 1956
Valoare de inventar:
500 lei

In sc ripţii :

Ach i ziţie

înnodate.

Compoziţi e decorativă

Stare de conservare :
Foarte bună
·

cu câmp continuu limitat pe laturile

lungi de borduri realizate dintr-un şir de romburi mici, cu
marginile zi mţa te ş i cruci în interior. Laturile scurte sunt
m ărginte de vărgi alese cu motivul spic ul grâuJui - v-uri cu
marginile z imfate 1 alternate cromatic. Câmpul cu decor
un.ifonn este ales cu şiruri de romburi concentrice cu marg inile
z imţate . Trei ş i ruri de romburi au în interi or « pupeze» iar
dou~ cruci drept.ţi, ~âmpul prezintă, l ângă borduri , câte un rând
de« li~i ec i ». , . _,

Dimensiuni : L = 218 cm; I = 125 cm.
paramet,i: alb, vernil, maro n, albastru, galben, ocrn - culori
vegetale.
Material: cânepă, lână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în război orizontal) în
Alţi

33.

·<':ovor
(Covor
cu lme),

s. 1031

Autor:

de

I Atel ier: rural
Zo nă/ce ntru :

T ransilvania,
M ara mure ş

I 4/4 sec. XIX

două iţe

cu urzea l ă ascun să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urze al ă înnodate.
Co mpoziţie deco rativă cu câmp continuu limitat pe laturile
scurte de borduri reali zate vergi alese cu moti vul « spicul

Stare de conservare: I",
Foarte bun ă
Inscripţii : .
Achizi ţie 11 iuflie

1956
Valoare de iJl.ventar: I~

500 lei

grâului » - do uă rânguri de scă riţe dispuse în v. Câmpul cu
decor uniform este ales cu şimri de romburi concentrice cu
marginile zi mţ ate. Patru şi ruri de romburi au în interior

1
, . I'.

« pupeze » iar trei flori romboidale cu tije drepte. Câmpul
prezintă, lângă marginile lun gii, câte un şir de flori mici cu câte

opt petale po licrome.
D imensiuni : L = 220 cm; I = '-142 cm .
A lţi param etri : roşu , alb, verde, lil a, ocru - culori vegetal e ş i
ind ustriale.

34.

:Covor

Autor:

Material:

Zonă/centru :

Tehnică : Urzit cânepă, bătut l ână , ţesut (în război orizontal) în
d~uă iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrun se, înnodat.
Descriere: Pi esă alcătuită dintr-o foa ie, franjuri din fire de

(Covor
culme),

de I Atelier: rural

S. 1032

Tran sil vania,
Maramureş

cânepă, l ână;

'urzea lă înnodate.
(::J)lnpozitie decorativă cu câmp continim limitat_e_e· laturile

I 4/4 sec. XlX

Stare de conservare:· --7~

Foarte

bună

Inscripţii:
Achi ziţie

11 iunie

1956
Valoare de inventar:

II

35 .

Covor,
S. 1037

Autor:
Atelier: rural
Zo n ă/ce ntm :

Transilvania,
M aramureş

scmie de borduri reali za te vergi alese cu motivul « spicul
grâului » - v-uri cu margi nile z imţate, alternate cro matjc.
Laittrile lungi sunl tem1inate cu dinţi de fi erăstrău . Fondul
câmpului este ahernal cromatic fo 1mînd vergi late d isp use
tra nsversal. Câmpul cu decor uni fo rm este ales cu şi ruri de
romburi cu marg inile zimţate dispuse longitudinal. Tre i şiruri
de romburi au în interior « pupeze » separate de două şiruri de
stele. Câmpul prezintă, lângă margi nile lungii, câte un şir de
« lilieci ».
Dimensiuni: L = 180 cm; I = I 06 cm.
Alţi parametri: grena, bleum arin, ocru, oli ve, alb - culori
V"Jlelale.
Material: câ nepă, lână;
Tehni că: Urzit cânepă , b ătut l ân ă, ţ esut (în război orizontal) în
două iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descri ere : Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzea l ă înnodate.
CompoziJ ie deco rativă cu câmp co ntinuu limitat pe laturile
scurte de borduri casetate„ Fondul \'asetelor este alternat
crdm~tic, ritmic., În casţte sunt alese romburi zimţate
coricentrice cu pistornice în interior. Laturile scurte sunt
mărginite de vărgi cu scăriţe. Câmpul cu decor neun.ifonn este
ales la un cap cu două romburi mari cu coarne, decorul se
continuă cu trei şiruri longitudinale de romburi concentrice

500 lei

I 4/4 sec. XlX

Stare de conservifre:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 11 iunie
1956
Val oare de invenţar:
500 lei
- se pune pe ! pviţ ă

zimţate .

36.

Covor,
s. 1056

Autor:
Atelier: rura l
Zo n ă/ce ntru :

Transi lvania,
M aram ure ş

Dimensiuni : L = 356 cm; I = 9 1 cm .
Alţi parametri: bleumarin, ocru, o li ve, alb, grena, roşu - culori
vegetale.
Material: cânepă, l ână;
Tehni că: Urz it cânepă, bătut l â n ă, Jesut (în război orizontal) în
două iţe cu u rzeal ă ascun să, ales cu fire î.ntrepătrun se, înnodat.
Descriere: Piesă alcătui tă dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzea l ă înn odate.
Compozi(ie decorativă cu câmp continuu disp us uniform pe
toată
suprafa ţa
piesei. Motive ~eometrice : romburi
coîl_c~ntri ce cu marginile în trepte. 1n , mijlocul motivelor
rombo idale a par cruci drepte.
Dimen's iuni : L ='200 cm; I = 80 cm .
AW parametri : negm , ocru, bleu,~]b - culori vegetale.

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
restaurat
In scripţii : Ac hi ziţie 11 iunie
1956
Valoare de i~rentar:
500 lei
- se pune pe laviJă

J
1

37 .

Covor,
S. 1061

Material: câ n epă, lân ă;
Urzit câ n epă,

Autor:
Atelier: rural

Te hni că :

Zo n ă/ce ntru :

do u ă

I 2/2 sec. X JX
bă lul l â n ă, ţesut

(în

răz b o i

ori zon tal) în

Armă şe ni , jud .

i1 e cu u rzea l ă ascunsă, ales cu fire între pă trun se, înche iat
cu acul , înnodat
Descri e re: Piesfi a l că tuită din d o u ă fo i, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.

H arghita, secui

Co m poziţi e o rn a m e nt.a l ă desc h isă limita t ă

Trans ilvania,
Harghita, com.

pe laturil e scurte

printr-un grup de vă rg i simple ş i una al easă cu moti v ul « unda
apei_?(:"
11 r,',
.. 1 ,
Decm;1 geomeţ~i c , fl ispus ÎI), registre )oµgitudin ale pe toată

S tare de conservare':

Foarte

bună

I nsc ri p ţi i :

-

A c hi ziţi e

15.06. 1956, com.
A rmăşeni , jud.
Harghita
Valoare de inventar:
850 lei

suprafaţa pi esei: pe linia medi ană apar romburi concentrice
crenelate şi pi storni ce în centru . Laturil e lungi sunt terminate

cu jumătăţi clin motivul central.
Dimensiuni : L = 2 08 cm; I = 159 cm.
Alţi param etri: maron

38.

Covor

Autor:

{Chilim, Stola),
S. 1067

Atelier: rural
Zon ă/centni:

Banat,

Timi ş

deschi s, galben, bleumarin, alb - c ulori

v_<:getale
Material: l ână, câne pă;
.
I 4/4 sec. X IX
Tehnică : Urzit cânepă, băli)!, l ână, ţesut (în războ i 01izontal) în
două ite cu u rzeal ă ascun să, ales cu fire întrepătrunse ş i
karamani cu găurel e ş i tăi eturi , încheiat cu acul, ti v it, aplicat.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi , franjuri din fire de
urzea l ă înnodate.
Compozitie decorati vă c u moti v central (moti vul « stolei >> masa din alta r) ş i chenar. Motivul central compus din hexagon,
pătrate, c ruci şi ro mburi. El este încadrat, pe restul câmpului ,
de rqtnburi cu coarn e, fl ori , suveici. Chenarul mărgini t de linii
în zig-zag ş i dinţi de fi erăstrău are decor geometric. Moti vul de
pe c he nar, alternat cromatic, este compus din ro mb c u câte
dou ă triunghiuri în vârfuri.

39.

Covor

(Stola),

s. 1068

Autor:
Atelier: rural
Zo nă/c entru:

B an at,

Tim iş

Dimensiuni : L=2 18 cm; I = 100 cm.
AltiJ,arnmetri: - roşu, verde~ galben,_lil_a, alb - culori v'cll_etale.
Material: cânepă, l ână;
I 4/4 sec. XIX
Tehni că: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în războ i ori zo ntal) în
două iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepă_ţrun se şi
karţ1mani c u gă urel e şi tă. i eturi , înc he iat cu acul - c he ită , tivit.
D escriere : Pi esă a l cătui tă. din două foi.
C::omj,Oziţi e decorati vă cu cinc i chenare, simpl e, c u marginile
c,renelate. Câmp cu motiv central, încadrat într-un romb zimţat.

În )nteriorul acestuia se găseşte un dreptunghi ş i un romb mic.

Stare de co nservare:

Foarte bună
In scripţii : Achiziţie

1956,

Moldova Veche,
Timi ş, Sofia
Popovici
Valoare de in ventar:
800 )ei

Stare de conservare:
Bună
In scrip ţii :

-

Ac hi ziţi e

1956,

Moldova Veche,
T imi ş , Sofia
Popovici
V aloare de inventar:

I'
I

40.

Covor
(S tala),
S. 1069

Motivul central este încadrat de patm ş iruri de flori
geometrizate ş i de patru moti ve asemănăt oare lui.
Dimensiuni : L = 205 cm; I = 137cm.
A lţi parametri: - roşu, maron, alb, galben, olive, negru - culori
veg_etale
Material: cânepă, lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Ur,it cânepă, b ătut l ână , tesut (în răz boi orizo ntal) în
două iţe cu urzeală ascmJ:Să, ales c u fire întrepătrunse şi
karamani cu gă ure l e şi tăieturi, înche iat cu acu l - che ită , tivit.
Descriere: Pi esă alcătuită din două fo i.
Compozi\ie d ecorativă cu motiv central (motivul « stolei »
masa în formă de cruce din altar) şi chenar pe aceeaşi culoare
de fond. Crucea este realizată din linii drepte avînd în interior
romburi zimţate concentrice. Crucea este încadrată de patru
vase _c u flori o~ientate, două cîte două, spre cruce. Chenarul,
separat de. cânip prin vărgi zimţate ş i s imple este decorat cu
romburi cu coame cu marginile în trepte. Laturile scurte sunt
mărginite de vărgi înguste.
Dimensiuni: L = 2 16 cm; I = 130 cm.

Autor:
Atelier: mral
Zonă/centru:

Banat, Timi ş

580 lei

Stare de conservfl.re:
Bună
In scripţii:

1956,
Moldova Veche,
Ach iz iţie

Timj ş

Valoare de inven tar:
620 lei

A lfi parametri: - roşu, mov, alb, ocru, orange, vernil, negru -

4 1.

Covor,

s. 1082

Zonă/ce ntru :

culori vegetale şi industriale.
Material: cânepă, l ână;
Tehnică : Urzit cânepă, bătut l ână, ţes ut. (în război orizontal) în
două iţe cu urzeal ă ascun să, ales cu fire întrepătrunse şi

Transilvania,

karamani cu găurele, închei at cu acul, înnodat.

M aramureş

Descriere: Piesă a l cătuită din două foi , franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Compozi ţie ornamentală deschi să limitată pe laturi le scu1ie
printr-un grup de vărg i simple înguste.
Decor geometric dispus în registre longitudinale pe toată
suprafaţa piesei: pe linia med iană apar romburi concentrice
zit:Q.~te. Laturile lungi sunt tem1inatc cu jumătăţi di.n motivul
central.
'
Dimensiuni : L = 186 cm; I = 11 2 cm.
Alţi parametri : maron deschis, galben, bleumarin, alb - culori
ve etale.
Material: bumbac, lână;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână.şi bumbac, ţesut (în război
orizontal) în două iţe cu urzea l ă ascunsă , ales cu fire

Autor:
Atelier: rural

.,

1-4~2-. - -+-c=,o
- v_o_r- - - --+~
A-u-to-r-,- - - + -- Poniavă),
Ate lier: rural
S. 1118
Zonă/centru:

I 2/2 sec . XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Transfer 1940,
Muzeul etnografic
Sighet, Sighetu!
Marmaţiei, jud.
Maramureş

Valoare de inventar:

500 lei

4/4 sec. XIX

Stare de conservare: I
Foarte bună
/
Inscripţii: "

Banal, Timiş

întrepătrunse ş i

karamani cu gău rele

şi tăieturi ,

Transfer 1958,
Bu cureşti , IRRCS

încheiat cu acul,

ti vit.
Descriere: Piesă alcătuită din trei fo i.
Compozifie deco rativă cu câmp continuu. Decor geometric
displ'" în registre , transversale pe toată suprafaţa pies~i după
principiul alternanfei ritmice a motivelor şi culorilor. Motive
geometrice:

vărgi

simple alternate cu

vărgi

alese cu ste le

Valoare de inventar:

400 lei

şi

diferite variante de romburi: cu coarne, cu marginile în trepte.

În mij locul romburi lor apare crucea dreaptă.

43.

Covor
(Poniavă) ,

s.

111 9

Autor:
Atelier: rural
Zo n ă/centru :

Banal, Timi ş

Dimensiuni : L= 236 cm; I = 160 cm.
Alli parametri : roşu, albastru, galben, negm, alb, verde, mov cu lori vegetale şi industriale.
Material: câneP,ă, l ână, bumbac;
I 4/4 sec. XIX
Teh;1ică: Urzit 'cânepă, bătut lână şi bumbac, ţesut (în război
orizontal) în două iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire
întrepătnm se, ales cu speteaza peste fire şi karamani cu găurel e
şi tăieturi, încheiat cu acul, tivit.

Descriere:

Pi esă al cătuită

din

două

foi.

Compoziţi e decorativă cu chenar separat de câmp prin cârlige
dispuse în l anţ, mărginit pe laturile lungi de dinţi de fierăstrău,
alternaţi cromatic, pe segmente. Laturi le scurte sunt încheiate

Stare de conservare:

Foarte

bună

I nscripţii :

Transfer 1958,
Bucureşti , fRRCS
V al oare de inventar:
500 lei

de ş\ruri transvers~l,e de romburi în lap~ şi, de Iinii -P\lf\C!ate.
Cheriaiul şi câmpu l decorate cu motive geo metrice şi fl ora le
stilizate diverse: romburi , stele, flori , triunghiuri, cruc i, z igzag, c rengi etc.

Dimensiuni : L= 200 cm; I = 133 cm.
A lti parametri : roşu, lil a, galben, negru, alb, verde, mov - cu lori
vegetale ş i industriale.

44.

Covor

(Covor de
culme),
s. 11 25

Autor:
Ate lier: ruraJ
Zo nă/centru :

Transil vania,
Maramureş

Material: cânepă, l ân ă;
Tehni că: U rz it cânepă, bătut lână, ţesut (în război o ri zo ntal) în
două ite cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani cu găure l e, înnodat.
Descriere: Piesă alcătui tă dintr-o foaie, franjuri din fi re de
urzeal ă îm.1odate.
Compoziţie decorativă c u câmp limitat pe laturil e scurte de
borduri reali zate vergi alese cu: motivul « sp icul grâul ui » două rânduri de scăriţe d.i spuse în v, şiruri de romburi dinţate
cu P,Îştornice î n ţentm , vrejuri, ro mburi cu flori în interior.
Cârtl])u~decor ut1iform c;ste ales cu trei şi ruri lo~itudi nale

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare :

Foarte bună
In scri pţ ii :

-

Transfer

1958, Bucureşti,
IRRCS
Valoare de in ventar: 1~

350 lei

45.

Covor
(Chilim),
s. 11 27

Autor:
Atelier: rura l
Zonă/centru:

Banat,

46.

I Covor,
S. 1151

Timi ş

I Autor:

Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

47.

Covor
(Chilim),

Autor:
Atelier: rural

de romburi cu marginile zimţate legate prin crengi. ln interior
apare motivul « roata » ş i pi stornice. Lah1rile lungi sunt
mărginite de ş i rur} de romburi zimţate, wic i cu pi stornice în
centru.
, '
..,
Dime~siuni: L = 155 cm; I = I 00 cm.
A l ţi parametri: roşu, alb, verde, mov, grena, orange - culori
vegetale ş i industriale.
Material: lână, bumbac;
I 4/4 sec. XTX
Tehnică: Urzit şi bătut l ână, ales bumbac şi lânică, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrypătrunse şi karamani cu gă ure l e, încheiat cu ~cui, tivit,
aplicat.
Descriere: Piesă alcătu i tă din două foi.
Compoziţi e decorativă limitată de borduri. Borduri le de pe
laturile lungi sunt încadrate de linii în zig-zag dublu conturate
spre câmp şi dinţi de fierăstrău, a lternaţi cromatic pe segmente,
la margine. Ele sunt alese cu motive vegetale sti li zatre: vrejuri
cu hoboci. Lah1rile scurte au borduri cu vrejuri cu boboci
încadrate de triunghiuri alternate cromatic. Decorul câmpului
este r,ealizat pe Pripcipiul si'metriei fafă de axa transversală,
motivele fiind aşezate în · oglindă. Motive geometrice şi
vegetale : hexagoane cu unda apei în interior, romburi, v-uri şi
vase cu flori.
Dimensiuni: L = 190 cm; I = 122 cm.
Alţi parametri: - roşu, verde, orange, negru, bleu, alb - culori
veaetale
Material : l ână;
2/2 sec. XlX
Tehnică: Urzit şi bătut lân~, ţesut (în război orizontal) în două
iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi karamani cu
găurel e, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două chenare, la margine unul
îngust ales scăriţe şi celălalt, spre câmp, are un vrej cu frunze şi
hoboci. Decorul câmpului, dispus tranversal, este constituit d in
~ douAt,;ţari ante al; pqmului vieţii : trei şimri qe câte zece pomi.
•Dimensiuni: L = 34Q.cm; I = 126 cm. _l . .,
,
IMaferiăl: lână;
4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit i bătut lână, esut în război orizontal) în două

Stare de conservare:

Foarte bună
Inscripţi i : - .
Transfer 1959,
Bucureşti, IRRCS
Valoare de inventar:
800 lei

,;
j
1

Stare de conservare:
Bun ă - uşor
destrămat la capetele
scurte
Inscriplii: Achizi!ie 1961
Valoare de inventar: I/
750 lei
'

Stare de conservare:
Foarte bună

'

l

S. 11 90

Zonă/centru:

Banat,

Timi ş,

i ţe cu urzeal ă ascu nsă, ales cu fire întrep~t~unse şi karamani c u
P i esă a l cătuită

din

d o uă

Descriere:

Cărb u na r i, jud .

Co mp oz iţi e decora ti vă cu motiv central (motiv ul « sto le i » masa din altar) ş i che nar. Moti vul centra l compus din o ctogon,
rom buri, c ruc i şi moti ve antropo mo rfo dispuse în oglind ă. El
este în cadrat, pe restul câm pului , de patru co ro niţe din fl ori
rombo ida le şi cn,c i î n X. C henarul are decor geo metric di ferit
pe laturil e lungi de cele scurte: linii î n z ig-zag cu margi nile în
trepte pe lat11rile lungi ş i v'rejuri cu flori romboidale pe cele

Timi ş

I nscri pţii :

Achizitie 1959, cpin.
Cărbunari , jud. •·

găufe l e şi tăieturi, î~cheiat cu acul, ti vit: aj:ilicat.

com.

foi.

T imi ş

11111

V aloare de inventar:

200 lei

scurte.

Dime nsiuni : L= 2 12 cm ; I = 127 cm .
Al ţi para metri: roş u, verde, galben, negm , mov, alb - culori

48.

Covor
(Chilim, Stola),
S. 1193

Autor:
Atelier: rural
Zon ă/centru :

Banat, Timi ş,
corn. Moldova
Veche

vegetale
Material: lână;
Tehnică: Urzi t ş i bătut lână, ţesut (în război ori zontal) în două

I 4/4 sec. XIX

iţe cu u rzeal ă a~cunsă, ales cu fire în trepăqunse şi karamani cu
gău;el e ş i tă i eturi, _înch ei at c~ acul, tivit, ap licat.
Desc,iere : Pi esă al cătuită din d ouă foi.
Cqmpoziţie d ecorativă cu mo ti v central (motivul « sto le i >> masa din altar) şi chenar. Motivul central compus din hexago n,
romburi ş i scări ţe. El este încadrat, pe restul câmpului, de patru
vase cu fl ori (dispuse în oglindă) romboida le ş i cruci în X.

Stare de conservare:
Foarte bună
lnscriptii : - 1
1
Achi ziţie 1959, corn.
Mo ldova Veche,j~d.
T imi ş

V a loare de inventar:

450 lei

Chenarul are decor geometric diferit pe laturile lungi de cele
scurte: linii în zig-zag cu marginile în trepte şi pătrate, pe
lattii-ile lungi şi ~rej uri cu fl ori romboidale'pe cele scurte.
Dimensiuni : L= 220 cm; I = 134 cm.
Al ţi parametri : roşu , verde, galben, negru , mo v, alb - culo ri

49.

Covor

Autor :

(Chi li m, Stola),
s. 11 94

Ateli e r:rura l
Zo n ă/centru:

Banat,

Timi ş ,

com. Moldova
Vechei

vegetale.
Material: l ână;
Tehni că: Urzit l ână, bătut lână ş i bumbac, ţesut (în războ i
ori zontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrun se ş i karamani cu gă urel e ş i tă i e turi , î nc he iat cu acul ,

tivit.

Descriere: P i esă alcătuită di n două foi.
, Compoziţi e decorativă limitată de chenar. Chenarul diferit pe
; laturile lungi fat ă de cele scurte. Pe laturile lungi sunt patru
Iini i în zig-zag, d iferit co lorate, realizate din pătrăţele iar pe
1

ce le scurte numai o linie în zig-zag. Liniil e în zig-zag sunt

I 4/4 sec. X lX

Stare de conservare:

Foarte

bun ă

In sc r i pţ ii :

1959, com.
Moldova Veche, jud.
Achi z iţie

Timiş

Valoare de inventar:
300 lei

\-;t

mărginit e

de nori mici cu patru petale. Câmpul

pre z intă şase

btţchete

de flori romboida le separate prin două şiruri
tran sversale de flori .
Dimensiuni: L= 204 cm~ I = 125 cm .
A lti parametri : roşu, verde, galben, negru, albastru, alb - culori
ve~ak_şi

50.

Covor)
S. 1213

Aul.or:
Atelier: rural

industriale.
Material: cânepă, lână ;
Teh nică: Urzit cânepă,

Zon ă/centru:

două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.

Transi lvania ,

Descriere: Piesă
un~eală înnodate .

Maramureş

I 4/4 sec. XIX
bătut l ână, ţesut

a l cătu ită

(în

război

orizontal) în

dintr-o foaie, franjuri din fire de

Valoare de inventar:

Compoziţi e decorativă cu câmp co ntinuu limitat pe laturile

850 lei
- se pune pe

scurte de motive vegetale ·- bradufi iar pe ce le lungi de
triunghiuri ş i linii în zig-zag. Câmpul cu decor uniform este
ales cu romburi ~imţate alternate cromatic. În interior se găsesc

5 1.

Autor:

Covor

(Covor
culme),
S. 12 14

de

I Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

motive geomet;·ic.~şi vege~le: pupeze şi .pomi .
Dimensiuni: L = 400 cm; I = 80 cm.
Alţi parametri: grena, bleumarin, galben, verde, alb, lila, roşu culori vegetale.
Material: cânepă, lână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut {în război orizontal) în

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 1962

I 4/4 sec . XIX

l aviţă

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: -

două iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat .
Descriere : Piesă alditui tă dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.

Vişeu, jud.

Compoziţi e decorativă cu câmp continuu limitat pe laturile
scurte de borduri realizate ve rgi alese cu motivul « sp icul

Valoare de inventar:

grâului » - două rânduri de scă riţe dispuse în v pe o parte ş i de
scăriţe pe ceal altă. Laturile lungi au borduri simetrice separate
de câmp prin linii crenelate: romburi cu motivul c ruc ii în

Achi ziţie

1962,

Maramureş

450 lei

interior şi jumătAţi de stele . Câmpul cu decor unifom1 este ales
cu patru ş iruri de romburi concentrice cu marg·inile crenelate
disp\J.se long it1,1cf_in~ l. In inţeri orul lor 8:P.~r motive cc;,rupuse:
1
romburi concenttiqe c u coarne. Pe restul câmpul ui sunt ste le ş i
romburi cu interi Orul în tablă de şah .

!!pi.

Di~ensiuni: L = 180 cm; I = 11 2 cm.
Alţi Rarametri: roşu, alb, verde, bleumarin, grena, negn1, ga lben

52.

Covor

L(Covor

Autor:

de

I Atelier: rural

- ctil_gri vegetale şi industriale.
M?terial: cânepă, lână;
I 4/4 sec . XIX
Tehnică: Urzit cânepă,_ bătut l ână~în război orizontal) în

Stare de conservare:

Foarte bună

11

i!:1

Zonă/ce n tru:

culme),
S. 12 15

Transil vania.
Maramu reş

două iţe

cu urzea l ă ascun să, ales cu fire întrepătru n se, înnodat.
Descrie re: Pi esă a l cătu ită dintr-o foa ie . franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Compoz it-ie decorativă c u . câmp limi tat pe lahirile scurte de
bord1.Iri realizate ·vergi alţse cu unda 'apei. Laturile lungi au
borduri sim e trice se parate de câmp prin linii în zig-zag:

motive antropomorfe puternic stil izate -

păpuşi.

In scri pţii:
Achi z iţi e

1962,

Vişeu, j°ud.
Maramureş ! ·'

Valoare de itiventar:

600 lei

Câmpul cu

decor unifonn este ales cu patru şiruri de romburi c u coam e

dispuse longitud inal. ln interiorul lor apar motive florale: flori
cu patru petale. Ele sunt separate de şi ruri de romburi cu
marginile în trepte ş i motivul c ruc ii în interior
Dimensiuni: L = 187 cm; I = 11 2 cm.
A lţi parametri: roşu. alb, verde, bleumarin, grena, negru , galben

53.

Covor

(Covor
culme),
s. 1216

Autor:-

de

I Atelier: rura l
Zonă/centru :

Transilvania,

leud,
Maramureş

- culori v~t>tle şi' induslria\e.
Material: cânepă,' lână ;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, ţesut (în războ i orizo ntal) în
două ite cu urzeală ascun să, ales cu fire întrepătnmse, înnodat.
Descri ere: Piesă a l cătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
u rzea l ă înnodate.
Compoziţie decorativă cu câmp limitat pe laturi le scurte de

I 4/4 sec. XlX

Stare de conservare:

Foarte

Achiziţie

păpuşi.

1962,

leud,jud.
Maramureş

borduri reali zate 1 din vergi alese und ~. apei. Laturile lu ngi au
bo~dt~ri simetric~ separate de câmp prin pnii crene late: motive

antropomorfe puternic stilizate -

bună

Inscripţii:

Valoare de il\ventar:
500 lei

Câmpul cu decor

uni fom1 este ales cu trei ş iruri de romb uri c re ne late şi zimţate,
dlSpuse longitudinal. In interiorul lor apar motive geometrice romburi - şi ramuri cu frunze .

Dimensiuni: L = 185 cm; I = 11 O cm.
Alţi parametri: roşu, alb , verde, bleumarin, galben - cul ori

vegetale
54.

Covor

(Covor
culme),
s. 121 7

Autor: Pop
de I Maria
Atelier: rural

şi

ind ustriale.

Material : cânepă,

l ân ă;

Zonă/centru:

Tehnică: Urzit câ nepă, bătut l ână, ţesut (în război ori zo ntal) în
două iţe cu urzeal ă ascw1să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă al cătuită dintr-o foa ie, franjuri din fire de

Transil vania,

urzeală

leud,

Compoziţie decorativă cu câmp limi tat pe laturile scurte de
vergi înguste . Laturile lungi au borduri simetrice m ărginite de

Maramure ş

4/4 sec . XlX

I Stare de conservare:
Foarte

Achi ziţie

înnodate.

!linii În zig-zag şi romburi. E le sunt alese cu moti ve
lantrbpomorfe
puternic stiliza te - păpuşi. Câmpul cu decor
1
disp us pe p rinciQi_ul simetriei faţă de .a xa transversală: ~ase

bună

Inscripţii: -

1962,

leud,jud.
Maram ureş, Pop
Maria
Valoare de inventar:

400 lei
j

·

..!

55.

Covor
(Covor
culme),
S. 1218

Autor:

de

I Ioana

Făt

Atelier: rural
Zonă/centni:

Transil vania,
le ud,
Maramureş

vase cu .flori orientate spre marginile înguste. Pe restul
câ mpului apa r o multitudine de motive mici: pistornice, flori.
rorl!nburi cu coarne, coro nit f! etc.
,.·,
·
Dimensiuni: L = 152 cm; 1 = 11O c m .
Al( i parametri: roşu , alb, verde, mov, galben - cul ori vegetale ş i
induslTiale.
Material: cânepă, lână;
Tehn i că: Urzit cânepă, bătut l â nă , tesut (în războ i orizontal) în
două i ţe cu u rzeal ă ascun să , ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere : P i esă al cătuită dintr-o foaie, franjuri d in fire de
urze,il ă înnodate..
r
.
Compoziţi e dec9.rativă cu câmp co ntinuu mărg init, pe laturile
scurte, de vărgute . Câmpul cu decor d isp us pe principiul
simetriei faţă de axa l ongitudinal ă: pe linia m edi a nă apar şiniri
de câte trei romburi concentrice z imţa te - « greble». Decorul
se co ntinu ă de o parte ş i alta cu jumătăţi din motivul de pe linia

I 4/4 sec. X IX

Stare de co nservare:
Foarte bună
luscripţii:

Achiziţie

1962,

le ud, jud.
Maramureş , Făt

loana
Valoare de inventar:
1000 lei

mediană.

Dimensiun i: L = 328 cm; I = 150 cm.
A l ţi parametri: roş u, alb, verde, mov, galben - culori vegetale ş i
industriale.
"
·
56.
Covor
Autor:
Material: cânepă, lână;
I 4/4 sec. XIX Stare de conservare:
(Covor
de Atelier: niral
Tehnică: Urzit. cânepă, bătut l ână , ţesut (în război orizontal) în
Foarte bună
culme),
Zo n ă/centru:
două i ţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepâtrunse, înnodat.
l nscriptii : s. 1240
Transil vania,
Descriere: Piesă a lcâll.lită dintr-o foaie, franjuri din fi re de
Ac hi z iţi e 1962,
Brebu, Ocna
urzea l ă în nodate.
Brebu, Ocna
Şugatag,
Com poziţie decorativă cu câmp continuu mărginit, pe laruril e
Şugatag , jud.
Maramureş
scurte. de vargă cu motivul scăriţa, pe o latură ş i spicul grâului
Maramureş
pe cealal tă. Laiijrile lungi' sunt mărgînit.e de triungh iuri
Valoare de inventar:
al tetilllte crornatic. Câmpui decorat cu vărgi late alese cu
250 lei
romburi, stele, motive vegetale stili:za te - pomi ş i pistorni ce.
Dimensiuni : L = 200 cm; I = 90 cm.
A l ţi parametri: roşu , alb, verde, negru, grena, galben, albastru culori vegetale şi industria.le.
57.
Covor
Autor:
Material : cân epă , lână;
4/4 sec. XIX Stare de conservare:
(Covor
de I Ate lier: mral
Tehni că: Urzit câ nepă, bătut l ână, ţesut (în război orizontal) în
Foarte bună
· cul me),
Zonă/centru :
d0uf 'iJe cu urL:eală ascun să, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
l.nscriptii: S. 1241
Transil vania,
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
Achi ziţie 1962,
Brebu, Ocna
urzeală înnodate.
Brebu, Ocna
Su ata ,
Corn ozi ·e decorati vă cu cârn continuu măr 'nit, e laturi le
Ş u ata , 'ud.
~ - - ~ -- ----~~-~~--~--~--~~-------~-----~--'-:'---~-----~~~~=-----c.
1,

I

1

scurte, de vargă cu motivul scărita, pe o latură ş i spicul grâului
pe cealaltă. Laturile lungi sunt mărginite de triunghiuri
alternate cromatic. Câmpul decorat cu vărgi late alese cu
romburi, stele, motive vegetale stilizate - pomi şi pistornice.
Dimensiuni: L - 375 cm; I - 77 cm.

Mara mureş

Maramure ş

Valoare de inventar:
400 lei

A lţi parametri: roşu, alb, verde, negrn , grena, galben, albastru -

58 .

Covor
(Covor de
culme),
S. 1242

culori vegetale ş i industriale.
Material: l ână; .
Tehnică: Urzit şi bijtut lână, ţesut (în ră zboi orizontal.) ,în două
iţe cu urzeală asouUS'ă , ales c·u fire întrepăt~nse, înnodat.
Descriere: Piesă alcătu i tă dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Compozitie decorativă cu câmp continuu mărginit, pe laturi le
lungi, de borduri casetate cu deco r diferit: pe o latură casetele
mărginite de dinţi de fierăstrău prezi ntă motive antropomorfe hora, iar cea laltă cu motive geometrice - romburi cu marginile

Autor:
Ate lier: rural
Zo n ă/centru:

Transilvania,
Brebu, Ocna
Şugatag,
Maramureş

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii : Achi ziţie 1962,
Brebu, Ocna
Şugatag,

j ud. Maramureş
Valoare de inventar:
400 lei

în trepte şi cnlcţ în centru, separate de cârlige duble. ~Îrljlpul cu

59 .

Covor
(Covor de
culme),
s. 1253

decor dispus l9ngitudinal este decorat cu un şir de romburi
concentrice cu · zimţi mari « gre ble ». Între romburi apar
« greblute ».
Dimensiuni: L - 302 cm; I - 80 cm.
A lţi parametri: roşu, alb, verde, negru, grena, orange - culori
vegetale şi industriale.
Material: lână , cânepă;
Tehn_i 9ă : Urzit cânepă, bătut l ân ă, Jesut (în război o rizontal) în

Autor:
Ate li er: rural
Zonă/centru:

două . iţe cu u rz~eală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani cu gă urele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătui tă dintr-o foaie, franjuri din fire de

Transilvania,
Rona de Jos,
jud.

ur.t:eală

Maramureş

înnodate .

Compoziţie decorativă cu câmp continuu mărginit, pe laturil e
lungi, de borduri casetate cu decor diferit: pe o latură casetele
mărginite de dinţi de fierăstrău prezi ntă motive antropomorfe -

I

hora, iar cealalt~ cu motive vegetale - pomişori stili zaţi.
Cîl}lpul cu decor dispus longitudinal este decorat cu un şir de
râmburi concentrice cu cârli ge şi greble.
Dimensiuni: L - 439 cm ; I = 82 cm.
{'- Iţi parametri: roşu, alb, verde, bleumarin, maron, galben culofi Vegeta le şi industriale.

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
In scripţii : Achiziţie

17.06.1963, Rona de
Jos,
jud . Maramureş
Achizitionat de Olga
Horşia şi N Pascu
Valoare de inventar:
500 lei

60.

Covor
(Covor
culme),
S. 1254

Autor:

de

I Atelier: rural

Covor
(Covor de
culme),
1255

s.

Covor,

s. 1262

(în

ră zboi

orizontal) în

Stare de conservare:

Foarte

bună

două ite cu urzeală ascunsă, ales cu

fire întrepătrunse ş i

Inscripţii:

TransilvaniaPe
trova, jud.

karamani cu gău re l e, înnodat.
Descriere: P i esă a lcătuită di ntr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.
Compoziţie decorativă cu câmp continuu mărginit, pe laturi le

Achiziţie

Auto r:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvan ia,
Petrova, jud.
Maramureş

62.

I 4/4 sec. XDC
bătut l ână , ţesut

Zonă/centru:

M·aram ureş

61.

Material : l â nă, cânepă;
Urzit cânepă,

Tehnică:

Autor:
Atelier: rural
Zonă/ce ntru :

Moldov_'I,_

lungi„ de bordurţ ,c,:;asetate cu decor diferit: pe o l atură casetele
mărginite de dinp de fierăstrău prezintă motive antropomorfe hora, iar cea l a l tă, mărginită de creneluri ş i de motive vegetale,
zoOmorfe şi antropomorfe - pomişOri stili ?aţi a lternaţi cu
motivu l « ciobanul cu oi le ». Cîmpul cu decor d.ispus
longitudinal este decorat cu un ş ir de romburi concentri ce c u
creneluri mari - greble. În mijlocul romburilor se găsesc flori
cu petale policrome. Laturile scurte m ărgi nite de vărgi în guste.
Dim.e nsiuni: L = 274 cm; I = 118 cm.
Alţi parametri: roşu, alb, verde, maron, galben, gri, negru culori vegetale şi industriale.
Material: lână , cânepă;
Telmi că: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut (în război ori zo ntal) în

17.06. 1963 , Petrova,
jud. Maramureş
·Achiziţionat .4e Olga
Horşi a ş i N PaSCl\
Valoare de inventar:

650 lei

4/4 sec. XIX

două i ţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ş i
karamani cu găure l e, înnodat.
Descriere: Piesă al cătui tă dintr-o foaie, franjuri din fi.re de
urzeâlă înnodate . ;
t ·

Compozit ie decorativă cu câmp continlfi.! mărginit, pe laturi le
lungi, de borduri casetate cu decor diferit: pe o l atură casetele,
mărginite de « di nţi de fierăstri'iu » şi linii crenelate, prezintă
motive antropomorfe - hora, iar ceal altă motive vegetale pomişor i stili zaţi. Cîmpu\ cu decor dispus lo ngitudinal este
decorat cu un ş i r de romburi concentrice, zimţate cu motiv
astral în interior: steaua în opt co ifuri. Laturile scurte sunt
mărginite de vărgi înguste .
Dimensiuni : L = 190 cm; I = 107 cm.
AIµ parametri: roşu , alb, verde, lila, grena, gal ben, negru culori vege lale_şi industriale.
Material: bumbac, l ână;
4/4 sec. XDC
Tehnică: Urzit bumbac, bătut l â nă, ţesut (în război orizonta l) în
1dou~. ite cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ş i
lqrram_an_i cu găurele. înnodat.
.. !-~

l1o!,

-

"

"

Stare de conseryare:
Foarte bun ă
I nscripţi i : Achiziţie

17.06.1963, Petrova,
jud. Maramureş
Ac hi ziţi onat de Olga
Horşia ş i N Pascu
Valoare de inventar:

250 lei

Stare de conservare:
Foarte bună
In scri pţii :

Achiz_iJ_ie

-

Suceava,
Neagra Şaru lu i

Descriere: Pie să
înnodate.

alcătuită

27.0 1.1 964,

dintr-o foaie, franj uri din fire de

urzea l ă

B u c ureşti

Compoz iţi e decorativă

Achizitionat de Olga

cu câmp limitat de chenar mărginit, pe
laturil e lungi, de dinţi de fi e răs trău ş i separat de cî.m p prin

H orş i a ş i N Pascu
Valoare de inventar:
250 le i
111

roO,:buri în lan\ (laJurile 1tingi) şi di n ţi de fierăstrău .(laturi le
scurte). Pe chenar se găsesc romburj alternate cromatic.
Câmpul prezintă cinci rej,listre decorative dispuse orizontal faţă
de axa lo n gitudinală: În pa,tea central ă sunt trei registre
decorate identic dar cu o croma ti că d.ife rită: vas cu flori în

;:!

lll

centru încadrat de două motive an tro pomorfe - femei. Aceste
trei registre sunt încadrate de două registre decorative
asemă n ăto are: ci nci vase cu flori.

Din;tensiuu i: L = 250 cm; I = 159 cm.
A lţi parametri : roşu, maron, albastru, alb , ve rde, grena, galben,
negnt - culori vegetale şi industriale.

63.

Covor,

A utor:

S. 1267

Atelier: rural
Zo nă/centru:

Moldova,
B ucovina

Material: l ână;
Urzit şi bătut lână, ţesut (în război orizontal) în două
iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătnmse ş i karamani cu
gi\urele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foa ie, franjuri din fire de

I 2/2 sec . XlX

Tehnică:

Bun ă

lnscripţii :

Transfer I O iunie
1950, Bucureşti,

urzeal ă înnodate . . ,,_
.1
•.
Compoziti e CI} cân}p limitaţ_. de borduri cu dinti de fierăstră pe
laturil e lung i şi vărgi înguste pe cele sc~rte. Decorul cîmpului,
dispus tranve rsal, este constitu it dintr-o variantă a pomului
vieţii sub forma unui şi r de c inci motive re prezentând « pomuJ
v i eţ"ii » cu rădăcini. Pe restu l câmpulu i se găsesc fl o ri , boboci,
ramuri.

64.

Covor,

s.

1344

Autor:
Atelier: rural
Zo n ă/cen tru:

Moldova,
Botoşani

Dimensiuni : L = 37 1 cm ; I = 56 cm.
Al ţi parametri: negru, roşu, verde, crem, lila, alb - culori
vegetale.
Material: lână;
Tehnică: Urzii păr răsucit, bătut lână, tesut (în război orizontal)
în · două i ţe cu urzeală ascun să , ales c u fire întrepătnmse ş i
karamani cu găure l e, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuita dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.
Compoziţie cu câmp li mitat de de chenar separat de câmp
prin ţr,-un chenar, îngust ales cu vergi alteTJ)ate cromatic : dispuse

,,,oblic. Decorul "gepmetric al .,henarultti,.constă într-un motiv

Stare de conservare :

Ministerul
Agriculturii, piesa

face parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:

50 le i

I 2/2 sec

XlX

Stare de conservare :
Bună
Inscr ipţii :

-

Achizi1ie 05. 12. 1965
Valoare de inventar:

500 lei
_.k l"l

65.

Co vor
(Poniavă) ,

S. 1347

Autor:
Atelier: m.ral
Zonă/centru :

Banat, Timiş

66.

Covor,
S. 138 1

Auto r:
Atelier: rural
Zo n ă/centru:

Mo ldova,
Basarabia

specfi c acestei zone: lant din dreptunghiuri cu marginile în
trepte, alternate cromatic. Câmpul are decorul dispus
long/,ţudinal. tvJqti.ve norale stil izate şi ge0)11etrice: patru şiruri
cu motivul porn~I -vieti i cu romburi ce suB~rea.zc:~ vasu l de flori.
Şirurile de pomi sunt separate de flori .
Dimensiuni: L = 379 cm ; I = 121 cm.
Alfi parametri: vern il, negru, orange, negrn. maron deschis, alb
- cul ori vegetale.
Material: bumbac, lână;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut l ână ş i bumbac, ţesut (în război
orizontal) în dQuă iţe cu urzea l ă ascu nsă, ales cu fire
întrepătrunse ş i karamani cu găure l e şi 'tăieturi , încheiat cu acul,
tiv it.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi.
Co mpoziţie decorativă cu câmp continuu. Decor geometric
d ispus în registre transversale pe toată s upra faţa piesei după
principiul alternanţei ritmice a motivelor ş i culorilor. Motive
geometrice: vărg i simple alternate cu vărgi alese cu cârlige ş i
diferjte variante ,de romburi: cu coame, cu marginile zimţate.
În mijlocul rombu~jlor apare crucea dreaptă . Una din laturile
scurte este mărginită de vărgi înguste iar cealaltă de linii în zigzag triplu conturate.
Dimensiuni: L= 23 1 cm; 1 = 122 cm.
A lţi parametri: roşu, albastru, orange, negru, alb, verde, mov culori vegetale__şi industriale.
Material: lână;
Tehnică : Urzit şi bătut lână, ţesut (în războ i orizontal) în două
iţe cti urzeal ă ascunsă, ales cµ fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Pi esă al cătuită dintr-o foaie
Compo ziţi e decorativă l imitată de chenar cu aceeaşi culoare de
fo nd cu cea a câmpului. Chenarul este pus în ev id en tă de două
dreptunghiuri. Între cele două dreptunghiuri sunt alese motive
Oorale : buchete cu trandafiri. Câmpul , cu decorul dispus
long itudinal, este decorat cu cinci registre orizontale de
buchete cu ramuri, fnmte, boboci. Două dintre e le sunt variante
ale vasului cu noi;(.
Dimbnsiuni: L= ·
cm; I = 139 cm.
,.
.
Alţi ~ârameb·i: - rfe'gru, roşu, verde, ora~ge, alb, albastru culori vi,getale.

388

I 4/4 sec. xrx

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscri pţi i: Achiziţie,

05 .1 2. 1965
Valoare de inventar:
500 lei

I 1848

Stare de conservare:
Foarte bună
lnscripţii: 1848 - la
marginea unei unei
laturi scurte
Achiziţie

29. 11. I 966,
Bucureşti

Valoare de inventar:
4000 lei
~·I'

67.

Covor

Autor:

(Po ni avă).

A telier: rural

s. 1387

Zo n ă/centn1 :

Banat,

T i miş

Maierial: bumbac, lână;
Urzi t bumbac, bătut
ori wntal) în două ite cu
Tehni că:

întrepătrunse,

l ână şi
urzea l ă

-.
I 4/4 sec. xrx
bumbac, tesul (în război
ascunsă, ales cu fire

ales peste fire ş i karamani cu gă ure l e ş i tă i eturi ,

Achi ziţ ie ,

înche iat cu acu l, ti vit.

31.12. 1966
Valoare de inventar:
600 lei

Descri ere: Pies ă a l cătui tă din trei foi.
Co mpo ziţi e d ecora tivă

cu câmp continuu. Decor geometri c

dispus în registre transversale pe

toată suprafaţa

piesei

Stare de con~ervare:
Foarte bună
lnscriptii: -

d upă

principiul alternanţei ritmic~ a m oti vţl pr 'ş i culoril or. Motive
geome trice: vărgi simple alternate cu Îinii punctate ş i vărgi

68.

Autor:
Atelier: rural

Covor,

S. 14 16

Zon ă/centru :

Moldova,
Galati ,
probabi l Ţe pu

alese cu scăriţe, v-uri etc.
Dimensiuni: L= 195 cm; I = 145 cm.
A l ţi parametri : roşu, albastru, orange, alb, verde, grena - culori
vegetale ş i industriale.
Material: lâ n ă;
I 2/2 sec. XIX
Te hni că: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în război orizo ntal) în două
iţ e ~u~ u rzeală ascunsă, ales cu fire întrepătnmse şi karamani cu
găury;,Je, înnodat. .__ ·
..
Descriere: Piesă alcătu ită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzea l ă înnodate .
Compoziţie cu câmp limitat de două chenare. Chenarul
exterior, mai lat este casetat policrom. În fi ecare casetă apar
medalioane cu motive antropomorfe puternic stili zate. În una
din casete apare pomul vie jii iar în altele două motive
zoqmorfe - cât'e im cal. Chenarul de lâ ngă câmp este decorat
cu un vrej în zig"-zag cu boboci. Chen'arele şi casetele sunt
mărgin i te de d inţi de fierăstrău. Câmpul du decorul dispus
orizontal faţă de axa l ong itudinal ă este al cătu it din registre cu
vase cu fl ori , buchete ş i femei.
Dimensiuni: L = 362 cm; I = 150 cm.

S tare de conservare :
Bună
Inscripţii:

23.03 .1 968
Valoare de inventar:
2750 lei
Ach ziţie

A l ţi parametri: negru, roşu, verde, crem, lila, a lb - c ulo ri

69.

Covor
(Covor
culme),
s. 1495

Autor:

de

I A te lier: rural
Zo n ă/centru:

Transi lvania,
Mara mureş

vegetale.
Material: cânepă , l ână;
Tehni că : Urzit cân epă, bătut l ână, ţesut (hl războ i oriwntal) în
dm,ă 4ţe cu urzeală 1\scunsă, · a l es cu ftre întrepătru nse, înnodat.
Descriere: Piesă al cătui tă dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală

înnodate .

, ColJ}poziţi e decorativă c u

câmp limitat pe laturile scurte de
vergi alese cu «scăriţe» . Laturile lu~ au borduri simetrice

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
l nscr ipţii :

-

Achiziţie

09.04.1969,
B ucureş ti , lRRCS
Valoare de inventar:

J

f1!:1

70.

Covor
(Covor
biserică) ,

S. 1498

Autor:
de I Atel ier: rural
Zon1i/centru:
Transilvania,
Maramureş

71.

Covor
(Chilim, Stola),
S. 1509

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru :

Banat,

Timi ş

""·

f:

.h'.

.;.l -·

mărginite de linii în zig-zag ş i j um ătă\i de stele. Ele sunt a lese
cu motive geometrice - romburi di spuse în lanţ. Câmpul are
decorul dispus pe principiul simetriei faţă de axa tran sversa l ă :
opt vase cu fl ori orientate spre marg inile înguste. Pe restul
câmpului apar o multitudine de motive fl orale: tl ori cu câte
patru petale ş i romburi în centru.
Dimensiuni: L = 185 cm; I = 130 cm.
AJţi parametri: roşu, alb, verde, mov, galben - cul ori vegetale ş i
industriale.
Material: câne pă, l ână;
Tehni că: Urz.i l cânepă, bătut l ână, tesut (în răzb o i orizontal) în
două iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă a lcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Com!l,_oziţi e decora,tivă cu câmp limitat PF laturile sţurte de
vergi' alese cu spicul grâului ş i roate (ro mburi crenelate).
Lah1rile lungi au borduri simetrice mărgÎ ni te de linii în zig-zag
şi triunghiuri po licrome. Ele sunt alese cu motive geometrice romburi cu creneluri şi cruci în centru. Câmpul are decorul
dispus pe principiul simetriei faţă de axa longitudinal ă : patru
sfeşnice cu câte patru braţe şi o cruce mare în centru, aşezate în
oglindă. Pe restul câmpului apar o multitudine de motive
tlorale: fl ori cu 'Câte opt petale policrome.
Dimensiuni: L = 182 cm; I = 129 cm.
AJţi parametTi: roşu, alb, verde, mov, galben - culo ri vegeta le şi
industriale.
Material: lână, cânepă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut {în război orizonta l) în
două iţe cu urzeală ascun să, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani cu găurel e şi tăieturi , încheiat cu acul , tivit, aplicat.
Descriere: Piesă alcătuită din două fo i.
Compoziţie deco(ătivă cu motiv central (motivul « stolei »
masa ~din altar) şi chenar. Motivul centra.I compus din hexagon,
ramuri şi cruci. El este încadrat, pe restul câmpului, de patru
vase cu fl ori (d ispuse în ogl indă) romboidale. Chenarnl are
1 decor fl oral stili zat: vrej cu fl ori şi fnmze.
Dil)1ensiun i: L= 195 cm; I = 135 cm.
Alţi Parametri: roşu, verde, galben, negru, mov, alb - culori
1
' vcigetale.

,'t...

,.- . ,

200 lei

I 4/4 sec. X IX

Stare de conservare:
Foarte bun ă
Inscripţii: Achiziţie

1

09.04 .1969, , , ,
Bucureşti, !RRCS
Valoare de inventar:
200 lei
- se punea pe masa
din altar

I 4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii : Achi ziţie 08 .05 . 1969
Valoare de inventar:
800 lei
;1

72.

Covor,

s. 1657

Autor:

Material: cânepă, l ân ă;
Urzit cânepă,

Atelier: mral

Tehn i că:

Zonă/ce ntru:

dou ă

I 4/4 sec. X IX
bătut lână, ţesut

(în

război

orizontal) în

Maramureş ,

ite cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
De~criere : Piesă a l căt uit ă dintr-o foaie, . franjuri din fire de
urzea lă înnodate.

Săpânţa

Compozitie

Trans ilvania,

decorativă

Foarte bună
In sc ripţii:

11 .02.1971 , Săpânţa ,
jud . Maramureş

cu câmp limitat pe laturi le scurte de

fată

de axa

-

Achiziţie

vergi alese cu spicu] grâului. Laturi le lungi au borduri
s imetTi ce alcătuite din triunghiuri policrome. Câmpul c u decor

dispus pe principiul simetriei

Stare de conservare:

Valoare de inventar:

475 lei

longitudinală:

romburi concentrice cu coarne, romburi zimţate şi vase cu flori

dispuse în oglindă, pistornice.
Dimensiuni: L = 157 cm; I = I 05 cm.
Alţi , parametri: roŞu, alb, verde, mov, ga lbe n - culori vegelale şi

73 .

Covor,

Autor:

S. 1658

Atelier: rural
Zo n ă/centru :

Transilvania,
Maramureş ,

Săpânta

industriale.
Material : cânepă, lână;
Tehnică : Urz it cânepă, hătut lână, ţesut (în război orizontal) în
două i ţe cu u rzea lă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie, franj uri din fire de
urzeală înnodate.
Compozi\ie decorativă cu câmp limitat pe laturile scurte de
vergi alese cu , spicul grâului . Laturile lungi au borduri
simetrice limit3.te de triunghiuri policrome şi linii în z ig-zag.
Câmpul cu decor geometric ş i nora! stilizat este dispus pe

I 4/4 sec . XIX

Stare de conservare:

Foarte bună
In scripţii: Ach i ziţie

11.02.1971, Săpân\a,
jud. Maramureş
Valoare de inventar:
500 lei

principiul simetriei faţă de axa tran svesal ă:. trei şiruri de flori

cu câte opt petale policrome încadrează şase vase cu flori
dispuse în oglindă. Pe restul câmpului sunt plasate triunghiuri
cu interiorul în tablă de şah, pistom ice şi flori.

74.

Covor,
S. 1659

Zo n ă/ce ntru :

Dimensiuni: L = 172cm; I = 119cm.
Alţi parametri: roşu, alb, verde, mov, galben - culori vegetale şi
industriale.
:_ ~
Material : cânepă, l ână;
Tehnică: Urzit câ nepă, bătut lân ă, ţesut (în război orizo ntal) în
doUă iţe cu u rzeal ă ascunsă, ales c u fire întrepătrunse, înn odat.

Transilvania,

Descriere: Piesă alcăfujtă dintr-o foaie, franjuri din fire de

Maramureş,

urzeal ă

Săpânţa

Compoziţie decorativă cu câ mp limitat de chenar ales cu
rOmb'iiri cu coarne alternate cromatic. Chenarul este mărgi nit

Autor:
Ate lier: rural

înnodate.

tle 'triunghiuri policrome şi câte tre i linii în zig-zag (laturile
lun'gi) şi de_văi-gi_înguste (laturi le scurte). Câmpul este decorat

I 4/4 sec. X IX

Stare de conservare:

Foarte bună
ln sc ripţii:

-

Achiziţie

11.02. 1971 , Săpânţa,
jud. Maramureş
Va loare de inventar:

550 lei

uniform cu două ş iruri de romb uri cu coarne (dispuse
longitudinal) seNrate de un ş ir de flori cu câte opt petale
policrome. Pe restul câmpului apar x- urj şi puncte.
Dimensiuni: L - '174 cm; I - 105 cm.
A l ţi parametri : roş u , alb, verde, mov, galben, negru - culori
vegeta le şi industriale.

75.

Covor,

S. 1660

I 4/4 sec. X TX

Autor:

Material: cânepă,

Atelier: rural

Tehnică: Urzit cânepă, bătut l ână, 1esut (în război orizontal) în
două iţe cu urzeală ascun să, ales cu fire întrepătrunse, îm1odat.

Zo n ă/centru :

l â n ă;

Transi lvania,

Descriere:

Maramureş,

urzey~J·p. în nodatf

Săpânţa

Compoziţie decorativă

Piesă al cătuită
··,'-';1

1;,:

bună

Insc ripţii :

dintr-o foaie, franjuri din fire de
1.., 1

Stare de conservare:

Foarte

-

Achiziţie

1

,,
1','

11.02.1971 , Săpânţa,
jud. Maramureş
Valoare de inventar:
600 lei

cu câmp limitat de chenar ales cu stele
şi flori pe laturile lungi şi romburi concentrice şi cruci pe
laturile scurte. Chenarul este mărginit de jumătăţi de stele şi
linii în zig-zag (laturile lungi) şi de vărgi înguste (laturile
scurte). Câmpul este decorat unjform cu romburi zimţate
alternate cromatic. În interiorul romburilor apar două tipuri de
motive: romburi cu coame ş i flori stili zate.
Dimensiuni: L = 205 cm; I = 110 cm.

A Jţ;' parametri : roşu, alb, verde, mov, galben - culori vegetale şi

industriale.

76.

Covor,
s. 1774

Autor:
Atelier: rural
Zonă/cen tru:

Moldova,
Bucovi na

Material : l ână;
Tehnică : Urzit şi bătut lână, ţesut (în războ i orizontal) în două
iţe cu urzeal ă ascunsă. ales cu fire întrepătrunse şi karaman.i cu
găurel e, înnod at.

I 4/4 sec. XTX

Stare de conservare :
Bună
In scripţii:

Achiziţie

Descriere : Piesă alcătuită dintr-o .foaie, franjuri din fire de
urze,3i l,ă înnodate ..::i
,
1
Compoziţi e cu ·câmp limitat de două chenare: Chenarul
ex terior, mai lat, este decorat cu un vrej cu frunze ş i boboci

27.03 .1972

Valoare de inventar:

2500 lei

(linie în zig-zag pe laturi le lungi şi linie în val pe cele scurte).
Chenaml de l ângă câmp este mărginit de dinţi de fierăstrău
fiind ales cu pătrate policrome. Decorul cîmpului, dispus
tranversal, este constituit dintr-o variantă a pomului vieţii sub

__forma unui şir de două motive reprezentând vasul cu flori. Pe
~estul câmpului. se găsesc flor:i , boboci, ramuri.
,niq~ :nsiuni: L 404 cm; l - 136 cm.
. .

f

77.

Alţj Parametri: roşu, neg~, verd~_galben~b - culori vegetale.

Covor,

s.

1805

Autor:

Atelier: urban

/ I Material : lână;

Tehnică: Ur,dt_ş_i_ bătut lână,_ ţesut (în război vertica!}_ în două iţe

I 2/2 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte

bună

Oltenia,
probabil

7..o n ă/centru :

cu u rzea l ă asc un să , ales cu fire in trepă tnmse, ales curh ş i
karamani cu găure l e . înnodat.
Descriere: Piesă a l că tuită din tr-o foaie, franjuri din fi re de

Crai ova

urzea l ă î nnoda te.

Bucureşti

Comp ozi ţi e

Valoare de inveniar:

Inscripţi i:

22.03. 1973 ,

cu câmp limitat de d o u ă chenare de l ăţimi di fe rite.
Chenare le sunt m ă r gini te de « dinţi de fi erăstră u » (pe laturil e
lung i) ş i « val » (laturil e scurte). Che narul ex te ri or este al es c u
şiruri

de pomul

vi eţii

cu

păsiir i

-

A chi z iţi e

2200 lei
l-1

în vârf, alternate cu mo tive

fl or;ilţ specifice ·.:.. nalba, încadrată simetric de frunze ( laturile

lun gi). Pe laturil e scurte apar numai motive fl orale -- na lbe . În
chenarul interior apar nalbe cu petale policrome. Câmpul are

decorul dispus longitudinal şi este al cătuit din motive avimorfe
şi floral e: ş i ruri de dropii altemate cu ş iruri de nalbe ş i ramuri
cu flori romboidale.
Dimensiuni : L = 3 I9 cm; I = 126 cm.
A lţi parametri: galben, al bastru, roşu, verde, alb, lila, negru 78.

(Măsai ),

IAtelier:
Auto r:
ru ral

S. 185 1

Zon ă/centru :

FaµI

de

m asă

culori vegetale.

Material: bumbac, l ână;
Urzit bumbac,

Tehni că:

bumbac,

ţesut

(în

răz bo i

cu ur.i:eală ascunsă, al es cu fire
întrep ătrunse ş i karamani cu gă ure l e ş i tă i eturi , încheiat cu acul ,
ori zontal) în

Banat, T imi ş

două

I 4/4 sec. X IX
bătut l ânăş i

iţe

tivit.
Descriere: P iesă al cătuită din două fo i cu franjuri, alternaţi
cromatic pe segmente, a pli caţi pe toate laturile.
Compozilie decorati vă cu mo ti v central (motivul « stolei » masâ '.'în formă de cruce d in altar) şi . chenar. În interiorul

Stare de conservare:

Foarte bun ă
In scripţii: Achi ziţie

07.09.1973 ,

Bu cureşti ,

Dascălu Creaţa

V aloare de inventar:

600 lei

acestui a un romb c u mo tive geo metri ce şi vegeta le mici. Pe
restul câmpului apar motive compuse din triun ghiuri, cârlige,
romburi ş i fl ori. Chenaml este mă rginit de linii în zig-zag şi
dinţi de fi erăstrău . Chenarul ales cu « ste le ».
Dimensiuni : L= 196 cm; I = 125 cm.
A lţi parametri: roşu, galben, negrn, alb, verde - culori vegetale

79.

Covor,
S. 1853

ş_i

IAutor:

Atelier: rural

Zo n ă/c entru :

Moldova,
Basarabi a

1

'

industriale.

Material: l ână;
I 2/2 sec. X IX
Teh;, ică : Urzit şi bătut lână , ţesut (în războ i oriw ntal) în do uă

i ţe i;;u urzeală ascunsă, al es cu fi re întrepătrunse, î nnodat.
Descriere: Pi esă

a l cătuită

dintr-o foa ie.
Compoziţi e decorativă limitată de chenar simplu, îngust.
'Câmpul, decorat uniform , p rez intă motive geometrice ş i tlorale

Stare de conserva re:

Foarte

bună

In sc ripţii:

Achi ziţi e 07.09. 1973
Valoare de inventar:
3500 lei

'.
stilizate dispuse în reg istre longitudina le pe toată suprafaţa
piesei: vărgi înguste alternate cu vă rgi late. Motive geom etrice

llorale stili zate: pătrate, garoafe.
Dimensiuni : L= 321 cm; I = 105 cm.
A l ţi paramelri: - grena, verde, orange, negru, bleu - culori

80.

81.

Covor,

s. 1857

Covor,
S.1888

Auto r: Sofia
Atelier: rura l

vegetale.
Material: lână; ,
Tehnică: Urzit şi

Zo n ă/cen tru:

iţe

Moldova,

Descriere:

Basarabia

urzeală

Covor,

S. 1892

(în

război

orizontal) în

două

Piesă alcătui tă

dintr-o foaie, franjuri din fire de

înnodate.
Co mpoziţie cu câmp limitat de patru chenare Chenarul exterior
cu motivul cârligului ; următoru l spre centrur prezintă romburi

Stare de conservR~e :
Foarte bună
lnscrip\-ii: D SOFIA
1850 SEKTEMBRE
-caractere chirilice
Achi ziţi e

07.09. I 973,

Atelier: rural

concentrice alternate cromatic, apoi un chenar lat cu motive
vegetale. Chen.aru l de l ângă câmp "sie. identic .cu _cel cu
romburi . Câmpid prezintă, pe toată lurigimea un vas cutlori. Pe
restul câmpului frunze orientate spre pom.
Dimensiuni: L = 34 I cm; I = 152 cm.
Alţi parametri: negm, roşu, verde, orange, alb - culori v~etale
Material: l ână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în război orizonta l) în două

Zonă/ce ntru :

i ţe cu urzeal ă ascunsă. ales cu fire întrepătrunse, înnodat.

Mo ldova,
Basarabia

Inscripţii:

Descriere: Piesă a l cătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeală înnodate.
Compozi ţie cu câmp limitat de borduri. Pe laturile lungi
al cătuite din d inţi de fierăstrău iar pe cele scurte de vărgi
înguste. Decorul cîmpului, dispus longirudinal, este alcătuit din
registre orizontale de câte patru motive geometrice, vegetale,
fl orale stilizate şi avimorfe: vase cu flori, buchete de trandafiri ,

Ach i ziţie 05.09. I 973
Valoare de inventar:
7000 lei

Autor:

păsări ,

82.

I 1850
bătut lână, ţesut

cu urzeală asc unsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.

A utor:
Atelier: n1ral
Zonă/centru:

Moldova,
Bucovina

Stare de conservare :
Bună

-

.

fl ori cu patru peta le.

Dimensiuni : L = 417 cm; I = 143 cm.
Alti parametri: verde~ş\j , negru, or~ge, alb - cu lori ve'getale
Material: l ână;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţes ut (în război orizontal) în două
iţe c u urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă al cătui tă dintr-o foaie, fra njuri din fire de
i1rzeală

Bucureşti

Valoare de inventar:
4000 lei
·

înnodate.
Co mpoziţie cu câmp limitat de borduri. Pe laturile lungi
bord~rile sunt alcătuite din dinţi de fierăstrău dubli, iar pe cele

I 2/2 sec. XIX

Stare de conservare :
Bună

lnscrip\i i: Achi ziţi e

05.09.1973,
Bucureşti

Valoare de invetitar:

scurte de

vărgi

înguste. Decorul cîmpului , dispus longirudi nal,

6000 lei

este alcăh1it din registre orizo ntal e cu motive vegeta le puternic

stili zate: frunze, boboci, ramuri . Pe restul câm pului apar
motive antropo.m orfe şi avim orfe de dimens
iuni mici: feme i,
1 1
păsdri :
···
J-· ' '

83.

Covor,
s. 1896

Autor:
Atelier: rura l

Dimensiuni : L = 333 cm; I = 138 cm.
A l ţi parametri: negru, verde, roşu, galben, bleu, alb - culori
ve,g_elale.
Material: lână;
Te hni că: Urzit şi bătut lân ă, ţes ut (în război orizontal) în două

Zo n ă/centru :

i ţe

Moldova,
Basarabia

84.

Covor.

s. 1900

<.trl'

,.

I 2/2 sec. X IX

ln scripţii :

Compoziţi e

Bucureşti

cu câmp lim itat de două chenare.

-

Ach i ziţi e

05.09.1973,

C henarul

exterior, ales cu dreptunghiuri reali zate din pătrate dispuse

Valoare de inventar:

6000 lei

Sofia

oblic, este separat de câmp printr-un chenar foarte îngust,
nedecorat. Decorul câmpului , dispus longirudinal, este alcătuit
din şase registre ori zontale de cîte două motive vegetale:
pomul vieti i.
Dimensiuni:
L = 368 cm; I = 11 3 cm.
1
A lt.,i p~rametri:. '9'eţde. roşu, negru, orange,.a\b - _culoriyegetale.
Materfal: l ână;
Tehni că: Urzit şi bă tut l ână, ţesut (în război verticali) în două

Atelier: rural

iţe

Autor: Maria

Zonă/centru :

Moldova,
Bucovina

I 1866

In scripţii : 1866 ..
MARJA SOFIA
caractere chirilice
0

-

Compozitie cu câmp li mitat de un chenar îngust ales cu un vrej
cu boboci. Decorul cîmpului, dispus longirudinal , este alcătuit
din registre ori zontale de motive vegetale puternic sti lizate:
polTlul v i e ţii , vasul cu fl ori. Pe restul câmpului apar motive
A lţi parametri: negm ,

Autor:

(Covor, C hilim),
s. 1902

Zo nă/centru :

Ate lier: rural
Banat,

Tim i ş

vern il ,

Achiziţie

05.09. 1973,
Bucureşti

Valoare de inventar:

6000 lei

roş u , ocm, beige, alb - culori

v'cll.etale.
Material: l ână, bumbac;
Tehni că: Urzit humbac, bătut l â nă ş i bumbac, ţesut (în război
orizRhtal) în qouă iţe cu. u rzeal ă ascunsă, a les cu fire
într~r,ătrunse ş~,karamani cu găurele şi tăieturi, încheiat cu acul,
tivit. ,-

- capetele

puţin destrămat~ \ '~!

Dimensiuni : L = 337 cm; I = 162 cm.
Covor

Stare de conservare :
Bună

cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere : Pi esă al cătu ită din tr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.

antropomorfe şi avi morfe de dim ens iuni mici: femei, păsări.

85.

Stare de conservare :
Bw1ă

cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
De.scriere: Pi esă a lcătuită dintr-o foaie. franjuri din fire de
urZeal ă înnodate.

I 4/4 sec. X TX

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii : - 0
Achiziţie
,,r
05.09.1973,

o·c

Descriere: P i esă

Bucureşti

alcătuit ă

din două foi.
cu n:~otiv central (~notivul « stolei » masa clin altar) şi chenar. Mp tivul central este compus dintr-un
oval c u frunze ş i flori. El este încadrat, pe restul câmpu lui , de
patru vase cu fl ori (dispuse în og lind ă) rombo idale şi buchete.
Chenarul are decor geometric: linie în vaJ reali zată din pătrate
Compoziţi e decprativă

Valoare de inventar:

2000 lei

mici şi pomi.

86.

Covor,
S. 1904

Autor:
Atelier: rural
Zo n ă/centru:

Moldova,
Basarabia

Dimensiuni : L= 164 cm; I = 134 cm.
Alţi parametri : - oli ve, roşu, galben, negru, alb - culori
vegetale.
Material: l ână;
Tehnică : Urzit ş i bătut l ână, ţesut (în război orizontal) în
ite cu urzeaHi asc unsă, ales cu fire întrepătnmse, î1modat.
Descriere: Piesă
urzeală înnodate.
Compozi ţi e

alcătu ită

I 1847
două

Stare de

conşervare

:

Bun ă
Inscripţii:

1847

Achziţie 05 .09.1973,

dintr-o foaie, franj uri din fire de

Bucureşti

cu câmp continuu. Decoml cîmpului, dispus

Valoare de inventar:

long itudinal , este constituit dintr-o vari antă a pomului vieţii

8000 lei

sub fonna unui şir de trei motive reprezentând « pomul vieţii »
cu r~dăcini şi pă$i în vârful ramurilor, Pe restul câmpului se
găsesc morive vegetale şi antropomorfe: femei, flori, boboci,
ramuri.

Dimensiuni: L = 420 cm; I = 140 cm.
Alţi parametri: negru, roşu, verd e, crem, lila, alb , bleu - culori
vegetale.

87.

Covor,
S. 1917

Moldova,

Material: l ână;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, tesut (în războ i ori zontal) în două
iţe c u urzeală ascu nsă, ales cu fire întrepătrun se, înnodat.
Descriere: Piesă al căt11ită dintr-o foaie, franjuri din fire de

Basarabia

urzea lă

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru :

înnodate.

Compoziţi e cu câmp limilat de chenar ales cu motive
geo metrice şi fl orale stilizate: linie în zig-zag şi flori. Laturile
scurte sunt mărginite de vărgi si mple, iar cele lungi de dinţi de
lup. Chenarul este separat de câmp prin dinţi de lup ş i linii

drepte. Decoru l cîmpu lui , dispus longitud in al, este constituit
dintr-o variantă a pomului v i eţi i sub forma unui motiv
repre~entând (( pomul v ieţ ri )) cu vas şi păsări î.n vârfu l
rani~rilor. Dimensiuni : L = 458 cm ; I = 147 cm .
A lţi ' parametri: roşu, verde, bleu, negm, orange, verni l, alb -

culori veg_etale

I 4/4 sec. XTX

Stare de conservare :
Bun ă

lnscri pţi i: 27. 12. 1973,

Achziţie

Bucureşti

Valoare de inventar:
6000 lei

88.

Covor,
s. 192 1

Material: l ân ă;

Autor:
Atelier: rural

Tehni că: Urzit şi ·bătut l ână , ţesut (în război orizontal) în două

Zon ă/centru:

iţe .cu uneal ă ascunsă,

I 4/4 sec. X IX

ales cu fire întrepătrunse, înnodat.

Moldova,

Descriere: Pi esă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de

Bucovina

urzea l ă

înnodate.

Compoz iţi e

Bucureşti

cu câmp limitat de chenar simplu, îngust. D ecorul
cîmpului , dispus longitudinal, bazat pe principiul aJternanţei ş i

s imetriei, este decorat cu morive geometrice

registre cu scăriţe alternate cu trandafiri
Dimensiuni: L = 395 cm; I = 148 cm.
Alţj parametri: negru, roşu,

89.

Covor

Autor:

(Po ni avă),

Atelier: mral

1958

Z.onă/ce ntru :

orizontal) în

Banat, Timi ş

într~pătrunse, aţe~iPeste fire.~ şi

două

Valoare de inventar:

3000 lei

fl orale stili zate:

stili zaţ i .

verde, bleu, orange, vernil , alb -

culori vegetale.
Materiatcânepă, l ână;
Tehnică: Urzit cânepă,

s.

şi

Stare de conservwe11 :
Bună
Inscr i pţii: 4/4 sec.
XIX
Ach z iţi e 27. 12. 1973,

I 4/4 sec. XIX

bătut l ână şi bumbac, ţesut (în război
iţe cu u rzeal ă ascunsă, ales cu fire

Stare de conservare:

Foarte

bună

In scripţii:

karamani cu găure le şi tăieturi,
înclţ5i~ t c u acl! l,}1vt
_1
,:_,-,:> 11
•.
Desci-iere: P i esă a l cătuită din d ouă fo i.
Compoziţie decorativă cu câmp continuu. Decor geometric

-

Ach.iziţie,

h.
'
Valoare de in ventar:
1200 lei

13.09. 1974

1

,

dispus în registre transversale pe toată suprafaţa piesei după
principiul altcma n!ei ritmice a motivelor ş i culorilor. Motive
geometrice: vă rgi simple alternate cu vărgi alese cu vărgi cu
linii punctate, cu z.:>i.luţe (s-uri), romburi crenelate, ş i coame le

berbecului. În mijlocul romburi lor apare cnicea dreaptă.
Di,nensiuni : L= 192 cm; I = 133 cm.
A lţi parametri: roşu, albastm, orange. negm, alb, verde, mov c ulori vegetale ş i industriale.

90.

Covor

Autor:

(Po ni avă),

Atelier: rural

Tehn i că :

S. 2024

Zo n ă/centru :

orizontal) în do uă iţe c u urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, ales peste fire ş i karamani c u găure l e şi tăieturi ,

Banat,

Material: bumbac, l ână;
Urzit bumbac, bătut l ână şi bumbac, ţesut (în război

Timiş

înche iat cu acu l, tivit.

Descriere:

1
'

P i esă<a lcătuită

din două fo i.

Compoziţi e cleCOrativă cu câmp contin\1u. Decor geometric
dispus în registre tTansversale pe toată supra.faţa piesei după
principiul alternanţei ri tmice a motive lor şi culorilor. Motive
geometrice: vărgi simple alternate cu vărgi alese cu linii
ptîn'ctate, cu zli luţe (s-uri), romburi cu coarne, hexagoane şi

coarnele berbecului.

Io

mijlocul romburilor lljl_are crucea

I 4/4 sec. X IX

Stare de conservare:

Foarte bună
lnscri pţii: Achiziţie, 1976,
Bucureşti

Valoare de illveniar:

1200 lei

·i

,,
,,.._;i.

dreaptă .

Dimensiuni : L= 204 cm ; I = 101 cm.
Alţi parametri: roşu , albastru, orange, negru , alb, verde, mov culori vegetale ş i industTiale.

9 1.

Covor,

Autor: Mac . . .

s. 2025

nda

Mă n ăil ă

Atelier: rural
Zo n ă/ce ntru :

92.

Covor

Moldova,

urzeal ă

Basarabia

Compo z iţi e

Autor:
Atelier: rural

(Po ni avă) ,

s. 2026

Zonă/centru:

Banat,

93.

Covor

T imi ş

Autor:
Atelier: rura l

(P o niavă),

s. 2057

Zon ă/centrn:

Banat,

l

Material : l ână;
Urzit ş i bătut l ână, ţes ut (în războ i verticali) în două
iţe cu urz.ea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodât.
Descriere: Piesă a lcMuită dintr-o foaie, franjuri din fire de

Timi ş

I 1850

Tehnică:

Inscri pţii:

înnodate.

cu câmp limitat de două chenare înguste alese cu
motive florale stili zate. Decorul cîmpului , dispus longirudinal ,
este al cătuii din registre orizontale cu motive vegetale puternic
stilizate: ramuri cu frun ze ş i boboci.
Dimensiuni: L =;, 3ŞO cm; I = 138 cm .
Alţi p~rametri: negrµ, vernil, roşu, ocru, beige, alb - culori
v"ll_etale.
Material : bumbac, lână;
I 4/4 sec. XTX
Urzit bumbac, bătut l ână ş i bumbac, ţesu i (în războ i
orizontal) în două iţe cu urzea l ă ascun să, ales cu fire
întrepătrunse ş i karamani cu găure le şi tăi eturi , închei at c u acu l,
ti vit.
Descri ere: P i esă a lcătuită din două foi.
Compozitie decorativă cu câmp continuu . Decor geometric
dispus în registre transversale pe toată suprafaţa piesei după
principiul al ternanţei ritmice a motivelor şi cu lorilor. Mo tive
geometrice: vărgi simpl e alte rnate cu vărgi alese cu vărgi c u
linii punctate, romburi cu coarne, romburi crenelate, cârlige,
clepsidre ş i c ruc i drepte.
Dimensiuni : L= 193 cm; I = 133 cm.
A lţi parametr i: roşu, orange, negru, alb, verde, mov - cu lori
vegela l e_ş_i industria le.
Material: bumhac, l ână;
Tehn îcă: Urzit bumbac, bătu! l ân ă ş i bumbac, ţesut (în război
ori zon tal) în două ite cu urzea l ă asc unsă, ales cu fire
întrepătrunse ş i karamani cu găurel e, încheiat cu acul, tivit.
1 Defcriere: Piesă al cătuită din două fo i.
Compoziţie decorativă cu câmp limi tat de chenar decorat cu
lini i în z ig-7..ag şi linii în val. Deco r geo metric dispus în registre
longitudinale ~ toată SllJ)rafata piesei d~incipiul

Stare de conservare :
Bună -urzeaia mpHi
pe mici porţi uni

Tehnică:

I 4/4 sec. XIX

1890

MĂC ..NDA
MANĂJLĂ 

caractere chirilice

Achi zitie 1976,
Bucureşti

Valoare de inventar:

3000 lei

.,

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achi z iţi e , 1976,
Bucureşti
.
Valoare de inventar:
1000 lei

Stare de conservare:
Foarte bună
In scripţii : Achi z iţie ,

I 1.o4. 1978,
Bucu r eşti

Valoare de inventar:
2000 lei

'ii

alternan tei ritmice a motivelo r şi culorilor. Mo tive geometrice:
vârgi simple, romburi zimfate, stele ş i pomişori slili zafi.

Dimensiuni : L= 180 cm; I = 138 cm.
A lt·i parametri : roşu, galben, negru, nlb„ verde, mov, bleumsrin
- cu!Ori vegetale ş i industriale.
····

94 .

I 4/4 sec. XTX

lână;

Covor

Material:

(Covor de

Tehnică: Urzit ş i bătut lână, tesut (în război orizo ntal)
iţe cu urzeală ascu n să , ales cu fire între pă trun se, ales
karamani cu găure l e , înnodat

m găci un e ,

S. 2229

Descriere :
urzea lă

Piesă alcăt11ită

în

două
şi

bună

In sc ripţii :

Donaţie

dintr-o foaie, franjuri din fire de

înnodate.

-

I 0.05.1995,

Buc ureşti ,

Nicolae

Geo rgescu, Natalia
Nistor
Valoare de in,veJ111lr:
500.000 lei • · '

Compoziţi e de~orativă

cu câmp limitat de două chenare
de d jnţi„ de lup. Chenarul exterior, mai lat, este
decorat cu motivul mihrabului (pentagon cu trei laturi dispuse
în unghi drept ş i două în unghi ascuţit) repetat de jur împrejur
şi alternat cromatic. De o parte şi alta a motivelor apar păsări
afrontate. În int.e riorul fiecăru i a se profilează câte un pom al
rn ărgj pite

v ieţii.

Stare de conservare:

Foarte

curb

Chenarul de l ângă câmp, mai îngust, este decorat cu

motive vegetale specifice zonei: fnmze şi boboci. Câmpul este
dominat de mihrab (dispus longitudinal) cu chenar. Pe chenarul
lui·'.' sunt alese motive avi'morfe - păsăti în zboţ,. ~âmpul
mihrabului este dominat d~ pomul vi eţii şi păsări afrontate. La
baza pomului sunt plasate flori 111 ici. La partea superioară, pe
cele două laturi dispuse în unghi, se disting fl ori cu frunze.
Restu l câmpului este decorat uni fo rm cu romburi mici cu
cod iţe.

Dimensiuni : L= 214 cm; I = 149 cm.
95.

Covor,

S. 2236

Autor:
Atelier: rural

Alţi parametri: roşu, galben, negru, alb, verde, mov, bleumsrin
- culori vegetale_ş_i industriale.
Material: cânepă, l ână;

Zo n ă/centru:

Tehn i că: Urzit cânepă, bătut l â nă, ţesut (în război ori zontal) în
două iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunseşi

Transil vania,

karamani cu găure l e, înnodat.

Maramureş

Descriere: P i esă a lcătuită din tr-o foaie, franj uri din fire de
urzeal ă înnodate.
Co mpoziţie decorativă cu c:1mp limitat pe laturi le scurte de
vel_gi alese cu . spicul v-u,ri c u margini}~ zimţate, alternate
cro.m·atic. Ele su,-it mărginite de vergi înguste. Laturile lung i au
bo rduri simetriCe ~ 'mărginite de dinţi dC fit:răstrău ş i triunghiuri

I 4/4 sec. X lX

Stare de conservare:

Foarte bună
Inscri pţi i: Achiziţie

20.01 .1 995,jud.
Maramure ş

Valoare de inventar:
250.000 lei / · ··
,,,

96.

Covor,
S. 2240

Autor:
Atelier: rura l
Zo n ă/centru :

Oltenia

97.

Covor,

s. 2241

Autor:
Atelier: rural
Zon ă/centru :

Oltenia

98 .

Covor,

s. 2250

Autor:
Atelier: rural
Zo nă/centru :

Moldov-'1,_

policrome. Câmpul cu decor uniform pe t oată suprafaţa. Pe el
apar romburi zimţate, legate. În interi or lor sunt « păpuşi )> ş i
nori .
Dimensiuni : L = 184 cm; I = 126 cm.
A lţi parametri : roşu, alb, verde, mov, galben - cu lori vegetale ş i
industriale.
Material : l ână;
I 2/2 sec. X I X
Tehni că: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în războ i ve rtical) în do uă iţe
cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi kara mani cu
gău f~e le, înnodat. r·,
, ·r
1
Des.c :iere: Pi esă )l-lcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate. ·
Co mpoziţie cu câmp continuu mărginit pe laturile scurte de
vă rgi înguste. Decorul, uni form, este al cătuit din « mate )> romburi zimţate concentric alternate cromatie, cu motivul
pistornicului în interior.
Dimensiuni : L = 266 cm; I = 173 cm.
A lţi parametri: Fond : bleumarin, alb, roşu ; moti ve: orange,
a.lbastru~ Ib, cafeni!:_1, negru, roşu, verde - culori vegetale.
Material : l ână;
I 2/2 sec. X I X
Tehni că: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în război ve rtical) în două iţe
cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, ales curb,
înnodat.
Descriere: Pi esă a l cătui tă dintr-o foaie, franjuri din fi.re de
urzeal ă înnodate.
Compoziţi e cu câmp limitat de trei chenare de l ă t"imi diferite.
q,~\i~ele sunt, mwginite de (( dinţi de fierăstrău )) (pe, laturile
lungi) şi « val » (1,aturile scurte).
Decor floral stilizat dispus pe toată suprafaţa piesei. Motive
vegetale ş i fl ora.le stiliz.a te: frunze de stejar, ra muri , boboci,
nalbe, vrej , m ărgăritar etc.
Dimensiuni : L = 29 1 cm; I = 169 cm.
A lţi parametri: Fond : bleumarin. alb, roşu ; moti ve: orange,
albastru, alb, cafeniu, negru, roşu, verde, grena - culori
V9letale.
Material: l ână;
I
I 89 1
Tehnică: UrLit şi bătut lână, ţesut {în război ori zonta l) în două
i ţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, înnodat.
Descriere: Piesă alcătui tă dintr-o foa ie, franjuri din fire de

Stare de conservare:
Foarte bună
ii '
Inscripţii: A chi z iţie ,

20.01.1 995
Valoare de inventar:
750.0000 lei

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii : Ac hi z iţi e ,

20.01 . 1995
V al oare de inveqtar:
300.000 lei
IJ\.' 1·1:,

Stare de conservare :
B un ă

In scripţii :

IANV ARIA 189 1

Ba sarabi a

u rzea l ă

înnodate.

GODA N IK A
MĂ IGOLDEN

Co mpozi ţ i e cu câmp limitat de chenar ales cu motive florale

stili zate:

99.

buchete

de

trandafi ri .

Câmpul

prez in tă

trei

caractere chiri lice

Dimensi uni : L = 396 cm ; I = 192 cm .
AIJi param etri: negru, roşu , verde} bleu, ora.nge, roz, alb culo~j_vegetnle. ·i·i
, :,

Bucureş ti

lână;

Autor:

Material:

S. 2359

Atelier: nira l

Tehnică: Urzit ş i bă tut lână, ţesut {în războ i vertical) în dou ă iţe
cu u rzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătnm se, ales curb,

Zonă/centru:

Ach ziţi e

"-

02. 10.1996,

Va loare de in ventar:

I .OOO.OOO lei

I 2/2 sec. XIX

Covor

O ltenia

VLAGA ... -

medalioane: unul centra l cu 1111 păun pe un buchet din trandafiri
încadrat de alte două buchete identice.

Stare de conservf\1-:f;:

Foarte bun ă
'
lnscripţii : Donaţie, 28.09.1999,

înnodat.
Descriere : Piesă a lcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de
urzeal ă înnodate.

Bucureşti,

Ana Popovici
Valoare de inventar:
1.500.000 lei

Compoziţi e cu câm p limitat de două chenare de l ăţimi diferite.
Chenarele sunt iărginite d_; ,« dinţi de fierkstrău ».
·
Decor geometric, avimorf ş i floral stilizat di spus pe toată
supra faţa piesei. Motive vegetale ş i florale stilizate: frun ze de

stejar, ramuri , boboci, nalbe, vrej , m ărgăritar, păsări etc.

Dimensiuni : L = 300 cm ; I = 130 cm.

100.

Covor
(Ch il im, Sto fa),
s. 2369

Autor:
Atelier: rura l
Zo n ă/centru:

Banat,

Timiş

A lti parametri: Fond: bleumarin, alb, roşu; motive: orange,
albastru, alb, cafeniu, negru~ , verde, kaki - ~!J1ori vegetale.
Materi al: l ână, câ nepă;
Tehni că:

Urzit

cânepă, bătut l ână, ţesut

(în

războ i

I 4/4 sec. XlX

orizontal) în

Descri ere:

Piesă a l cătuită

din

dou ă

Stare de conservare:

Foarte

două i ţe cu u rzeală ascunsă, ales cu fire în trepătrunse ş i
karamani cu găurele şi tă ieturi, încheiat cu acul , tivit, aplicat.

bună

In s cripţii :

Achi ziţi e

foi.

13. 12. 1999

Valoare de inventar:

Compoziţ:i e decorativă cu motiv central (motivul <( stolei »
masa din altar) şi chenar mărginit de dinli de fierăstrău pe
laturi le lungi. Motivul central compus dintr-un hexagon, flori şi

700.000 lei

piepteni . El este încadrat, pe restul câmpului , de patru motive
cu pomul vielij şi patru păsări afrontate (,dispuse în og lind ă).
C henarul are decor fl oral sti lizat: vrej cu flori ş i fruni:e.

Dimensiuni : L= 209 cm; I = 12 1 cm.
Alţi pa~ametri: roşu, verde, galben, negru, mov, alb - culori

101.

Covor,

Autor:

S. 24 13

Atelier: rural

vegetale .
Materia l: l ână;
Teh.nică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în război ve,tic~!2_în două iţe

I 2/2 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte

bună

i

I.
cu u rzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătnmse ş i karamani cu
gă ure l e . încheiat cu acul . înnodat.

Zon ă/centru:

Oltenia,

Vâlcea

Descriere:
urzea l ă

Piesă alcătuită

din

două

lnscrip(ii: Donatie, 14.12.2004,

foi, franjuri di n fire de

s. Cremenari ,
com.Galicia, jud.'

în nodate.

Compozit-ie cu câmp continuu mărg init pe laturi le scurte de
vărgi

foguste. Dec\>rul uniform este

a lcăh/,i,\

Vâlcea, Maria

din « unda apei » -

linii în zig-zag ş.lte:ma te cromatic, dispuse lo ng itudinal.

10 Bunuri culturale mobile cu

102.

{I. I)
Covor
s. 324

( 1.2)
Autor:
Ate lier:rural

(1.3)

roşu,

·• •

Valoare de inventar:
I .OOO.OOO lei

Dimensi uni : L = 2 16 cm; I = 133 cm .
A lti parametri:

11

Pe lmuş

alb, orange, gri, vernil - culori vegeta le.

sem nificaţie etnografică

clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul
Muzeului Naţional al Ţăranu lui Român

( 1.4)
Material: cânepă, l ână;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână,

(J.S)
2/2 sec. XIX

Zonă/centru:

două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire în trepătrunse, încheiat

( 1.6)
Stare de conservare:
Foarte bună
In scripţii: -

Transi lvania,

cu acul , înnodat.

Năsăud

Descriere: Piesă alcătuită din două foi.
Compozitie ornamentală deschi să li mitată pe laturile scurte
printr-un grup de vărgi înguste.

Ach i z iţie,

parte din fond ul
vechi al muzeului

Decor geometric dispus în registre longitudinale pe toată
"unda apei" fonnată din linii în z ig-zag

SO lei

ţesut

(în

război

ori zo ntal) în

Valoare de inventar:

suprafaţa piesei:

alternate cromatic. Laturile lungi suni

m ărg inite

piesa face

de triunghiuri
, ot, 1:,

cu marginile în LTepte, legate.

Dimensiuni: L = 200 cm; I = 145 cm.
A l ţ i parametri: - roşu, vernil, galben, albastru, negru, alb culori vegetale
103.

Covor,

S. 325

Autor:
Ate lier: rural

Material: cânepă, l â nă;

Zo n ă/centru :

Tehnică: Urzit cânepă, bătut lâ nă, ţesut (în războ i orizontal) în
două iţe c u urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, încheiat

Banat, Timiş

cu aci1I, tivit.

·

P i esă al cătuită din două foi.
(;ompoziţ"ie ornamental ă cu cîrnp continuu

Descriere:

Oecor geometric di spus în registre transversale pe toată
suprafaţa piesei. Mo tive geom etrice: grupe de vărguţe s imple
şi z imţate alternate ribnic cu vărgi alese cu <( furcuţe » ş i

« sc{lriţ e »

Stare de conservare:

Foarte

b un ă

Inscripţii :

Achizi(ie, piesa face
parte din fondul
vec hi al muzeului

Valoare de inventar:

SO lei
:~:: ,:

Di111ensiuni: L = 2 13 cm; I = 144 cm.

.

,
4/4 sec. XTX

I

rJ.1

!04.

Covor
(Foaie
chilim),
s. 346

de

Autor:
Atelier: rural
Zo n ă/cen tru :

Banat, Timiş,
Ecica română

Alţi parametri : - roşu , ve rnil, galben, albastru, negm , alb cul ori vegetal
Ma teria l: bumbac, lâ nă;
Te hni că: Urzit lium bac, bătut lână, ţesut (în răz boi orizo ntal)

4/4 sec . XIX

î n două iţ e cu urzeală ascunsă , ales cu fire î.ntrepătrunse, ales
cu speteaza peste fi re şi karamani cu gău re l e şi tă i e turi , tivit.

Stare de conservare:
Foarte bună
ln scr ip ţii : Ac hi ziţie

1949,
piesa face parte ~in
fondul vechi al

Descri ere: P iesă al că tuită dintr-o foa ie
Compozitie decorativă cu câmp continuu. Decor geometric
di s pus în reg istre transversa le pe toa tă supra.fata piesei dup ă

muzeului

principiul a l ternanţei ritn,i ce a motivelor ş i culorilor: grupe de

Valoare de inventar:

vă rgi

150 lei

simpl e alternate cu linii puntate şi cu vărgi alese spicul
grâului reali zat Pin v-uri cu marginile în .tr~pte alternate
cromatic ş i vărgi a'lese cu furcuţe ş i ·f:lori cu patru petale.

105.

Covor
(Foaie
chilim),
s. 348

Autor:

de

Atelier: rural
Zo n ă/ce ntru:

Banat, Timiş,
Ecica română

Dimensiuni : L= 223 cm ; I = 62 cm.
A l ţi parametri: - roşu, alb, galben, oli ve, negru, alb - cu lori
vegetale
Material: bumbac, l ân ă;
Tehnică : Urzit bumbac, bătut lână, ţesut (în război ori zo nta l)

4/4 sec. XTX

î n d ouă iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ş i
pestţ fi re cu spe_tea7..a, ales karamani cu găurele ş i tăi eturi ,

ti vit..
Descri ere:

Piesă alcătuită

106.

Covor

(Foaie
chilim),
S. 349

de

Autor:
Atelier: mral
Zonă/centru:

Banat, Timiş,
Ec ica rom ână

bun ă

Inscripţii :

1949,
piesa face partf g( n
fo ndul vechi al
Achiziţie

dintr-o foaie.

Compoziţ-i e decorativă cu câmp continuu. Decor geometric
dispus în registre transversale pe toaUi suprafaţa pi esei după
principiul a l ternanţei ritmice a motivelor şi culorilor : grupe de
vărg i simple cu linii punctate alternate cu vărgi alese cu
variante ale ro mbului cu coarne ş i cmci.

Dimens iuni : L= 170 cm; I = 40 cm.
A l ţi para metri : - roşu, alb, galben, verde, negru, violet - culori
vege ta le ş i industriale.
Materi al: bumbac, l ână;
Tehni că : Urzit bumbac, bătut lână, ţesut (în război orizontal)
în două ite cu urzeală ascunsă, ales c u fire întrepătrunse, ales
cu speteaza peste fire şi karamani cu găurele ş i tăi eturi , tivit.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie
Coi.npoziţi e decorativă cu câmp continuu . Decor geometric
dispus în registrţ t,;ansversale,pe toa tă suprafaţa piesei după
princiP,iul altemaQ!ei ritmice.a motivelor şi culorilor: grupe de
vărgi simple alternate cu lini i puntate si cu vărgi alese spicul

Stare de conservare:

Foarte

muzeului
Valoare de inventar:

200 lei

4/4 sec. XIX

Stare de conservare:

Foarte

bună

In sc ripţii:

1949,
piesa face pa1te din
fondul vechi al
Ach i ziţi e

muzeului
Valoare de inventar:

150 lei

107.

108.

Covor
(Foaie
chilim},
s. 535

Autor:
de I Atelier: ru ral
Zo nă/centru :

Banat, T imi ş

Covor,

Autor:
Atelier: rural

s. 625

Zo n ă/ce ntru :

Moldova,
Bucovina

109.

I

Foaie
de Autor:
sco arţ ă (Foaie
Atelier:rural
de chilim,
Zo nă/centru :
S. I 188
Banat, Timiş

grâului realizat din v-uri cu marginile în trepte alternate
crornp,tic ş i vărgi lllese cu fu rcu ţe şi fl ori cu pairu petale.
Dim~nsiuni : L= 2? 3 cm; I= 62 cm.
1.~.
Al(i parametri : roş u , alb. galben, oli ve, negru, alb - culori
v~etale
Material: bumbac, l â n ă;
Tehni că: Urzit bumbac, bătut l ână, tesut (în războ i ori zontal)
în do uă iţe cu urzeal ă ascunsă, ales cu lire întrepătrun se, ales
cu speteaz.a peste fire ş i karamani cu găurel e ş i tăieturi , tivit.
Descri ere: P ie~ă aJcătuită dintr-o foaie
.,
Compoziţ"i e dee;orfltivă cu câmp continut1. Decor geon'ietric
dispus în registre transversale pe toată suprafaţa piesei după
pr)ncipiu.l al ternanţei ritmice a motivelor ş i culori lor: grupe de
vărgi simple alternate cu linii puntate şi cu vărgi alese cu
romburi cu marginile î.n trepte, zimţate, crenelate ş i zăluţe .
Dimensiuni : L- 194 cm ; I - 55 cm.
A l ţi parametri : - roşu, alb, galben, olive, negru, alb - culori
v~etale
Material: l ână ;
,
1
Tehnică: Urzit şi bătut l ână, ţesut (în războ i ori zo ntal) în două
iţ e cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, ales cu
speteaza peste fire, încheiat cu acul , înnodat, tivit.
Descriere: Piesă al cătuită din două foi , franjuri din fi re de
u rzea l ă înnodate la un ca păt.
Compoziţi e decorativă cu câmp continuu. Decor geometric
dis~us în registre transversale pe toată sup rafa ţa pi esei după
prinCipiul alternanţei ritmice a motivelor ş i · cu l oril or: grupe de
vărgi simple alt~rnate cu linii punctate şi cu vă rg i alese
pătrate (cu romburi în interior; în mijlocul lor ş i pe margini
apar cruci drepte şi triunghiuri), unda apei şi pomul vietii.
Dimensiuni : L= 34 1 cm; I = 150 cm.
A lţi parametri : - ro şu, alb, galben, negru, maron deschis,
vernil - culori v~elale
q Material: l ână, bumbac;
Tehni că : Ur,it şi bătut lână, ales l ână şi bumbac, ţesut (în
răzbQi orizontal) f;l\:louă ite cu urzeală a.Paientă, ales cu fire
ţnlreP,ătrunse, ales-Cu speteaza peste fire şi karamani cu
g~urele, tivit.
Descriere: Piesă alcătui tă dintr-o foaie.

I

4/4 sec. XIX

Stare de con servărC:
Foarte bună
lnscriptii : A ch i ziţi e, Arad, E.
Com şa
,,
Valoare de inventar:
38,25 lei

4/4 sec. X IX

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii : Transfer I 0.05.1950,
Ministerul
Agriculturii, piesa
face parte din fondul
vechi al muzeului
Valoare de inventar:
5 lei

4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Foarte bună ' ..
lnscripţ"ii: - ·
Achi ziţi e, 1962,
Fi zeş, Deta, jud. a,,
Tim_i;;

110.

Covor
( Pă retar)

s. 2059

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Arad

111.

Covor
(Păreta r)

s. 2060

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Arad

Compoz i ţie decor.ati vă cu câmp continuu. Decor geometric
dispus în registTe transversale pe toată s uprafaţa piesei. Motive
geometrice şi florale stilizate : vărgi dispuse oblic, ză luţe, flori
Dimensiuni : L= 216 cm; I = 55 cm.
Alti parametri: - roşu , alb, bleumarin, verde, ga lben - culori
vegeta.le si industriale.
Material: bumbac, lână;
Telm ică: Urzit,bumbac, bătut lână şi bumbac, ţesut (în_război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi karamani cu găurel e şi tăieturi, tivit.
Descriere: P i esă a l cătu i tă dintr-o foaie.
Compoziţie decorativă cu câmp continuu reali zat prin casete
policrome dispuse pe toată suprafaţa piesei. Io casete apar
romburi cu cârlige. În interioml acestora sunt plasate romburi
concentrice z imţate . Una din laturile lungi este mărginită de
linie crenel ată.
Dimensiuni: L= 192 cm; I = 68 cm.
Alţi parametri: roşu, albastru, ga lben, negru, alb, verde - cu lori
vegetale si industriale.
Material: bumbac, lână;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână şi bumbac, tesut (în război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi karamani cu găurele şi tăieturi , tivit.
Descriere: Piesă alcăh1ită dintr-o foaie.
Compoziţie decor~tivă cu câmp continuu realizat prin casete
poficrome dispuse pe toată suprafaţa piesei. ln casete apar
romburi cu cârlige. În interiorul acestora sunt plasate romburi
concentrice zimtate. Una din laturile lungi este mărginită de
linie crenelată.
Dimensiuni: L= 225 cm; I = 72 cm.
Al"ţi parametri: roşu, albastru, galben, negru, alb, verde - culori
vegetale si industriale .

r...

Valoare de inventar:
300 lei
':P

4/4 sec. XIX

Stare de con~ervare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie 11.04.1978
Valoare de inventar:
550 lei

4/4 sec. XIX

Stare de conservare:
Fomte bună
Inscripţii: Achiziţie I 1.04. I 978
Valoare de inventar:
550 lei

. .:•

• Î'-'•

·:i <!-

I,

MINISTERUL CULTURII $1 PATRIMONIULUI NAflONAL
IUCHrlPI, 011341. Ş1s.111se11n lr.30 , sectar 1, 0.P.33, ROMIIIII

DIRECŢIA

COMISIA

PATRIMO~U CULTURAL
A MUZEELOR

NAŢIONALA

ŞI C O LECŢIILOR

Nr. 904/30.03 .20 I O

HOTĂRÂRE DE CLASARE
În şedinţa din data de 30.03.2010, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Na~onală a Muzeelor şi
Co lecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil , a 111
bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, din care l Ol în categoria
juri dică Tezaur ş i 1O în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul
Muzeului NaŢional al Ţăranului Român.
expertiză şi

Dr. Ernest

Obe rlănde r-Tâ rn ovea nu

PREŞEDINTE COMlSIA NAŢIONALĂ A
MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

l

