ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr. JA2/j din
A{J · 2006

J8 ·

('
,.

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005
pentru numirea unui membru al Guvernului;
In baza art. 12 alin. (4) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având 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. 7167/11.09.2006 a
Comisiei Nationale a Muzeelor şi Colectiilor;
În temeiul prevederilor art. 1O alin . (4) din Hotărârea Guvernului nr.
78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN :

Art. 1. - (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică ..Tezaur", 87 de bunuri culturale - icoane pe sticlă şi
lemn, aflate în patrimoniul Academiei Române, cuprinse în Anexă.
(2) Anexa face parte

integrantă

din prezentul Ordin.

Art. 2. - Direcţia generală Patrimoniu cultural naţional va lua toate
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin, Academiei Române, în vederea punerii lui în aplicare.
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Icoane pe sticlă şi icoane pe lemn propuse a fi introdus în categoria tezaur
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'"'"îmlumirea

Autor(i), atelier,

bunului
cultural

atribuire (după

~ L ruP."

marcă, şcoală,

Titlul sau tema
(dacă este cazul)

caz)

(e"'n~

MatedW,tdmloil, dlmen•iwri
dimensiunile suportului) şi alp parametr. de
identificare (după caz)

Datare, anul
fabrica ţiei

(dup;1 caz)

1.
Icoană

pc

sticlă;

1641

. (1.2)
Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centna :

Transilvania,
Nicula, jud. Cluj

ş.a.)

(1.4)

(1.5)

( 1.6)

Material: sticlă manual ă (glajă); vopsele de }lpă;
lianti; solutii de fixare; foită de aur; lemn de )>rad
Tehnid: pi ctură tempera pe dosul sticlei (te mica

1/4 sec.XIX

Stare de conservare: bună ;
mici porţiuni din fond
exfoliate
Inscaiptii: Iisus Hristos
caractere chirilice; "Eu sunt
cel ce este" pe aureolă caractere greceşti

(1.3)

Maica
Domnului cu
pt·uncul

,.ru~ - d11.. imod; ţ""'
cu pensula; foită aplicată
1
Descriere: [coana o reprezintă pe Fecioara ria
de tip" Hodighitria" (Călăuzitoarea) . Scena
cuprinde figura Mariei care tine pe Pnmcul sus

Icoană

sticlli,
1632

pe

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonă/centru :

Transi !vania,
Arpaşu de Sus,
jud. Sibiu

-

'1n ••'""""); do= i11

şi

2.

semnăturilor,
inscripţionărilor, mărcilor

i

(1.1)

ObseiVatii (documente de
referintll antecedente, stare de
conseiVare, cantitate, date
speciale + prezenta

dreaptă ""'lă

"1''

pe brnjttl
"'"• sub
"" mAna
Iisus
reprezentat
forma lui Emanuel- de 'mnire
dati! reprezentării lui Iisus binecuvântând. S na
este încadrată de un chenar cu flori.
Dimensiuni: L= 30 cm; LA= 25,5 cm; ram1 H=1
cnr LA=~ cm
Sfântul Mare Material: Glajă (sticlă trasă la mână) ; culori'
tempera; lianţi(ulei de in, clei de oase); solu~i de
Mucenic
fixare (otet, a lbu ş de ou, fiere de bou); foit ă le aur;
Gheot·ghe
lemn.
Tehnică Pici ură pe dosul sticlei, 1n tehnica 'lfll
og lindă,"; contururi trase cu peusula după iz od;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
Descriere: Icoana reprezi ntă pe Sf.Mare M~cenic
Gheorghe din Beirut, a luat apărarea creştini or

l

1881

Staa·c de conservare: bună ;
colţul din stânga jos crăpat,
proteza!.:'\ cu sticlă (dublură)
Inscl'ipţii: "Sf. M. Mucenic
Gl1eorghe 1881" - caractere
chirilice; datare: 1881
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3.
Icoană

pe

Autor: Matei
Pu rcariu zis

sticlă,

Ţimforea

1635

Atelier: rural
Zonii/centm:
Transilvania,

Maica
Domnului

Îndurerată

Cârj.işoa.ra, Ţara

Oltului

4.
Icoană
sticl ă,

1647

pe

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centm:

Transilvania,
NicuJa, jud. Cluj

Rlistignirea lui
Iisus Hristos

persecutati falil de Diocleţian, martirizat în 3Q3. Sf.
Gheorghe este reprezentat, confonn enniniild'r, pe
1
un cal alb cu o sulila în mână cu care omoară un
balaur. în scenă este reprezentaU! şi fata de i părat
salva t ă prin uciderea balaumlui, împiiratul şi
împărăteasa care îi aruncă cheile cetillii . Sce n ~ este
încadrată de chenar cu flori; pe fo nd flori roşii şi
albe.
Dimensiuni: L= 54 cm;LA= 44,5 cm; rama: ;H=2
cm· LA= 4cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culori
tempera; lian(i(ulei de in, clei de oase); solu ~ de
fixa re (olet, albuş de ou, fiere de bou); fo itii e aur;
lemn.
Tehnică : Pictură pe dosul sti clei, în tehnica '~în
oglindă," ; contururi. trase cu pensula dupii izyod;
B
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
Descriere: Icoana o reprezintă pe Maica Do~muJui
îndurerată privind la simbolul durerii sale - i sus
răstignit. Maforionul este împodobit cu bord re
a urii, cercuri şi cele trei stele specifice.
Personajul, aşezat pe fond alb împodobit cu cu
flori- tije lungi întrerupte de flori mici şi fnfuze
dispuse simetric, caracteristice lui Ţimforea ~ cu
un înger ca element decorative ş i cu un minuŞcule
Dumnezeu, binecuvântând. Chenarul- prob;!pi l
poate fi asociat cu idea încercuirii zonei sacrr - are
motive geometrice precum ovalul şi cercul
colomte cu zemuri şi acoperite cu foiţă. Pilm IIltul
este reprezentat din benzi transversale de eul are,
altemate rilm.ic, de unde nu l i pseşte roşu!.
Dimensiuni: L= 54 cm; LA= 48 cm; rama: 1=2,5
cm; LA= 5 cm
Material Glajă (sticl ă trasă la mână); culori
tempera; lianli(ulei de in, clei de oase); solu11i de
fixare (olet, albuş de ou, fiere de bou); foilă t aur;
~~
!
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in telmica în
oglindă"; contururi trase cu pensula dupii i~ . ;
pictal cu pensula; foiţă ap li cată.
·
Descriere: Icoana reprezintă pe Iisus Hristo ·
răstignit pe cruce. De o parte şi alta a cruc ii bu

1886

Stare de conservat·e:

bună 

mici porţiuni din culoarea de
fond exfolia tă
Inscripţii: Maica Donmului :
caractere greceşti; Ta tă l F iul
şi Duhul Sfânt caractere
chirilice

1/4 sec.XIX

Stare de conservare: bună;
mici poJ1iuni din fond
exfoliate.
Inscripţii: Iisus Hristos caractere chirilice; "Eu sunt
cel ce este" pe aureolă caractere greceşti

Cu

s.
Icoană

11e

sticlă,

1458

Autor: Simion
Poienam
Atelier: mral
Zonă/centru :

Maica
Domnului
Îndurerată

Tnmsilvania, Laz,
Valea Sebeşului

bra!ele Lreflate,cele dot~t'\ Marii stau în gemm ~hi
Îngeri aşezaţi pe nori, soarele şi luna compte;ează
scena. Scena este 1ncadmtli de un chenar cu ~ori şi
frunze ce despart cele 2 culori de fond: galbe 1 şi
auriu în interior, albastri la exterior. Cromati ă
sobră: roşu cărămiziu, bleu -gri, verde- măs iniu,
alb, auriu.
Dimensiuni: L= 33,5 cm;LA= 28,2 cm; ran
H= l ,5 cm· LA= 3,3 cm
Matel'ial Glajă (sticlă trasă la mlină); culori
tempem; lianp(ulei de in, clei de oase); soluţ. \de
fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); hflrlietr
argintie; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul stlclci, în telulica 1111
ogli nd ă,"; contumri trase cu pcnsula după iz od;
1
pictat cu pensula; hârtie arginlie aplicat.'\ pe nd.
DescJierc: Icoana o reprezintă pe Maica DoEului
îndurerată privind la simbolul durerii sale -· sus
răstigniL Maforionul este împodobit cu bord i
aurii, cercuri şi cele trei stele specifice.
Personajul, aşezat pe fond argintiu. Deasupn ·
cmcii pe care este răstignit Iisus un seraum 1
veghează. Cromatică sobra, elegantă: alb -fi pclul,
argintiu, negru, verde, ocru , cafeniu.
Dimensiuni: L= 47,5 cm; LA= 42 cm; rama

3/4 sec. XIX

Stare de conservare: bună 
mici por~ uni elin culoarea ele
fond exfoli ntă.
Inscrif1ţii: lNRI - caractere
chirilice

1845

Sta•·e de conservare:

H=15 cm; LA= 4 cm
sticlă,

Autm·: Simion
Poienam
Atelier: rural

1576

Zonă/centru:

6.
Icoană

pe

Transilvania, Laz,
Vnlea Sebeşu lui

Sfântul Ierarh
Nicolae

Mat.erial: Glajil (sticlă trJsă la mână); culori
1
tempem; Lianli(ulei de in, clei de oase); solulti de
fix~re (o(et, albuş ele ou, fiere ele bou); hârtl
i
argiJi tată ; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica m
oglindă,"; contltruri trase cu pensula după i od;
pictat cu pensula cu zemuri; Mrtie argintie allicată
pe tot fondul.
Descrie•·e: Icoana îl reprezintă pe Sf. Nicola elin
1
Patam (Asia Mică), patronul copiilor stânci 1
picioCI re, cu Evanghelia în stâ.nga şi binecuv, 1tâud
cu drenpta .. La partea superioară -inscriptia. Îa
dreapta sfântului, într-o casă abia schilată, c e u·ei
fete siiracc. Frunze vef'li pc c.~ mp. Cromatic;
sobră , elegant~. redusă la trei tonuri (alb - r
verde - crud, ocru - auriu) pe foudul ele hârt e

ît

salisfllcătoare; două bucă~i

mici lipsă ; protejată cu sticlă .
lnscriilfii: Sfllntul Nicolae;
1866- caractere clli.rilice;
Achizi tionată în 1965 din
Arpaşu de Sus de la
Gheorghe Gamp.
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argintată.

~:;~~~:~~~= 44 CI~ LA= 39 CI~ rama: l i = 1,5
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"RR'ană

11e

sticlă ,

1534

Autor:
neCWlOSCUt probabil Simion
Poienaru
Atelier: mral

"Sfânta
T•·eime";
"Sfânta
Troiţă"

Zonă/centru:

Matel"ial G lajă (sticlă trasă la mână); culori 1
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solu ţi de
fi xare (otet, albuş de ou, fiere de bou); hârtie~
argintie; lemn.
·
Tehnică : Pictură pe dosul sticlei, în tehnica '~n
oglindă"; contururi trase cu pensula după izv d;

3/4 sec. XIX

Stare de conservare: bwtă;
hârtia argintie desprinsă pe
mici porţiuni.
In scdpţii: Sfânta Troită caractere chirilice

1872

Stare de conservare:

"'' <UJ';"""' "''"'"' ,,u"~· ~

Transilvania, Laz,
Valea Sebeşutu i

p;"" ' " Icoana face prute din ciclul
Descrie•·e:
Iisus - parte integr81ltă a ,
divinită!ii. Iisus suslffiând cmcea stă la dreap~a
Tatăhti P' oonul ceresc, inlre ei Duhul Sfint~ub
fom11\ de porumbel îşi revarsă razele. Croma \că
simplă prin folosirea zemurilor: argintiu, ocr ,
verde închis,alb, alblastru de Pmsia.
Dimensiuni: L= 47 cm; LA= 41 cm; rama: ,=2
cm; LA= 5,2 cm
Mate•·ial: G lajă (sticlă trasă la mână); culori
tempera şi zemuri; Hanţi (ulei de in, clei de o se);
soluţii de fixare (otet, albuş de ou, fiere de b , u);
hârtie argintie; lemn. Pictură pe dosul sticlei JID
tehnica "în oglindă"; contururi trase cu pens la
după izvod; pictat cu pensula; hârtie argiotie~
aplicat.~ pe tot fondul.
Tehnic.'l: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica ~în
oglindă" ; conttm1ri trase cu pensula după izv d;
pictat cu pensula; hârtie argintie aplicată pe t , t
fondul.
Dcsc1iere: Icoana reprezint,'\ scena în care s ;l.ntul
episcope al cetăt ii Magnezia a si\vârş it mimu i
printre care ş i cea de a salva cetatea de cium
Scenă prezentat.'i conform Ermi.niilor- sfântÎ~ în
haine de mare arhiereu \-ine cituua legată de i n
181lt. în pl811 secund se vede cetatea şi oa1nen~
speriati. Deasupra Pe nori Iisus Hristos şi un înger
veghează scena. Cromatică sobră: argintiufondul; roşu; verde, ocru,alb, cafeniu, maro, ·oz.
Dime,nsiuni: L= 49 cm; LA= 39 cm; rama: 1·=2,5
cm; LA= 5 cm
reprezentărilor 1ui

sticlă,

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural

1544

Zonă/centru:

8.
Icoană

pe

Tr811Silv81lia,
Arpaşu de Sus,
Ţara Gitului

Sfântul
Haralambie

~

satisfăcătoare; spartă;
proteja tă

cu geam.
"Sfântul Mare
Martir Haralarnbie; 1870" caractere chirilice.
Insc.-ipţii:

~
-

u

l
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CA f8ETUL

o~

~ MlN Sl'Biliâll ~
~
'(Cu

sticlăt..s'

T~~fi.

:-..

=-

Autor: Matei.
Purcariu zis

Cina cea de
Taină

Ţimforea

Atelier: rural
Cârţişoara, Ţara

sticlă,

1644

Autor: Sima
zugrav
Atelier-: rural
Zonă/centru :

Transilvania, Laz,
Valea Sebeşului

dosul sticlei, in tehnica m
contururi trase cu pensula după i od;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
p
DescJier·e: Icoana reprezintă scena din Joia mare
când Iisus, la cină, i-a anuntat pe apostoli el! ~mul
din ei îl va trlida, când a transformat vinul şi fu nea
in sângele şi trupul sllu. Aşezati la mas.'\ cu U us în
centm apostolul Ioan tine capul pe pieptul lu li sus,
Iuda, separat, fMl1 aureolll, tine ptmga cu gal eni.
Deasupra mesei Duhul Sf'ant îşi revarsă mzc . O
coroană de flori, specifice lui Ţimforea, inca lreaz.ă
scena pe toate latwile -desenată dintr-o tijă ungă
intremptă de flori din loc în loc şi cu frunze
dispuse simetric. In partea inferioară a icoan i sunt
reprezentati: Sf. Gheorghe omorând balaurul
(stânga), Sf. Nicolae pe tron (dreapta), sfin~
Vasile, Miron, Trifon şi Ioan ... susţin Cru .
Cromaticll sobrll, elegantă: alb -fondul, roşul
negn~ verde, maro.
Dimensiuni: L= 62 cm; LA= 30 cm; rama: 1 = 1,5
cm· LA= 3 cm
Mater·ial: Glajll (sticlll trasă la mână); cuJor·
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solu ii de
fixare (olet, albuş de ou, fiere de bou); hârtie.
argintie; lenUJ.
h
Tobni<ă'
doou!Sklo;, ;n
oglindll,"; contururi trase cu pensula după i od;
pictat cu pensula; hârtie argintie aplicată.
1
Descricr·c: Icoana il reprezinti! pe Sf. Gheor 1e
clllare pe un cal alb, cu sulita omoarănd bala ti.
În fata sa, de dimensiuni. mici, uu castel, fata e
împărat salvată prin uciderea balaU111lui. Sce~a
este încadrată într-un chenar simplu colorat
neglijent cu roşu. Interesantă este compozili,
"""; koane ""'
··"~(;
buchete de flori mari ( nu se păstrează propo liile),
pomi. mici in partea inferioară. Cromatică si plă
prin folosirea zemuriloc argintiu, ocru, roşu. verde

Stare de conservare: bw1ă cu geam
Inscripţii: Cina ... 1888;
Înapoierea Crucii- caractere
chirilice
crăpată, protejată

Pictură pe

oglindă,";

Oltului

10.

1888

""""'
(o(~. ' 'b"' do ·"· fi="' lxm); ro;l'l '"''
lemn.
Tehnicl'i:

Zo nă/centru:

Transilvania,

Icoană JlC

Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culori~
tempem; lianli(ulei de in, clei de oase); solul i de

Sfântul Mare
Mucenic
Gheorghe

p;"'"' ".

''"ce

loluti"f

;. """""

r,;:
'

1861

Stare de conservare: bună ;
hârtia argintie desprinsă pe
mici porţiwu .
Inscripţii: Gheorghe; Sima
zugrav;1861- caractere
chirilice

~
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1
l>e
sticlă,

1633

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural

Naşte•·ca lui
Iisus Hristos

Ztmă/centru:

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

\.....ÎJlchls,alb bleu.
Dimensiuni: L= 40 cm; LA= 40 cm; rama: H=J
cm; LA= 3 cm
t
Matct·ial Glajă (sticlă trasă la mână); culori 1
tempem şi zemuri; lian!i (ulei de in, clei de otlse);
solul ii de fixare (olet, albuş de ou, fiere de bou);
hârtie argintie; lemn.
Tehnică Pictură pe dosul sticlei, în telmica "~
oglindă"; contururi trase cu pensula după izv ;
1
pictat cu pensula; hârtie argintie aplicată pe t t
fondul.
Desc•icrc: Icoa na reprezintă scena Naştcrii~\Ji
Iisus Hristos plasat în centrul icoanei. De o jtrtc şi
alta sunt prezenli Fecioara Maria, Iosif, Magii,
păstorii şi animalele (vaca ş i măgarul)- si m~o luri
ale grajdului unde a fost născut In plan supe 'or
steaua ce a căll!uzit pe magi işi revarslllwuit
asupra pnmcului; doi îngeri desflişoară w• Sl pe
care este plasatll inscrip!ia.
Cromatică sobră: argi.ntiu - fondul; roşu; vete,
ocru,alb, cafeniu, maro, roz.
Dimensiuni: L= 44 cm; LA= 37,5 cm; ramal,
H= l,5 cnr LA= 5 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la m5nă); culot'!t.i
tempera; lianli(ulei de in, clei de oase); solul i de

sticlă,

Autor: Savu
Moga
Alclier: rural

1438

Zonălcentru:

"lemn.
' " e (O(O ,

Transilvania,
Arpaşu de sus,
Ţara Oltului

Tehnică: Pictură pc dosul sticlei, în tehnica
oglindă,"; contururi trase cu pensula dupil i
pictat cu pensula; foil ă aplicat.'\.

12.

lcoani'i pc

lngropnrea lui
Iisus Hristos

1868

1

3/4 sec. XIX

''b"' de ·"· fiore de bo"'' ro;''J '"'
1

iu
od;

Dcscriel'e: Icoana repreziJllă în scena centn1
punerea în mormânt a lui lisus Hristos: doi
apostoli lin linloliulla dlpătâi şi la picioare, Cloi
îngeri îl ridică din fală. Îin plan secund Mari este
înconjurată de femeile sfinte şi de arhanghel în
aer plutesc serafimi şi, deasupra cmcii, " trot~Jril e"
- îngeri reprezentali sub form11 de roli cu ari i şi
ochi. fn stânga, ca episod secundar, e arlltaril
Bunavcstire, în dreapta cetatea Ierusalimului~ In
col! uri înscrişi în medalioanc, cei patru
evanghelisti indicati prin simboluL ln regist.r(JI
superior, intre medalioane şi arenda boltei J

1

Stare de conservare: bw1ă ;
coltul din dreapta jos spart.
lnscripţu: Naşterea lui IS
HS; 1868 - caractere
chirilice.

1

Stare de conse•-vare: spartă;
protejatii cu geam
Tnsc•·ipţii: Kostan ..dubuluicaractere c.h iri lice
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13.

lcoanli tlC
sticlă,

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural

Mica Dcisis

Zonă/centru:

1374

Transilvania,
Arpaşu de sus,
Ţara Oltului

14.
Icoană
sticlă,

1391

pc

Aut01·: Savu
Moga
Ateliet·: rural
Zonă/ce ntru:

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

distingem pcisaje, în stânga muntele Golgot•.
Întreaga scenă este încadrată de chenar con~us din
linii duble cu semicercuri şi arce de cerc sp
interioml icoanei; romburi dispuse in l anţ în
interion1l chenarului. Pe fondul albastru ul±narin
sunt o multitudine de stele albe, specifice cer trelor
din Ţara Oltului. cromatică sobră, elegantă :
albastru ultramarin (fondul), roşu, bleu -gri, verde,
alb, galben, auriu.
~
Dimensiuni: L= 68 cm; LA= 62,5 cm; ram
H=2 5 5 cm; LA= 5,5 cm
Material: Glaji\ (sticliltrasll la mllnll); culor
tempera; lianti(ulci de iu, clei de oase); solu i de
fixare (otet, a lbu ş de ou, .fiere de bou); foiţi\ ,le aur;
lenm.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in tehnica 'în
oglindă,"; contururi trase cu pensula după iz od·
pictat cu pcnsula; foiţă aplicatii.
Descriere: Icoana il reprezinti! pe Iisus Hris os
binecuvântând, aşezat pe w1 tron abia schita In
stânga ţine Evanghelia ş8i cu dreapta
binecuvll nt ează; aureola cruciforuta cuprind
i ni~ alele inscriptiei "Eu sunt cel ce este". D o
parte şi alta , Fecioara Maria ş i Sf.Ioan Bote ~'!torul
"mijlocesc" iertarea pi\căloşilor. Fondul alb; ~Iru
cu tonuri deschise şi închise. Cromatică sob p,
elegaJ it ă : albastru (fondul), roşu, bleu - gri, ercle,
alb, galben, auriu.
Dimensiuni: L= 54m; LA= 46m; rama: H=. m;
LA= 5 Sem
Material: Glaji\ (sticlă trasă la mână); culor~
tomporn, wm•t liMV (>OI<i d< '"· cloi do Ţ);
soluţi i de fixare (otet, albuş de ou, fiere de b u);
foit ă de aur; lemn.
T<h>Oi<O' Pi<t~A p< d"lli •idoi, '" i<h"i"f
oglindi\"; contururi trase cu pensula dupi\ iz od;
pictat cu pcnsula; foit~ de aur apli cată.
Descriere: Icoana îl prezinlll pc Sfântul arln,Uiacon
Ştefan, în picioare, cu o cădelnită în mână. ltoana
1
este mai mulltm portret nu are o compoziti
amplfl. Cromatică : alb, roz, albastru, roşu, a riu.
Dimensiuni: L= 19,5 cm; LA= 14 cm; ram: · Il= 2

1877

Stare de conset-vat·e: buui\
Inscriptii: Maica Donmului
- caractere greceşti; Sf. Ioan;
IS HS; Veniti blagosloviţivă
părintelu i meu ... de .. caractere chlri tice

1876

Stat·e de CODSet-vare: bună
lnscritJiii: Sfântul Mucenic
arhidiacon Ş tefHJl - caractere
chirilice

.

Sfântul Ştefan
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16.
Icoană

pe

sticlli,

Autor: Savu
Moga
Atelier. nual

Cina ce a de
Taină

Zonă/centru :

Transilvania,
ArpaŞlJ de Sus,
jud. Sibiu

cm; LA- 4cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culod
tempera; lianţi(ul ei de in, clei de oase); solu Ji de
fi xare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foită ~e aur,
lenm.
Tehnică: pictură tempera pe dosul sticlei "t hnica
în oglind ă" ; desenat cu pană de gâscă; picta cu
pensula; foiţ ă aplica t ă
Descriere:
Dimensiuni:
~
Material: sticlă (glajă) ; culori tempera; foii~ de
o..-; l<mo d< brnd
Tehnică Pictură pe dosul sticlei, 'in telutica ' n

!

Autor:
Atelict·: rural
Zonlilcentru:

1390

Stare de conservare: bună
Inscripţii:

1

1894

.,

ogUod~"; '''""'""' lmre '" ""'""' d"pi! il od;

pictat cu pensula; foiţă apli cată.
Desctiere: Icoana reprezintă scena din Joia mare

..... Ii'"'"'"'"',_,""""".,.,.,," ·~r

care i-a anunţat că va fi trădat de unul din ei a
binecuvânta! pâinea şi vinul - păr1i ale trup ui şi
săngelu i sl\u. Scena se petrece la o masă lun ă pe
care se găsesc bucate şi vin. Apostolii stau~ o
parte şi alta a lui Iisus. în partea dreaptă Iu (Jlră
nimb) întinde o măna la blid şi în cealal tă e
ptmga cu bani. În spate multe case, biserici. cena
este luminată de două candele atărnate. Scer este
încadrată de un chenar dispus pe patru laturi
decorat cu linii obl.ice aJternate croll13tic pe
segmente. Cro matică sobră: roşu cărămiziu, leugli, verde, maro, roz, negru, auriu.
Dimensiuni: L= 48 cm;LA= 39 cm; rama: l ' =1,5
cm; LA= 3 cm
Material: G lajă (sti clă trasă la mânl\); culor
tempera; li anţi (ulei de in, clei de oase); s~lu pde
fi xare (otet, albu ş de ou, fiere de bou); fotl ă de aur;
lemn.
Tehnicii: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica 'în
og lindă,"; contururi trase cu pensula după iz •od;

Stare de conservare: bună;
mici porpuni din fond
exfoliate.
Inscdpţii: "Cina cea de taină
a Domnului IS HS" caractere clti.rilice; datare:
1894.

r

17.
Icoană

stiei li,
1520

pc

Autor: Savu
Moga
Atelier: mral
Zonli!centru:
Transilvania,
Arpa Ştl de sus,
Ţara Oltului

"Pogorârea
Sfântului Duh"
" Cincizecime"

t

t

pi, lat '" """sul' ; foit' ' '"""·
Dcsc1ierc: Icoana reprezintă una din cele 1 mari
să rbători dont11eşti ale Bisericii creştine, în
amintirea zilei când Duhul Sfânt s-a coborât supra
apostolilor; scena este încadrată de chenar M patm

1

1

3/4sec.XIX

Stare de conservare: bună ;
mici porţiuni de culoare
exfoliate.
Inscripţii: Kostan .. duhuluicaractere chirilice
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18.
Icoană

pe

sticlă,

1540

u

u

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonă/centn•:

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
jud. Sibiu

rugă.

19.
Icoană

pe

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţimforea

1375

Atelier: rural
Zonă/ccntr11:

Transilvania,
Cârţişoara, Ţara

~r

.

alternate cromatic.
·
Apostolii, înşirali pe două rânduri, sunt aJătl i de
Fecioara Maria şi Constan!in binecuvântarea. şi
harul Domnului prin intem1ediul Duhului S;nt
Interesanti! este compozitia cu arhitecturii ri rros
desenatll, citi puri angelice cât şi cele şase su ete
\inute de Constantin în mantie. Peste toatll s&na ,
din nori, Duhul Sfâ nt îşi. revarsă razele. Crottică
sobri!, elegantll: alb, negm verde măsliniu, ro u.
Dimensiuni: L= 51,5 cm; LA= 46 cm; rama 1
H=l ,5 cm LA= 3,7 cm
Sfântul promc Material: Glajă (sticlll tra să la mână); culori
tempera; lianţi(ulei de in, clei de oase); solul ide
Ilie
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foiţă e aur;
lemn.
Tehnică: Pictmă pe dosul sticlei, înteJmica lut
oglindă ,"; conttlfllfi trase cu pensula dupll iz od;
pictat cu pensula; foiţll aplicatii.
Desc•·ica·c: Icoana reprezintll scena ridiclllii a cer
a prorocului Ilie la cer: un car cu cai de foc_t !! nori,
llie in mijlocttl carului mână caii. Jos, pe păl âni
Elisei prinde mantia, cu amândouă mâinile. lisei
apare în dubl ă ipostază: cealaltă reprezentar9.fiind

Sfântul Ierarh
Nicolae

Stare de conse•-vare: bunii;
mici porţitmi din fond
exfoliate
Inscriptii:
"Sfântul
Die
prorocul, Elie prorocuJ, IS
HS"
caractere cltirilice;
datare: 1872

-

'"l

""
'"'' ' "''"'
""""lo
• de nori,
fi
Hristos
vegheaz.:
'l senai mp"""""
dintr-un cerc
străjuit de arhanghelli Mihail şi Gavril. Sce4 a
este încadrată de un chenar minuVos desenat ~i
colomt cu zemuri şi foijş aplicată pe fond. S ecific
lui Savu Moga sunt inscrip\iile plasate în ca te cu
fond alb -caseta este plasatll la partea inferi facă.
Cromatică sobri!: albastru, roşu cărămiziu , b Il gri,
verde, maro, roz, negru, auriu.
Dimensiuni: L= 53 cm;LA= 48 cm; rama: l- =3
Clll' LA= 5 cm
Material: G l ajă (sticlă !Iasă la mână); culor
tempera; li anţi (ulei de i.n, clei de oase); solu ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foi t ă e aur;

lemn.
Tehnicli: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica în
conlllfllri trase cu pensula după iZ1 f>d;
pictat cu pensula; foit ă ap li cată.
oglindă";

1872

1883

Stare de conservare: bună
Inscl'iiJtii: Sfântul Nicolae;
IS XS; Fecioara Maria caractere chirilice şi greceşti
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20.
Icoană I)C

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

stiei li,
1379

Sfinţii

Petru şi

Pavel

Atelier: rural
Zonli/centru:
Transilvania,
Cârţişoara, Ţara

Oltului

Descriere: Icoana prezintăpe Sfâtllul Nicola din
Patara (Asia mică), patronul copiilor, stâ11d tron
cu Evanghelia în stâllga şi binecuvântâlld cu
dreapla. La picioarele sale cele trei fete săra e de o
parte şi tatii! acestora, în genunchi de cealalti.
Deasupra, pe nori, Fecioara Maria îi întinde n
omofor şi Iisus Hristos Evanghelia. Un chen ruJ cu
motive flora le stilizate specifice numai lui
Ţi mforea - tije hmgi întreruple din loc in IO< de
flori şi cu frunze dispuse simetric. Cromatic
albastru, alb, roşu, maro, verde măsliniu, oc1
'
cafeniu, bnm.
Dimensiuni: L= 54,5 cm; LA= 42 cm; rama H=2
cm; LA= 6 cm
MateriaJ: Glajă (sticlă trasă la mână); culor'
tempera; lian(i (ulei de in, clei de oase); solu ii de
fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foiţ ă eaur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în lelmica i'tn
oglindă"; contururi trase cu pensula după iz\ P<J;
pictat cu pensula; foiţă aplicatii.
Descriere: Icoana prezintă pe Sfi nţii Aposto~
Petru ş i Pavel în scena clasică în care poartă
însenmele- cheile ş i Evanghelia- şi sus~n
Biserica lui lisus. Aşa cmn ne-a obişnuit aut rula
adaugat ş i pe ceilalti apostoli. La partea sup ioară
fald uri d~ draperii. Pămîntul sugerat din ben ide
culoare. Intreaga scenă este încadrat.-'\ de che mr cu
o ramură co ntinuă şi dantell!rie, spre interior tl
scenei, realizată din semicercuri în lant.
Crom•tidi' •lbo<tru, "b, mşu, '"''•· "'"'~
cafeniu, bnm, bleu.
Dimensiuni: L= 54 crn; LA= 49 cm; rama: ;r=2
cm; LA= 3,5 cm

1900

Stare de conserv:Lrc: foarte
bună

12
Apostoli;
Inscriptii:
1900; Petru, Pavel, Marcu,
Filip, Simion, Iuda, Toma,
Matei, Luca, Bartolomeu,
Iacob, Ioan

1=,

21.
Icoană

Jle

Autor: Matei
Purcariu zis

stiei li,

Ţimforea

1396

Atc.lier: rural
Zonli/centru:
Transi !vania,
Cârtişoara, Ţara

Maica
Domnului
Îndurerată

M•ted•l• Gl•jă (<tioiO lrn<ă ''mână); oulo~
tempera; li anţ i(ulei de in, clei de oase); solu i de
fixare (oţet, a lbuş de ou, fiere de bou); foiţă e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în telmicazfn
oglindă,"; contururi trase cu pensula după iz rod;
picla! cuj>ensula; foită aplicată.

1892

Stare de conservare: bw1ă ;
spartă; o bucată mică lipsă
din stânga jos.
Inscripţii: Maica Domnului:
caractere greceşti; INRI
Tatăl, Dulml Slănt, Ioan
Botezătorul, Gt-igore
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Oltului
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Descriere: Icoana o reprezintă pe Maica Do !)mulu i
îndurcratll privu1d la simbolul durerii snle - isus
răsti gnit. Maforionul este împodobit cu bord '•ri
a urii, cercuri ş i cele trei stele specifice.
Personajul, a şezat pe fond alb împodobit cu tu
flori - tije lungi tntrempte de flori mici şi fn tze
dispuse simetric, caracteristice lui Ţimforea cu
un înger ca element decorativ, cu un minusc 1
Dumnezeu, bi.necuvântlind, Duhul Sfânt, soa tele şi
luna. In spatele Mariei sunt plasati Ioan
'
Botezătoml şi Vasile cel Mare, în fată, lângll cmce
Grigore Blagoslovitu1. In partcn inferioară S~
Nicolnc cu cele trei fete silracc. Chenarul p"""bH poolc fi "".,;" ru m~ ''"""";n; ~~;
sacre - arc motive geometrice şi flora le sti li te
dispuse în casete (dreptungh.iul şi flori) colo atc
cu zemuri şi acoperite cu foit ă. Pămilntul est
reprezentat din benzi t.ransversale de culoare
altemate riunic, de unde nu lipseşte roşu!.
cromatic.:'\ sobră, elegantă : alb- fondul, roşu,
negru, verde, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 73 cm; LA= 50 cm; rama: I- - 2
cm· LA= 5 cm
3/4 sec. XIX
Material: Glajă (sticlătrasilla mână); culor\~i
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solut i de
fi"re (<>1~. •lboş de "'•
boo); ro;l' ~'""
lemn.
Tehnicii: Picturll pe dosul sticlei, in tehnica'
oglind ă"; contururi trase cu pcnsula dupll i.zv d;
pictat cu pensula; foită aplicatii.
Descriet·e: Icoana prezintă pe Maica Don111u~i
îndureralll privind la simbolul durerii sale: Iisus
răstignit pe cruce; în spatele crucii se pro.filea~
'
Bisericn, cruccn este încojuratll de îngeri C.:1IC
umplu şi spatiul superior. Tot deasupra Tatill~i
Dudul Sfânt vegh ează asupra lor. Maica Dm mlui
" ' ",".,;, " "'gru 1mpodob;o " ' brodori;
aureola este înl ocuită de raze roşii. Pilmântul
sugerat de benzi de culoare roşii şi verzi. Chc arul
arc motive geometrice pc fond auriu romburi n
lant ş i dantcll\rie - semiccrcuri in lant. Croma icll:
albastm ultramarin, bleu, alb, roşu , portocaliu

Blagoslovitul, Vasile cel
Mare, Sf. Nicolae: caractere
chirilice

l

Autor: Petru

22.

lcoatllt
sticlli,
1407

tiC

Ti.'lmaş

Atelic•·: rur.tl
Zonă/centru:

Transilvania,
Galati, Ţara
Oltului

Maica
Domnului
Îndureratll

""'do

dor
1

Stare de couservm·e:
salisfliclltoare; culoarea
cxfoliatil
InscritJiii: INRI; TC HC; "Eu
sunt cel ce este" - caractere
chirilice ş i greceşti

t;· :o-M"~
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-~h Autor: probabil
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sticlll,

Nicolae Grecu
Atelier: rural

1408

Zonă/centru:

Sfântul Ierarh
Spiridon

'I'ransi1vania,
Arpaşu de sus,
Ţara Oltului

verde, cafeniu. brun, gri, auriu.
Dimensiuni: L= 69,5 cm; LA= 59 cm; rama H=2
cm; LA= 6cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor\

t<mpooa; lio"\i (Wci d< in, d<i de "");

"''"t

112 sec. XIX

Stare de conservare: foarte
bună

d<

fixare (olel, albuş de ou, fiere de bou); foilă e aur;
lemn.
Tehnicll Pictură pe dosul sticlei, in tehnica'
oglindă"; contururi trase cu pensuJa după iZ\ ;
pictat cu pensula; foilă aplicată.
~

Inscriptii: Sf. Spiridon
caractere chirilice

-

Doscriore:
'"''"'
prerin"
in """'
<:<olmf
Sfântul lel"dfh
Spiridon
( sec.IV
d.HR.),
p<1st r din
Cipru, a fost ales episcop pentru sfmtenia 1
Sfântul este prezentat în picioare binecuvllnt 1d cu
dreapta ş i în stânga tlne w1 sfeşnic cu o luu are
aprinsă. Îmbrăcat în haine de mare arhiereu, u
mitră pe cap sfântul este încojurat de stele alt pc
fond albastm deschis; La partea superioară ouă
draperii legate şi cu falduri; pământul reprez ntat
de benzi de culoare roşu şi verde; scena este
încadrată de un chenar pe trei laturi cu moth e
geometrice. Cromatidl sobră, elegantă: alba
deschis, verde, roşu, alb, brun, ocru.
Dimensiuni: L= 42,5 cm; LA= 36 cm; ramat H=l
cm; LA= 4 5 cm
Glajă (sticlă trasă la mână); culori tempera; rnti
(ulei de in, clei de oase); solutii de fixare (oi t,
albuş de ou, fiere de bou); foiţă de aur; lenm
Tehnică: Pictura pe dosul sticlei, în telmica in
oglindă"; contururi trase cu pensula dupl! iZ\ pd;
pictat cu pensula; foită aplicată.
DescJierc: Icoana reprezintă scena în care s plllul
episcop al cetă~i Magnezia a slivârşit minun
printre care şi cea de a salva cetatea de ci tun .
Scenă prezentată conform Erminiilor- sfânt Jl1n
haine de mare arhiereu ţine ciuma legată de Wt

!iru

24.
Icoană

sticlă,

1415

pe

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonll!centru:
Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

Sfântul
Haralambie

1'"i· l" pl'" =md "' ""'' '"'"'"'

şi """"~

speriati. Deasupra pe nori Iisus Hristos ii înt de
Evanghelia şi Fecioara Maria îi oferă tm om for.
Scena este încadrată de un chenar cu ovalu~f
interior. Cromatic.'\ sobră : albastru -fondul; oşu;
verde, ocnt,alb, cafeniu, maro, roz, auriu.

1892

Stare de conservare: bună
InscritJfii: "Sfântul Mare
Martir Haralambie; 1892" caractere chirilice

~

~~
u
(~ u·
~ ~-.----------.--------------------,
t;q ~vMr4~-~-~-.
·,.... ·n, 7;~1\~--.-------------.-------------~~--~~~~--~~~~----~~
Dimensiuni: L- 50 cm; LA- 48 cm; rama: l-t-1,5
1
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25.
( <-'u( Tlli ,1<; (•

-

ă pc
"'3i•clli,
1421

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţim.forea

Prăznicar-

Sfânta Treime,
Adam şi Eva

Atelier: rural
Zonă/centru:

Trru1silvania,
Cârţişoara, Valea
Oltului

26.
Icoană ()C

stiei li,
1422

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Câr\işoara, Valea
Oltului

Maica
Domnului

Îndurerată

Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culo~l
tempera, zemuri; liruJii (ulei de in, clei de oare);
solutii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bqu);
foi tii de aur; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica în
oglindă" ; contururi trase cu pensula după izvod;
pictat cu pensula; foiţă de aur aplicată .
DescJiet·c: Icorum are două scene biblice: în~Partea
superioară se prezintă UJ1Îtatea spirituală "după
fiin\11'' a celor trei ipostaze divine: Dumneze~
Tatăl, Dunmezeu Fiul şi Duhul Sfânt, reprez ntând
un singur Dtmmezeu. Scena cuprinde cele tr i
personae divine: Iisus şi Tatăl stau pe tronuri~ cn
simbolurile traditionale, iar Dultul Sfânt îşi rlevarsă
razele de sus. In partea inferioară este prezentată
scena căderii în păcat a lui Adam şi a Evei: ~iul cu
multe nori şi animale, Adam şi Eva goi; în f~ta lor
tm copac cu şarpele încolilcit pe el, Eva intm~e
mâna să ia un fruct din pomul cunoaşterii. ~
Arhanghelul Gavril cu sabia se pregllteşte să~i
izgoncascll din Rai. Piesa face parte dintr-un"lot
ex.ecutat de Ţimforea în 1887 ş i care au aceelişi
tentă de influentă occidentală. Cromatică: alpastru,
bleu, roşu, verde măsliniu, portocaliu, alb, n gru,
maro, auriu.
Dimensiuni: L= 29 cm; LA= 20 cm; rama : ~= 2
cm; LA= 3 cm
~

1887

Material: Glajll (sticlă trasi\ la mânl!); culo~
1'
tempera, zcmuri; lianţi (ulei de in, clei de oa e);
solul ii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de u);
foilă de aur; lemn.
~
Tehnicii: Pictllfă pe dosul sticlei, in tehnica E
'~n
oglindă" ; contururi trase cu pensula după izv ;
pictat cu pensula; foilă de aur aplicată.
DescJiere: Icoana o reprezintă pe Maica Do~ ului
îndureratl! de moartea lui Iisus. In .fala ei, la cară
redusă, Iisus pe cruce prezentat ca simbol
urerij
ei. In stânga cmcii stă Maria Magdalena, d1esubt
apare Sf.Paraschiva. Deasupra, pe nori, Dw1l;nezeu
Tată l şi Duhul Sffint veghează asupra ci. Pe fondul

1902

al!

Stare de cooscrvat·c:
satisflicătoare; spartă,
culoarea ex.foliată
Inscripţii:
Sfănta
Tatăl, Fiul, pomul

Troiţă,

raiului,
Eva, Adam, Gavriil, Judecata
lui IS HS la toată lumea
rugapvă neîncetat, 1887 caractere chirilice şi greceşti

Stare de consct-vat·e: bună
Inscriptii: Dunmezeu Tatăl,
Fecioara Maria, IS HS,
Sfănta Paraschiva, 1902 caractere cltirilice şi greceşti
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Icoană

1>e

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

sticlit,
1426

Sfântul Ierarh
Nicolae

Atelier: mral
2',onrt/centru:
Transilvania,

28.
pe

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţirnforea

1429

Atelier: ntral
Zonă/centru:

Transilvania,
Câr!lşoara , Ţara

Oltului

r

Stare de conservare: bună ;
rama deteriorată
Inscripţii: Sf'
antul Nicolae;
IS XS; Fecioara Maria caractere chirilice şi greceşti

prezintă

Cfuţişoara, Ţara

Oltului

Icoană

alb sunt presărate stele aurii şi soarele şi lumi.
Cromatică: alb, negm, roşu, verde închis, m1vo,
auriu.
Dimensiuni: L= 25,5 cm; LA= 19,5 cm; rau a:H=
1 cm;LA= 2cm
MateriaJ: Glajă (sticlă trasă la mână); culmi
4/4 sec. XIX
tempera; lian!i (ulei de in, clei de oase); soh1~i.i de
fixare (otet, albuş de OU, fiere de bou); foi\ă aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în. telmica 'în
oglindă"; contunu·i trase cu pensula după izl d;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
Descriere: Icoana
pe Sfllntul NicoiJ din
1
Patara (Asia mică), patronul copiilor, stând 1~e tron
cu Evanghelia 1u stânga şi binecuvâotând cu~
dreapta. La picioarele sale cele trei fete sărace de o
parte şi tatăl acestora, în genunchi de cealal1
Deasupra, pe nori, Fecioara Maria şi Iisus H ·stos.
Chenaml cu motive florale stilizate specificJt
num•i lui Ţimfo= - tijo l~gi tmreruplo ~ loc m
loc de flori şi cu frunze dispuse simetric. Înt eg
fondul este umplut cu benzi transversale de
culoare. Cromatică: albastru, alb, roşu, maro
verde, ocnt , cafeniu, brun.
,
Dimensiuni: L= 54 cm; LA= 44,5 cm; rama~ H=2
cm; LA= 3 5 cm
,
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor'
1896
tempera; lianţi(ulei de in, clei de oase); solu i de
fi xare (oţet, a lbu ş de ou, fiere de bou); foiţă le aur;
lemn.
~
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în teluuca 'în
oglindă,"; contururi trase cu pensula după ilyod;
pictat cu pensula; foiţă aplicată .
!1
Descriere: Icoana il reprezintă pe Iisus Hris~os
binecuvânlând, aşezat pe m1 tron abia schlja~ In
stânga ţine Evanghelia şi cu dreapta
~
binecuvâ ntează; aureola cruciformă cuprind
iniţialele in scripţiei "Eu sm1t cel ce este". De o
parte ş; alia , Fecieam Mru-io şi Sf.IeanBett torul
"mijlocesc" iertarea păr..ătoşilor. Fondul alb tru
cu tonuri deschise şi închise. cromatică sobr ,
e legantă : albastm (fond.u_!1 roşu, bleu -_gri, erde,

Mica Deisis

Stare de conservare: bmtă
un colt crăpat - dreapta jos
InscriiJtii: Maica Domnului
- caractere greceşti; Sf. Ioan;
IS HS; Ve11i\l bl agosloviţivă
părintelui meu .. . de .. camctere chirilice
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. a pc
sticlă,

1433

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centm:

Punerea în
mormânt a lui

ISHS

Transilvania, Ţara
Bârsei

30.
Icoană

pe

sticlă,

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural

Sfânta Treime

Zonălcentm:

1434

Ţara

Icoană

pe

Autor: Savu
Moga

alb, galben, auriu.
Î
Dimensiuni~ L= 55 cm; LA= 44,5 cm; ramalÎH=
1,5 cm, LA- 3 cm.
1
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor{
3/4 sec. XIX
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solu 'ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită î e aur;
lemn.
'
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in telmica ~ in
oglindă,"; contururi trase cu pensula după i, od;
pictat cu pensula; foită aplicată.
Descriere: Icoana prez intă scena punerii in
mormânt a lui IS HS. Iisus pe giulgiu este tb 'utde
doi apostoli care îl vor puue in criptă. în plru
sectmel cele trei Marii plâng. In spatele Feciojlrei
Maria se vede crucea pe care a fost răstignit isus.
Scena a fost simplificată: lipsesc ceilalti apostoli ş i
personajele secunclru·e precum îngerii. Pe fot~ul
albastru .fiori mari 1l1ră contur de tuş. Croma că
sobră, elegruttă: albastru bleu, alb, roşu, maro,
ocru, cafeniu, bnm, verde.
ă
Dimensiuni: L= 43 cm; LA= 48 cm; rama: 1 =1
cm;LA= 5 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culo~ii
3/4 sec. XIX
tempera, zemuri; Jiru* (ulei de in, clei de oa~e);
soluţii ele fixare (o~et, albuş de ou, .fiere ele br );
hârtie argintie; lenm.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in telmica m
oglindă" ; conttm1ri trase cu pensula după i~od;
pictat cu pensula; hârtie argintie aplicată.
Descriere: Icoana prezintă unitatea spiritllal
"dup.! fiiuf"' 'relo' troi il""rnzo divin"
~
Durfll1ezeu Tatăl, DunUlezeu Fiul şi DulJUL S ânt,
reprezentând un singur Dumnezeu. Scena cu , rinde
cele trei persoaJ1e divine: Iisus şi Tatăl stau ~
tronuri cu simbolurile traditionale (crucea şi
sceptrul) iar Duhul Sfânt îşi revarsă razele d sus.
Între cei doi ?lobul pământesc. Cromatică so~,
el egantă : aurtu, roşu , ocru, verde, maro, alb,
.
Dimensiuni: L= 44,5 cm; LA= 40 cm; rama. H= 2
cm; LA= 4,5 cm
)
Material: Glajl! (sticlă tras.'l la mână); culorţ
4/4 sec. XIX
tempera; lianti (ulei de :in, clei de oase); solu ii de

"

l

Transilvania,
Arpaşu de sus,

31.

\_)

Invierea lui
Iisus Hristos

Stare de conservare: foarte
bună

Inscriiiijj: îngroparea lui .. ,
"Eu sunt cel ce este" caractere chirilice şi gerceşti

Stare de conservare: bună pictura exfoliată pe porţiuni
mici.
Inscripţii: Sf'anta Troită ; "Eu
sw1t cel ce este"; - de două
ori; - caractere chirilice şi
greceşti

Stare cDe conservare:

bună

Inscl"ipţii : învierea lui IS HS
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Atelier: rural
Zonă/centm:

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită aur;
!emiL
Te hnică: Pictură pe dosul sticlei, in tehnica ~
oglindă"; contururi trase cu pensula după izV ;
pictat cu pcnsula; foită aplicată.
~
Descriere: Icoana prezintă scena invierii lui r sus
Hristos. Înscrisă intr-un medalion oval scena
cupride pe iisus în111tându-se pe nori, jos padb
soldaţi romani şi Wl 'inger care tine ridicaU\
Iespedea de pe monnânt Câmpul este compl tat
cu alţi ingeri. Din scenă lipsesc, conform
erminiilor, mironositele (aducă toarele de rniJ~.
Câmpul de un albastru ultramarin este plin d stele
albe. Icoana este încadrată intr-un chenar cot~pus
din linii drepte, rombur.i in lant şi ovaluri.
Co matică sobrll, e l egantă: albastru,- fond ul; b,
roşu, maro, verde, ocm , bej, brun.
~
Dimensiuni: L= 67 crn; LA= 62,5 cm; rama~·
H=2,5 cm; LA= 5 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culorih
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solu(li de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foilă dC aur,
lenm.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica' în
oglindă"; contumri trase cu pensula dupit izvqd;
pictat cu pensula; foită ap li cată.
Descriere: Icoana prezintă scena Înăl!ării la cer a
lui li sus Hristos. În partea superioară a icoanl
Iisus şi doi îngeri pe nori, jos Fecioara Maria
încadrată de doi îngeri şi patru apostoli. Toti
mâinile ridicate. Fondul este in intregime acorrit
de puzderie de stele albe şi bleu. Chenarul are
motive geometrice pe fond auriu romburi înl\1111 ş i
broderie - semicercuri în lant. Cromatică: bleu,
alb, roşu, portocaliu, verde, ocru , cafeniu, bn Il,
gri, auriu.
Dimensiuni: L= 66,5 cm; LA= 59 cm; rama:
cm; LA= 6 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culori ij
tempera; lian(i (ulei de in, clei de oase); sa l ut~ de
fixare (otet, albuş de ou, .fiere de bou); foilii d aur;
lenm.

- caractere chirilice

'

L

sticlă,

Autor:
neidentificat
Atelier: mral

1439

Zonă/centru :

32.
Icoană

pe

Înălţarea lui
Iisus Hristos

3/4 sec. XIX

exfoliată

l

Transilvania ,Ţara

Oltului

Stare de consenrare:
sat.isfllclltoare; culoarea

\

lnscriJJ(ii: înăl(area lui IS HS
-caractere chirilice

i-!=3

33.
Icoană
stic l ă,

1455

pe

Autor: Savu
Moga terminată
probabil de Matei
Purcari u zis

Cina cea de
Taină

1

1899-1900

Stare de eousc1-vare:
satisfllcă toare; spartă;
protejată cu sticlli.
lnseJ·itJtii: Cina cea de Taină
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Ţimforea

Tclmi<ll' Piotud 1~ dorol Slido' in ~lu;~
oglindă,"; contururi trase cu pensula după· od;
pictat cu pensula; foiţă aplicatl!.
Descriere: Icoana prezintă ca scen ă centra lă Cina
cea de Taină ce a avut loc în Joia mare. Atlm ·i
Iisus i-a anunţat pe apostoli că va fi trildat dJf, mi
din ei şi tot atunci a transformat vinul şi pâinr in
sângele ş i tmpul său. Compozitia icoanei est
foarte complexă : Cina este lncorţjuratl! de pa m

Atelier: rural
Zonă/centro:

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

Marcu, Matei, Luca, Ioan,
Când a fost dus IS HS la
Pillat; Cănd a fost dus IS HS
la Caiafa; Când a fost dus IS
HS la Ana; Ccwd a fost dus
IS XS la Irod - caractere
chirilice şi greceşti.

"'"'
'"'lui"P'~""''
pepreo(i
'""al'-~
aducerea
Iisus in "'"""'"'
marilor
Ana i
faţa

Caiafa, în fata lui Irod şi a lui Pillal. În pari ·
inferioară o altă naraţim1e a evenimentelor ctl acea
săptămână a patimilor: Rugăciunea din grădi 13
Ghetsimani; Prinderea lui Iisus şi Drmnul IX).
Golgota. O mică scenă din acest registnt poate fi
interpretată ca masacrul copiilor. La cele pat~u
colturi ale icoanei, in medalioane sw1t aşeza!l cei
patnt evaJ1gl1elişti cu insenmele lor caracteritce.
Câmpul este completat cu copaci dispropor(i~ I13ti
fată de personaje. Un chenar cu motive geoo etrice
încadrează icoana. Comatică sobră, elegantă
albastnt, bleu, ocru, auriu - fondul; alb, roşu,
maro, verde, ocru , cafeniu, brun.
Dimensiuni: L= 80,5 cm; LA= 60 cm; rama I-1=2
cm; LA= 4 cm
Material: Glajă (sticlll trasă la mână); culori'
tempera, zemuri; lianti (ulei de in, clei de oa1 e);
solutii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de b~ u);
foiţă de aur; lelllll.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in tehnica "'m
oglindă"; contururi trase cu pensula după izv~Od;
pictat cu pensula; foitli de aur aplicată.
·
Descriere: Icoana îi prezintă pe Iisus Hristo~ şi
Fecioara Mru·ia în difertite ipostaze. În şase r ele

\

f

34.
Icoană

pe

Autor: Matei
Purca1iu zis

sticlă,

Ţimforea

1460

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Câr!îşoan1 , Valea
Oltului

Prăznicar

1887

t

li'"'

1

'""'
p><="to
R""gnireo,
cununa
de spini,"""''"
Maica Domnului
îndurerat
Maica Domnului cu pruncul, Sfânta inimli a ui
Iisus, Sf<'mta inimă a Maicii DOlrumlui. It1tre ga
scenă este încadrată de un chenar cu motive ~
geometrice şi florale aurii plasate pe fondu~t
altemat cromatic pe segmente. Icoana proba il că

-

\

Stare de conservare:
satisfăcătoare; spartl!,
culoarea ex:foliată
Inscripţii: INRI, IS HS,
Fecioara Maria, 1887 caractere chirilice şi greceşti

( u

~Icoană

pe sticlă,
1466

36. 1coană

pe Ierni,,
1468

Autor:
neidentificat probabil Ioan Pop
din Făgăraş
Atelier: rural
Zonii/centru:
Transilvania,Ţara
Bârsei

Sfântul Ierarh
Nicolae

Au tot·:
necunoscut
Atelier: rural

Sfinţi i
şi

Steliall
HaJ·alambie

Zonă/centru:

Mtmtenia

37. Icoanli

pe lemn,
1481

Autot·:
necunoscut
Atelier: rural
Zlmli/centru:

Prăznicar

-~

u
i-a fost co mandată lui Ţimforea deoarece co1'line
scene religioase de factură catolică. Cromati,~ :
albaslm, bleu, roşu, verde măsl in iu , portocal" ,
alb, negru, maro, auriu.
Dimensiuni: L"' 25 cm; LA= 25 cm; rama: l'~= 1
cm; LA= 2 cm
fi
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culori'
3/4 sec. XIX
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solu ii de
·fi xare (oţet , a lbu ş de ou, fiere de bou); foiţă 'e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica în
oglindă"; contururi trase cu pensula după · ~;
pictat cu pensu.la; foită aplicată.
1
Descriere: Icoana prezintă pe Sffintul Nicol~e
imbrllcat in haine de mare arltiereu, aşezat pe.un
jilt de aurcu aureolă şi mitră. Caracteristice ~~)llei
sunt draperiile roşii cu falduri, florile roşii ctij
mijlocul haşurat pe camp şi stelele albe.
~
Cromatică : albastru, alb, roşu , maro, verde, <lCm ,
cafeniu, brun.
Dimensiuni: L= SS,5cm; LA= 50,5 cm; ram :
H=2 cm; LA= 6 crn
Material: lemn, grund, gltips, clei de oase, dldori
1/4 sec. XIX
tempera, foiţă de aur, vemiuri.
'
Tehnică: tăia t cioplit, fasonat, grw1dttit, dese~
nat
după tipar, pictat, foiţă şi vemiuri aplicate.
Descriere: Icoana prezi ntă în scena centrală
Sfântul cuvios Stelian din Paflagonia "păzitoj al
copiilor" şi pe Sfântul Haralambie. Sfintii su&lt
prezentati îu picioare: Stelian ţine în braţe url.l
pnmc înfllşat, Haralambie binecuvântează cJ
dreapta şi în stânga pne o ramuri! de ml!slin. El
este îmbrăcat in haine de arhiereu - epitrahil~
omofor, bedernită etc. Stelian are rasă de călj;tgăr şi
epitral1il.. Scena este încadrată de l1ll chenar ~
simplu. Cromatică: fond verde măsliniu, roşl ,
albastru, alb, galben, maro, brw1, auriu.
'
Dimensiuni: L= 29 cm; LA= 21 cm; H= 2_S n
Material: lemn, gnmd, pântii, ghips, clei de.pase,
4/4 sec.
culori tempera, foilă de aur, vemiuri.
,
XVIII
Tehnică: tlliat cioplit, fasonat, grunduit, dest" nat
după tipar, pictat, foită şi vemiuri ~licate. '

Stare de conservare: bună ;
ttn colţ. de jos spart
Inscripţii: Sf'antul Nicolaecaractere chirilice

Stare de conservare:
satisfăcă toare; porţiuni de
culoare exfoliate; necesită
curăţire şi restallrafe
Inscripţii: Sfântul Stelian.. ,
Sf'autul Haralau1bie caractere cttirilice

Stare de conservare: bună;
porpuni de culoare exfoliate;
necesită curăţire

Inscriptii: Sfântul

c u

u

--=-

~

•

$"

"''V~~

~ ('\1,

{

Vflf7.JL :§~
~ 1-fJN~ 1'klJLVt
iif

~

("C'

OI tenia, zona
Vâlcea

"

~....,

Ut r Rll

--=-

,c;

38.
Icoană

J)e

lemn,
1486

Autor:
necunoscut iniţiale G.P.
Atelier: rural

Maica
Domnului cu
Pruncul

Zonă/centru:

Descriere: Icoana a făcut parte din ca tapet~ ~ ma
bisericii Stăneşti Mijlocu, com. Stoil eşti, Vâ cea.
Spaţiul icoanei este împăi1i t de o cruce dr~:<1J ăîn
patru ~:<1sete în care sunt zugrăvi ti stând in
picioare: Sf. Gheorghe cu crucea, Sf. Dintitr cu
crucea, Sf. Paraschlva cu crucea şi mătăn.i.iJe sr.
Grigore Decapolitul care binecuvîntează şi ~ Je
Evanghelia. Veşmintel e sunt împodobite cu ori
mici albe realizate din puncte. Fiacre scenă e
fondul din trei culori. Scena este încadrată de ldouă
chenare simple. Cromatică: fonduri : albastru
verde, maro, roşu ; alb, galben, maro, brun, b :i.
auriu.
Dimensiuni: L= 48 cm; LA= 32 cm; H= 3 ~m
Material: lemn, grund, ghips, clei de oase, <i~ lori
1
tempera, foilă de aur, verniuri.
Tehnică: tăiat cioplit, fasonat, grunduit, des. nat
după tipar, pictat, foilă şi vemiuri apUcate.
Descriere: Icoana prezintă in scena centrală pe
Maica Donmului cu Pruncul de tip Hodigriu ,a
( Căli!uzitoarea). Maica îl ţine pe iisus (Ema uel)
îi
pe bra\111 stâng şi cu dreapta arată spre El
line mâna. Conform erminiilor Emanuel line
Evanghelia şi un rotulus - aici lipsesc. Îmb~~cali în
veşmi nte scwnpe cu margi.Jtile tivi te cu broderii de
aur şi pietre pretioase, ei poartă coroane încdrcuite
de nimburi aureola lui Iisus este crucigerll.. 1
Cro matică: fond verde, roşu, alb, galben, maro,
brun, auriu.
Dimensiuni: L= 35,5 cm; LA= 27,5 cm; H-,2,5
cm
Material: lemn, grund, pânză, gh.ips, clei de''oase,
culori tempera, foilă de aur, verni uri.
~
Tehnică : t ăiat cioplit, fasonat, grunduit, des nat
d""' t;p", p;da~ fu;lă ş; vomhtt; •ph<ato~
Descriere: Spatiul icoanei este împlU1.iU1 13 casete,
caseta centrală ocupă un spaţi u mult mai ma e
decât a celorlalte. Această ~:<1Selă dă şi tema
prăzrticamlui: Coborârea în iad a lui Iisus
·stos
de unde îi scoate pe Adam şi Eva iertând pă atele
lor. În celelalte 12 casete sw11 scene din via~ lui
Iisus Hristos şi a Fecioarei Maria: Cina de la

Gheorghe, Sfântul Dimitrie,
Sfânta Parascltiva, Sfântul
Grigore Decapolitul caractere chirilice

1925

ş i greceşti

,e

Muntenia

Stare de conserva•·e: bw1 ă
Maica Domnului,
IS HS, "Eu sunt cel ce este",
G.P., 1925 - caractere latine
Inscripţii:

1

j

39.
Icoană

lemn,
1491

Jle

Autor:
necunoscut
Atelier: mral
Zonă/centru:
şcoa lă rusească

Prăznicar Coborârea în
iad

1

4/4 sec.
XVIll

Stare de conservare: bun ă;
necesită cură~e; lipsesc
chingile de pe spate
Inscdpţii: slavonă
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40.

Icoan!i JlC
lemn,

1499

Autor:
necunoscut
Atelie1·: rural
Zoni'i/centru:
Şcoală rusească

Mamvri, Naşterea, bttrarea în biserică a Maicii
Domnului, Bttnavestire, Punerea în mormân~
Prezentarea la templu, Duminica Iloriilor, '
Adormirea Maicii Domnului, Înăltarea Maic~
Domnului şi doi sfinţi pravoslavnici. Icoana te
încadra tă de chenare cu zig-zaguri ti simple.i
Cromaticil: fonduri aurii şi albastre, roşu, vere
închis, bordo, ocru, bej, auriu.
Dimensiuni: L= 48,5 cm; LA= 40 cm; H= ,5
cm
Acoperă mântui Material: lemn, grund, pâ!ml, ghips, clei de oase,
culori tempera, foi.l ă de aur, ventiuri.
Maicii
Tehnicii: tăiat cioplit, fasonat, grunduit, des nat
Domnului
după tipar, pictat, foiţă şi vemim·i aplicate.
Descriere: Icoana o reprezintă pe Maica
Domnuluii , în picioare, cu braţele larg desfăcute
aşteptând veşmintele tinute de doi îngeri De o
parte şi alta, la picioarele ei credincioşi i,
îngemmcheati, aşteaptă protectia ei. Intreaga: scenă
este incadratl! intr-un chenar simplu. Pământ~
repre''" " ' pdo ouloore ("<do). Cronwti'''
auriu ş i albastnt; roşu, verde închis, bordo,
galbenu, bej, auriu.
1
Dimensiuni: L= 39 cm; LA= 32 cm; H= 2 ~m
Materi:ll: Ienut, grund, pâ!ml, ghips, clei deroase,
" Prllznicar Sfânta Treime, culori tempera, foiţă de aur, vemiuri.
Tehnicli: tăiat cioplit, fasouat, grunduit, d .nat
Sfântul Ierarh
după tipar, pictat, foiţă şi verniuri aplicate. ~
Nicolae"

1
t

['nd

41. Icoană
pe lemn,

1502

Autor:
necunoscut
Atelier: rural
Zonlifcentru:
şcoală rusească

1/4 sec. XIX

J

r•·

lles<rie<O: Spatiul;"''"';''" ionpi!~;tn 13

caseta centrală ocupă un spatiu mult mai ma
decât a celorlalte. Această casetă dă ş i tema
prllznicandui: Sf'anta Treime şi Sfântul Ierar·
Nicolae: Treimea sfănti\ stl! pe norii cu hem imi
având-o a lături pe Fecioara Maria care aştea tll să
fie incoronatl!; Sf. Nicolae, pe tron ii are all!t i pe
IS HS şi pe Fecioara Maria.
Celelalte 12 casete sunt scene din viata şi
minunile Sflintului Nicolae. Icoana este utca tă

foita de aur pe fond. Cromatică : fonduri auri şi
albastre, roşu, verde închis, bordo, ocru, bej, ~uriu.
Dime·nsiuni: L= 48,5 cm; LA= 40 cm; H= :p

Stare de conservare: bună ;
necesitll curlllire; lipsesc
chingile de pe spate
InscriJltii: slavo nă

.
L851

Stare de conservare: bună ;
necesită curăţire; lipsesc
chingile de pe spate
Inscripţii: Sf. Troită, Sf.
Nicolae, IS HS Fecioara
Maria etc. - caractere chirilice

l
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42. • - ~}~
.)coanl> e
~~~~~~s
15~

Autor:
necw1oscut
Atelier: ruml
Zonă/centru:

--

Ali \

Oltenia, Gorj

43.
Icoană

u

pe

lemn,
1511

Autor:
necw10scut
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia

44.

lcoanli pe

Autor:
necunoscut

cm
Material: lemn, grund, ghips, clei de oase, r lori
Sfântul
·tempera, foilă de aur, vemiuri.
Nicolae,
Tehnică: tăiat cioplit, fasonat, grunduit, des nat
Evanghelistul
după tipar, pictat, foilă şi ventiuri aplicate.
Luca
Descrie•·e: Icoana a fl!cut parte din catapete; sma
unei biserici din Gorj. Ea are pictate ambele rele:
!).reprezentarea Evanghelistului Luca, în pi1 ioare,
tinfmd la piept cartea sfântă. Pe fondu 1al bas iru
sunt desenate o puzderie de stele albe şi roşi ' jos
fondul este maro;
2).reprezentarea Sfântului Nicolae tot cu Cal1 ea
Sfl1ntă la piept, binecuvântează. Îmbrăcat în 1aiue
de arhiereu cu broderii de aur, Nicolae este aşezat
pe un fond albastm închis (sus) şi verde închis
(jos). Inscripliile atestllun zugrav ueşcolit
deoarece nu cunoaşte calităţiJ e diferiţtelor
personaje biblice li nici scrierea cllirilicll; pr< l>abil
a copiat şi adaptat alte înscrip~i . Alţi llaram tri:
Cromatică: fonduri : albastru, verde, maro, ro LI,
alb, galben, maro, brun, bej, auriu.
Dimensiuni: L= 41,5 cm; LA= 25 cm· H= 3 cm
Material: lemn, gmnd, gltips, clei de oase, c !ori
"Sfinţii Nicolae
tempera, foiţll de aur, vcmiuri.
şi Ştefan"
Tehnică: tăiat ciopHt, scobit, fasonat, grundt t,
desenat după tipar, pictat, foiţă şi vemiuri ap eate.
Descrie•·e: Icoana prezintll in scena centrală le
Sfântul Haralambie şi pe Sf'antuJ diacon Ştefl n.
Sfin!ii sw1t prezentaji în picioare: Nicolae '
binecuvântează cu dreapta şi in stânga ţine
Ev.,ghclffi; Ştollm jino po bmJol •âng o lilll)''
biserică şi in dreapta cmcea .. Ei sunt îmbrilca i in
haine de arhierei - epitrahil, omofor, bederni etc.
Veşmintele sunt împodobite cu Oori mici albi
realizate din pw1cte. Scena este proiecta~ pe m
spaliu interior adâncit prin scobire; exterioml mai
înalt, formează o ramă in două culori. Croma eli:
fond verde măsli niu şi nuriu, roşu, alb, galber
maro, bmn, auriu.
Dimensiuni: L= 43 cnr LA= 31 cm· H= 3 CJ 1
"Sfântul Ierarh Material: lemn, grund, ghips, clei de oase, ct ori
tempera, foită de aur, vemiuri.
Spiridon"

4/4 sec.
XVIII; 1/4

sec. XIX

Stare de conservare: bună;
porţiwu de culoare exfoliate;
necesită curăţire şi restaumre
Inscript-ii: Sfântul apostol
Nicolae Ev ... , Apostolul
Luca - caractere chirilice

.

1/4 sec. XIX

Stare de conserva1·e:
de
culoare ex:foHate; necesitli
curăjire şi restaurare
Inscripţii: Sf. Nicolae, Sf.
Deaconu Ştefan - caractere
chiriHce
sa tisflicătoare; porţiwti

\

1820

Stare de conservare:
satisfi!clltoare; porţiW1i de
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Tehnică: lăiat

Atelier: rural

ciopli!, fasona!, grunduit, desenat
tipar, pictat, foită şi vemiuri aplicate.
DescJierc: Icoana prezintă în scena centrală [pe
Sfânlul Ierarh Spiridon (sec.N d.HR.), păst< r din
Cipm, a fost ales episcop pentru sfintenia lu
Sfântld este prezentat în picioare binecuvîint nd cu
dreapta şi in stânga tine o lumânare aprins11. El este
îmbrăcat în haine de mare arhiereu - epitrahtl,
omofor, bedernită etc. - cu tichia pe capullu~ninat
de aurcolă. Scena este încadrată de două che· tare
simple. Cromatic.~: fond verde măsliniu, roş1 ,
albaslru, alb, galben, mnro, bnm, am·iu.
Dimensiuni: L= 32 5 crn; LA= 24 cm; H= ~ 5cm

Muntenia
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sticlă,

Autor: Savu
Moga
Atelier: mral

1521

ZOnă/centru:

45.
Icoană

pc

culm1

"Sfântu
Treime"

Transilvania,
Arpaşu de sus,
Ţara Oltului

sticlă,

Autor:
neidentificat
Atelier: mral

1522

Zonă/centru:

46.
Icoană J)C

TransilvaJlia, Ţara
Ollului

culoare exfoliale; necesiHI
curăt irc şi restaurare
Inscriptii: Sf.
Spiridon, ... zugrav.. l820caractere chirilice

după

7A!Jnă/ccntm:

" Iisus vie"

viţă

de

Mot"'''' GlajO (•ticiO ""' lo ·~'"'J;
tempera, zemuri; lianji (ulei de in, clei de oa e);
solutii de fixare (oţel, albuş de ou, fiere de b u);
hârtie argintie; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sliclei, în telmica în
oglindă"; contururi trase cu pensula după ~od;
pictat cu pensula; hârtie arginlie aplicată.
Desctiere: Icoana prezintă unitatea spiritual
"după fiinlă'' a celor trei ipostaze divine:
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Duhul ~ ~nt,
reprezentând un singur Dumnezeu. Scena ct prinde
cele trei personae divine: lisus şi Tatăl stau 1e
tronuri, cu simbolurile trcJditionaJe ( cn1eea,
sceptrul şi globul pământesc) iar Duhul Sfâl '!şi
revars.-'1 razele de sus. Tată l şi fiul susjin cor ana
pe care o pllll pe captd Fecioarei Maria. Pe ondul
icoanei gmpuri de îngeri. Cromatică sobră, ~
elegantă : a.rgintiu, ocru, verde, ma.ro, alb, gr
Dimensiuni: L= 44,5 cm; LA= 39 cm; ram< H= 2
cm; LA= 4cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor
tempera; lianji (ulei de in, clei de oase); solt ii de
fixare (otet, albuş de ou, fi.ere de bou); foilă 1te aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica 'în
oglindă"; conlunui trase cu pensula după iz od;
pictat cu pcnsula; foită aplicatii.
DescQicre: Icoana prezi ntă o temă foaJ1e
răspândită ce simbolizea7A'Imistcml cul1arist ei

1

3/4 sec. XIX

Stare de consea·vare: foarte
bună

InscrÎJI~ii : SJănta Troi(il;
"Eu sunt cel ce este" - de
două ori Fecia.ra Maria; caractere chirilice şi greceşti

\

3/4 sec. XIX

Stare de conservare: foarte
btmă

Inscri()fii: JS HS, "Eu sunt
cel ce este" - caractere
chirilice şi greceşti

u

u
1

"beti cii acesta este sângele meu". Iisus Hristos
stand pe o lavilli (varianta din Ţara Ollului
lespedea niculeană) sau ladă de zestre, din "9asta
lui creşte o coardă de vil11 petrecut11 după bn fui
unei cruci mari, aşezată în spate. Vila se întoarce
în jos şi Iisus stoarce un ciorchine înLr-un po\rr.
Lada este decorată cu haşuri, şi cercuri
concentrice. Pe câmp şi cmce, în pul inele s~lii
rămase libere, mul!ime de flori mici. Chenar\11
dispus pe dou11 treimi din partea superioară este
realizat din linii dispuse oblic alternate cromatic.
Cromatică: alb, albastru, roşu, maro, verde,
bleu, ocm, negm, auriu.
Dimensiuni: L= 49 cm; LA= 44 cm; rama: &=
2cm; LA= 5 cm
t
Material: Glajli (sticlă tras11la mână); culori
tempera; lianli (ulei de in, clei de oase); soltUii de
fixare (o!et, albuş de ou, fiere de bou); foilă e aur;
lemn.
Tehnicii: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica f în
oglindă"; contunui trase cu pensula după iv.!od;
pictat cu pcnsula; foiţă aplicată.
DcscJiere: [coana prezintă pe Sfântul Nicol+e din
Patara (Asia micii), patronul copiilor stând~ tron
cu Evanghelia în stânga şi binecuvântând
dreapta. La picioarele sale cele trei fete săra e de o
parte şi tatăl acestora, in genunchi de cealaltb.
Deasupra, pe nori, Fecioara Maria şi Iisus I~
'stos.
Părnântul sugerat de benzi de culoare. Chen . 1cu
motive nora le stilizate. Pe fond două flori r i
specilice numai lui Ţimforea - tije lungi în · rupte
din loc în loc de .flori şi cu fnu1 ze dispuse si 1etric.
Cromatică: alb, roşu , maro, verde, ocm , car niu,
.
brun, annu.
,
Dimensiuni: L= 51 cm; LA= 42 cm; rama: li= 1
cm; LA= 4 cm
,
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culo~
tempera; lianli (ulei de in, clei de oase); soh(lii de
fixare (olel, albuş de ou, fiere de bou); foilă ~e aur;
lemn.
~.
Tehn icll: Pictm·ă pe dosul sticlei, in telmica·p n
oglindă" ; contururi trase cu pensula după izyod;

I4

?cru,

47.
Icoană

pc

sticlli,
1525

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

"Sfântul Ieradt
Nicolae",

Atelier: rural
Zooă/centn•:

Transilvania,

1896

porţiuni.
Inscripţii: : Sfăntul Nicolae;
IS XS; Fecioara Maria caractere chirilice şi greceşti.

l

Cârţişoara , Ţara

Oltului

Stare de conservare:
satisfllcătoare; slratul de
culoare exfoliate pe mici

.

Icoană JIC

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţ imforea

48.

1526

Atelier: rural
Zonă!ccntr·u:

Transilvania,

"Sfântul Mare
Mucenic

Gheo•·ghe"

1896

Stare de conservare: foarte
bună

Inscripţii:: S.făntul

- caractere chirilice

Gheorghe

u

~

1

u

"beii că acesta este sângele meu". Iisus Hristos
stand pe o lavită (varianta din Ţara Oltului
lespede.1 nicul et1Jlă) sau ladă de zestre, din q asta
lui creşte o coardil de vită petrecută după bnUul
unei cruci mari, aşezatll in spate. Vita se întdarce
in jos şi Iisus stoarce un ciorchine intr-un ~Lada este decorată cu haşuri, şi cercuri
1
concenlrice. Pe câmp şi cmce, în putinele spttlli
rămase libere, mulţime de flori mici. Chenru~ l
dispus pe două treimi din partea superioară este
realizat din linii dispuse oblic alternate cro~tic.
Cromatică: alb, albastru, roşu , maro, verde, ~cm,
bleu, ocru, negru, auriu.
Dimensiuni: L= 49 cm; LA= 44 cm; rama: 1!-I=
2cm; LA= 5 cm
t
Material: Glajll (sticlă trasă la mână); culor
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solt!}ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foitli ~e aur;
lemn.
Tehnicii: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica \•in
oglindă"; conturmi trase cu pcnsula după ivlod;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
.j
Descriere: lcoana prezintă pe Sfântul Nicolfe din
Patara (Asia mică), patronul copiilor stând pe tron
cu Evrutghelia în stânga şi binecuvântând c~
dreapta. La picioarele sale cele trei fete ~f de o
parte şi tatăl acestora, în genunchi de cealalta.
Deasupra, pe nori, Fecioara Maria şi Iisus~
· stos.
Pământul sugerat de benzi de culoare. Che
1 cu
motive norale stilizate. Pe fond două flori r i
speciJice numai lui Ţimforea - tije ltmgi în empte
din loc în loc de flori şi cu fnutze dispuse si etric.
Cromati că : alb, roşu, maro, verde, ocru , caJ niu,
bmn, auriu.
Dimensiuni: L= 51 cm; LA= 42 cm; rama: fi= 1
cm;LA= 4cm
Material: Glajă (sticlă trnsă la mână); culor!
tempera; liaJl\i (ulei de in, clei de oase); sohr' .ii de
fi xare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită e aur;
lemn.
Tehnicii: Picttu·ă pe dosul sticlei, în telmica'hn
oglindă"; contururi trase cu pensula după ixVod;

•1

47.
Icoanll pe
stiei li,

1525

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

"Sfântul let·arh
Nicolae",

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Cârţişoara, Ţara

Oltului

lcoanliJie

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţim.forea

1526

Atelier: rural
Zonli/centm:
Transilvania,

48.

"Sfântul Mare
Mucenic
Gheorghe"

1896

Stare de consenrare:
satisfăcătoare; stratul de
culoare exfoliate pe mici
porţiuni.
Inscripţii: : Sfântul Nicolae;
IS XS; Fecioara Maria caractere chirilice şi greceşti.

1896

Stare de conserva•·c: foarte
bună

Inscrit>tii:: Sfăntul Gheorghe
- caractere chirilice

(u
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Cârţişoara, Ţara

OltuJui
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pictat cu pensula; foiţă aplicată.
Descricr·e: Icoana prezi ntăpe Slăntul Gheol] heîn
scena clasică călare omoarfmd balaurul cu SI li ta.
în faţa sa un castel, în faţa lui fata salvată de la
moart.e şi pilrin~i fetei care îii arunec'l cheilej etăţji .
Un drum duce spre cetate; pe drum sunt înşt
copaci, subd imensionaţi. Spatiul liber este u pplut
cu o floare caracteristică numai lui Ţimfore<r - tijă
lungă întremptă din loc în locde flori cu ~ e
dispuse simetric şi de două coroniţ.e cu câte
floare in centru. Fondul icoanei este alb cu t1nte de
roşu; spaţiul pe care este plasat calul (alb) e! e
colorat în roşu . Pământul sugerat de benzi <L
culoare. Icoana este incadrat!! de un chenar<~
motive geometrice şi flora le- linii vălurite
întrempte de flori albe şi roşii. Cromatică: astru,
alb, roşu, maro, verde, ocru , cafeniu, brun.
Dimensiuni: L= 53,5 cm; LA= 42,5 cm; rar IJI:
H=O 5 cm· LA= 3 cm
1
'
'
'
Material: G l ajă (sticlă trasă la mână) ; culor
'""'P"m; IiM"(Wci do in, ,~; do "'""); rol do
fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foită e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica 'în
ogllud~"; oomururi trn" ou i>"~uh dupll ll'd;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
·
Descriere: Icoana o reprezintă pe Maica Do mmlui
îndurerată privind la simbolul durerii sale - isus
răstignit. Ma.forionu.I este impodobit cu bordfi
muii, ce<a•ri şi celo koi stolo •pooifire.
Personajul, aşezat pe fond albastru ultramari
împodobit cu cu flori - tije hmgi întrerupte ( e flori
mici şi frunze dispuse simetric, caracteristio lui
Ţimforea -cu un înger ca element decorativ ce
acltmă sângele lui Iisus, cu un minuscul Dllll ezeu,
binecuvântâod şi Dulml Sf'ant. Cheuarul - p:~obabil
poate fi asociat cu idea încercuirii zonei sac1k - are
1
motive Oorale specifice plasate pe fond alb.
Pămfintul este reprezentat din benzi lratlsveJt ale de
culoare, alternate ritmic, de tmde nu lipseştloşul.
Cromatică sobră, elegantă: albastru şi alb - 1 ndul,
roşu, negm, verde, maro, auriu.
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49.
Icoană

llC

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţimforea

1537

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Cârţişoara, Ţara

OltlJlui

"Maica
Domnului

Îndurerată"

"f

t

1

\

1888

Stare de cooser'Vare:
satisflicătoare -porţiwti din
culoarea de fond exfoliată.
Inscrillfii: Maica Domnului :
caractere greceşti; Tatăl Fiul
şi Dulml Sfânt: caractere
chirilice;
Achizilionată de Oprea din
Câr~şăara de Ia Ana Grovu.
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50.

S'

~ctă,
1549

Autor:
neidentificat
Atelier: rural

"Sfântul
Haralambie",

Zonă/centru:

Transilvania,Ţara
Oltuluii

Dimensiuni: L- 55,5 cm; LA- 42 cm; rama; H-2
cm; LA= 3 cm
i
Matc•·ial: Glajă (sticlă trasă la mână); culo:1~
tempera; li anii (ulei de in, clei de oase); soh1 ii de
fi xare (otet, a l bu ş de ou, fiere de bou); foitll ~e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul st iclei, întelulica J'în
oglindă"; contururi trase cu pensula după iz\Od;

p;a,.'" """'"" ro;~ ••u.,.m.

'i

runa

51.

Icoanlt pe
sticlă,

1550

Autor:
neidentificat
Atelie•·: rural
Zonă/centru:

Transilvania, Ţara
Bârsei

"Sfinţii Trei
Ierarhi"

Stare de consena•·e: bună stratul pictural exfoliat
Inscripţii: Sfântul
Haralambie - caractere
chirilice

~

Descriere: Icoana prezintă pe Sfântul Haral bie
în una din minunile infllptuite: salvarea cetă i de
ciumă. Sfântul stă in picioare şi tine în lant
care arc o coasă în mâni\. Hristos. Culoarea

foodoiW "" olb.,lru; P' tol foodol '"''

4/4 sec. XIX

Scena este î.ncadrată de un chenar realizat di
benzi de culoare alternate ritmic. Pooeaua
aminteşte de dalele tmei cetllli - haşuri colo te
,
alternative în roşu şi verde. Cromatică: alb
alb, roşu , maro, verde deschis, ocru, cafeniu brun,
negru, auriu.
Dimensiuni: L= 55 cm; LA= 50 cm; rama: il= 2
cm;LA= 6 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor..
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solupi de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foitli L aur;
lemn.
Tehniclt: Pictură pe dosul sticlei, în te hni ca~ m
oglindl\,"; contururi trase cu pensula dupll iz Od;
1
pictat cu pcnsula; foilă aplicată.
Descriere: Icoana prezintă în scenă centraU pe
Siinţji Ştefan, Ioan şi Vasile, în picioare, pe ~ori şi
dale, cu insemnele specifice, î mb răcali în ha ne de
arhierei şi cu mitre pe cap. Veşmintele de m Iri
arhierei sunt desenate cu multe falduri linii!< fiind
dublate de bricuri albe. La partea superioarl\ pe o
bandă de culoare albă, sunt desenati struguri·şi
fnmze roşii. Pe cerul albastru suut plasate stt le
bleu şi roşii. Stelele stmt mai puiine dec.:'ll în
icoanele din Ţara Oltului. Cromat i că sobră,
elegant!!: albastru bleu, alb, roşu , maro, ocn1'
cafeniu, brun, verde mă sliniu.
Dimensiuni: L= 55 cm; LA= 49,5 cm; ra nu~: H=l

1

3/4 sec. XIX

\

Stare de conse1'Vare: bună
Inscripţii: : Ştefan, Ioan,
Vasile - caractere chirilice

1
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53.

Jco:mli pc
stiei li,
L566

fu

Auto•·:
neidentificat
Atelier: rural

" Iisus - viţA de
vie"

Zonă/centru:

4/4 sec. XLX

Stare de conservare: bw1ă
Inscripţii: IS HS, "Eu sunt
cel ce este" - caractere
chirilice

1891

Sta•·e de consc•·va•·e: bw1ă
Inscripţii: "Sfântul Mare
Martir Uaralrunbie; 1891"caractere chirilice.

(în

Transilvania, Ţara
Oltului

Autor: Savu
Moga
Atelier: ruml
Zonlt/ccutru:
Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

cm; LA- 6 cm
i
Material: Glajll (slicl lllrnsă la milnă); culor\
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); soluJii de
fixare (otet, a lbuş de ou, fiere de bou); foilli r.e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica
oglindă" ; contururi trase cu pensula după iZ\,od;
pictat cu pcnsula; foită aplicată.
Descriere: Icoana prezintă o temă foarte
răspfu1ditll ce simbolizeaz.:'\ rnistcml euharisd ei
"beii eli acesta este sfu1gcle meu .." Iisus Hris os
stând pe o laviţă (varianta din Ţara Oltului L·
lespedea nicu leru1ă) sau ladă de zestre, din e< 13sta
lui creşte o coardă de viţă petrecu t ă după bra ul
unei cmci mari, aşezată în spate. Viţa se intotrcc
în jos şi Iisus stoarce un ciorchine într-ll11 po!ir.
Lada este dccoratli cu haşuri, semit uni şi pwre.
Pe camp, în pu!.inele spaţii rămase libere, Oo i mari
uecontumte cu tuş. Cromatică: alb, albastru, oşu,
maro, verde, ocru, bleu, ocru, negru, auriuj
Dimensiuni: L= 46,5 cm; LA= 41,5 cm; r a: H=
lcm; LA= 6 cm
1
Material: Glajă (sticlă trasă la milnă); culori!
tompern şi wnwi; IWnF (uld de lu, clol
soluţii de fixare (otet, albu ş de ou, fiere de b u);
hilrtie argintie; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica ' în
oglindă"; contururi trase cu pensula după izv~;
pictat cu pensula; hftrtie argintie aplicată pe t t
fondul.
Descriere: Icoana reprezintă scena in care ~tul
episcope al cetălii Magnezia a s..'\vârşit
printre care şi cea de a salva cetatea de cimn.
Scenă prezentată conform Erminiilor- sffinlll in
haine de mare arhiereu line ciuma l egată de W1
lan!. În plan secund se vede cetatea şi oameni
speriaţi. Deasupra Pe nori Iisus Hristos şi un ngcr
veghează scena. Cromatică sobră : argintiu- 1
fondul; roşu; verde, oent,alb, cafeniu, maroj~z.
Dimensiuni: L= 53 cm; LA= 48 crn; mnm: = 1
cm; LA= 3 cm

"Sfântul
Haralambie"

dc1se);
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Autor:
OC<;WlOSCUt
ini ~ale: G. V.
Atelier: rural

"Sfântul
Stelian"

55.

pe

Zonă/centru:

sticlă,

Autor: probabil
loanPop
Atelier. rural

"Sfânta
Paraschiva"

Zonăfcentrn:

1575

Făgăraş, Ţara

Bârsei

Icoană

stiei li,

1577

pc

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centru:
Transilvania, Ţarn

Bârsei

foijă d' •~. "rniom.
Tehnicli: tăiat cioplit, fasonat, grunduit, d

""'"'"·

"Siintii
împăraţi

Constantin şi
Elena"

1898, iulie 7

Stare de conservare: bună;
de culoare exfoliate;
necesită curlitire şi restaurare
Inscripţii: Sf. Cuvios
Stelian păzitorul tuturor
copiilor lui Dumnezeu, " Eu
sunt cel ce este", iulie 7,
G.V., 1898 -caractere
chirilice şi greceşti
porţiuni

nat
tipar, pictat, foită şi vemiru; aplicate.
Descriere: Icoana prezintă în scena ce ntială1pe
Sfântul cuvios Stelian din Paflagonia "păzit< r al
copiilor". Sfintii este prezentat în picioare: 5 elian
line în braţe un prunc înfăşat, probabil este' orba
de Fecioara Maria pentru că are maforion. E este
î mb răcat în haine de arhiereu - epitral1il, om for,
bedem il ă etc. In partea suprioară, pe nori, li! us cu
aureola crucigeră binecuvântează cu amând< tU!
mâinile. Scena este incadrală de UJl chenar si IJ1plu.
Pe dosul icoanei este pictată o erec de masă, de
altar, pe care este înscrisă data: iulie 7, 1898
Cromatică: fond verde nu'lsliniu, roşu, albast tu.
alb, galben, maro, brun, auriu.
Dimensiuni: L= 29 cm; LA= 25 cm; H= 1, cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mârt:l); cul01
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); soh1 .ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foilă ~eaur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica
oglind~"; contururi trase cu pensula dupfi iz1od;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
1
Descriere: Icoana o reprezintă pe Sfânta l
Paraschiva cu însemnul characteristic- cruc~, de
dimensiuni mari, pe care o ţine în mâna stât găîmbrăcată cu mantie roşie prinsă la piepl cu
broşă. Întreaga factură a icoanei indică mâm
zugravului de biserici. Cromatică: fond alba tru
azuriu, roşu clirlimiziu, verde, maro, alb, aur u.
Dimensiuni: L= 42,5 cm; LA= 38 cm; ram< . H=2
cm; LA= 5 cm
Material: G lajă (sticlă trasă la mână); culor
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solJtii de
""'" (0\'~ rub•ş d' o•, fi're d' bo•); fo;jă
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în telmica 'în
oglindă"; contururi trase cu pensula dupfi iz od;
pictat cu pensula; foilă aplicată.
Descriere: Icoana prezintă o tem,'\ foarte

rin

Transilvania,

56.

Material: lemn, grund, ghips, el ei de oase, <!~Jlori

după

Muntenia
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Icoană
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1/2 sec. XIX

Stare de conservare: foarte
bună

Inscrip{u: : Sfânta Paraschiva
- caractere chirilice
\

3/4 sec. XIX

Sta•·e de conscnrare: foarte
bună

Inscripţii: IS HS, Sfinţii îrn.
Constantin şi Elena caractere chirilice şi greceşti
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57.
Icoană
sticlă,

11e

1578

anume pe cei do sfrn\i
Constantin cel Mare şi pe mama sa ~lena
care sus1in crucea pe care a fost ·răstignit Jist s. Ei
au ajutat la ~si rea acesteia. Iconarul a uitat .~
inverseze izvodul ; Deasupra crucii doi înge~i
aşezali pe nori şi două frunze mari. Pământu este
realizat din benzi transversale de culoare alt~rnate
cromatic; unele benzi de culoare sunt haşurd e. Pe
câmpul verde sunt plasate flori mari roşii şi tele.
Cromatică: verde, roşu, ocru, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 43 cm; LA= 38 cm; rama: ~= 1
cm· LA=5 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor:
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); soll ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în telmica. 'în
oglindă"; contururi trase cu pensula după iz od;
pictat cu pensula; ibiţă aplicată.
Descric1·e: Icoana prezintă pe Mihail şi Ga ril cu
însemnele specifice. Interesantă este comple area
scenei cu simboluri din Judecata de apoi: jo un
dreptcredincios mort şi deasupra sa se ridic:.1 la cer
sufletul sliu sub formă umană. Scena este ve •heată
din nori de IS HS aşezat pe nori. Pănlc1ntul e te
sugerat de w1 caroiaj ce imită datele. Pe fon ul
albastru Stmt stele albe specifice icoanelor d n Ţara
Oltului. Întreaga scenă este încadrată de un henar
cu rornburi în lant, ovaluri şi semicercuri.
Comatică sobră, elegantă: albastru: fondul, 1 ~ş u,
împărali

Aut01·: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonli/centru:
Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

"Sfinţii

Arhangheli
Mihail şi
Gavril"

galbo~

58.
Icoană

stiei li,
1580

pc

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

Atelier: 1uraJ
Zonă/centru:

Transilvania,
Cârţişoara, Valea
Oltului

"Prăznicar"

1867

Stare de conservare: bună
luscriJJtîi: - Mihail, Gavril,
sufletele dreptilor, IS HS caractere chirilice

1887

Stare de conservare:

f

"'"'' lrej, brun, ....
'"""·
Dimensiuni: L= 67 cm; LA= 6lcm; rama: l =3
cm;LA=7cm
Material: Glajll (sticlă trasă la mână) ; culori
tempera, zemuri; lianţi (ulei de in, clei de oape);
solutii de fixare (otet, albuş de ou, fiere de l pu);
foiţă de aur; lemn.
Tehuicli: Pictură pe dosul sliclei, în telmica 'în
oglindă"; contumri trase cu pensula după iz od',
pictat cu pensula; foilă de aur aplicată.
Desc1riere: Icoana îi prezintă pe Iisus Hristo şi
Fecioara Maria ln diferite ipostaze. În patru ·a sete

satisfăcătoare; spartă,

culoarea exfoliată
Inscripţii: INRI, IS HS,
Fecioara Maria, 1887 caractere chirilice şi greceşti
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59.
lcoanli pc
sticlli,
1584

Autot·:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centru:

"Maica
Domnului
îndurerată"

Transilvania, Ţara
Bârsei

sticlă,

Autor:
neidentificat
Atelier: mral

1589

Zonă/centru:

60.
Icoană

pc

Transilvania, Ţara
Bârsei

"Sfântul Ilie
Proroc"

sunt prezentate scenele: Iisus pwrtând cmceai:
Golgota, Răstignirea, Slănta iniruă a lui Usu
Sfânta inimă a Maicii Domnului. Deasupra lor
patru casete pe o bandă de culoare sunt dese ate
motive astrale: soarele şi luna întreaga sceno este
încadrată de un chenar cu motive geometrice romburi dispuse în lan!, alternate cromatic. I oana
probabil că i-a fost comandată lui Ţimforea
deoarece contine scene religioase de factură
·.
catolică. Cromatică: albastru, bleu, roşu, ver le
măsliniu , portocaliu, alb, negru, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 26,5 cm; LA= 20 cm; mma H= 2
cm; LA= 3 cm
3/4 sec. XIX
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culort
tempera; lian~ (ulei de in, clei de oase); solu 'i de ·
fixare (oţet, albuş de ou, fiere de bou); foilă le aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica~
oglindă"; contururi trase cu pensula după i.n1 ;
pictat cu pcnsula; foi fă aplicată.
DoS<ri<= !"""' o reprerin~ pe Maka Do~o;
îndurerat..'\ de moartea lui Iisus. In fata ei, la
redusă, Iisus pe cruce prezentat ca simbol al urerii
ei. In spatele crucii schifată biserica. Deasup a, pe
nori, Dumnezeu Tatăl veghează asupra ei. F orile
mari, roşii cu interiorul haşurat, sunt prezentţ pe
aproape toate spatial Libere de personaje, sur t puse
chiar şi pe maforionul Mariei. Nu lipsesc nic
faldurile de draperii la partea superioară a pi t:sei.
Cromatică sobră, elegantă: albastru bleu, albl roşu,
maro, ocru , cafeniu, brun, verde.
Dimensiuni: L= 43 cm; LA= 38 cm; rama: = l
cm; LA= 5 cm
'
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culor·
3/4 sec. XIX
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solu ii de
fixare (otet, a l buş de ou, fiere de bou); foifă le aur;
lenm.
Tehnicli: Pictură pe dosul sticlei, in telmica l'in
oglindă"; contururi trase cu pensula după ÎZ\:od;
pictat cu pensula; foitli aplica tă .
Descrie•·c: Icoana reprezintă scena urcării l~cer a
sfântului Ilie. Icoana este impărj i t1! în două rţg i stre

Stare de conservare: foarte
bună

Inscripţii: INRI, "Eu sunt cel
ce este" - caractere chirilice
ş i gerceşti

Stare de conservare: foarte
bună
Inscripţii: Sfântul Iliecaractere chirilice
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61.
lcoanătle
sticlă,

1598

62.
Icoană

sticlă,

1599

pe

Autor: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonli/centru:
Tnmsilvania,
Arpaşu de sus,
Ţara Oltului

Autor: Matei
Purcariu zis
Timforea
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Câftişoara, Ţara

Oltului

"Sfinţii

Trei
[erarhi"

stază

a lui ilie, -aceea când stă îu deşert. Din scer
lipsesc unele elemente, conform em1i.niilor: orbul
care 1-a hrănit pe Ilie în deşert şi mantia din
mâinile lui Eliseu. In partea de jos, între cei oi,
flori immense duc o existenţă nemotivată, d&r
prosper.'!. Tn scrip~a este pla sată în registrul
superior într-o casetî cu fond alb. Cromatică fond
verde, roşu, galben, maro, alb, auriu
Dimensiuni: L= 46,5 cm; LA= 43 cm; mim : H= l
cm; LA= 5,5 cm
Material: G lajă (sticll! trasă la mânl!); culor
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solu ii de
"'"" (ojd,
argintată;

3/4 sec. XIX

''""'do••· fi o" dobo•); hârti~

lemn.

pe dosul sliclci, 1n telmica 'în
contururi trase cu pensula dupl! i od;
pictat cu peusula; foi(<'l aplicată .
,
Descriere: lcoaua prezintll în scenl! cent.ralll pe
Sfinţii Grigore Blagoslovitlll, Vasile cel Ma eşi
Ioan Evanghelistul, în picioare, cu însernuel
speciftce, îmbtiicali în haine de arhierei şi CI mitre
pe cap. Veşmintele de mari arhierei sunt des natc
cu multe fald uri liniile fiind dublate de bricu i
albe. Scena este încadrată pe două treimi dii
partea superioarl! de un chenar cu o linie văi rită şi
arce de cerc. Cromatică sobră, elegantă: argJ tiu,
verde, roşu ,a lb, albastru, bleu, gri.
Dimensiuni: L= 47 cm; LA= 37,5 cm; ram : H= I
cm; LA= 5,3 cm
Material: G l ajă (sticlă trasă la mânll); culor
tempera; lianti (ulei de in, clei de oase); solu!ii de
fixare (otet, a lbu ş de ou, fiere de bou); foi!ă eaur;
leJrut.
Tebn ică: Pictură pe dosul sti clei, în tehnica 'în
oglindă"; contururi trase cu pensula dupl! iz od'
pictat cu pcnsula; foită apl icată.
tAc '
Descriere: Icoana prezi ntă pe Sfântul Nicol e diJ1
Tehnică: P ictură

oglindă";

"Sfântul Ierarh
Nicolae",

Stare de conservare: foarte
bunl! - rama mai lată sus şi
jos.
Inscripţii : Sf. Grigore blag.. ,
Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan
E.. - caractere chirilice

'

1897

Stare de conservare: bună
Inscrit>tii: : Sfântul Nicolae;
IS HS; Fecioara Mariacaractere chirilice şi greceşti.

J
u

63.
Icoană

pe

Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

sticlă,

Atelier: rural

1612

Zonă/centro:

Transilvania,
Cârţişoara, Valea
Oltului

64.
Icoană

sticlă,

1613

pe

Autor:
neidentificat
Atelie•·: rural
Zonă/centru:

Transilvania,Ţara
Bârsei

u

1
Patara (Asia mică), patronul copiilor stând.pe tron
cu Evanghelia în stânga şi binecmvântând cu[
dreapta . .La picioarele sale cele brei fete să§ra
1 e de o
parte şi tatăl acestora, în genunchi de cealalt .
Deasupra, pe nori, Fecioara Mar.ia, Iisus Hri tos şi
doi îngeri plutesc pe culoarea de fond. Pl! • 1tul
sugerat de benzi de culoare. Pe :fond o fl.oar
marespecifice numai lui Ţimforea - tije lun!lă
întreruptă din loc în Joc de flori şi cu frunze
dispuse simetric. Cromatică: alb, roşu, maro!
verde, bleu gri, roz, brun, auriu.
Dimensiuni: L= 46 cm; LA= 41 cm; rama: 'k= 2
cm; LA= 3,5 cm
•
Matel"ial: Glaj ă (sticl ă u-asă la mână); culor
"P•·ăznicar tempera, zemuri; lian(.i (ulei de in, clei de oa e);
Sfinţi i
soluţii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de b~u);
Împăraţi
foiţă de aur; lemn.
Constantin şi
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în telmica 'în
Elena, Sfântul
oglindă"; contururi trase cu pensula după iz od;
Nicolae"
pictat cu pensnla; foiţă de aur aplicati!.
Descriere: Icoana prezint ă dou ă teme icono rafice
în acelaşi plan fără să fie despăr(.ite de linii: :n
dreapta Sf, Constantin şi Elena susţinând cn cea
Răstignirii, în dreapta Sf. Nicolae pe tron,
îmbnrăcat în haine de mare arhiereu cu rnitri} pe
cap. Aureolele sunt colorate în bleu. Cromatică:
alb, roz,roşu, verde, maro, bleu.
1
Dimensiuni: L= 25,5 cm; .LA= 18 cm; rau~: H= 1
cm; .LA= 2,5 cm
"Sfântul Ierarh Material: G laj ă (sticlă trasă la mână); culor
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solu .ii de
Nicolae"
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită ~e aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica 'în
oglindă"; contumri trase cu pensula după iv od;
pictat cu pensula; foiţă aplica tă.
Dcsc1iere: Icoana prezint~ pe Sfântul Nicol e din
Patara (Asia mică), patronul copiilor stând r. ~ tron
cu Evanghelia în stânga şi binecuvânlând cu
dreapta. La dreapta sa două personaje, un în{părat
şi o femeie, la stânga, în gemmcgi, tatăl fetei~~no
sărace salvate de sfânt. Deasupra, pe nori, Ft;:cioara

1890

Stare de conse•-vru·e: bună
InscriJ>tii: Împl!ratul
Constantin şi maica sa Elena,
Sfântul Nicolae, 1890caractere chirilice

4/4 sec. XIX

Stare de conservare: bună.
Inscrip!ii: Sfântul Nicolae;
IS HS; Fecioara Maria, "Eu
sw1t cel ce este" - camctere
chirilice şi greceşti.

'-.. 1

~1

'-.../~

1 •

Maria şi Iisus lfristos. Cromaticil: verde a l~~ roşu,
maro, verde deschis, ocru, cafeJliu, brun, nc,gru,

auriu.
Dimensiuni: L= 51 cm; LA= 42 cm; rama: H= 1
cm; LA= 4 cm
C0.4 - - -

.J -

___ .,.A _

._ _

/

..,.a

o
trasă

neidentificat probabil Ioan Pop

tempera;
(ulei de in, clei de
fixare (ojet, albuş de ou, fiere de bou); ·
lemn.
Tehnic.i: Pictură pe dosul sticlei, tu tehnic+ "îu
oglindă"; contururi trase cu pensula după ~vod;
pictat cu pensula; foiţă aplicată.
DescJicre: lcoana prezintă scena încoron~
;.
Fecioarei Maria Iisus Hristos şi Dumnezet Tatăl
stau pe tronuri sugerate şi sustin coroana care o
pun pe capul Mruiei. Ei împreună cu doi in~eri
sunt aşezati pe nori bleu şi rosii alternap cromatic.
Deasupra scenei, in nori, Dulml Sfânt îşi retarsă
razele. Caracteristice zonei sw1t draperiile r?şii cu
falduri şi florile roşii cu mijlocul başuraL
Chenarul, dispus numai in jumătatea superi6ară,
are motive geometrice pe fond auriu. Crotru\tică:
albastru, alb, roşu, maro, verde, ocru , cafenru,
t
bnm.
Dimensiuni: L= 54 cm; LA= 48 cm; rama: H=3
LA= 6cm

din Făgăraş

Atelier: rural
Zonălceutm:

Transilvru1ia,Ţara

Bârsei

Icoană
sticlă,

1653

pe

Aut01·:
neidentificat
Atelier: rural
Zonli/centru:
Trans,ilvania,Ţara

Bârsei

/

\

4/4 sec. XIX

"Sfântul
Harnlambie",

g receşti .

_tempera; liMţi (ulei de in, clei de oase);
fixare (otet, albu ş de ou, ftere de bou); foită

lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in telmica
oglindă"; contwwi trase cu pensula după

pictat cu pensula; foijă aplicată.
DcscJier~: Icoana prezint ă pe Sfllntul Haral mbie
1n una din mtnunile înfllptuite: salvarea cetlll i de
ciumă. Sfântul stă pe un tron cu două coloan şi o
arcadă care le uneşte. El tine în IMI cimua c e are
o coasă în milnă. Culoarea fondului este alb· ·tru în
interioml arcadei şi verde la exterior; pe tot ndul
floti 1~ roşii făm contururi de tuş. Cromati :
verde albastru,alb, · roşu, maro, verde deschis, ocru,
cafeniu, brun, negru, auriu.
Di~ensiuni: L= 4~, CII\~ .,_,A= 44,5 cm; rama:IH= 1
LA=4'cm · '
' (sticlă tras.'i la mână);
· Uanp (ulei de in, clei

de conservat•e: bună
Sfântul
Haralambie mântuitorul
bolilor - caractere chirilice
Inscripţii:

1
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sticlft~
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sol ulii de lixare (oţet, albuş -de ou, fiere de ~ou
de aur; Jenm.
1
Tehnică: Pictură pe dosul sliclei, în Lelmi:t'u
ogUndă"; contururi uasc cu pensula după iz! cJ
pictat cu pensula; foiţă de aur aplicată.
DcscJieJ·e: Icoana prezintă unitatea spiritua ă
"după fi inţă" a celor trei ipostaze divine:
Dumnezeu Tatli.l, Dumnezeu Fiul şi DullUI , fâl t,
reprezentând un singur Dtunnezeu. Scena c Jpr: pde
cele trei personae divine: Iisus şi Tatăl stau pe
tronuri, cu simbolurile tradiţionale (Evangh li a
globul şi sceptrul) iar Dulllll Sfllot îşi revan p
razele de sus. In această Treime Iisus stă la "lâl ~a
Tatălui , între două şiruri de nori, Duhul Sfll li
plasat mai jos într-un cerc de raze. Scena es e
încadrată de un chenar încărcat de motive Dpm e şi
_doi amoraşi. Este evidentli influenta din pid urr
cultli re~gioasli de influentll occidentală.
Cromatică: albas1Iu, roşu, verde, alb, negru, m; o,
auriu.
Dimensiuni: L= 47,5 cm; LA= 42 cm; ram1 : I- =2
cm· LA=6cm

Atelier: nual
ZonlVcentm:
Transilvania,
probabil
Lancrăm, Valea

culoarea ex:foliată
lnscl"iJltii: S.ffiuta Troitil;
"Eu sunt cel ce este"; caractere chiritice şi greceşti

foilă

l

Seb eşului

l

Lwa

~llăl)e
sticlă,

1666

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centru :

Transilvania, Ţara
Bârsei

"Mnsa
Raiului"

Maie<;,,, omjă (ruclJI

tm" ' •nilnă); "'''ţ

3/4 sec. XIX

tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); sol lii le
fixare (otet, a l buş de ou, fiere de bou); foii il de lll.l~
lenut.
Te!mică: Pictură pe dosul sliclei, în tehnici'î1
ogli11d1l"; contumri trase cu pensula după iz~O<
pictat cu pensula; foi(ă aplicată.
Desc1iere: Icoana reprezintă pe cei aleşi s1l ia arte
la Masa Raiului: Iisus Hristos Fecioara Ma~a i
ipostaza de Maica Domnului cu pruncul, SI
Nicolae şi SI. Paraschiva. Icoana este
~
comparlimentatl\ în patru romburi sprijinite u j:âte
o laturii pe lUI romb central. Această solutie gr< tcli
a fost luat ă din xilogravurile de la
Hăjdat.Personajele sunt înscrise in romburi j
separate prin benzi împodobite cu linii în zi~-z g şi
' ·,
arce de cerc. ,.In rombul central sunt flon. m~1
frunze. Cromatic;1: albastru cobalt, auriu, al>, şu,
maro. ocru, cafeniu, brun, verde.
Dime-nsiuni: L= 42 cm; LA= 37 cm; rama j-1~~

J
'
\

Stare de conservare: bună stratul pictunal pulin exfoliat.
Inscripţii : IS HS; Fecioara
Maria; "Eu s1mt cel ce este";
Sfânta Pamscltiva; Sfllntul
Nicolae - caractere chirilice
ş i greceşti .
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Icoanli pe
sticlă,

1672

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania, Ţara
Bilrsei

Autor:
neidentificat
Atelier: rural
Zonă/centru :
Transilvania,Ţara

Bârsei

"Sfinţii
împăraţi

Constantin şi
Elena"

"Maica
Domnului cu
Pruncul"

(

r-

u

cm; LA= 5 cm
Material: Glajll (sticlliiiasllla mână); culorl
tempera; lianţj (ulei de in, clei de oase); solu ii de
fixare (oţet , albuş de ou, fiere de bou); foiţă e aur;
lenm.
Tehnică: Pictură pe dosul sti clei, in tehnica ~<în
oglindă"; contururi trase cu pensula după izVod;
pictat cu pensula; foijă aplicată .
Descriere: Icoana prezintă o temă foarte
răspândit!! in ortodoxism şi anwne pe cei do~finţ.i
împllraţ.i Constantin cel Mare şi pe mama sa Jena
care sustin crucea pe care a fost răstignit Jis s. Ei
au ajutat la găsirea acesteia. Iconarul a uitat ~
inverseze izvodul ; Deasupra crucii doi înge11i
aşezaţi pe nori şi doull frunze mari. PllmfmtuJ este
realizat din benzi transversale de culoare alL mate
cromatic; w1ele benzi de culoare stmt haşura le. Pe
câmpuJ verde sunt plasate flori mari roşii.
Cromaticll: verde, roşu, ocru, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 45,5 cm; LA= 40 cm; rama H= 1
11
cm; LA= 5 cm
Material: Glajll (sticl!IIIasll la mânll); culori
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); sol~~ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foijll e aur;
lemn.
Tcltnicli: Pictură pe dosul sticlei, in tehni~în
oglindă"; contururi trase cu pensuJa dupll i od;
pictat cu pensula; foiţll aplicată.
Desc1iere: Icoana prezintăpe Maica Dorruui ui de
Lip "Hodigh.itria" (Călăuziloartea) cu Pnntcu Iisus
- Emanuel -'in braţe . Ea arată credincioşilor c111111Ul
către EL Îmbrllcatll în maforion roşu cu bord tri de
aur şi pietre preVoase Maica are pe cap coro: ~1ll, la
gât poartă salbll; coroana este susţ.inută de d< i
ingeri. Pe cer sunt plasate flori mari roşii cu
mijlocul alb, pământuJ este sugerat de benzi pe
culoare alternate cromatic. Cromatică: albastru
cobalt, roşu, verde alb, maro, verde deschis, fx:ru,
cafeniu, brun, negru, alb, auriu, auriu.
Dimensiuni: L= 57 cm; LA= 47,5 cm; mmal H= 1
cm; LA= 5 cm

3/4 sec. XIX

Stare de conservare: foarte
bună

Inscriptii: IS HS, Sfinţii îm.
Constantin şi Elena- caractere
chirilice şi greceşti

1

4/4 sec. XIX

Stare de conservare: bunll
Fecioara Maria, IS
HS - caractere chirilice şi
Inscripţii :

greceşti.
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Atttor:
ne identificat
Atelier: rural

"Sfânta
Treime"

Zonă/centru:

Bârsei

sticlă,

Autor:
neidentificat
Atelie~·: nu:al

1689

Zonă/centru:

Icoană

pe

Transilvania, Ţara
Bârsei

"Sfântul Ierarh
Nicolae",

"""'1·

M•te•iul' Glojă (•ticl• '""' !o m!nă); eul~~
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); sol !ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foiţă e aur;
lemn.
1
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in teluucat in
oglinilă"; contururi trase cu pensula după iz,("od;
pictat cu pensula; foilă aplicată.
f
Dcse~icrc: lcoru)ll prezintă pe Sfântul Nicolbe din
Patara (Asia mieă);patronul copiilor, stândj e tron
cu Evanghelia in stânga şi binecuvântând c .
dreapta. La picioarele sale cele trei fete sllraf.e şi
tatăl acestora, in gemmchi. Deasupra, pe not
Fecioara Maria şi Iisus Hristos. Specific pe tru
Ţara Bârsei este fondul verde şi florile mari ~·oşii.
Cromatică: verde, alb, roşu, maro, vernil, bl~u ocru
, auriu.
Dimensiuni: L= 56 cm; LA= 51,5 cm; rama:
T-T= l"m· LA- 3.5 cm
'

Stare de conset-vare: bună;
Inscripţii: "Eu stmt cel ce
este" (de două ori), IS HS,
Sfânta Treime - caractere
cltirilice şi greceşti.

/

şi""'"'
pe"" o poo po
Ei
împreună cu Maria sunt aşezaţi pe nori alb - gri.
Deasupra scenei, in nor~ Duhul Sfilnt îşi rev să
rnzolo. Cornc!O<i,tire wnoi "mi oh<On>HO!e ~
motive flora le mari: flori şi frunze. Cromati ă:
albastru, alb, roşu, maro, verde, ocru , cafe u,
bmn, galben, maro, gri, bleu, auriu.
Dimensiuni: L= 56 cm; LA= 50,5 cm; ram~:
H=1,5 cm; LA= 6 em
1

oo""'"
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4/4 sec. XIX

iohni,in

Transilvania,Ţara

r=-

Material: Glajă (sticlă trasă .la mână); culor
tempera; lianţi (ulei de in, clei de oase); solu ii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foilă ~eaur;
lenm.
1'
Tcludcih Piotwă P" do•ul >tieloi, in
oglindă"; contururi trase cu pensula după i od;
pictat cu pensnla; foiţă aplicată.
Descliet·c: Icorum prezintă Sfflnta Treime, il~
acelaşi timp şi încoronllreaFecioarei Maria. .,isus
Hristos şi Dtmmezeu Tatăl stau pe tronmi sr gerate

'

4/4 sec. XIX

Stare de conservare: foarte
bună
Inscri[)ţii::

Sfântul Nicolae;
IS HS; veniţi blagos .. caractere chirilice şi greceşti.
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Autor: Savu
Moga
Atelier: rural
Zonli/centru:
Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului
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Autor:
neidentificat
Atclie•·: rural
Zonl\lcentnt:
Transilvania,
Nicu la, jud. Cluj

stiei li,
1414

-

"Maica
Domnului
îndurerată"

"Masa
Raiului"

Material: Glajl! (sticlă tras.'! la mânll); cu:g~
tempera; lianti(ulei de in, clei de oase); sol tii de
fixare (otet, albuş de ou, !icre de bou); foltll de aur;
lemn.
1
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnic~în
oglindă,"; contunrri trase cu pensula după i od;
pictat cu pensula; foitll aplicată.
Descriere: Icoana reprezintă pe Maica Dm~ului
a lăttui de simbolul durerii sale - Iisus răsti nil pe
cmce. Aceas tă scenă este, poate, cea mai
răspăndit.'l imagine a Fecioarei Maria in pic ura pe
sticlă. Peronajelc sunt pro!ilate pe m1 fond alb,
patinat c 1 roşu; Scena este luminată de doud
candele atfirnnte la partcn superioara; m afo~onul
negru este decorat cu borduri de aur şi pietr
prejioase; aureola este înlocuită de raze de quloare
roşie. Cromatică sobră, elegantă: alb, ncgm!verde
deschis, roşu
Dimensiuni: L= 41 cm; LA= 36,5 cm; rama: H=3
cnr LA= 5 cm.
Material: G l ajă (sHcll! tra să la mână); culo~i
tempera; lianji(ulei de in, clei de oase); soltţji de
fixare (otet, albu ş de ou, fiere de bou); le m~.
Tehnică: Pictură pe dosul stieici, în tehnic: " in
oglindi!,"; contururi trase cu pcnsula după d.vod;
pictat cu pcnsula
Descriere: Icoana reprczjnlă Masa Raiului la care
participli Maica Domnului cu Pruncul, IisuJ
1
Hristos, Sf. Cuvioasă Paraschiva şi Sf.

3/4 sec.XIX

Stare de cousc•-varc: tm colt
eri!pal
Inscrit>tii: Fecioara Maria;
INRI - caractere chirilice

1

114 sec. XIX

Stare de conservare: bună;
mici porţiuni din fond
exfoliatc; c răpp HI pc partea
dreaptă sus şi jos.
Inscriptii: Fecioara Maria;
Iisus Hristos; Cv. Paraschiva;
Sf. Nicolae - caractere
chirilice.

1
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Nicolae. Solutia grafică a fost preluată de la
xi logmvurile de la Hăşdat, tmde tema este 'in~tlnilă
de la mijlocul secolului al XVlll-lea. Icoana ste
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lmplbJlm '" rom'""; ro"t>~w de be"ri de
cu flori la punctele de încrucişare, în rombul
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Icoanil pc
sticlll,

Aut01·: Savu
Moga
Atelier: rural

1451

Zonă/centru:

"Intrarea în
Ierusalim a lui
Iisus Hristos";
"Duminica
Florii lor"

Trru1silvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

· Autor:
ţ.fJ
Icoanli pc neidentificat
sticlă,
Atelier: rural
1453
Zonă/centru:
Transilvania, •.
Nicwa

,,.

'

central şi pe laterale. Aureolele sunt evidenli te
prin culoare şi nu prin foilă de aur. Cromatic :
roşu cărămiziu, bleu - gri, verde măsliniu, al .
Dimensiuni: L=34,5 cm; LA=29,5 cm; ram r=H=
1 cm; LA=3cm
Matcdal: Glaj1! (sticlă trasll la mână); culori

WmP"" şi u muri; J;",ţ; (ulci do ;.., dd

'j");

solutii de fixare (otet, albuş de ou, fiere de b u);
hârtie argintie; lemn.
Tehnică : Pictură pe doslli sti clei, în tehnica 'în
ogl i ndă"; contururi trase cu pensula după · od;
pictat cu pensula; hârtie argintie aplicată pe
fondul
1
Desc1icre: Tco3118 reprezintă scena intrării
triumfale a lui Iisus în Ierusalim. Iisus călare pe w1
măgar binecuvântea7A fiind unnat de aposto ic. In
copaci tineri cu topoare taie ramuri pe care 1
aştern la picioarele lui. Cromatică sobră: arg [ntiufondul; roşu; verde, ocm,alb, cafeniu, maro, oz.
Dimensiuni: L= 45cm; LA= 39 cm; rama: 1- =3
cm· LA= 5 cm
Sfântul Ierarh Material: Glajă (sticlă tra~ la mână); cuJor
tempera şi zemuri; lianti (ulei de in, clei de c ase);
Nicolae
solutii de fixare (otet, albuş de ou, fiere de b< u);
foită de aur; lemn.
Tehnică : Pictură pe dosul sticlei, in tehnica 'i.n
ogli ndă" ; contururi trase cu pensula după iZ\ od;
pictat cu pensula; llârtie argintie aplicată pe ot
fondul.
Descric•·c: Icoana îl reprezintă lle SfântuJ N colac
d;" Pa"" (Ao;, Mkă), P'tro.ul ropmo,, ou~
Evru1ghclia 1n mâna stângă. Sfântul
binecuvânteazâ cu mâna dreaptă, pe cap poa ă
mi tră arhierească ; mitra şi epitrahllw amintesc de
odăjdiil e bizantine; pc margini falduri specii ce
centmlui. Cromatica: roşu cărămiziu, gri, ve de
măslin iu,alb, albastm de Prusia.

1870

Stare de conse1·vare:
satisfăcă t oare; spartă;

cu geam.
Inscdptii: "Dwninica
Floriilor; Ierusalim; 1870" caractere chirilice.
protejată

ft

\

1/4 sec. XIX

Stare de consc1-vare:
- mici poq iWli din
culoarea de fo nd exfoliate;
crlipată pe partea dreaptă sus
şi jos.
Inscrii>ţii :
Sfântul Nicolae
buuă
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Autor: Matei
Purcariu zis
Ţimforea

Atelic•·: rural
Zonă/ceotm:

"Tăierea

capului
Sfântului Ioan
Botezătorul"

Transilvania,
Cârţişoara, Ţara

Ollului

~~
Icoană pe

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţimforea

1459

Atelier: rural
Zon1i/ccntro:
Transilvania,
Câftişoara, Ţara

Oltului

"Sfântul
Proroc Ilie"

Dimensiuni: L=32,5 cm; LA=27,5 cm; rama F= H=
1,5 cm; LA=3,3 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mfulli); culori
tempera; lianti(ulei de in, clei de oase); solu( i de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită. eaur;
lemn.
Tehnică: Picturll pe dosul sticlei, in tehnica

1886

Sta1·e de conservare:
satisfăcătoare; spartll
Inscripţii: ceru tu de la
impăratul capul sfântului
Ioan. Atunci Irodu a
poruncitu să se taie capul lui
Ioan şi să I se dea fetei pe o
tipsie; 1886 -caractere
chirilice.

1889

Stare de conservare:
culoarea
exfoliatl! pe mici porţiuni .
Inscripţii: - Ilie Proroccaractere chirilice. Eu SWll
cel ce este - caractere

tîn

oglirnl,,"; amrumri tno<e ou "'"'"~ dupJ! ~f;
pictat cu pensula; foită aplicatii.
Dcscliere: Icoana reprezinti~ scena tilierii ca ului
Sf. Ioan. Un soldat - Sava - tine sabia în n'k'Î: l!,
Salomeea cu capul lui Ioan, jos la picioare! lor
trupul lui Ioan .făril cap. Scena este desfăşura ă
intre elemente de arhitectură: coloane, arcad
Intreaga scenă este înconjurată de ramuri c flori
- tije lw1gi întrerupte de fiori mici şi frunz.e
dispuse sunetric, caracteristice lui Ţimforea.
Pământul este reprezentat de culoare - aJbas fU.
Cromatică sobră, elegru1tă: alb -fondul, roşu
negru, verde, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 46,5 cm; LA= 41 cm; rarna
H=2,5 cm; LA= 5,5 cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mfulă); culor·
tempera; lian~i(ulei de in, clei de oase); solut ~de
fixare (otet, aJbuş de ou, fiere de bou); foitl! eaur;
lenm.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica 'în
oglindl!,"; contumri trase cu pensula după
xilogravură adusă de la mtmtele AU1os; pict~t cu
pensula; foiţă aplicată .
Descliere: Icoana reprezintă scena mcării la cer a
Sfântului Ilie. Icoana este impărj.it11 în două 1 lan uri
de nori: in planul superior Ilie în caleaşcă tra să de
cai roş ii (mânaţi de un înger) se urcă la cer
Deasupra , pe nori Iisus alătu ri de doi îngeri i
ocl1iullui Dttnmezeu veghează scena. In pla: ul
inferior, dreapta, Elisei primeşte cojocul lui lie. In
partea stâ ngă este pictată o biserică ceea ce re
deosebirea cu scena tradiţională unde pe ace t loc
stătea Ilie în cea de-a doua ipostază; Ilie hrăl ·t de
corb 11n d eşert. Icoana este încadrată in chenyr cu
romburi în lant şi arabescuri. Cromatică sob1 ă ,

satisfăcă toare;

greceşti.
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albastru şi auriu - fo nclul, roşu, negru,
verde, gri, alb, auriu.
Dimensiuni: L= 47 cm; LA= 42 cm; rama: l .= 2
cm· LA= 3 cm
"Sfântul Ierarh Mate•·ial: Glaja (sticla trasl! la mână); culori
tempera; lianti(ulei de in, clei de oase); soluţ i de
Nicolae"
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foi ta ~e aur;
leum.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in telutica
oglirul~"; oont"""i tmso
după i~od;
pictat cu pensula; foită aplicatii.
Descriet·e: Icoana il reprezintă pe Sf. Nicola din
Patara (Asia Mică), patronu7l copiilor stând e
tron, cu Evanghelia în stânga şi binecuvântfu d cu
dreapta.. La partea superioară, draperii cu faltluri şi
două casete inscripţia . Scena este inscriS<'! ~lrun chenar cu motive geometrice pe fond auri~.
Cromatica sobră, eleganta: albastru! cu degn deuri
- fondul, roşu, negru, verde, maro, auriu.
Dimensiuni: L= 51 cm; LA= 45 cm; rama: I =2,5
cm· LA= 3,5 cm
Mntel'ial: Glaja. (sticlă trasa la mână) ; culori
"Sfânta
tempera; lian\i(ulei de in, clei de oase); solul i de
Cuvioasă
(Oje\ albuş de ou, fiere de bou); foită ţ aur,
Paraschiva" lemn.
Tehni că: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica m
oglinda,"; contururi trase cu pensula după iVţod ;
pictat cu pensula; foitll aplicatll.
,
Descriere: Icoana o reprezintll pe Sfânta cu ·oasl!
Paraschiva din Epivat stand pe tm tron cu
însemnele caracteristice: crucea şi ram urei dej
maslin. Icoana este încadra ta de chenarul cu ~ uţe
albe pe fo nd maro la partea superi oară, spcci c
centrului şi de fiori rnari pe laterale. Cromati
sobri!: roşu cărămiziu, bleu -gri, verdemăsliniu,alb, auriu
Dimensiuni: L= 34,5 cm;LA= 28,5 cm; ran+
H= 1 5 cm; LA= 2,5 cm
1
"Prllznica r Glajă (stic"
la mA...); eul O<~
Scene din viaţa temp<:ra; lianti(ulei de in, clei de oase); soluţ i de
fi xare (otet, a lbu ş de ou, fiere de bou); foită e aur;
lui Iisus
lemn.
,
Hristos"
elega ntă:

sticlă,
1519

Autor: probabil
Pavei Zanfir
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania, Laz,
Valea Sebeşului

cu,...,,,

tin

1866

Stare de conse•·vare: bw1a
Inscripţii: Sfântul Nicolae;
1866- caractere chirilice

'

in

'tfO
sticlll,

Autor:
neidentificat
Atelier: rural

1555

Zonă/centru:

Icoană

pe

Transilvania,
Nicula, jud. Cluj

Autor: PetJU
l"'fc!anll pe

Tamaş

stiei li,

Atelier: rw<1l

1562

Zonă/centru:

1/4 sec.Xl.X

fi'""'

M,.,...,,,,

tm"

Stare de conservare: btwă;
mici porţiuni din fond
exfoliate; cri!pată pe partea
dreaptă sus şi jos.
Inscripţii: Sfiinta Paraschiva
- caractere chirilice

\

1881

Stare de conservare: bunll
lnscl'ipţii: legendcJc
scenelor -.caractere chirilice
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Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica ' m
oglindă"; contumri trase cu pensula după izv xl;

Transilvania,
Galaţi , Ţara

OltuJui

5'

~0

C'i.JL ru~'\

r-

pictat cu pensnla; foiţă aplicată.
Descriere: Icoana este imp.'lrţită în 12 scene, egal
repartizate ca spaţi u, lucru neobişnuit la
prliznicare, care prezintă o temă centraJă dup care
se dă şi numele prliznicarului. Scenele sunt
separate de dungi aurii pe care sunt înscrise ~
legendele scenelor: Naşterea, Tă i erea împrejur,
Botezul, Prezentarea la templu, Bunavestire,
Dwnin.ica Floriilor, Invierea, Î1lăltarea Maici
Domnului,Pogorârea Sf. Duh, Schimbarea la ~ată,
Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în biseri ăa
Maicii DonumJui. Chipurile mai păstreazilm ele
trăsături nicu lene. Hainele seamănă cu cele
fllgl!răşene: pantaloni bufanti, veşmi nte încre ite cu
cute elipsoidale. Scena este incadrată de un c tenar
cu motive geometrice: romburi în lanţ. Crom licli
sobră, elegantă: alb (fondul casetelor şi al
chenarelor), roşu, bleu -gri, verde, alb, galbe
aW"IU.
Dimensiuni: L= 80 cm; LA= 70 cm; rama: f =2,5
cm; LA= 5,5 cm.
Material: Glajă (stic lă trasă la mâfu'l); culori
tempera; lian~(ulei de in, clei de oase); soluti de
fixare (oţet , albuş de ou, fiere de bou); foi tă de aur;
lenm.
Tehnieli: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica " 'n
oglindă,"; contw-uri trase cu pensula dupl! izv d·,
pictat cu pensula; foită apl icată.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe li sus Hrist< s
binccuvântând, aşezat pe un tron abia schitat. Il
stânga tine Evanghelia; aureola cruciformă
'"Pri'~' i.U\i,lolo io.,ip\ici "E" soutl rei re
De o parte ş i alta , aşezati pe nori, Fecioara aria
şi Sf.loan Botezătoml "mijlocesc" iertarea
păcătoşilor. Scena este încadrată de chenar du lu
dispus pe trei laturi, Fnmze mari sunt aruncat pe
camp. Cromatică sobră : roşu , bleu, verde,alb,
auriu. Dimensiuni: L= 35 cm;LA= 46 cm; ra :ta:
H=2 cm; LA= 3,5 cm

'
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~uăpe
sticlli,
1592

Autor: Popa
Sandu
Atelier: lcmuţcni
Zonli/centru:
Transilvania,
Murcş

"Mica Deisis"

l"".

4/4 sec.
XVIII

Stare de conservare: bună;
mici porţiuni din fond
exfoliate.
Inscripţii: Iisus Hristos caractere chirilice; "Eu sunt
cel ce este" pe aureolă caractere greceşti

\.)

-1/
(

... ~ - 11e

Autor: Maici
Purcariu zis

.. ., , ,,,,~

Atelier·: rurnl

'"•

~
'

sticlă;
1604

Ţimfo rea

"Sfântul Mare
Mucenic
Gheorghe"

Zonă/centru :

Transilvania,

..)~

.,'•J

Cârţişoara, Ţara

r~

Oltului

!="'

Material: Gl~jă (sticlă trasă la mână); culor
tempera; lian!i(ulei de in, clei de oase); solu ii de
fi xare (ojct, albuş de ou, liere de bou); foitll de aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sliclei, în telmica "in
oglindă,"; contumri trase cu pensula după i [vod;
pictat cu pensula; foijll aplicată.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe Sf. Gheo ghc
că lare pe tu\ cal alb, cu sulita omoară ba lam d. tn
fata sa, de dimensiuni mici, u.n castel, fata di!
împărat sa lvată prin uciderea balaurului şi c idoi
1mpăraji care-i întind cheile cel ă jH. Scena e te
încadrat ă într-un chenar minuj.ios desenat c 1
motive geometrice: romburi , cercuri, punct , flori.
Icoana are un cbaracter grafic manifestat şi rin

oomplo " "' •P'Pilo' gooio ' " olrunomo

.c

)!+

coană

11e

Autor: Matei
Purcariu zis

s ticlă,

Ţ imforea

1606

Atelier: rural
Zonlilcentru:
Transilvania,
Cârlişoara, Ţara

Oltului

"Sfântul lerai'IJ
Nicolae"

Stare de conservare: foarte
bun ă

roscrip!ii: S.M. Gheorghe;
1887- caractere chirilice

nor,

ramuri înflorite ce nu păstreau'l raportul cu
personajele - ramura tipi<:<'l dese nată de aut r: (jjă
lwtgă întremptă din loc în loc de flori rotw1 e ,
alternate cu frunze dispuse simetric. Croma 'că
sobră, elegantă: alb fondul, roş u , negm, verc e,
măsliniu, maro.
Dimensiuni: L:= 54 cm; LA= 49 cm; rama: ~= 1 ,5
cnr LA= 5 cm
Material: Glajll (sticlll trasă la mână); culo
tempera; lianli(ulei de iJl, clei de oase); solu ii de
fixare (otet, a l buş de ou, fiere de bou); foij:, de aur;
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, in teluuca '""ut
oglindll,"; contumri trase cu pensula după i vod ;

foiiă ''""'m.

1887

1

1887

!

''""
'" """"'"''
Descriere:
Icoana îl reprezintă pe Sf. Nicol e din
Patara (Asia Mică), patronu71copiilor stân pe
tron, cu Evanghelia in stânga şi binecuvitnt· nd cu
dreapta. La picioarele sale cele trei fete sllr1 e de o
parte şi lată ! acestora, în genunchi, de ceala tll
parte. La partea su perioară, pc nori, sf'antul ste
st răju i t de Fecioara Maria şi fisus Hristos P
fondul alb apare doar o floare desenată dinl -o lijll
lungă întrempt ă de doull nori şi cu fnmze d spuse
simetric; chenar pe patru lallu'i din benzi de
culoa re dispuse oblic şi allemate clu·omatic !pe

Star·e de consen•arc: bună
Sfântul Nicolae;
IS HS; 1896- caractere
chirilice;
Inscripţii:

1

u

(; ~~o"

( ~MI ;~ur
iill;ll"

\

C'

sticlli, el

L
tam'
-=-

f16

Icoană

Autor: Savu
Moga
Atelie ··: rural
Zonă/centru:

"Sfântul Mare
Mucenic
Gheorghe"

Transilvania,
Arpaşu de Sus,
jud. Sibiu

pe

Autor: Matei
Purcariu zis

sticlă,

Ţimforea

1630

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
C.'lrjjşoara, Ţara

Oltului

"Judecata de
apoi"

u

segmente. Cromatică sobră, elegantă: alb - fondul,j
roşu, negru, verde, maro.
l
Dimensiuni: L= 37 cm; LA= 30 cm; rama: H= l,5.
1
cm; LA= 3 CJU
Material: Glajă (sticlă trasă la mână); culori
tempera; lianti(uJei de in, clei de oase); soluţii de
fi xa re (otet, albuş de ou, fiere de bou); foită de au
lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în telm.ica "in
oglindll,"; contururi trase cu pensula după izvod;
pictat cu pensula; foitll aplicatll.
Descriere: Icoana reprez.intll pe Sf.Mare Muceni
Gheorghe din Bei rut, a luat apărarea creşt inilor
persecutati in faa de Diocletian, martirizat în 303.
Sf. Gheorghe este reprezentat, conform erminiilor
pe tm cal alb cu o sulita in mână cu care omoară u
balaur. în scenă este reprezentată şi fata de împăr. l
sa lvată prin uciderea balaurului, impăratul şi
împărăt easa care îi anwcă cheile cetllj.ii.Scena est
încadrată falduri dispuse la partea superioară şi pe
laterale. Cromatică: albastru, roşu cllrămi ziu,
verde, galben, auriu
Dimensiuni: L= 44 cm;LA= 38 cm; rama: H=1,5
cm; LA=5 cm
Material: Glajll (stic l ă trasă la mână); culori
tempera; lianji(uJei de in, clei de oase); soluţii de
fixare (otet, albuş de ou, fiere de bou); foitll de at ,
lemn.
l
Tehnici' Picturii P" dosnl •tidei, in ~l>nieo "In
oglindă.,"; contururi trase cu pensula după
xilogmvu ră adusll de Ia muntele Athos; pictat cu
pensula; foitll aplicatll.
Descriere: Icoana reprezin tă scena Judecll!ii de
apoi a lui Iisus Hristos. In partea su perioa ră cetat a
Ierusalimului şi Iisus cu Fecioara Maria de o partt
si Ioan Botezlltorul de alta; In geri sună din goan1
anuntând oamenii sosirea dreptei judecăji;
impărţirea, in două, a cetelor de oameni: in
1
drea~a drepjii om:ă
in •IAnga păelltoşii "'
duc în iad, în centru: cântllrirea faptelor in bune ş"
rele. In registrul inferior" distribuiti în cellule cu
Ll i!că ri , condamna tii sunt cllinuiti după faptele lor.

f,

Stare de conservare: bună;
colţul din stâînga !os crăpat,
protezată cu sticlă(dublură)
Inscripţii: "Sf. M. Mucenic
Gheorghe 1899" - caractere
chirilice; datare: 1899

1899

·•

1890

Stare de conservare:
satisfăcătoare; spartll;
culoarea ex:foliată.
Inscripţii: Cetatea
Ierusalimului;
Direpj.ii;Pllclltoşii ; Poarta
Iadulu.i; Sf. Gavril - caractere
chirilice.

j

ta '"'·

1

'

"Maica
Domnului cu
pruncul"

sticlă,

1637
Transilvania,
Arpaşu de Sus,
Ţara Oltului

Data:

cm
Material: Glajă (sticlă trasă la mână);
tempera şi zemuri; lianţi (ulei de in, clei de
soluţii de fixare (oţet, albuş de ou, fiere de
hârtie argintie; lemn.
Tehnică: Pictură pe dosul sticlei, în tehnica
oglindă" ; contururi trase cu pensula după
pictat cu pcnsula; hârtie argintie aplicată pe
fondul.
Descriere: Icoana o reprezintă pe Fecioara
de tip" Hodighitria" (Călăuzitoarea)aşezall! pe
tronul susţinut de doi îngeri. Scena cuprinde
Mariei care ţine pe Pruncul Iisus pe braţul
cu mâna dreaptl! arată către el. Iisus cu
cruci formă estereprezentat sub forma lui "'"'"""p'
- denumire dată reprezentării lui Iisus
binecuvântilnd. Scena este încadrată de
benzi de culoare altemate cromatic. La partea
superioară raze trimise de Duhul Sfânt,
evanghelişti Luca şi Ioan cu insemnele ~vt..,u•~
(taurul şi Evanghelia) şi o floare roşie. '-''~"""u~"
sobrl!: argintin- fondul; roşu , verde, ocru,alb,
cafeniu, maro.
Di•nensiuni: L= 47 cm; LA= 42 cm; rama:
LA=
cm

1875

Stat-e de conservare: bună;
Inscripţii: "Luca; Ioan carnctere chirilice; "Eu sWJt
cel ce este" pe anreoll! caractere greceşti.

