ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN
Nr.

J2.99

din

c2J. tJ6 .

2004

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea ş i funcţionarea Ministerului Cu lturii şi Cultelor cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
A vând în vedere prevederi le Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 3971121.06.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii ş i Cultelor emite urm ătorul

ORDIN:

Ati. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", un număr de 15 (cincisprezece) icoane pe sticlă, aflate în patrimoniul
Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, cuprinse în lista
anexă.

( 2) Lista face parte

integrantă

din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsmile necesare
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţional
al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, în vederea punerii lui în aplicare.

MINISTRUL CULTURII
ACAD. RĂZVAN T

ŞI

~l~Wtf.m!.!l

DIRECŢIA

MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 3971 121.06.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 17.06.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor ş i Colecţiilor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a unui număr de 15 (cincisprezece) icoane pe sticlă, aflate în patrimoniul
Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, conform listei de
obiecte anexată solicitării de clasare.
Experti ză şi

DIRECTOR,
Dr. M ircea

Plata Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti ,

Telefon: (021) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (021) 224.21.66

Nr.
crt.

Denumirea
bunului
cuJtural

Autor(l).
atelier, marcă,
şcoală, atribuire
(după caz)

TitluJ sau
tema (dacă
este carul)

(1.0)

( 1.1 )

( 1.2)

(1.3)

l

Icoană

Atelier: rural

sticlă,

Zonă/centru:

pe
M.S.

Ţara

8562

"Judecata
de Apoi"

Atelier: rural

"Sfinţii

Zonă/centru:

M.S. 34225/
86643

Laz

Împăraţi
Consta.ntin
şi Elena"

pc

dimensiuni (eventual dimensiuni le suportului) ş i alti
parametri de identificare (du pă caz)

( 1.4)
Material:
de brad

gl ajă (sticlă trasă

la mâ nă) ; culori tempera: foită de aur; lemn

pe dosul sticlei în tehnica "în oglindă"; desenat cu
pictat cu pensuJa; foiţă aplicată
Descriere: temă iconogralică bazată pe credinta in a doua venire a lui
Isus. Icoana este împăf1ită in mai muJte niveluri: 1. TribunaluJ ceresc:
Sf. Treime, Maria şi Ioan , Cetele îngerilor, apostolilor ş i tronul
Hetimasiei; 2. cetele dreptilor conduse de Pavel. cetele păcă toşi lor
conduse de Moise; 3. RaiuJ , râul de foc, monstrul LeviatJ1an. Sub banda
superioară cu inscriptie, un registru decorativ cu triunghiuri; în partea
infe rioarl! un registru cu flori: deasupra registrului infe rior, casete cu
fond roşu în care sunt prezentate chinurile la ca re sunt supuşi păcătoşii
în funcţie de păcatul sl!vârşit.
Dimensiuni: L=97; LA=69,5: G=3; rama=3,5
Material: glajă (sticlă trasă la mân.'\); vopsele; lianti (ulei de in, clei de
oase); solutii de fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); lemn
Tehnică: pictură în tempera pe dosul sticlei; contururi trase după izvod;
pictat cu pensuJa
Descriere: Icoana reprezintă pc Sfintii Împăraţi Constantin şi E lena in
stânga şi dreapta unei c ruci monumentale, în jurul căreia in partea de
sus se află un cerc de raze. Sfintii Împărati Constantin şi Elena sunt
imbrăcati in costume împărăteşti biza ntine. Icoana arc chenar fonnat
dintr-o linie vălurită cu puncte. Rama prezintă rot.cte fonnate din
puncte, linii drepte şi ondulate pictate cu alb.
Dimensiuni: L=44: LA=38.5: ra ma=5,3

Observatii (docume nte de
antecedente. ştarc de
conservare, cantitate, date speciale
+ prezenta se mnăturilor,
referi ntă

inscrip!ionă ril or, mărci lor ş. a. )

( 1.5)
1883

(1.6)
Stare de conservare:
satisfăcă toare (spartă - de
restaurat)
Inscripţii: Icoana Înfricoşătoarei
Judecăti a Domnului Nostru IC
XC, îh anuJ 1883 - inscriptie cu
caraciere c hiril ice

3/4 sec.
XIX

Stare de conservare: foarte bună
l nscrit>lii: Sfânt: Consta ntin şi
Elena - inscriptie cu caractere
chirilice

peniţa;

stic l ă,

Icoană

tehnică ,

Tehnică: pictură

Olt ului;

Cârtişoara

2

Material,

Datare,
anul
fabricatiei
(după caz)

3

4

5

Icoană

pc

Atelier: rural

stic l ă,

Zo nă/ce ntru :

M.S. 3-'256/
86674

Laz

Icoan ă

Atelier: rural

pe

sticlă,

Zon ă/centru :

M.S. 34267/
86685

Ţara

Icoană

pc

,.Isus
vi! a"

"Sfântul
Ilie"

Oltului

Atelier: rural

stic l ă,

Zonă/centru :

M.S. 38773/
91207

Laz

"Sfântul
Nicolae"

cu

glajă (sticlă trasă

la mână): vopsele: Uanti (clei de oase. ulei de 1n):
de fi xare (oţel}: foiţă argi ntie: lemn de brad
Tehni că: p ictură în tempera pc dosul sticlei: desenat cu pcni ţa după
izvod: pictat cu pcnsula; foiţă ap licată
Descriere: icoana reprezintă pc Isus şc1.â nd pc o ladă de zestre: din
coaste iese un vrej de viţ.ă cu frunze şi ciorchini ce se înfăşoară pc
crucea din spatele lui Isus. Isus line cu mâinile un ciorchine pc care îl
stoarce deasupra unui pocal aşezat tol pe l adă ; Isus are nimb cruciger.
Dimensiuni: L=46; LA=40,5; G=2
Material: glajă (sticlă trasă la mână): vopsele; lianti (ulei de in, clei de
oase); solutii de fi xare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); lemn de brad
Tehnică: pictură în tempera pc spatele (dosul) sticlei; contururi trase cu
şablon cu negru; pictat cu pcnsula
Descricr~: scena reprezintă ridica.rea la cer a Sfăntului Ilie: un car de
foc cu patru cai de foc, în car Sfăntul Ilie urcând la cer: Elisei dedesubt
cu mâinile ridicate si! prindă mantia ce 1-a căzut lui Ilie; hăţurile sunt
linute de un înger aşezat pc un nor; în ccal aiUI mână ţine un bici;
desupra carului, pe un nor, Isus în medalion cu mâinile amândouă
binecuvântând şi ochi ul lui Dumnezeu (triunghi de raze) încadrat de o
coroană de flori şi frunze. Carul şi caii sunt aşeza ti pc un nor continuu
ce desparte icoana în două ; partea de jos, prin desen şi culoare,
sugerează pământul (dealuri) şi stânci. Opus lui Elisei apare o al tă
înlălişare a lui Elisei cu haina ridicată deasupra capului.
Dimensiuni: L=42,3; LA=37; G=2; rama=3,5
Material: sticlă trasă la mână (gl ajă); vopsele; Jjanţi (ulei de in, clei de
oase); solutii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); fo iţă de aur;
lemn de brad
Tehnică: pi ctură în tempera pc dosul sticlei; contururile trase cu negru
după izvod; pictat cu pcnsula; foiţă aplicată
Descriere: icoana reprezi ntă pc Sf. Nicolae stând în picioare, având în
mâna dreaptă o carte desc hisă, iar cu mâna stângă binccuvântând.
Icoana tratează tema izbăvirii de către Sf. Nicolae a celor trei fete
sărace şi tatălui lor, dându-le bani. În partea dreaptă a icoanei sunt
reprezentate cele trei fete, iar deasupra ce trei voievozi. îo partea stângă
se am! tatl!J în genunchi multumind Sf. Nicolae pentru punga de bani pc
care i-a dat-o. Tatăl se află i n faţa unei biserici. În partea superioară a
icoanei SUD( reprezentati Iisus in stânga şi Maria in dreapta. sr. Nicolae
este îmbrăca t in haine de arhicreu.
Dimensiuni: L=46.5: LA=41,7: G=3.5: rama=6
sol uţii

3/.t
XIX

sec.

Stare de conscn •are: foarte bună
lnscrip!ii: re XC: OwN (cu
caractere chirilice, greceş ti )

Stare tie conservare: foart e bună
lnsc rip~ii: Sfântu Ilie - 1889 deasupra cailor; inscripţi e cu
caractere chirilice ş i greceş ti

1889

'

4/4
XIX

sec.

ro

Stare de conservare: foarte bună
Insc ripţii: inscriplii cu caractere
chirilice ş i greceşti
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7

8

Atelie r : rura l

..Cina cca de

M ~"ţ<~l: gl ajă ("st icl ă

sticlă,

Zon ă/centru :

Taină"

de

M.S. 38774 /
91208

Lu

Icoană

Atelier: rural

Icoană

pe

pe

st iclă,

Zonă/cent ru :

M.S. 984

Nicu la

Icoan ă

Atelier: rural

pe

sticlă,

Zonă/cen tru:

M.S. 34248 /

Sălişte,

86666

Mărg inimea

Sibiului

trasilla mână") : vopsele, lianţi ( ul ~ · de in, clei
). sol uţ ii de fixare (oţ et. a lbu ş de ou. fiere de bou). 1- . n de brad.
foiţă de aur
Teh nică: pictură in tempera pc dosul sticle1. contururi rrasc cu pcn iţa
(cu negru); fo iţă ap liC<I tă
Descriere: Icoane re pre;: iută "Cina" lui Isus cu cei 12 ucenici din
Sfânta Joi a azimelor. Cina a avut loc in casa unui om pe care Ioan şi
Petru il văzuseră cărâ nd un vas de lut cu apă . La Cină au luat parte:
Ioan Teologul, Iuda a lui Iacob Tadeu!, Simon Zilotul. Petru, Andrei,
Bartolomeu, Toma. Matei , Iacob, Filip, Iacob a lui Alen şi Iuda
Escariotul. Apostolii sunt adunaţi în jurul unei mese lungi ce taie cadrul
printr-o orizo ntală centra l ă , formează două grupuri, pe fundal mai
compact. Isus, Ioan şi Iuda cu punga plasaţi pe verticala centrală ;
deasupra două candelabre cu lumânări , ferestre mici; pe laturile scurte
chenar înfiorat (tijă ltmgă întreruptă de flori ). Pe masă pâinca, pocal şi
pahare. În colţurile de sus- case cu ferestre nuci, împărţite î n 6 ochiuri.
Dimensiuni: L=47,5; LA=39; rama=J; 0 =2,5
Material: glajă (sticlă t rasă la mână); vopsele tempera; t uş; foiţă de
"Sfântul
Nicolae"
aur; lellll! de brad
Tehnică: desenat după tipar; pictat î n tehnica "în ogli ndă" ; pictat cu
pensula
Descriere: Scena il reprezi ntă pe Sf. Ierarh Nicolae. Tema sugerează
una din mi nunile Sfântului prin care salvează cele trei fete sărace.
Enninia nu este respect a tă : tatăl celor trei fete (mort în erminii) apare
rugându-se asemeni celor trei fete; lipseşta casa şi punga de arginţi,
fetele stând pe nori. Sf. Nicolae apare în prim plan îmbrăcat în roşu şi
amafor verde, binecuvâ ntează cu dreapta ş i ţi ne î n stânga cartea sfântă .
El poartă coroană ce taie în două aureola. O bandă l ată albă dispusă la
partea superioa ră cuprinde numele siantului ş i datarea.
Dimensiuni: L= 53; LA=47,7; G=2; rarna=5,5
Materia.!: sticlă trasă la mână (glajă); culori tempera; lia.nti (clei de
"Sf.
Constantin
oase, ulei de in); soluţii de fi xare (albuş de ou. oţet, fiere de bou); foi ţă
şi
Elena"; de aur; lemn
"Maica cu Tehnică: pi ctură pe dosul sticlei î n tehnica "î n og lindă", desenat cu
peniţ a , pictat cu pensula, foiţă aplicată
Pruncul"
Descriere: icoana este împărţită în două scene: i n dreapta Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena şi î n stânga Maica Domnului cu Pruncul
(Hodighitria) - cea care arată calea. Probabil că izvodul a fost pus
greşit , deoarece în prima scenă, în dreapta apare Sf. Elena, iar în cea de
a doua Maica ţine Pruncul pe mâna dreaptă, iar cu stânga arată spre
Prunc. Pruncul iisus binecuvântează cu mâ na stângă. Sf. Împăraţi susţin
crucea cu raze protejate de doi îngeri;
Maica Domnului şi Iisus sunt apă raţ i de Arh. Mihail şi Gavril. Desen
minuţios cu multe linii: colorit simplu fără bricuri de culoa re; aurcola
Maicii Do01nului este impă J1 ită în do u ă de coroană .
Oimensiu1i: L=52: LA=45: 0 =2: rama=4.5

1895

Stare de conservare: foarte bunii
Insc riJI!ii: Cina de Taină. cuvintele separate de cele două
candelabre: 1895 - la ba/.:l mesei
(caractere latine, greceşt i şi
chirilice)

1867

Stare de conservare: foart e bu nă
lnscrip!ii: Nicolae 1867 - cu
caractere chirilice

3/4
XIX

sec.

Stare de conservare: Foarte bună
Inscripţii: cu caractere chirilice şi
greceşt i

~~
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9

I coană

pc

Atelier: rurfll

sticlă,

Zonă/centru:

M.S. 26-H

Săliştc .

"'Judecau a
de Apoi.,

Mărginimca

Sibiului

10

Icoan ă

pe

Atelier: rural

sticlă,

Zonă/centru:

M.S. 2643

SăliŞte,

" Usus Mare

Învăţător"

Mărgini mea

Sibiului

1J

Atelier: rural

"'Iisus cu

s ticlă,

Zonă/centru:

viţa"

M.S. 4111

Ţara

Icoană

pe

Bârsei

Mate rial: Sti c l ă ·· ua să'' rna11ua l (glaj<1): culoni tempera: lianti (clei de
oase. ulei de in): soluţii de fixare (fiere de bou . oţel. a l bu ş de ou): foi t ă
de aur: lemn
Tehnică: Pictur;l pe dosul sticlei în tehnica - în oglindă". pictat cu
pensula: foiţ.a apli ca tă ; rama pic tată .
Desc riere: Temă iconograJi că bazată pc credi nţa în a doua veni re a lui
Iisus. in panea superioara: Iisus pe tron în cerc de foc şi lumi nă
binecuvântează cu ambele mâini: la dreapta şi respectiv stânga lui,
Fecioara Maria şi Ioan Botezătorul participă la Judecată in faţa
tronului semnul crucii, chivotul şi Evanghelia deschisă aşezate pc o
ma să . Asisten~ la Judecată aşezaţi în şiruri . 1. Cei 12 Apostoli; n.
Primii pa.rinţi patriarhi şi prooroci; rn. Ierarhii, mucenicii şi schimnicii;
IV. Împăra~i dreptcredincioşi etc. Jos apar cetele dreptcrcdincioşilor
conduse de Pavel şi cetele pacătoşilor conduse de Moise ce privesc spre
sânul lui Avram (Rai). Păcătoşii sunt duşi în iad de un rîu de foc ce-l
trage în gura unui balaur (Leviathan).
Dimensiuni: L=49,7 cm; LA=44,5 cm; Gr.= 2 cm
Material: Glajă (sticlă lucralll în manufactura); culori de pl!mânt; lianti
(clei de oase, ulei de in); sol uţii de fixare (fiere de bou, otet, albuş de
ou); foiţă de aur; lemn.
Tehni că: Pictură pe dosul sticlei în tehnica "in oglindă": pictat cu
pensuJa; foiţă aplicată; rama pictată .
Descriere: Dupa tematică icoana reprezintă o combinaţie dintre două
reprezentări ale lui Iisus Hristos. Astfel, întreaga icoana ne redă "MlCA
DE! SIS" în care PantocratoruJ sta pe tron înconjurat de Maica
Domnului şi Sf. Ioan Boteză torul - personaje ce mijlocesc pentru
credincioşi . "Mica Deisis" este combinata cu reprezentarea lui Iisus
Hristos împărat al îrnpăra~lor. Astfel El poarta coroana împărătea scă şi
ţine în mâna o carte deschisa. Capul este înconjurat de aureola şi
inscrip~a "Eu sunt Cel ce este". Degetele binecuvântează î n felul
preotiJor bisericii ortodoxe. Desen elaborat la feţe, mâini şi tron;
hainele mai puţin elaborate; specific centrului lisus este îmbărca t cu o
mantie (chiton) mov, alta verde şi omofor bleu.
Dimensiuni: L=50 cm; LA=45 cm; Gr.=2,3 cm
Material: Glajă (sticla trasă la mâna); culori tempera; li anţ.i (ulei de in,
clei de oase); so luţi i de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foiţa de
aur; lemn.
Tehnică : Pic tu ră în tehnica în oglindă , pc dosul sticlci: desenat cu
peniţa, pictat cu pensula, foiţă aplicată .
Descriere: Icoana i l ustrcaL.ă pilda viţei-de-vie : "Eu sunt vita, voi
sunteţ i mlădi!ele'' . Iisus aşeLat pe o lespede sprijinit de cruce. Mlădiţel e
viei ies din trupul lui impletindu-se cu braţele crucii. Iisus stoarce un
strugure înlr-o cu pă . Margi nile icoanei: nori ma ri ş i fa lduri de drapcrii.
Acel eaş i nori se gâscsc ş i pc piatra de mormânt. A ureo l ă c ruciformi! .
Dimensiuni : L=56 cm: Li\ ~9. 5 cm: Gr.=3 cm

Stuc d e conservare: Deg radată
- culori cx.foliate pc suprafete
mari
In scri pţii : -

2/4
XIX

sec.

4/4

sec. Stare de conservare:
Inscripţii :

XIX

1/2
XIX

sec.

Bună

"Eu sunt Cel ce este"

Stare de conservare:
Satisfllcătoa re ; spană ;

de restaurat
· ţii: IC XC; Eu sunt Cel ce
~ D~'-1- u caractere chirilice şi

#. ..
~

-"·

..

greCeŞti (!:

~ CABINETUL

g\\

\~ Mlh~TRUI Ul ~~~

~~c,
~,&}
'-~ ·~

12

Ic oan ă

11e

Atelier : r ural

sti c lă,

Zon ă/centru :

M.S. 91! 7

Lancrilm. Va lea

" Maic:t
Îndurerată"

Scbcşulu i

13

14

Icoană

11e

Atelie r : rural

sticl ă,

Zon ă/centru :

M.S. 34253 /
86671

Lancrllm, Valea

I coană

pe

" Maica cu
Pruncul cu
Apostolii"

Sebeşu l ui

Atelie r: rural

sticlă,

Zon ă/centru :

M .S. 38778 /
91212

Sălişt e,
Mărgin i mea

Sibiului

"Sf.
Nicoale"

Mate r·ial: S t ic l ă " trasi'a'' ma nual (glnjl): culori tempera: lia nt• (clei de
oase. ulei d e in); soluţii de fi xare (fiere de bou, otet, a l buş de ou): fo it ă
de aur: lemn
Tehn ică: Pic t ură pe dosul sticlci în tehnica "în og lindă" : desenat cu
penita; pictat cu pens ula; foi tll a plicatii.
Descrie re: Icoana o rcprcz.intll pe Maica Domnului Îndurerată
Maforionul negru arc trei stele (reprezentare a Sfi ntei Treimi ) ş i pe cap
o stea (steaua căllluzitoa rc) . Iisus răsti gn i t se află la dreapta Maicii
Domnului (majoritatea icoanelor îl reprezi ntă î n stânga). Marginile
maforionului sunt decora te cu semicercuri aurii. Bricuri maro şi puncte.
Fondul bicolor, alb s us şi ble u de la cruce î n jos, prezint!! pc a lb ovaluri
unele colorate in verde şi a ltele doar cu contururi maro. Lipseşt e cu
desll vârşi re culoarea roş ie.
Dimensiuni: L=35,5 cm; LA=29,5 cm; Gr.= l ,S cm
Material : S tic l ă " trasi!" manua l (glajil); culori tempera; lia nti (clei de
oase, ulei de in): soluti i de fi xare (fiere de bou, otet, albuş de ou); foitll
de aur; lemn
Tehnică: Pictură pe dosu l sticlei în tehnica "în ogl i ndă" ; desenat cu
penita; pictat cu pensuJa; fo ită a plicatll.
Descriere : Maica Domnului de tip Hodighitria (Cllll!uzitoarea) cu
pruncul Iisus în brate este dispusi! central î ncadratll de un chenar din
linii duble. De jur î mprejunu chenarului sunt cei 12 Apostoli aşeza ti în
medalioane rotun de; spatiul dintre medalioane decorat cu vreju ri cu
fru nze şi fl ori. Maforionul Mariei ş i hainele lui Iisus cu bricu ri albe şi
tivite cu "aur''. Ram a pictată : arce de cerc duble şi lini ute - motiv
preluat din Savu Moga - ia rba.
Dimensiuni: L=57 cm ; LA=S I crn; Gr.=2 cm
Material : G l ajă (sticlă tras-'\ la mâ nă). vopsele, lian\.i (ulei de in, clei de
oase), solutii de fLxarc (otet, albuş de ou. fiere de bou), lemn, foi tă de
aur.
Tehnică : Pi ctu ră în tempera pe dosul sticlci i n tehnica "î n oglindi!'':
contu ruri trase dupll izvod; pictat cu pcnsu la; foi tll aplicatii; rama
pietati!.
Descriere: Icoana îl reprezi ntă pe Sf. Nicolae aşezat pe tron, În mâna
dreaptă tinând o carte desehisll, iar cu mâna dreaptll bi necuvântând.
Icoana t ra tează tema izbăviri i de clltre Sf. Nicolae a celor trei fete
s.,'\race şi a tatlllui, dilruindu-le bani şi astfel salviindu-le de la necinstire.
În partea superioară a ico11nci sunt rep rezenta!i Iisus şi M11ria. Sf
Nico lae este imbrllca t În haine de arh ic rcu. Rama este picta t ă cu roşu şi
verde.
Dimcnsiuai: L=SO c m: LA=-14.7 cm: Gr.=2 cm

1/4
XIX

sec.

Stare de co nservare: Foarte bună
Jnsc rilltii : Fecioara Maria - cu
ca ractere greceşt i

2/4

sec.

Stare de conservare: Foa rte blmll
lnsc rip~i : Fecioara Maria: Eu
sunt Cel ce este - cu caractere

XIX

greceş t i

,

3/4
X IX

sec.
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Stare de conservar e: Foarte bu nă
Inscriptii : Sfân tul Ierarh Nicolae
- cu caractere chirilice
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Icoa nă

llC

Atelier: rural

sticlă,

Zonă/centru:

M.S. 34245/
86663

Sălişte,
Mărginim ea

Sibiului

" Maica
Domnului
cu Pruncul"

Material : Glajă (sticlă trasa la mână) : culori tempera; lianti (clei de
3/4
sec. Stare de conservare: Foarte bună
oase, ulei de in); solutii de fLxare (otet, al bu ş de ou, fiere de bou); foită
XIX
Inscriptii: cu caractere greceşti
de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei în telutica "în oglindă"; desenat cu
penita; pictat cu pensula; foită aplicată.
Desc riere: Maica Domnului - Eleusa Vladimirskaia- are fata lipi tă cu
a pruncului Iisus. Desen inversat (abatere de la erminii) - Maica îl ti ne
pe [isus pe braţul drept, bratul stâng nu se vede; Iisus \ffie dreapta pe
pieptul Mariei; cămaşa Mariei - încretită la gât, foarte decoltată
(abatere) asemănătoare iilor populare; Lipseşte maforionul înlocui~ OMAi\11'1
rnaranlă; la partea su perioară două medalioane cu inscriptie.
Dimensiuni: L=40,7 cm; LA=35,5 cm; Gr.=2,5 cm
~,EA ~lNEnn. '61\
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