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RO MÂNIA
MINISTERUL CULTURD ŞI CULTELOR

ORDI N

Nr.

Jlt~2_;

____
~4 lf).

din

2004

;_____

În temeiul art. 11, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
A vând în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor
nr. 2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasarea bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 5602/ 16.09.2004 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORD IN:
Art. 1 (l) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", un număr de 15 ( cincisprezece ) icoane pe lemn şi pe sticlă, aflate in
patrimoniul Muzeului Naţional al Satului ,,Dimitrie Gusti" din Bucureşti, cuprinse
în lista anexă.
( 2) Lista face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare
pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Muzeului Naţional
al Satului ,,Dimitrie Gusti" din Bucureşti, în vederea punerii lui în aplicare.

MINISTRUL CULTURII
ACAD. RĂZVAN T

1
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
MONUMENTE ISTORICE ŞI MUZEE
Nr. 5602 1 16.09.2004

DIRECŢIA

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 26.08.2004, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor
a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, categoria juridică
"Tezaur", a unui număr de 15 (cincisprezece) icoane pe lemn şi pe sticlă, aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional al Satului ,,Dimitrie Gusti" din Bucureşti, conform
listei de obiecte anexată solicitării de clasare.
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Nr.
crt.
(1.0)
l

Denumirea
bunului
cultural
(1.1)
M.S. UJS8,
Icoanll pe

lemn

Autor(i),
atelier, 11lal'dl,
şcoală, atribuire
(după

Tillul sau tema
este cazul)

Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportultti} şi
alli parametri de identificare (dup.'! caz)

(1.3)

(IA)

(dacă

caz)

(1.2)

Atelier: rwal
Zooll/centru:
Moldova

"Sf. Nicolae"

-=-

p~ANt~
~

!f:r•

: CABfN~~~~ ;
\~ f>\INlS'I1l • -~
'~'_,,~
, ~l

2

M.S. 7613,
Jcoanll pe
lemn

Atelier: rural
Zon ll/cco t ru:
Oltenia

eul ru~
-=--

.,Maic:.t.
Pruncul"

cu

Material: lemn, culori tempera
Teboicll: tlliere, cioplire, fasonare, pictat cu pcnsula
Descriere: Tema este repn::zcntată intr-un ,.medalion" centml de
formll dreptunghiularA (un ax vertical) cu colltuile decupate in
formll semicircularll spre interior. Câmpul pictural care incadreazll
medalionul este pe un fond crem decorat cu ghirlande stilizate,
~vând flori punctiforme maro, ocru şi negre. Medalionul este
l~elimitat de o raml! aiM la exterior cu marginea neagră, iar la
~terior cărâmiziu. Sfântul este imbrAcat cu veşmintele arhiereşti,
~in mAna dreaplll cârja (care simbolizează inlclepciuneapastoraţia), iar in mâna stângă line punga cu galbeni pe care o
aruncA pe fereastra în casa tatălui sărac al celor trei fete. Pe cap arc
mitra arhic:reascl1accsta mnd inconjurat de aureola ltuninoasll
Veşmintele se compun din trei piese: stilwul de culoare verde,
peste el felonul decorat cu o bandli albll cu motive geometrice
(rombun) şi omoforul. Capul Sfânrului este intors spre stânga,
privind spre fereastra caseL
Dimeo.siuni: L=r79 5 cm; LA=54,5 cm; Î"'2 cm
M:rterial: lenur, culori tempera
Teboicll: tăiere, cioplire, fnsonare, pictat cu pcrtSula
Descriere: !coana o reprezintă pe Maica Domnului (de tip
Hodighitria - CIU!tuitoarea) cu pruncul Iisus prezentat in calitate
de Emanuel. adult Este infllt.î.şatll frontal, cu Iisus pe bra1u1 stâng şi
cu mâna dreaplll arlitând spre El, iar Iisus cu mâna dreaptă
binecuvânteazll şi cu stânga ~ne un glob, simboliz.'lnd
Atotputernicia Sa. ChipLuile sunt încadrate de aureole. in partea
superioară sunt prczentali Arh. Mill3il şi Gavril aşe.tali pe nori.
Veşmintele Maicii DollUlului se compun din dou.'\ piese: o cl'hnaş.1
vcrdc-incl1is, ornamentata cu rozete punctiforme, ocru şi alb. Peste
c:'lmaşll are mantiolpelerina acoperind şi capul (conform
vestimenta!iei evreieşti) cu rnargini delimitate de o bandă
punctJfonnll Pnlllcul are cămaşa tol verde-închis, iar pe deasupra o

Datare,
anul
rabricat.iei
(dupll caz)
(1.5)
::= 1834

1828

Observatii (documente de
antecedente, stare de
conservare, cantitate, date speciale
+ prezenta semn!lturilor,
referinlă

inscrip!ionănlor, mărcilor ş.a.)

(1.6)

Stare de conservare: Foarte bun.'\
Inscriptii:
.... - cu caractere
chirilice şi greceşti

Stare de conservare: MediocrA necesita cur.'ltrue şi mici
interveniii de restaurare.
Inscriptii:
Arh. Mihail ; Arh
Gavril ; Maria Nllscltoare de
Dumnezeu - cu caractere chirilice
şi greceşti

3

M.S. 9168,
Jcoanl pe
lemn

Autor: Zugrav,
Constantin
Atelier. rural
Zon!Vcentru:
Transilvania

4

M.S. 12354,
lcp!Uii pe
lemn

AteJjer. rural
Zonă/centru:

Moldova

1
' _'lmntic de culoare ocru-roşcat acoperind doar umărul ' :_ ţ Icoana
· - '1.
\re influen1e ale curentului bizantitL
)
··~
Dimensiuni: L=55 cm; LA=39,5 cm; î=3 cm
"Sf. Nicolae"
Materia.!: lemn de brad, culori de ap.'l (tempera), foilă de aur, verni -l/4
sec. Stare de conservare: Foarte bunll
Inscripţii: ..sr. Ntcolae" ; .,IC
TehnicA: tăiere, cioplire, fasonare, scobi re, desenat cu pensula,
XVlll
XC" ....... -cu caractere chirilice
pictat cu pensula, foită aplicata
Descriere: Icoana il prezinta pe Sf Nciolae aşezat pe un tron de
şi greceşti
aur, imbrllcnr in haine de arhiereu, cu aureolll intreruptA de
coroană. De o parte şi alta a au.reolei stau lisus şi Fecioara Maria
pe nori întreaga scenA este incadrata de un chenar despllrtţit de
icoanll prin culoare.. Chenarul este decorat cu vrej continuu cu
frunze. Pe hainA- flori mari albe; bricuri albe şi grena; figura cu
umbre.
Dimenslun1: L=64 cm; LA=43,7 cm; î=3,2 cm
,.Maica
4/4
cu Material: lemn, culori tempera, foitli de aur
sec. Stare de conservare: Relativ
Pruncul"
Tehnici: truere, cioplire, fasonare, pictat cu pensula, foi IA aplicata xvm
bunll- lipseşte foita de aur de pe
Descriere: Icoana o reprezinta pe Maica Domnului (de tip
aureole.
-=lnJcrippi:
",C XC" . cu
O~AN/-4 ~ odigh.itria • Căllluzitoarea) cu Pruncul. Înm!işată frontal, cu Jisus
~
şi greceşti
caractere
chirilice
~~~ratul
stâng
şi
cu
mâna
dreaptA
arlltând
spre
El.
lisus
prezentat
.
~~~late
de
Emanuel,
adult,
tine
in
stânga
Scriptura
şi
.!' C/1.\\~\'.~
~ 1<\\1'1\~\) ~h!PIJcuvântează cu dreapta. Chipurile sunt incadrate de aurcole.
...
~ca Domnului poartl maforion roşu, Crwnos drapat, deasupra
~-9,"
ui veşmânt de culoare verde. Hainele, M ornamente, au faldurl
( ...", 1\J_~
gate şi bricuri albe.
Dimensiuni: L=35 7 cm· LA=28 5 cm; i=2 S cm
"Soborul
Stare de conJervare: Mediocră18-18
Sf. Material: lemn, culori tempera
Mucenici"
Tehnici: tAiere, cioplire, fasonare, pictat cu pensula
fracturatA in ax vertical
Descriere: Ceata Mucenicilor este impllrţită in douA (patru pe
lnscrip~: ,.Soborul mai marilor
voievozi"; ,.Această sfântă icoanA
partea stângă, patru pe partea dreaptă). în panea superioarll se află
Mântuitorul Hristos, aşezat pe tron in ipostaza ,,Dreptul Judcclltor".
ce s-au zugrăvit acum din nou
Sub picioarele acestuia, intre cetele Mucenicilor se află patru
prin osârdia roabei lui Dumnezeu
ingeri, având inllltişate doar capetele incoron<'Jle. Mucenicii au
Mari~ sojia lui Ioan Pop(a) de
capetele inconjumte de aureolele lwnînoase. Ceata celor palru din
carele s-au şi plătit pentru a lor
stânga este a mucenicilor maniri militari (conform vestimentatici).
veşnică pomenire in biserica
Prio1ul dintre ei este Arh. Mihail care j.lne în milllll stângă un glob,
Răpciuni in anu 1848"; ,.mai JO
iar in mâna dreaptă o sabie. Hainele sunt cele militare, având pe
de lo(an) Zugravu" ; .,Sfânt, sf'ant,
umeri mantii purpurii. După chipuri sunt toti sfinti martiri tineri.
sfânt, domn (ul) Savaot" ; "Eu
Primul din ceata celor din dreapta, care este Arh. Gavril, tine in
sunt cel ce sunt" - cu cruactere
mâna dreaptll tot un glob, iar în JOâna stângă o floare. Capul
chirilice şi greceşti
Mântuitorului este inconjurat de nuceola de lumină, având
inscriplionatin greceşte ..Eu sunt cel ce sunt". Veşnuotele au două
piese: o cămaşa ocru-cărll.miziu şi o mantie, sprijinitll mai mult pe
umliruJ stâng, de culoare verde-inchis; el binecuvântea~ cu
ambele mâinj
Dimensiuni: L=75,5 cm; LA=54 5 cm; i=2,3 cm
"llunaveslire"
Material: lenm, culori tempera
1834
Sture de conservare: Foarte bună
Tehnicll: t.'llere, cioplire, fhsonnre. sculpmt pict;ll cu pensub
JnscripJii: ,.Bunaveslire "; ..A

.

s
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1

6

M.S. 12353,
Jcoanl pe
lemn

Autor.
Zugravu, Ioan
Atelier. rural
Zonllceutru:
Moldova

M.S.IU38,
Pomelnic

Autor:
Zugravu, Ioan

ctitoresc

7

M.S. 3090,
lcoanl pe
lemn

Atelier. rural
Z.Ooli/cc:ntru:
Moldova

Atelier. rural
Z.Onll/cc:n t ru:
Şcoala rusea.scli

J)cscriere: Pomelnic ct;toresc (tripuc) format dm ba/ ' două uşi,
in exterior scena ,,Bunavcstire": in st..'\nga est )i:l\1$31
Arh. G.1vril, iar in dreapta Fcc1oarn Mari.1 În panea supcrioar.'l
sunt scul plate două ro~te cu câte şase ralC in cerc in 1ntenor
pomclmcul ctitoresc a .,celor dmtfu care au agmtatu la facerea
Sfintei Bisenci dtn satul Răpciuru in aru1 de la llr 1773 nov 18,
fiindu domnullllrii Grigore Ghica Voievod" etc.
Dimensiuni: L"'53 cm, LA micll"'38,5 cm; LA cu uş1le
deschise74,5 cm: î=4,3 cm
"Maica
Material: lemn de brad, vopsele, ipsos
ÎndurerJ!Jb... Tehoicll: t4iere, cioplire, fasonare, pictat cu pensula pe un strat de
~~"N'~ ~~·psos aplicat pc supmfa\a lemnului
~
< escriue: în prim plan chipul Fecioarei Maria cu mâinile
preunale la piepL Faja tratata conven1ional, asemenea picturilor
;~9-\l ~~-cu pungi sub ochi, sprâncene duble, buze mici. Chipul
~
:cloa.rei este incadrat de aureota pe care sunt reprezentali
~-9'" ~Ul~ iorchini de struguri, pl1ru1 cllzându-i pe umeri. Veşmântul de
~ .... deasupra (maforionul) este decorat cu motive llomle (arabescuri)
executate cu multă migalll. în planul secund se vede Iisus răsfignit
pe cruce.
Dime_oJiuol: L=37 cm; LA=30 cm; i:o2 cm
- Material: lemn, gnwd de gips, culori tempera, foi Il! de aur
"Prhniear
Tehnici: t4iere, cioplire, fasonare, pictat cu pensula; foilll aplicată
Rlstignirea"
Descriere: Icoana este impâr!ită tn patru registre, iar tn mijloc,
intr-un spaliu cruciform, este infll\.işat Iisus rllstignit; de o parte şi
de alta a crucii- Fecioara Maria şi Ioan Botezlltorul. În col!ul din
stânga sus- Maica Domnului cu pruncul; la mijoc susDlliMC7.t:U-Talăl pe nori, binc:cuvântând; dreapta sus- Sf. Nicolae
care cu o mânli binecuvânteaza. iar cu cealaltll!ine Canea Sffintll;
stânga jos- Sf. Gheorghe, omorând balaurul; dreapta jos- SfDumitru. Denumirile sfi.Jllilor sunt scrise cu multe prescurtăn.
Dime_nsluoi: L..39 5 cm· LA- 32 5 cm· i• 2 cm
Material: lemn, grund, vopsele tempera
"Prhnicar,
Tebnicll: llliere, cioplire, fasonnre, pictat cu pensula
Rlstignirea"
Descriere: Scena iconograficll este compus.'l din patru registre
despărjite de o cruce cu bra!ele drepte. Pe aceastll cruce apare Iisus
rllstignit, deasupra lui, în nori, Dumnezeu-Tatăl cu bra!elc ridicate
spre cer. Cele patru registre repraintll urml!toarele scene; deasupra
sus Maica.cu Pruncul (Iisus cu chip de adult); stânga sus sr.
Nicolae în veşminte de arhiereu; dreapta jos Sf. Dumitru clllare,
stânga jos Sf. Gheorgbeclllarc. Elemente specifice; fonduri
bicolore la cele patru scene: roşu şi verde
Dimensiuni: L-41,5 cm; LA.,28 5 cm· î=2 5 cm
Mate_riaJ: Glajll (sticla tras.'! La mân.'l), lianli (clei de onse, ulei de
"Jisus Mare
in) ; solu~i de fixare (albuş de ou, otet, fiere de bou), rama . lemn
invltlUor"
de brad, cuie de fier, foiJII aplicat..'\.
Tebnicll: Pictură pc dosul sticlei in tehnica ..in otthnd.,". Contur

celor dintfti care :.... ~
facerea Sfintei B1serici O. ••
ru!pciuni in anii de la Hr 1n')
nov 1K, fiindu donmul jăn1
Grigore Ghica V01evod" - cu
caractere chinlice

).Jrezinlă

3/4
XIX

sec. Stare de coruervare: Bunl!
Inscriptii: cu caractere chirilice
şi greceşti

.,.,~~~\l

'

M.S. 12104,

lcoa.ol pe
lemn

1__,
9

AteJie_r. ruml
Z.Ooll/ce_n t ru:
Şcoala rusea.scli

M.S.10060,

Atcl ier: rural

Icoanl pe

Zooll/ce_nt ru:

lemn

Şcoala

ruseasca.

Dobrogea

10

M.S. 13646,

Jcoanl pe
sticll

Atelier. ruml
Zooll/ceolru:
N1cula

3/4
XIX

sec. Stare de coruervare: Bunl!
(vopseaua exfoliată)
loscripfil: -cu caractere chirilice
şi greceşti

1867

1n
XIX

Stare de conservare: BunA
lnscriptii: ..sr. Nicolae" ; .. sr
Gheorghe" , "IS ... " -cu caractere
chinlicc şi greceşti

sec. Stare de conservare:
Saustl!clltoare (col Iunie mfenoare
ale icoanei fracturate)
Jnscrit>Jii: "Eu suJll cel ce este" •

-=-

O~-"NI-1
q.;

f•

~ C"\\~

1J

stic.JI

Atelier: rural
Zonlllcentru:
Nieul a

M.S. 14066,

lcoanl pe

11

M.S. 11672,

Atelier: rural

Icoanl pe

Zonă/centru:

stidl

Nicula

1

13

M.S. 11671,

Atelier: rural

lcoanl pe
sticii

Zonă/centru:

Nacula

_: rc15 cu peni!a , pact.1t CII pesnula , foi li\ aplicat.." ; mrn.:
_";lpacul
·Jriginale din lenm de brad ; t.'liat, gdull, imbmarc cu _· ..; şi CII te
dm fier.
Descriere: Icoana il reprezintă pe Hnstos aşc1.at pe un tron,
binocuvilnlând CII milna dreaptli, aar in cea slilng.'ltintlnd
Evanghelia. Se evtdenliază wl desen precis. Degetele m..'iinii drepte
binocuvântează prin unirea degetului inelar CII cel rnarc,
simbolizând unirea în Hristos a celor doull naturi (divinli şi
um:mll); celelalte trei degete simbolizând Sfil.nlll Treime. Capul

CII caractere clunlie<..

..
~

....

~' riptia
inoonj"""
do ncel
'"""'"
'""'"•""'·
po """"""odlttio"
ofla
.,Eu sw1t
ce este".
Este invcşm!lnllll
mantie roşie,
CII

~j

\ilă ehi ton. în partea superioarll a icoanei decorul este format
; ~\~~"f\1. ·~ J'lori şi frunze stilizate. Tronul arhieresc este incadrat de o
~
~ dll de motive Oorale simple. Drapajul veşmântului este schi lat
<"-9
bricuri albe.
~u~ Dimensiuni:
L• 34 5cnr LA=28,5 crn· Î• l 5
Material: st.lclll (glajll), culori tempera, foit.1 de aur, leJTUt de fag
,.Luus Mare
Învlllllor"
Tehniell: Pictură pc dosul Sl.iclei în tehnica "1n oglindll", d~nat
CII pana de gAscll dup.'l izvod ; piCUII CII pensula, foilll aplicatll ;
rama: tăiat, cioplit. fasonat, imbinare CII pene şi etlk
Descriere: Iisus Pantocrator este prezentat bust, invcşmâotat intr-o
mantie purpurie CII puncte albe şi veni ; El binecuvânteazli CII
mâna dreapta, iar in mâna stâng;! (.ine Evanghelia deschisă. Chenar
din flori mari şi frunze; chenarulflorilor şi frunzelor trasat cu
pensula.
DimenJiunl: L.. 28catţ LA=24 c~ f•2
.,lisus
Mare MaterW: sticlll (glnjl\), culori tempera, foitll de aur, lemn de fag
Învilllltor"
Tehnici: Picturii pc dosul sticlei in tehnica .,in oglindli", desenat
CII pana de gâscll dup.'l izvod ; piCUit CII pensula, foi!ll aplicatll ;
rama: tăiat. cioplit, fasonat. tmbinare CII pene şi Cllie.
Descriere: Varianta reprezenlllrii iconogrn.fice a lui Hristos
Pantocrntor. Iisus prezentat bust are aureolll crucifonnă; in 1nâna
stânglitine Evanghelia, CII mâna dreapc.ll binecuvânteazâ, intr-un
gest aproape de rituViconogroflll catolicll. Pllrul, b;uba şi mustata
sunt colorate şi retmsate la firele de p~r. Chiton roşu peste o mantie
maro; ochii contura\i cu maro, fondul - foilll uurie. De o pa11e şi de
alta a aureolei - doi lujeri CII frunze roşii.
Dimelllliuni: L"' 24cm; LA=20 cm; l• 2
,.Maica
cu Material: Glnjll (sticllltras.'lla mânll), lianti (clei de oase, ulei de
Pruncul"
in); solutii de fL'W'C (albuş de ou, otet. fiere de bou), lemn de brad,
culori tempera.
Tehnici: Pictură în tempera., pe spatele sticlci iJI tehnica ,.in
oglindi!". Pictat CII pcniţa şi pcnsula ; t.'liat, cJopln, fasonat,
imbinnrc CII pene şi cuie din fier, vopsii.
Descriere: Icoana o rcprc-ant.'l pc Maicn Domnului - llodiglutna
(Călăuzltoarea) cu pmncul 1isus în brn!c Iisus sub infll!işarea lui
Emanuel (adult)

'h
XlX

4/4

XIX

sec. Stare de conservare:
Satisf3clltoare
"IC XC"
Inscriplii:
camctere chirilice

-

CII

sec. Stare de conservare:
Satisf3clltoare (fracturalll şi
resllluralll)
fnscriptu: "Eu sunt cel ce este" ;
NS XS ·CII caractere chirilice

:

4/.l

XJX

sec. Stare de conservare: Bu.nli
(spartll, restauratll)

Inscriptii:
"IC
caractere chirilice

XC"·

CII

- -

--

14

M.S. 14082,

lcoanll pe
stiei li

Alelier: rural
Zooll/centru:
Nicu la

- -

" Rllslignirea"

··=

; : (>.OMMv

/f

. ·' '

----

L; 28,5can, LA=23,5 cm, 1=2
,\'lalerinl: Glaj~ (sticlă trasă la mânâ). hanli (clct de O<"-~ • ulei de
m); solulit de fixare (albu~ de ou, OICt, fiere de bou). cu Ion
tempera, letrul de brod, fotlâ de aur.
Tebniclt: Picturll pe sp.'ltele suclci in tehn.tca .,in oglind!l" , pictat
cu penila şi pensula ; tălal, cioplit, fasonat, îmbin:lrc cu pene şt
CUie din fier, vopsit
Descriere: Centrul icoanei este ocupat de crucea pe care este
Oiruen~iunî:

... .

-.1; ·-

1/2

XIX

sec. Stare tie conservare:

Satis1'11clltoare (culoarea aJM
exfoliatll)
lnscriplji: "ltsus llnstos" , ..Eu
sunl cel ce sunt"- cu carnctere
chirilice

~~
"""- Celo "''"' b•>i< ''' auci; '" '""'""''" tril""'~
:a superioarll a crucii este incadmtll de un Lriunglu auriu. Pe

~ aurie cu bralele Lrilobate se afla o alta cruce roşie pe care
CABINET
MINISTRU,..e~ ~gnitlisus. Influenlă specificll crucift.xului. La ba7.a crucii
~ servă volute; patru stele incadreaL'\, in frotn.'\ drepttmghiulnrll,
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ea supcrioarll a crucii. Pamânlul este sugerat de semiccrcuri. În
"dreapta crucii Fecioara Mnria, iar in stânga Sf. Ioan Teologul. O
ghlrlandll de Oori stiliz.'lle separa câmpul în doull culori.
Dimensiuni: L= 34cm; LA=28 5 cm· J.. l 5 cm
Ja Malerin.l: Glaj11 (sticllllr.ISlla mână), lian~ (clei de oase, uJci de
2/4
in); sol ulii de fixare (alb~ de ou, o1e1, fiere de bou), culori
XlX
tempera, foitll de aur, lemn de bmd.
Tchoic:ll: Pic:turll pe spatele stic:lei in tehnica ,.in ogJindll" ; pictat
cu peni\a şi peosula ; llliat, cioplit, fasonat, îmbinare cu pene şi
cuie.
Descriere: Una dintre cele 12 mari sarbatori domneşti ale Bisericii
ortodoxe in amintirea zilei când Iisus Hristos lmpreunll cu apostolii
Petru, Iacob şi Ioan s-a schimbat la fală pe muntele Tabor in
prezenta celor 2 mari profeli vcterotestamentari Moise şi Ilie (6
august). Iisus este tnveşmânmt in haine ,.bogate", binecuvtlnlând cu
mâna stllngă, iar în dreapata având sulul cu profcliile scripturistice
veterocestamenta.rc rostite despre El de cei doi profcli - Moise şi
Ilie. El este incadrat într-o mandoh'l galben-aurie. La stânga şi
dreapta Sa, pe nori albi, se aJM dold personaje tinere (probabil
Moise şi Ilie). Întreaga secol! este susj.inul11 de volutele norilor. În
partea infcrioarll p:lmftntul este impodobit CU flori, fnlllZC Stih71lle
Lipsesc cei trei apostoli.
Dimeosluni: L= 29 3 cm; LA=24 c:m; Î=l 5
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