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MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN
Nr.

/fJ ~..:( din

//. O.f.

J?a:>j

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii 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 prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4737/28.07.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul
ORDIN:
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 18 (optsprezece)
icoane pe lemn care fac parte din
ansamblul tâmplei Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" (Bolniţa) de la
Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea, cuprinse în lista anexată.
(2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
(3) Clasarea se face ia solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.
Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Direcţiei Judeţene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, în vederea punerii lui în
aplicare.

DIRECŢIA

MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 4737128.07.2004

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 15.07.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei de specialitate, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
juridică "Tezaur", a unui număr de 18 (optsprezece) icoane pe lemn care fac parte
din ansamblul tâmplei Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului" (Bolniţa) de la
Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea.
Clasarea bunurilor culturale mobile menţionate se face la solicitarea
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea.
Expertiză şi

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti,
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Nr.
crt.

Denumirea bunulli cultural

1
1

2

AutorQ),atelier,marcă,

Titlli sau tema
este cazul)

(dacă

şcoală, atribuire (după caz)

Material,tehnică,dimensiuni

(eventual dimensiunile
suportului) şi a~l parametrii
de Identificare (după caz)

Observaţii

(documente de

referinţă ,antecedente,stare de

Datare, anual fabricaţiei
(du pă caz)

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
lnscrlpţionărilor, mărcilor (ş .a.)

Icoană lmpărâtească

TM!pla bisericii botn iţă, mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brancOYenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Nicolae.

4
Deisis cu Iisus Mare
Tmpărat şi Mare
Mliereu

5
Material: panou de esenţă
moale, navă, pănză, 2
traverse semfifl!10pale,
Tehnica: tempera emulsie
~să . f1Und al> !J'OS, schiţă
incizată. foiţă de aur, nimburi

6
1699- 1700

7
Stare de conservare bună.
Se păstrează In depozit

1699-1700

Stare de conservare bună .
Se păstrează in depozit

1699- 1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează In depozit

ştanţate .

Dimensiuni:

880x600x40 rnm
2

Icoană lrnpkătească

TM!pla bisericii bolniţă, mănăstirea

Atelier brancovenesc H~rezi;
ZUg"aVii Preda şi Nicolae.

Sfântul Mll'e Mucenic
Procopie

H~rezi

Material: panou de esenţă
moale, navă, • pănză, 2
traverse semiTOg'opate.
Tehnica: tempera ernulsie
~să. !11Jnd al> !J'OS, schiţă
incizată , foiţă de aur, ninbll'i
ştanţate.

Dimensiuni:

880x600x40 rnm
3

lcoan~ ~de tâmplă

T'" ~rutA.~ 'ţă, mănăstirea
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Atelier brâncovenesc Hurezi;
z~vii Preda şi Nicolae.

Buna Vestre

Material: panou de esenţă
moale, navă .
Tehnica: tempera ernulsie
~. !11Jnd al> !J'OS, schiţă
incizată. foită de aur. nimbtli
ştanţate. '

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i),ate lier, marcă,
şcoală, at ribulre (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material ,tehnică,dimens iuni

Observaţii (documente de
referi nţă, antecedente,stare de

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
lnscriptionărilor, mărcilor (ş. a.)

4

Icoană prăznicar de tâmplă
Tâmpla bisericii bolnijă, mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brâncovenesc Hurezi:
zugavii Preda şi Nicolae.

4

Invierea lui Lazăr

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
moale. navă .
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund aiJ gros. schiţă
incizată, foiţă de aur, nimblli

7

1699- 1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează In depoztt

1699-1700

Stare de conservare bună .
Se păstrează in depoztt

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

1699- 1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

ştanţate.

5

Icoană prăznicar de tamplă
Tampla bisericii botniţă, mănăstirea
Hurezi

Atelier brancovenesc HLKezi:
zugavii Preda şi Nicolae.

Naşterea

lui Iisus

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
moale. navă .
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
incizată . foiţă de aur. nlmburi
ştanţate.

6

Icoană prăznicar de tamplă
Tampla bisericii botniţă, mănăstirea
Hurezi

Atelier brancovenesc HLKezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

lnălţarea

Domnului

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
moale. navă.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund alb gros, schiţă
in cizată , foiţă de aur. nimburi
ştanţate .

7

Icoană prăznicar de tâmplă
Tâmpla bisericii botniţă, mănăstirea
Hurezi

Atelier tx-ancovenesc Hurezi:
zugravii Preda şi Nicolae.

Sfânta Treime de tip
veterotestamentar

ştanţate .

--=-

~OMA~

•

!Î.. •

~~

Jy.,

-~~·.c't(~ţ~~ ~niţă, mănăstirea
Hurezi ~va.v• ,.._

TU fiii
~#
-=U(

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
moale, navă.
Tehnica: tempera emulsie
grasă , grund alb gros, schiţă
incizată. fo~ă de aur, nimburi

Atelier bl'âncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Anci'ei

Dimensiuni:
340x250x30 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera ernulsie

Nr.
eri.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i) ,atel ier,marcă,

Titlul sau tema

Material ,tehnică, dimensiuni

(dacă este cazul)

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6

şcoală,atribuire (după caz)

3

4

gasă, grund alb
inclzată, foiţă de

Observaţii

(documente de

referinţă,antecedente,stare de

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscriptionărilor, mărcilor (ş.a.i
7

gros, schiţă
aur, nimburi

ştanţate.

Icoană de tămplă
Tâmpla bisericii botniţă, mănăstirea
Hurezi

9

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Filip

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb gros, schiţă
incizată . foiţă de aur, nlmburi

1699· 1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează In depozit

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

1699- 1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează Tn depoz~

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează Tn depozit

ştanţate .

Icoană de tămplă
Hmpla bisericii boln iţă. mănăstirea
Hurezi

10

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Ioan

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
grasă. grund alb gros. schiţă
incizată . foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

Icoană de tâmplă
Tâmpla bisericii botniţă, mănăstirea
Hurezi

11

Atelier brăncovenesc Hurezi;
zugavii Preda şi Nicolae.

Apostolul iacov

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
gasă, grund alb gros, schiţă
incizată , foiţă de aur. nimburi
ştanţate .

Icoană de tâmplă
Tâmpla bisericii botn iţă, mănăstirea
Hurezi

12

(:

--=-

---~O MA!\11

~

•

~AifNErut ~ 1}
~ M NfsrRUI.I Tr ~

,"C,

.s'

"( c

Ci

~ULruA\\ :-..
-~

Atelier brăncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Marcu

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
grasă , grund alb gros. schiţă
i ncizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate .

Dimensiuni:
460x280x25 mm

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1
13

2

Autor(i) ,atelier,marcă ,

şcoală, atribuire (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material,tehnică ,dimensi uni

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţ i parametrii
de identificare (după caz)

Observaţii

(documente de

referinţă,antecedente, stare de

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
lnscripţionărilor, mărcilor (ş.a .)

Icoană

de tâmplă
Tampla bisericii bolniţă, mănăstirea
Hurezi

3
Atelier brâncovenesc Hurezi;
ZU!J'avii Preda şi Nicolae.

4
Apostolul Matei

5
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
~să. grund alb gros, schiţă
lncizată, foiţă de aur, nimburi

6
1699- 1700

7
Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează In depozit

1699-1700

Stare de conservare bună .
Se păstrează Tn depozit

1699-1700

Stare de conservare bună .
Se păstrează In depoz ~

1699-1700

Stare de conservare bună .
Se păstrează in depozit

ştanţate.

14

Icoană de tâmplă
Tâmpla bisericii bolniţă, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravi! Preda şi Nicolae.

Apostolul Pavel

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
~să. grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur, nimburi
ştanţate.

15

Icoană de tâmplă
Tâmpla bisericii bolniţă, mănăstirea
Hurezi

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Petru

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
~să . grund alb gros, schiţă
lncizată, fo~ă de aur, nlmburi
ştanţate .

Icoană de tâmplă
Tampla bisericii bolniţă, mănăstirea
Hurezi

16

Atelier brâncovenesc Hurezi;
zu~vii Preda şi Nicolae.

Apostolul Simon

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
~să. grund alb gros, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi
şta nţate .

~lâmplă

17

ţ ~~~ bolniţă, mănăstirea
Hurez1
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Atelier brâncovenesc Hurezi;
zugravii Preda şi Nicolae.

Apostolul Toma

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
grasă, grund all gros, schiţă
incizată , foiţă de aur, nimburi

Nr.
crt.

Denumirea bunului cultural

1

2

Autor(i) , atelier, marcă,

şcoală,atribuire (după

Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

caz)

Material,tehnică,dimensiuni

Observaţii

(documente de

refer i nţă, antecedente,stare de

(eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametrii
de identificare (după caz)

Datare, anual fabricaţiei
(după caz)

5

6

conservare, cantitate, date
speciale prezenţa semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor (ş. a . )

3

4

7

ştanţate.

18

Icoană

de tâmplă

Tâmpla bisericii boln iţă, mănăstirea
Hurezi
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Apostolul Vartolomeu

ştanţate.

"
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Atelier brâncovenesc Hurezi;
ZU!J"aVii Preda şi Nicolae.

Dimensiuni:
460x280x25 mm
Material: panou de esenţă
moale.
Tehnica: tempera emulsie
grasă , grund alb gros, schiţă
incizată, foiţă de aur. nimburi
Dimensiuni:
460x280x25 mm

1699-1700

Stare de conservare bună.
Se păstrează in depozit

