ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
ORDIN

nr.~ din /.lAI.

NAŢIONAL

2010

privind modificarea O.M.C.P.N. nr. 2560 din 04.10.2010

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea
nr.l82/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. ill din Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1236/06.07.2010 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. Il alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/201 O privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările
. .lterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN:

Art. I Începând cu data emiterii prezentului ordin, art. 1 din Ordinul Ministrului Culturii
şi

Patrimoniului Naţional nr. 2560 din 04.10.2010 privind clasarea în patrimoniul cultural
a 169 (o sută şaizeci şi nouă) bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică,
aflate în colecţiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, se modifică şi
va avea următorul conţinut:
, Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 169 (o sută şaizeci şi nouă)
bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, din care 130 (o sută treizeci) în
categoria juridică,. Tezaur" şi 39 (treizeci şi nouă) în categoria juridică ,.Fond", aflate în
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, prevăzute mAnexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin. "
naţional

•

Patrimoniu Cultural va lua lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Etnografic al Transilvaniei din ClujNapoca, în vederea punerii lui în

Art. II

Direcţia

cunoştinţă

ROMÂNIA
MlNISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
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Având în vedere Decretul Preşedintelui României m. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea
nr.l82/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap.Ill din Normele de clasarea bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului m. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1236/06.07.2010 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. Il alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN:

•

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 169 (o sută şaizeci şi nouă)
bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică, din care 130 (o sută treizeci) în
categoria juridică "Tezaur" şi 30 (treizeci) în categoria j uridică "Fond", aflate în
patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, prevăzute în Anexa
care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Etnografic al Transilvaniei din ClujNapoca, în vederea punerii lui în aplicare.
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Anexa

STANDARD

Autor(i). atelier,
marcA. şcoalA.
atribuire {după
caz)

Titlu sau
tema {daca
este cazul)

Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile
suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz)

{1,2)

(1,3)

(1,4)

Datare, anul

Observatii (documente

fabricaţiei

de referintA
antecedente, stare de
conservare. cantitate,
date speciale+pn:zenta
semnAturilor,
inscriplionlriloc,

(după

caz)

ml!rcilorş. a.)

1
{1 ,0)

(l.J)

(1.5)

(1 .6)

1

Bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografici clasate în categoria juridici Tezaur, ali te în patrimoniul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei

'

l\1:

Zonă /centru:
Centru ceramic
magbiar
Turda
(jud. Cluj)

Canceu
Nr. inv.

N. 6560
Atelier de

i

breaslă

Dimensiuni: H: 21,2 cm DB : 5,5 cm DG: 8.4 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lut, angobatli. decorat! cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smăltuită cu smalt plombifer, arsă încă o

A doua

dată .

jumătatea

Lut, angobă, colomnţi, smalt plombifer.
Descriere: Vas cu baza îngustă,joasli. corp piriform cu gât
evazat, buză rotundă, răsfrilntă. Toartă simplii. curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smălţui!. Decorul este organizat pe un
singur registru centrat. Registrul conţine pe partea centrală
un motiv floral compus din două flori rotunde
(reprezentative centrului) contura te cu mici linii paralele
crescătoare/descrescătoare. aşezate una deasupra celeilalte,
pe linia unui ax vertical, şi încadrat pe două laturi între
motive fitomorfe (două ramuri cu frunze aşezate simetric p<
cele două laturi ale motivului florat central). Registrul este
delimitat atât în partea superioară cât şi în cea inferioară de
linii circulare paralele. Cromatica vasului: motivele
fitomorfe şi flora te sunt executate cu albastru de cobalt şi
maro pe un fond alb.
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(1850 1900)
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Farfurie
Nr. inv. 1
N.2871

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Turda
(jud. Cluj)

Atelier de
breaslă

~

~3~

Farfurie

Zonă /centru:
Centru cemmic
maghiar

Nr. inv.
N. 2870

Turda
(jud. Cluj)
Atelier de
breaslă

1

1

•

Dimensiuni: H: 4,5 cm DB: 17,5 cm DG: 27,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este mode lată la roata olarului,
angobată, pictată cu cornul şi cu pensula, smălluită, arsă de
două ori.
Lut, angobă, coloran~. smalţ plombifer.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scund, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, răsfiântă Decorul este organizat
pe două registre: unul central şi unul de pe marginea vasului.
Decorul din partea interior-centrală a vasului este realizat
dintr-un motiv fitomorfşi !Iorai (format dintr-o ghirlandă cu
frunze, doi trandafiri şi o lalea stilizată), şi dintr-un motiv
avimorf(o pasăre). Decorul de pe marginea vasului constă
din patru motive fitomorfe asemănătoare (câte trei .frunze)
amplasate diametral opuse şi despilrţite între ele cu haşuri.
Registrele sunt delimitate între ele cu linii circulare,
concentrice şi pe margine cu linie ondulată. Cromatica
vasului: motivele fitomorfe, flora le şi avimorfe sunt
executate cu culoarea albastră, verde, galben şi maro pe un
fond alb.
Dimensiuni: H: 5 cm DB: 17,6 cm DG: 28 cm
Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, coloranţi, smalţ
plombifer.
Piesa este modelată la roata olarului, angobată, pictată cu
cornul şi cu pensula, smălţuită, arsă de două ori.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scund, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, răsfrântă. Decorul este organizat
pe două registre: unul central şi unul de pe marginea vasului .
Decorul din partea interior-centrală a vasului este realizat
dintr-un motiv fitomorfşi flora) (format dintr-o ghirlandă cu
frunze, doi trandafiri şi o lalea stilizată), şi dintr-un motiv
avimorf(o pasăre). Decorul de pe marginea vasului constă
din patru motive fitomorfe asemănătoare (câte trei frunze)
amplasate diametral opuse şi despărţite intre'ele cu haşuri.
Registrele sunt delimitate intre ele cu Hnii circulare,
concentrice şi pe margine cu linie ondulată. Cromatica
vasului: motivele fitomorfe, florale şi avimorfe sunt
executate cu culoarea albastră, verde, galben şi maro pe un
fond alb.
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Mijlocul
secolului al
XIX-lea
(18501860)
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/centru:

Canceu

Centru ceramic

Nr. inv.

maghiar
Turda
Gud. Cluj)

N . 2145

Atelier de
breaslă

Canceu
Nr. inv.
N. 2142

5,

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Turda
Gud. Cluj)

Atelier de
breaslă

•

Dimensiuni: H: 22,5 cm DB : 5,3 cm DG: 8 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lut, angobată, decomtă cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă , smălţui tii cu smalt plombifer, arsă încă o

Stare de
conservare: relativ

dată.

Lut, angobil, pigmenti, smalţ plombifer .
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp piriform cu gât
evazat, buză rotundă, răsfrânt!. Toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smăltuit Decorul este organizat pe un
singur registru ceotml. Registrul conţine pe partea centmlă
un motiv tloml compus din două flori rotunde
(reprezentative centrului) aşezate upa deasupra celeilalte,
legate între ele cu decor fonnat din linii paralele crescânde,
şi incadmt pe două laturi intre motive fitomorfe (ghirlandă d
frunze aşezată simetric pe cele două laturi ale motivului
tloml centml). Registrul este delimitat atât în partea
superioară, cât şi în cea inferioară de câte trei linii circulare
paralele. Datarea (1865) apare pe partea centmlă a vasului, in
motivul central flora!. Toarta vasului este decomtă cu trei
motive compuse din li oii duble încrucişate. Cromatica
vasului: motivele fitomorfe şi florale sunt executate cu
albastru de cobalt i verde e un fond alb.
Dimensiuni: H : 23,7 cm DB : 6 cm DG: 9,3 cm
Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, colomn~ . smalţ
plombifer.Piesa este modelată la roata olarului, angobată,
decoratii cu cornul şi cu pensula, arsă prin ardere oxidantă,
smăltuită cu smalţ plombifer, arsă încă o dată.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp piriform cu gât
evazat, buză rotundă, răsfrântă. Toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea ceotmlă a corpului.
Interior angobat şi smăltuit Decorul este organizat pe două
registre orizontale, unul pe corpul vasului, celălalt pe gâtui
vasului. Registrul de pe corp conţine pe partea centrală un
motiv flora! (o floare rotundă, speci fică centrului) încadmt
simetric pe două laturi între motive fitomorfe şi florale
(ghirlandă de frunze cu câte o floare la partea exterioară).
Decorul de e "tu! vasului con · e e artea centrală tot un

bună

1865
Datat 1865
Necesară

interven~e

de
restaurare.

A doua
jumătate

a
secolului
al XIX-lea
(1850 1900)

•
Zonă

/centru:

Centru ceramic

G-

maghiar
Turda
(jud. Cluj)

Farfurie
Nr. inv.
N. l698

Atelier de
breaslă

1

7.)

Farfurie

1

Nr. inv.
A. 2240

1

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Turda
(jud. Cluj)

Atelier de
breaslă

•

motiv flora( şi fitomorf, compus dintr-o floare rotundă
încadrată pe două părţi de două ghirlande cu frunze.
Registrele sunt delimitate atât în partea superioară, cât şi cea
inferioaril de linii circulare şi paralele. Cele două registre
sunt delimitate de câte două linii circulare paralele, având la
mijloc un decor haşurat Cromatica vasului: motivele florale
şi cele fitomorfe sunt executate cu albastru de cobalt şi verde
~un fond alb.
Dimensiuni: H: 5,5 cm DB: 18,5 cm DG: 29 cm
Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, coloran~. small
plombifer.
Piesa este modelată la roata olarului, angobată, pictată cu
cornul şi cu pensula. smăl!uit!, arsă de două '?fi.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scimd, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, rilsfrânt!. Decorul este organizat
pe două registre: unul central şi unul pe marginea vasului.
Decorul din partea interior-centrală a vasului este realizat
dintr-un motiv fitomorfşi flora! (format dintr-o ghirlandă cu
frunze, doi trandafiri şi o lalea stilizată), şi dintr-un motiv
avimorf (o pasăre). Decorul de pe marginea vasului constă
din patru motive fitomorfe asemănătoare (câte trei frunze)
amplasate diametral opus şi despă~te între ele cu haşuri .
Registrele sunt delimitate intre ele cu linii circulare,
concentrice şi pe margine cu linie ondulată. Cromatica
vasului: motivele fitomorfe, florale şi avimorfe sunt
executate cu culoarea albasttă, verde, galben şi maro pe un
fond alb.
Dimensiuni: H: 4,5 cm DB : 18 cm DG: 27 cm
Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, coloran~. smal1
plombifer.
Piesa este modelată la roata olarului, angobată, pictată cu
cornul şi cu pensula, smăl!uită, arsă de două ori.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scund, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, rilsfrântă. Decorul este organizat
pe două registre: unul central şi unul pe marginea vasului.
Decorul din partea interior-centrală a vasului este realizat
dintr-un motiv arhitectural (imaginea unui oraş) conturat cu
un motiv fitomorf şi Ooral(forrnat dintr-o ghirlandă cu

Prima
jumătate

a
secolului al
XIX-lea
(1800 1850)

Prima
jumătatea

secoluluj al
XIX-lea

(1800 1850)

Stare de
conservare: foarte
bună
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•
1

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Turda
Gud. Cluj)

Canceu

~.
Nr. inv .

N. 2144
Atelier de
breaslă

1

(b

Canceu
Nr. iov.
A 1805

Zonă /centru:

Centru ceramic
maghiar
Turda
Gud. Cluj)
1

1

•

frunze, două lalele). Decorul de pe marginea vasului constă
din trei motive tltomorl'e asemănlUoare (câte trei frunze)
alternând cu ornamente punctifom1e grupate neregulat.
Marginea vasului este decoratii cu linii circulare, concentrice
şi ondulate. Cromatica vasului : motivele fitomorl'e, florale şi
arhitecturale sunt executate cu culoarea albastră, verde,
J!.alben_li maro~un fond alb.
Dimensiuni: H : 22 cm DB: 5,3 cm DG: 8,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lu~ angobată, decorată cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ plombifer, arsă încă o
dată.Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp pirifonm cu
gât evazat, buză puţin ovală, răsfrântă . Toartă· simplă, curbă,
cu punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior aogobat şi smMtuit. Decorul este organizat pe un
singur registru central. Registrul conţine pe partea centrală

Stare de
conservare: bună

1868
Datat: 1868

un motiv flora) compus din două flori rotunde

(reprezentative centrului} aşezate una deasupra celeilalte,
legate între ele cu decor format din linii paralele
crescânde/descrescănde, şi încadrat pe două laturi între
motive fitomorl'e (ghirlandă de frunze aşezată simetric pe
cele două laturi ale motivului flora! central). Registrul este
delimitat atât în partea superioară, cât şi în cea inferioară cu
câte trei linii paralele. Dotarea (1868) apare pe partea
centrală a vasului, pe cele două laturi ale motivului central.
Toarta vasului este decorată cu trei motive compuse din linii
duble încrucişate. Cromatica vasului: motive fitomorl'e şi
ti orale executate cu albastru de cobalt şi galben pe fond alb.
Dimensiuni: H : 24 cm DB : 5,8 cm DG: 8,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lut, angobată, decoratii cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smăltuită cu smalţ plombifer, arsă încă o
dată .Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp pirifonm cu
gât evazat, buză rotundă, răsfrântă . Toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smăltuit Decorul este organizat pe un
singur registru central. Registrul conţine pe partea centrală
un motiv avimorl'_{_o pasăre} de asupra unui motiv titomorl'şi

V as restaurat

Stare de

1883

T
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~
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1

Atelier de
breaslă

1

..J.O.

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Turda
(jud. Cluj)

Canceu

Nr. inv.
A. 1804

Atelier de
breaslă

1

!';t)

Zonă /centru :

Canceu

Centru cerarnic

Nr. inv.
850

1

maghiar
Turda
(jud. Cluj)
Atelier de
breaslă

1

•

•

încadrat pe dou~ laturi între motive fitomorfe şi florale
{lăcrămioare). Toarta este decoratii cu puncte înşiruite.
Registrul este delimitat atât în partea superioară, cât şi în cea
inferioară cu câte trei linii paralele. Datarea (1 883) apare pe
partea central - superioară a vasului, deasupra motivului
central. Cromatica vasului: motivele fitomorfe, fi orale şi
avimorfe executate cu albastru de cobalt şi galben pe un fonc
alb.
Dimensiuni: H : 23 cm DB: 6 cm DG: 9,4 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată Ia roata olarului din
lut, angobată, decorată cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ plombifer, arsă încă o
dată .Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp piriform cu
gât evazat, buză puţin ovalii, răsfrântă. Toartă simplă, curbă,
cu punctele de inserţie Ia gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smălţuit Decorul este organizat pe un
singur registru central. Registrul con~ne pe partea centrală
un motiv zoomorf{un cerb) încadrat pe două laturi de motiv
fitomorfe. Registrul este delimitat atât în partea superioară,
cât şi în cea inferioară de câte trei linii paralele. Da tarea
{1883) apare pe partea centrală superioară al vasului,
deasupra motivului central. Decorul fitomorf apare şi pe
toarta vasului. Cromatica vasului: motivele fitomorfe şi
zoomorfe executate cu albastru de cobalt şi galben pe un
fond alb.
Dimensiuni: H : 22,3 cm DB : 5,5 cm DG: 8,4 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executatA la roata olarului din
lut, angobatii, decorată cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ plombifer, arsi! încă o
dată.Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp piriform cu
gât evazat, buză rotundă, răsfrântă. Toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smălţui!. Decorul este organizat pe un
singur registru central. Registrul conţine pe partea centrală
un motiv avimorf, o pasăre aşezată pe o ghirlandă de frunze
cu o floare rotundă (reprezentativă centrului). Pe partea
stângă a motivului central, in spatele motivului avimorf,
IIJlBre tot o_Bilirlandă de frunze cu o floare rotundă. Registrul

:
V as restaurat

Stare de
conservare: bun~
1883
Datat: 1883
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Zonă
Cană

mare

/centru:

Centru cerarnic

sAsesc

.../
Nr. inv.

Caţa

A. 2013

(jud. Braşov)
Atelier de
breaslă

•

este delimitat atât in partea superioarli, cât şi in cea inferioarl
cu câte două linii paralele. Datarea (1871) apare pe partea
central-superioară a vasului, lângă motivul central. Toarta
vasului este decorată cu linii mici paralele descrescânde, in
fonne de triunghi. Cromatica vasului: motivul avimorfşi
motivele 6tomorfe, florale sunt executate cu albastru de
cobai!J.i..&.albenjl_e fond alb.
Dimensiuni : H: 30,5 cm DB : 14 cm DG: 15 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lu~ angobată, decorată cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ plombifer, arsă încâ o
dată.Descriere: Vas cu corp piriform, cu gât scurt. evaza~
buză bilobată, răsfrânt!. Toartă simplă, curbă, cu punctele de
inserţie la gât şi la partea centrală a corpului. Decorul este
organizat pe două registre. Registrul inferior, mai ingust,
este decorat cu motivul tablei de şah, iar cel de deasupra,
principa~ cu motive florale pe partea centrală, compusă din
flori în fonnă de stea, încadrate într-o inimă inversată. Pe
cele două laturi ale motivului central apar alte motive florale
(lalele) pe un fond punctat Gâtui scurt al vasului este decora
cu o linie ondu1ată cuprinsă Intre două linii simple. Datarea
vasului apare sub registrul inferior, pe partea centrală a
vasului. Cromatica vasului : motive executate cu albastru de
cobalt pe un fond alb. Toarta vasului este decorată cu o

1777

Stare de
conservare: foarte
bună

Datat: 1777

L&.hirlandă .

Zonă
Cană

/centru:

Centru ceramic
săsesc
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Drăuşeni

Nr. inv.

(jud. Braşov)

A 1992

Atelier de
breaslă

1

Dimensiuni: H : 3 1 cm DB: 13,5 cm DG: 1 1 cm
Materiale şi tehnologii : Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, angobată, decorată cu pensula şi cu cornul,
arsă prin ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ plombifer, ars a
doua oară ..Descriere: Vas cu bază lată. scurtli, 'cu fonnă
ovoidală. Gât scurt. buză dreaptă, gură rotundă. Toartă
canelată, curbă, cu capăt răsucit, cu punctele de inserţje la
gât şi la partea centrală a corpului. Decoratia este organizată
pe cinci registre inegale. Primul, cel de la bază, este compus
din motivul tablei de şah şi dintr-un motiv flora! compus din
lalele. Al doilea registru, cel central, mai mare, este compus
din trei motive de bază, asemănătoare între ele, fonnat din
trei lalele..2<'_mind din ~i tulpină, lăcrămioare_şi alte

Stare de
1805

conserv

~

{f~
o

o

':!1

.~ V

-~

•

1

1

~

Zonă /centru:
Centru ceramic
maghiar
Ghindari
(jud . Mureş)

Canceu
Nr. inv.

1

A. 2221

Atelier rural
1

1

•

motive Oorale. Cele trei motive de bază fiind despărţite între
ele cu lalele şi forme de decoraţie din linii şi puncte. Tot in
acest registru figurenză şi datarea vasului. Al treilea registru,
cel de sub gât, repetă aceleaşi motive decorative întâlnite in
primul registru. Al patrulea registru, cel de pe gât, este
decorat cu motive Oorale (lalele). Al cincilea registru, cel de
pe buză, conţine motive compuse din puncte şi linii.
Decoraţia Ooralll apare şi pe toartă. Cromatica vasului :
decoraţiile în culoarea albastră de cobalt sunt realizate pe un
fond de culoare albă.
Dimensiuni: H: 21 cm DB: 6,9 cm DG: 9 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată la roata olarului din
lut, angobată, decorat! cu cornul şi cu pensula, arsă prin
ardere oxidantă, smălţui tii cu smalţ plombifer, arsă încă o
dată.

1838

Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp piriform cu gât
evazat, buză rotundă, răsfrânt!. Toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Interior angobat şi smălţui! parţial. Decorul este organizat pe
două registre inegale. Primul registru, situat pe gâtui vasului,
conţine datarea vasului pe partea centrală, pe cele două laturi
decoraţii din linii mici paralele crescânde, în formă de
triunghi. Al doilea registru, mai mare, situat pe partea
centrală a vasului conţine decor in formă de cercuri înşiruite,
sub acesta se află trei motive flora le, despărţite cu motiv de
gratii în linii transversale. Registrele sun delimitate între ele
cu câte o linie simplă. Cromatica: fond alb, decor verde,

Stare de
conservare: bună
Data!: 1838

maro.:a_ălbui.
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Ploscă

Zonă

/centru:

Centru ceramic

Nr. inv.
A. 2330

1

ha ban
de Jos
(jud. Alba)

Vinţu

Haushaben

Dimensiuni : H : 25cm DB: Il ,5 cm DG: 3,3 tm
Materiale şi tehnologii : Piesa este executată din lut, modelată
la roata olarului, smălţuită cu smalţ de cositor, ardere
oxidantă, decorat! cu pensula şi cu cornul, ardere oxidantă .
Lut, pigmenţi, smalţ de cositor. Modelat la roată. smălţuit,
decorat cu pensula şi cu cornul, ardere oxidantă.
Descriere: Vas de formă discoidală, cu patru picioruşe scurte
la bază, de formă triunghiulară, cu gât scurt, profila!, rotund
şi cu buza dreaptă. Vasul dispune pe margini de patru torţi
mici, u'!&_hiularec.J)entru curea. Decorul piesei apare pe
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partea din fată, pe partea din spate şi pdlllt Decorul din
partea din fată şi din spate este structurat pe trei registre în 1
formă de trei cercuri concentrice. Registrele sunt decorate cu
motive flomle (lalele stilizate) de fonnă circulară. Primul
registru din partea din fată, cel central, cuprinde şi datarea
vasului - 1780, iar primul registru din spate cuprinde un

16.

Farfurie

Zonă

/centru:

Centru ceramic

Nr. inv.

A. 2298

ha ban
Vinţude

Jos
(jud. Alba)

decor cu motiv arhitectural (turn şi case) şi litomorf (două
crengi cu frunze). Registrele sunt delimitate între ele de
cercuri concentrice de diferite grosimi. Gâtui vasului este
decorat cu cercuri concentrice de diferite culori şi grosimi.
Cromatica vasului: motivele sunt executate cu culoare
~benă verde albastru si maro încbispe un fond alb.
Dimensiuni : H: 6 cm DB: 1O cm DG: 30 cm
Materiale şi tebnologii: Piesă e><ecutală din lut, mode lată la
roata olarului, decoratl cu pensula şi cu cornul. arsă prin
ardere oxidanlă, smălţuită cu smal( de cositor.
Descriere: Vas oval cu baza îngustă, joasă, corp cu formă de
scoicli, canelată, evazală, cu buză ondulată, rlisfriintă .
Decorul este organizat pe cele 20 de caneluri şi pe partea
centrală al vasului. Decorul canelurilor repetă aceleaşi
motive fi orale decorative (lăcrămioare). Decorul central este
delimitat cu o linie circulară, decorul canelurilor sunt
delimitate cu linii de contur de pe marginile canelurilor.
Datarea (1710) apare în interiorul părţii centrale al vasului.
Cromatica vasului: motivele fitomorfe şi florale sunt
executate cu culoarea albastră de cobalt, galbenă şi maro pe 1
un fond alb.
Dimensiuni: H: 7 cm DB: Il cm DG: 27 cm ·
Materiale şi tehnologii· Piesă e><ecutată din lut, modelată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, smăl(uită cu smalţ de cositor.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scund, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, rlisfriintă. Decorul este organizat l
pe două registre: unul central şi unul de pe margmea vasului.
Decorul din partea interior-centrală a vasului este realizat
dintr-un motiv titomorfşi floral (format dintr-o ghirlandă cu
frunze şi o lalea stilizată). Decorul de pe marginea vasului
constă din trei motive fitomorfe (ghirlande cu frunze) si

Stare de
conservare: foarte
bunii
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Nr. inv.
A. 1566

Zonă /centru:
Centru cerarnic
ha ban
Vinţu de Jos
(jud. Alba)

Haushaben
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Farfurie
Nr. iov.

A. 2186

Zonă /centru:
Centru ceramic
ha ban
Vinţu de Jos
(jud. Alba)

Haushaben

l9.

Farfurie

Zonă

/centru:

Centru ceramic

Nr. iov.
A. 2131

ha ban
Vintu de Jos
(jud. Alba)
Haushaben

fi omle (flori cu forme de stea) asemănă.e între ele,
delimitate între ele cu linii ondula te des
cănde. Registrele
sunt delimitate între ele cu linii circulare şi concentrice.
Datarea (1664) apare în interiorul părţii centmle a vasului, pe
cele două părţi ale motivului central. Cromatica vasului:
motivele fitomorfe şi flomle sunt executate cu culoarea albă
lJ! maro~ un fond de albastru de cobalt.
Dimensiuni : H : 5 cm DB : 8,5 cm DG: 13,8 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ de cositor.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp scund, cu formă
plată, cu buză lată, rotundă, msfrântă. Decorul apare doar pe
marginea vasului . Decorul de pe marginea vasului

1

Stare de
conservare: bună

1744
1

constă

dintr-un singur motiv fitomorf(două crengi cu frunze în
formă încrucişată). Datarea (1744) apare pe marginea
vasului, între crengile decorative. Cromatica vasului:
motivele fitomorfe sunt executate cu culoarea verde deschisă
şi maro, pe un fond alb.
Dimensiuni: H: 7 cm DB : 9,7 cm DG: 23,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, smăltuită cu smalt de cositor.
Descriere: Vas cu baza îngustă, joasă, corp cu formă de
scoică, canelată, evazati, cu buză ondulat!, răsfrântă.
Decorul este organizat pe cele 20 de caneluri şi pe partea
centmlă a vasului. Decorul din partea interior:centrală a
vasului constă dintr-un motiv fitomorf (arborele vieţii) cu
frunzişul organizat simetric fală de un ax centml (trunchiul).
Decorul canelurilor repetă aceleaşi motive florale decomtive
(lăcrămioare). Decorul central este delimitat cu o linie
circulară,

'

1
Stare de
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decorul canelurilor sunt delimitate cu linii de

contur de pe marginile canelurilor. Datarea (1706) apare în
interiorul părţii centrale a vasului, pe cele două părţi al
motivului central. Cromatica vasului: motivele fitomorfe şi
flora le sunt executate cu culoarea albastm de cobalt, galbenă ,
verde deschi~ maro pe un fond alb.
Dimensiuni: H: 14,4 cm DB : 9,5 cm DG: 8,3 cm

Datat: 1744
Necesar intervenţie
de restaurare
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Zonă

/centru:

Centru ceramic

\

)

Nr. inv.
A. 2433

ha ban
Vinţu de Jos
(jud. Alba)
Haushaben
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Materiale şi tehnologii: Piesă executa: « lut, modelată la
roata olarului, decomtă cu pensula, arsă in ardere oxidantă,
smălţuită cu smalţ de cositor.
Descriere: Vas cu bază lată, scurtă şi rotundă, cu corp sferic
canelat vertical (12 caneluri), îngusta! la gât, cu gâtui scurt şi
drept, cu buza dreaptă, puţin evazată, toartă simplă, curbă, cu
punctele de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului.
Baza vasului este cuprinsă in

verigă

1

Datat: 1659

din cositor. Decorul este

organizat pe un singur registru. orizontal. cu motive

1~

Canceu

Nr. inv.
A. 2425

Zonă /centru:
Centru cemmic
haban
Vinţu de Jos
(jud. Alba)

Haushaben

Stare de
conservare: bună

!659

fitomorfe în partea centrală, frontală (o ghirlandă cu flori de
lalele, flori cu trei petale, frunze). Registrul este delimitat de
câte două linii paralele orizontale pe partea superioară, sub
gât şi în partea inferioară, sub partea centrală a vasului.
Inscripţia şi datarea vasului - ,,ETZECIDELL: ESCHELL
BECK: 1659" apare sub gâtui vasului. Toarta piesei prezintă
două orificii mici, urmele unui capac de cositor fixat cândva
pe toartă. Cromatica vasului: decor executat cu culoarea albă
~un fond albastru de cobalt
Dimensiuni: H: 12,6 cm DB : 7,4 cru DO: 8,5 cm
Materiale şi tehnologii : Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decorată cu pensula, decor marmorat, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ de cositor. Ţâlâna
capacului este realizată din cositor, executat în centre
specializate.
Descriere: Vas cu bază lată, scurtă şi rotundă, cu corp sferic
canelat (6 caneluri), îngusta! la gât, cu gâtui scurt şi evazat,
cu buza răsfrântă, rotundă. Toartă simplă, curbă, cu punctele
de inserţie la gât şi la partea centrală a corpului. Din capacul
basculant din cositor cu tâlână, a rămas doar tâ!ân• fixată pe
toartă . Baza vasului este cuprinsă în verigă de cositor.
Decomţia este marmorată. Cromatica vasului : decomţia
marmomtă cu culoarea albastră este realizată pe un fond gri-

1

Primul sfe(t
al sec.
XVIII
1711-1731

albăstrui .
Cană

~

Nr. inv.
A2319

Zonă

/centru:
Centru cemmic
habao
Vinţu de Jos

Dimensiuni: H: 12 cm DB: 5 cm DG: 7,3 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lut, mode lată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidaotă, smălţuită cu smalţ de cositor.
Descriere: Vas cu perete dublu, cu bază îngustă, scurtă_li

Inscrippe: text:
,,ETZECHfELL:
ESCHELL BECK:
1659"
(limba germană)

Stare de
conservare: bună
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rotundă, cu corp sferic canelat vertica~ele), îngustat la
gât, cu gâtui scurt şi drept, cu buza dr
putin evazată,
toartă simplă, curbă. cu punctele de inserţie la gât şi la partea
centrală a corpului. Decomţia este organizată pe un singur

Datat: 1679

1

registru, orizonta~ cu motive fitomorfe in partea centrală.
frontală~ ghirlandă cu flori de lalele, flori cu trei petale,
frunze). partea dreaptă şi în stânga motivului floml central

23 )

Canceu cu
capac
Nr. inv.
A. 2318

Zonă /centru:
Centru cemmic
ha ban
Vini!J de Jos
(jud. Alba)

Haushaben
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Canceu cu
capac

Nr. inv.
A. 2316

Zonă /centru:
Centru ceramic
ha ban
Vintu de Jos
_(i_ud. Alb~

apare câte un trandafir. Pe partea stângâ a vasJ:IIui, înspre
toartă, apare da tarea vasului. Pe gât, de jur-împrejur, apare
inscriptia vasului. Registrul este delimitat de câte o linie
orizontală, pe partea superioară, sub gât, şi în partea
inferioară, sub partea centrală a vasului. Deasupra liniei
inferioare apar decomţii din linii mici verticale, paralele, în
fonne crescătoare şi descrescătoare. Cromatica vasului :
decor realizat cu culoarea al bastră, gal benă, verde deschis şi
maro pe un fond alb.
Dimensiuni: H: 18 cm DB: 9 cm DG: 7,5 cm
Materiale şi tehnologii : Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decomtă cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, cu smalt de cositor. Capacul este realizat din
cositor, executat în centre specializate.
Descriere: Vas cu bază lată, scurtă şi rotundă, cu corp sferic,
îngusta! la gât, cu gâtui scurt şi drept, cu buza dreaptă, toartă
simplă, curbă, cu punctele de insertie la gât şi la partea
centrală a corpului, cu capac basculant din cositor cu tâtână
fixată în toartă. Capacul este datat: 1717. Decomţia este
organizată pe două registre orizontale, cel superior conţine
da tarea vasului (1 634), cifrele fiind delimitate între ele cu
linii pamlele orizontale, cel inferior conţine o decomţie cu
motive fitomorfe (o ghirlandă cu flori de lalele şi frunze).
Cromatica vasului: decoraţii executate cu culoarea albastră,
galbenă, verde deschis_li maro sun~ un fond alb.
Dimensiuni: H: 17 cm DB: 9 cm DG: 9 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decomtă cu pen.sula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, cu smalţ de cositor. Capacul este realizat din
cositor. executat în centre specializate.
Descriere: Vas cu bază 1~ scurtă_li rotundă cu corpul
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conservare: foarte
bună
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Vas pentru
ghimbir
Nr. inv.
A. 2314

Zonă

/centru:
Centru ceramic
ha ban
Vinţu de Jos
Gud. Alba)
Haushaben
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Canceu

Nr. inv.
A. 2309

Zonă

/centru:
Centru ceramic
ha ban
Vinţu de Jos

•

sferic în gustat la gât, cu gâtui scurt şi d.
cu buza dreaptă,
toartă simplă, curbă, cu punctele de inse e la gât şi la partea
centrală a corpului, cu capac basculant din cositor cu ţâtână
fixată în toartă. Atât baza, cât şi buza vasului sunt cuprinse în
câte o verigă din cositor. Decora~a este organizată pe un
singur registru, orizontal, cu o decoraţie cu motive fitomorfe
în partea centrală (o ghirlandă cu flori de lalele şi rodii).
Registrul este delimitat de câte două linii para'lele orizontale
pe partea superioară, sub gât, şi în partea inferioară, sub
partea centrală a vasului. Datarea vasului apare pe partea din
spate a decoraţiei, pe două laturi. Cromatica vasului :
decoraţiile sunt executate cu culoarea albastră, galbenă,
verde deschis şi maro pe un fond alb.
Dimensiuni : H: 20 cm DB: 10,8 cm DG: 10,8 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lu~ modelată la
roata olarului, decorată cu peosula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ de cositor. Gura îngustă,
cu filet; profilat este realizată din cositor, executat în centre
specializate.
Descriere: Vas cu formă de prismă, dreptunghiulară, cu patru
feţe. Gât scurt, puţin evazat la bază. Gură îngustă, cu filet;
profila!, realizat din cositor. Decora~a este realizată pe câte
un registru, pe fiecare din cele patru feţe. Decoraţiile celor
patru feţe sunt de diferite feluri, dar asemănătoare între ele
pe feţele opuse. Pe două fete vasul are decoraţii mai ample,
cu motiwl viţei de vie , dispus pe un ax central, in fom1ă de
ghirlandă. Pe celelalte feţe, opuse, apare câte o decoraţie
Il orală (lalea stilizată). Decora~ile sunt delimitate cu câte
două linii paralele, situate pe partea superioară şi cea
inferioară a feţelor. Da tarea vasului apare pe fata superioară
a vasului, cifrele fiind aşezate la cele patru colţuri ale feţei.
Cromatica vasului : decoraţiile sunt realizate cu culoarea
maro, verde, galben şi alb pe un fon albastru de cobalt.
Dimensiuni: H: 21,2 cm DB: t0,4 cm DG: 7,3 cm ~
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roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul,
ardere ox.idantă, smălţuită cu smalţ de cositor. Ca
realizat din cositor, executat în centre specializate.
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A. 1586
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Canceu
Nr. inv.
A. 1539

Zonă /centru:
Centru ceramic
ha ban
Vinţu de Jos
Gud. Alba)

•

1
Descriere: Vas cu baza lată, scurtă şi.~~~· cu corp
piriform, cu gâtui lung şi evazat la buză, cu baza rotundă,
pu~n lăsfrântă. Toartă simplă, curbă, cu punctele de insertie
la partea superioară a gâtului şi la partea centrală a corpului .
Vasul are un capac basculant din cositor cu !âfână fiXată în
toartă. Capacul este datat 1713. Decoraţia este organizată pe
un singur registru, orizontal, cu o decoraţie cu motive
fitomorfe în partea centrală, frontală (o ghirlandă cu flori de
lalele, frunze, în centrul decorţiei florale un ornament
asemănător cu floarea soarelui). Decora~ile frontale sunt
conturate. Registrul este delimitat de câte două Hnii paralele
orizontale pe partea superioară a gâtului şi în partea
inferioară, sub partea centrală a vasului. Datarea vasului
apare pe partea inferioară, pe cele două părţi ale to$i.
Cromatica vasului: decoraţiile de culoarea albastru de cobalt,
galben, verde deschis şi maro sunt executate pe un fond alb
cu reflexe roz.
Dimensiuni: H: 11,8 cm DB: 7,6 cm DG: 7,6 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din luţ modelată la
roata olan1lui, decorată cu peusula, cu decom~a marmorată,
arsă prin ardere oxidantă . smălţuită cu smalţ de cositor.
Capacul este realizat din cositor. executat în centre
specializate..
Descriere: Vas cu bază lată, scurtă şi rotundă, cu corp sferic
canelat în diagonală, îngustat la gâţ cu gâtui scurt şi drept,
cu baza dreaptă, rotundă, puţin evazată. Toartă simplă, curbă,
cu punctele de inse$e la gât şi la partea centrală a corpului.
Vasul are un capac basculant din cositor cu ţâţână fixată în
toartă. Decoraţia este marmorată. Cromatica vasului:
decoraţia marmorată cu culoarea maro este realizată pe
fondul alb-gălbui . Datarea, împreună cu căteva motive
fi orale, ll_llBfe.Jl<'_capacul vasului.
Dimensiuni : H: 19,1 cm DB : 8 cm DG: 1O cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lut, modelată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, smălţuită cu smalţ de cositor.
Descriere: Vas cu bază lată, scurtă şi rotundă, cu corp
1 piriform cu~tullUJ]gşi evazatla buză cu buza bilo~
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puţin răsfrântă, toartă simplă, curbă, cu ! lctele de ioserţie
la partea superioară a gâtului şi la partea ntrală a corpului.
Decoraţia este organizată pe trei registre orizontale inegale.
Registrul din mijloc este compus din decoraţii cu motive
fitomorfe în partea centrală, frontală (o ghirlandă cu flori de
garoafe şi flori mărunte stilizate, având forme de stele).
Celelalte registre, mai înguste, la gâtui şi la baza vasului,
sunt decora te cu cercuri mici în forme de triunghi, aşezate

unul

lângă celălalt.

Data!: 1716
Necesar intervenţie
de restaurare

Registrul este delimitat de câte două linii

paralele orizontale pe partea superioară a gâtului, şi în partea
inferioară,

29.
Halbfi

Zonă

/centru:

Centru ceramic

Nr. inv.
A_

1517

baban
Vintu de Jos
Gud. Alba)
Haushaben

sub partea centrală al vasului. Datarea vasului
apare pe partea inferioară, pe cele două părţi ale torţii.
Cromatica vasului: motive executate cu culoarea albă şi
_B!~Ibenă~ un fond albastru de cobalt.
Dimensiuni : H: 22 cm DB: 8,5 cm DG: 11,4 cm
Materiale şi tehnologii: Piesă executată din lu~ modelată la
roata olarului, decorată cu pensula şi cu cornul, arsă prin
ardere oxidantă, srnălţuită cu smal! de cositor. Capacul este

l
1651

Stare de
conservare:foarte

realîzat din cositor. executat în centre specializate.

Descriere: Vas cu bază lată, scurtă, de formă rotundă, cu
corpul înalt, de formă cilindricâ evazată în partea inferioară.
Toartă simplă, curbă, cu punctele de inserţie la gură şi la
partea centrală a corpului, cu capac basculant din cositor, cu
ţâţână fixată în toartă. Atât baza, cât şi gura vasului sunt
cuprinse în câte o verigă din cositor. Decoratia este
organizată pe două registre orizontale inegale. Registrul
superior conţine datarea vasului, localizată în partea
superioară a decoraţiei centrale şi un motiv flora! (lalea şi
flori albe mari cu interior galben) sub forma unui ax central
şi câte două ramuri laterale suprapuse cu aceleaşi motive.
Registrul inferior, mai îngust, este decorat cu un şir de
frunze. Registrele sunt delimitate între ele cu linii paralele de
diferite grosi mi. Cromatica vasului: motive executate cu
culoarea albă, galbenă, verde deschis şi maro pe un fond
albastru de cobalt.
Dimensiuni: H: 6 cm DB: 17,5 cm DG: 31,5 cm
Materiale şi tehnologii: Lu~ angobă, coloranţi, smalt
1 plombifer. Modelat la roată aogobat, pictat cu cornul şi cu

bună

Datat: 1651
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Nr. inv.
A. 1757

Zonă /centru:
Znlău
(jud. Sălnj)

Atelier de
breaslă

•

pensula, ardere oxidantă, smălţuire, a •
ardere.
Descriere: Piesa are COIJl tronconic şi
lată, răsfrântă.
Decorul este realizat pe două registre, cu cornul şi cu
pensula, în interiorul piesei angobate cu alb. Decorul central
constă dintr-un motiv 11oral: buchet cu două 11ori cu câte
patru petale, ramuri şi cu cele trei frunze alungite şi lipite,

Canceu

Zonă

/centru:

Znlău

31.

Nr. iov.
N. 2131

(jud. Sălaj)
Atelier de
breaslă

32.

Canceu

Zonă

/centru:

Zalău

/

Nr. inv.
N. 2719

(Jud. Sălaj)
Atelier de
breaslă

caracteristice centrului. Pe buza piesei - decor geometric,
zig-zag de culoare brună ce separll suprafete punclllte cu
albastru .
Dimensiuni: H:l6,5 cm DB : 6 cm DG: 5,3 cm
Materiale şi tehnologii : Lut, angobă, coloran~, smalţ
plombifer. Modelat la roată, angobat, pictat cu cornul şi cu
pensula, ardere mcidantă, smălţuire, a doua ardere.
Descriere: Canceu tip bocal, cu COIJl piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. In partea opus~ torţii
apare un motiv flora! central (buchet de 11ori cu două flori
rotunde şi cu cele trei frunze alungite şi lipite, caracteristice
centrului), flancate de două mici motive fitomorfe. Decorul
este încadrat sus şi jos de dungi albastre şi brune. Pe toartă h~uri orizontale brune, caracteristice centrului.
Dimensiuni: H:23,8 cm DB : 6,4 cm DG: 8/8,4 cm
Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, coloran~, smalţ
plombifer. Modelat la roată, angobat, pictat cu cornul şi cu
pensula, ardere O><idantă, smălţuire, a doua ardere.
Descriere: Canceu tip bocal, cu COIJl piriform, cu gât inalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub gură şi deasupra
bazei apare câte o dungă circulară albastră, pe toartă - haşuri
orizontale brune. caracteristice centrului. Pe fond alb,
executat cu cornul şi cu pensula, apare un decor central : un

~

Zonă

Farfurie
Nr. inv.
8578

/centru:

Znlău

(Jud. Sălnj)
Atelier de
breaslă

buchet de flori, cu cele două sau trei frunze alungite şi lipite,
caracteristice centrului.
Dimensiuni: H: 6cm DB : 16,7cm DG: 30,6cm
Materiale şi tehnologii : Lut, angobă, colora~~. smalt
plombifer. Piesa este modelată la roata olarului, angobată,
pictată cu cornul şi cu pensula, smălţuită, arsă de două ori.
Descriere: Piesa are COIJl tronconic şi buză lată, răsfrântă.
Decorul este realizat pe două registre, pictat cu cornul şi cu
pensula, in interiorul piesei angobate cu alb. Decorul central

jum~tate

a

secolului ~1
XIX-lea,
începutul[
secolului
XX-lea
(1850 - ,
1910)

A

doua~

conservare: foarte
bună

Stare de
conservare: bună

jumătate

secolului 1
XIX-lea,
începutul
secolului
XX-lea
(1850 1910)

Adou~J

jumătate

secolului a)
XIX-lea,
începutut 1
secolului al
XX-lea
(1850 1910)

A doua
jumăllltea

secolului a
XIX-lea,
începutul

Stare de
conservare: bun~
Vas restaurat
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Farfurie

Nr. inv.
8577

Zonă /centru:
Znlău
(Jud. Sălaj)

Atelier de
breaslă

constă dintr-un motiv flora! : floare cu .
III rotundă, cu
multe petale. La baza tulpinii şi deasupra corolei apar frunze

triple, alungite, caracteristice centrului. Pe buza pieseidecor amplasat în table, conţinând triunghiuri (unele
punctate, altele umplute) opuse la vârf, în două poziţii ce
alternează, despărlite cu câte trei dungi verticale. Cromatica:
albastru, verde, nuan_ţe de brun pe fond alb.
Dimensiuni: H: 5,5crn DB: 16 cm DG: 26 cm
Materiale şi tehnologii: Lu~ angobă, coloranţi, smalţ
plombifer. Piesa este modelată la roata olarului, angobată,
pictată cu cornul şi cu pensula, srnăl(uită, arsă de două ori.
Descriere: Piesa are corp tronconic şi buză lată, răsfrântă .
Decorul este realizat pe două registre, cu cornul şi cu
pensula, în interiorul piesei angobate cu alb. Decorul central
constă dintr-un motiv avimorf, încadrat de două motive
florale. Muchia interioară a piesei serveşte ca axă unei

~.J

Ploscă

Nr. inv.
A. 2573

Zonă

/centru:
Zalliu
(Jud. Sălaj)
Atelier de
breaslă

ghirlande fitomorfe ce include patru corole diametral opuse.
Cromatica: albastru verde brun pe fond alb.
Dimensiuni: H:20,3 cm G: 4 cm DG: 2,2cm
Materiale şi tehnologii: Luţ angobă, coloranţi naturali, smalţ
plombifer. Modelată la roată, angobată, pictată cu cornul şi
cu pensula, smălluită, arsă de două ori.
Descriere: Piesă cu corp inelar, cu gât profilaţ cu gât şi gură
îngustă. Pe cant are două torţi superioare pentru curea, în
partea opusă gurii patru picioruşe. Ornamentul este dispus
pe ambele feţe, delimitat prin cercuri concentrice, cu decor
geometric: linie în val, flancată de puncte. Pe cani sunt
dispuse başuri, cu altemanlă de culori, pe gât dungi circulare
de diferite culori. De torţi este legat un şnur terminat cu

1

secolului al
XX-lea
(18501910)

Adou~!

jumătate

secolului J1
XIX-lea,

f-

(~6

Ploscă

Zonă /centru:
Zalău

Nr. inv.

(Jud. Sălaj)
Atelier de

N. 7034

breaslă

bună

începutu

secolului al
XX-lea
(1850 1910)

A doua
jumătate

Stare de
conservare: foarte

sec. XIX
{1850 1900)

bună

1

ciucuri.
Dimensiuni: H:26,5 cm D corp: 21,5 cm DG: 2,5cm
G: 8,5 cm
Materiale şi tehnologii : Lu~ angobă, coloranţi naturali, smalţ
plombifer. Modelată la roată, angobată, pictată cu cornul şi
cu pensula, smălţuită, ars de două ori.
Descriere: Piesă cu corp discoidal, cu gât profila! şi gură
îngustă. Pe cani are două torţi superioare pentru curea, iar în
LJ.>.artea OJlUSă_B!Jri~tru picioruşe. Bilateral, în medalioane

Stare de
conservare: foarte

A doua
a
sec. XIX,
începutul
sec. XX
Jl850-

jumătate

~m~
~

~

::0

c:

1

•

-~

1

•
Ulcior

0

Zonă

/centru:

Zalău

Nr. inv.
A. l754

(Jud. Sălaj)
Atelier de
breaslă

Cană

Zonă

/centru:

Zalău

-

~~

Nr. inv.
2607

(Jud. Sălaj)
Atelier de
breaslă

centrnle delimitate prin cercuri concen.
apare un motiv
flora! (o floare rotundă cu multe petale , bază şi deasupra
florii- motivul fitomorf caracteristic centrului: trei frunze
alungite, lipite una de cealaltă. Pe cant este dispusă o reţea d
haşuri, pe gât dungi circulare de diferite culori.
Dimensiuni: H: 26 cm DB: 10,3 cm DG: 3,5 cm
Materiale şi tehnologii : Lu~ angobă, coloranţi, smalţ
plombifer. Modelat la roată, angoba~ pictat cu cornul şi cu
pensula, smălţuire, ardere oxidantli.
Descriere: Piesă cu corp ovoidal, cu gât profilat la nivelul
torţii laterale, cu gât îngust, cu buză răsfrântă, cu cioc.
Centrnl, pe partea opusă torţii apare un motiv fitomorf (grup
de frunze de direrite dimensiuni şi culori). Deasupra
acestuia apare anul confecţionării: ,.1869". Bilateral, în
medalioane centrnle, apare un motiv flora! (buchet cu două
flori şi frunze de mărimi crescinde). La buză, pe gât şi la
baza piesei apar dungi de diferite culori Pe toartă - haşuri
orizontale, camcteristice centrului.
Dimensiuni: H: 26 cm DB: 10,5 cm DG: 13,3/10,7 cm
Materiale şi tehnologii: Lu~ angobă, coloranţi, smalţ
plombifer. Modelat la roată, angobat, jirăvit cu cornul, vopsi
cu pensula, ardere ox.idantă, smălţuire, a doua ardere.
Descriere: Cană cu corp piriform modelat la roată, cu toartă
laterală şi gură bilobată, smălţuitli în interior şi exterior.
Decor flora] şi figurativ realizat cu cornul, dispus pe două
registre, încadrate între dungi de cea 1,5 cm, de culoare
albastră şi linii circulare de culoare brună. La baza piesei est
o dungă de culoare brună, pe toartă haşuri orizontale, decor

1910)

1
Stare de
conservare: foarte

1869

bună

Datat: 1869

1

1864

Stare de
conservare: bună
Vasr~

o~tl: ~~
~
~~
1,~ ~!!1

caracteristic centrului. Registru] principal con fine un decor

figurativ centrnl, reprezentând stema stilizată a Ungariei,
flancatli de motive fi orale: o margaretă şi un buchet compus
din două ramuri cu boboci şi frunze triple, mari,
caracteristice centrului. Registrul superior este format din
trei casete, cu câte un motiv flora] în mijloc, despărţite cu o
dungă verticală verde.
Dimensiuni : H : 31 ,2cm DB: 14,4cm DG: 12,6cm

•
•

~~

1

1

~

•
Vas de
breaslă

39.

Nr. inv.
567

~

Zonă/

centru:
Ocna Sibiului
(Jud . Sibiu)
Atelier de
breaslă

Vas de

40)

breaslă

Nr. inv.
A. l832

Zonă/

centru:
Centru ceramic
maghiarDej
(Jud. Cluj)
Atelier de
breaslă

:
1

Materiale şi tehnologii: Piesa este m~ la roata olarului,
angobată, sgratitată, cu decor aplicat, smăltuită cu un smalt
colorat, arsă de două ori.
Descriere: Cană mare cu corp sferic alungit spre bază, cu o
toartă dreaptă, cu gură rotundă, buză răsfrântă, cu cioc. Pe
jumătatea superioară a piesei este ctispus un ornament liniar
organizat pe trei registre. Registrul de jos conţine o friză in
relief compusă din cruci in X lipite, din text (Darotzi Janos

KESZULT VIZAKNĂN 1869 A F AZAKOS
MESTEREMBEREKSZĂMARA) şi din semicercuri
intersecta te, terminate în cruci drepte. În centrul registrului
principal există un decor aplicat: stema mare a Ungariei, cu
scutul simplificat, încadrată de motive flora le (buchete de
flori) şi scheomorfe (diferite tipuri de vase) sgrafitate, pe o
parte şi de o scenă de vânătoare sgratitată pe cealaltă parte.
Pe gâtui vasului două ghirlande de flori despărţite printr-un
şir de puncte. Pe toartă este o ghirlandă de flori, care
porneşte din buchetul plasat in cornul abundentei, situată la
baza toartei.
Dimensiuni: H : 38 cm DB: 19,5 cm DG: 20,5 cm
Materiale şi tehnologii : Lut, angobă, coloran(i, smalţ
plombifer colorat Modelat la roată, decor aplicat,
impresiune cu degetul, sgratitat, pictat cu cornul, ardere
oxidantă, smălţui re, a doua ardere.
Descriere: Oală mare cu corp sferic, cu două tor(i laterale,
orizontale, cu gură rotundă, buză răsfrântă, cu gurgui sustinut
de o torsadă care-I lipeşte de buza vasului. 213 din suprafata

1
Stare de
conservare: foarte
bună

1869

Datat: 1869
1

maghiară).

1
1

Stare de
conservare: foarte
bună

Vas restaurat
1865
Datat: 1865

exterioati a vasului este angobată cu brun, peste care s-a

executat decorul cu cornul, cu angobă albă, acoperită
ulterior cu smalţ verde: friză de ghirlande alungite, cu motive
titomorfe (lalele, brazi) şi geometrice (puncte, linii drepte şi
şerpuite). Decorul descris încadrează torţile şi gurguiul, sub
acesta din urmă apărând un decor aplicat, in relief (inscripţie
privind funcţia meşterului şi o inimă) şi inscriptie sgrafitată
privind destinaţia vasului şi anul confecţionării.

Inscriptie: Text:
DAROCI J1Darotzi
Jtmos KEsZOLT
VIZAKNAN 1869A
FAZAKOS
MESTEREMBEREK
SZĂMARA (limba

Inscripţie:

text:
AtyA MESter /
MOLN/ĂR
ISTVĂ /N /A
DOZsi 1 csizmadia.

1

'"fi~
186
i
m

~

m
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Dimensiuni: H : 26 cm DB: Il 3 cm DG: 8 cm
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Canceu

41.
Nr. inv.
N . 220J

Zonă/ centru:
Centru cerarnic
maghiar
Odorbeiu
Secuiesc
(Jud. Harghita)
Atelier de

breaslă

•

Materiale şi tehnologii: Lut, angobă, cE~· smalţ
plombifer; modelare la roată, pictare cu nnil, pictare cu
pensula, ardere oxidantli, smălţuire, ardere oxidantă.
Piesa este modelată pe roata olarului, angobatli, pictată cu
cornul şi cu pensula, smălţuită în exterior şi pe găt în interior,
arsă de două ori.
Descriere: Canceu de dimensiune mare, tip bocal, cu corp
piriform, cu găt înalt, evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă,
fond alb cu decor pictat cu cornul. Decor organizat în trei
registre, despărţite prin linii circulare, orizontale, de culoarea
brună. La baza registrului principal, amplu este o linie
ondulată executată cu cornul şi o dungă orizontală de 2 cm,

1

Prima
jumătate

18~-:~5f
1

dungă verticală

verde şi ocru. Registrul intennediar este
motiv fitomorf (ghirlandă cu spirale şi
frunze), iar cel superior dintr-o friză dublă de trunghiuri
complementare, terminată cu o dungă pictată.

1

alcătuit dintr-o

~

Canceu

Nr. iov .
A. 9481

centru:

Centru ceramic
maghiar

oxidan~ smălţuire, a doua ardere.

Secuiesc

Descriere: Canceu tip bocal, cu corp pirifonn, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Decor organizat în trei
registre, delimitate de linii circulare brune, executate cu
cornul şi dungi verzi pictate cu pensula, de cea 1,5 cm.
Registrul principal, amplu este fonnat din trei casete
elipsoidale cu fond brun şi verde, cu câte o frunză de stejar
în mijloc, separate cu haşuri în reţea. Al doilea registru este
format dintr-o friză cu motive geometrice (cercuri
concentrice). Registrul superior con~ne un motiv flora!
central care separă cifrele datei: 18 18.

breaslă

Zonă/

centru:
Centru ceramic

1

Dimensiuni: H: 23,3 cm DB: 7 cm DG: 9/9,5 cm
Materiale şi tehnologii: Lut; angobă, coloran~. smalţ
plombifer.
Modelat la roată, pictat cu cornul, pictat cu pensula, ardere

Odorheiu
(Jud. Harghita)
Atelier de

Stare de
conservare: bună

secolului al

vopsită cu pensula. peste care trei casete cu fond verde şi
ocru, cu câte o floare albă în mijloc, despărţite de câte o

Zonă/

4

Dimensiuni: H: 18 cm DB: 6,5 cm DG: 7,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată la .roata olarului,
anstobată, oictată cu cornul şi cu pensula, smălţuită, arsă de

s~
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Canceu

-5

Nr. inv.
N. 2611

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

•

două

•

ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Decor organizat în trei
registre verticale, conţinând motive fitomorfe şi flomle
(floarea soarelui) de culoarea brună, aplicate cu cornul,
spaţiile intermediare fiind vopsite cu pensula, în culoare

Prima
jumlitate a
secolului al
XIX-lea
1800- 1850

'

..

Stare de
conservare: bună

verde.

44.

Canceu
Nr. inv.
N. 2555

Zonă/ centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

Dimensiuni : H: 20,4 cm DB: 7,2 cm DG: 8,2 cm
Materiale şi tehnologii: Argilă, angobă, colomnţi naturali,
smalţ plombifer. Modelat la roată, angobat, sgrafitat, pictat
cu pensula şi cu cornul, smăl!uit, ars de două ori.
Descriere: Canceu cu corp piriform, gât înalt şi evazat, cu
toartă. Sub burta şi pe gâtui piesei sunt realizate cu cornul
câte o linie şi o dungă circulară orizontală de culoare brună,
din care ies spre mijlocul piesei câte trei, respectiv două
grupuri de linii verticale descrescătoare, în formă de triunghi.
Piesa este prevăzută cu un decor central sgrafitat pe un fond
alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula. Decor fitomorf
cu motiv flora! central, cu centru circular şi cu trei petale
mari, la bază cu câte o frunză mică şi câte una de dimensiuni

1835

Stare de
conservare: bună
Datat: 1835

mari, asemănătoare unei aripi, caracteristică acestui centru.

Din floare cresc grupuri a câte cinci frunze. La baza gâtului
piesei apare anul confecţionării vasului: 1835.
Cromatica: alb, verde, galben, brun.

Zonă/ centru:

~

Canceu

Centru ceramic

Nr. inv.
N. 2541

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

Dimensiuni: H: 19,5 cm DB: 7,5 cm DG: 7,5 cm
Materiale şi telmologii: Lut, angobă, coloran!i, smalţ
plombifer colorat. Modelat la roată, decor aplicat,
impresiune cu degetul, sgrafitat, pictat cu cornul, ardere
oxidantă, smăltuire, a doua ardere.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât inalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui
piesei sunt realizate cu cornul câte două linii circulare,
orizontale, de culoare brună. Decor central sgratitat, pe un
fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula, in culorile
albastru, verde şi galben. Decor fitomorf, cu tin motiv flora)
central, cu o corolă din multe petale mici, dispusă in jurul

Sf sec.
XVDIîncep. Sec.
XIX
1780-1820
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Canceu

46.

centru:

Centru cerarnic

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de

Nr. inv.

N. 2533

breaslă

•

unui centru cu un nucleu ovaJ, la bază cu frunze mici şi cu
câte o frunză de dimensiuni mari, asemănătoare unei aripi,
carncteristică acestui centru. Pe cele două laturi şi in partea
superioară a florii apar grupuri de frunze şi rnmuri cu boboci
de flori.
Dimensiuni: H: 22,5 cm DB: 7,8 cm DG: 8 cm
Materiale şi tehnologii: Argilă, angobă, coloranţi naturali,
smalţ plombifer.
Modelat la roată, angoba~ sgral:ita~ pictat cu cornul şi cu
pensula, smălţuit, ars de două ori.
Descriere: Canceu cu corp pirifonn, gât inalt şi evazat, cu
toartă. Sub burta şi pe gâtui piesei sunt realizate cu cornul
câte două linii circulare, orizontale, de culoare brună. Decor
central sgrnfitat pe un fond alb, peste care s-a pictat ulterior
cu pensula in culorile brun, verde. Decor l:itomorf cu motiv
flora! central, având o corolă din nouă petale plasate in
evantai. Din tulpină cresc frunze independente sau grupate
câte trei; frunza mare, asemănătoare unei aripi,

1775- 1825

Stare de
conservare: bună

Vas restaurat

caracteristică

acestui centru, apare atât la baza cât şi la partea superioară a
decorului.
1
1

47.,

Zonă/ centru:
Centru ceramic
ma$hiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de

Canceu
Nr. inv.

N. 2524

breaslă

1
Canceu
48.

Zonă/

centru:
Centru ceramic

Dimensiuni: H : 21,5 cm DB : 7 cm DG: 8 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată pe roata olarului
, angobată, sgrnfitată, pictată cu cornul şi cu pensula,
smălţuită, arsă de două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât lung,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui

1770-1830

Stare de
conservare:

bună

piesei sunt realizate cu cornul câte trei linii circulare,

orizontale, de culoare brună. Decor sgral:itat pe un fond alb,
peste care s~a pictat ulterior cu pensula, în culorile brun,

verde şi galben. Decor avimorf central incadrat de o
ghirlandă pornind dintr-o bază etipsoidală şi încheiată cu un
boboc. Ghirlanda conţine frunza in forma de aripă, specifică
centrului.
Dimensiuni: H : 20 cm DB: 7,5 cm DG: 8,4 cin
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată la roata olarului ,
angobată, ~grafitată, pictată cu pensula şi cornul, smălţuită.,
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Nr. iov.
N. 2522

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

•

•

arsădedouăori.

bună·

1775-1830

conservare:

1780- 1820

Stare de
conservare: bună

Descriere: Canceu tip bocal, cu corpul piriform, cu gât lung,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui
piesei sunt realizate cu cornul

trei~

respectiv patru lin il

circulare, orizontale, de culoare brună. Decor sgrafitat pe un
fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula, în culorile
brun, verde şi galben. Decor figurativ central, reprezentând o
biserică catolică. încadrată de o creangă cu frunze, şi de o
alta cu boboci de flori. Motivul din urmă se repetă şi
deasupra motivului figurativ. Lângă motivul crengii cu
frunze mici apare şi motivul frunzei mari, asemănătoare unei
aripi caracteristică acestui centru.
Dimensiuni: H: 21 cm DB: 6 cm DG: 8 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelat! pe roata olarului,
angobată, sgrafitată, pictată

Zonă/ centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de

Canceu

l\ 49.
Nr. iov.
N. 2238

breaslă
1

Canceu

Nr. inv. N.
2099

Zonă/ centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de

breaslă

cu cornul şi cu pensula,
de două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub gură şi deasupra
tălpii apar linii circulare, orizontale de culoarea brună_ Decor
central sgrafitat pe fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu
pensula, în culorile brun, verde, albastru şi galben. Motivul
fitomorf central, cu frunze de culori diferite, are forma unui
buchet din trei lalele.
Dimensiuni: H: 19,5 cm DB : 5,5 cm DG: 7,5 cm
smălţuită, arsă

Materiale şi tehnologii : Piesa este
angobată, pictată

cu cornul

şi

modelată

cu pensula,

pe roata olarului.

smălţuită, arsă

de
ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Decor organizat în două
registre, despărţite prin linii circulare, orizontale, de culoarea
brună, şi de o dungă circulară verde. Registrul principal,
amplu este format din trei casete cu fond brun şi verde, cu
câte o floare albă în mijloc, despărţite cu o dungă verticală
galbenă . Registrul superior conţine motive fitomorfe
două

(ghirlandă stilizată) .

51.

Canceu
Zonă/

centru:

Dimensiuni: H: 21 cm DB : 6 cm DG: 6,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată pe roata olarului,
angobată, pictată cu cornul si cu pensula, smăltuită, arsă de

1800- 1850

Stare de
conservare: bună

Nr. inv. N.
1844

Centru ceramic

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

~

Canceu
Nr. inv. N .
1718

Zonă/ centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

•

•

două ori .
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Decor organizat în trei
registre verticale, cel central cu motiv fitomorf (ghirlandă de
frunze), iar cele laterale, simetrice, compuse din elemente
geometrice (semicercuri, triunghiuri) şi fitomorfe, de culoare
brună, aplicate cu cornul, spaţiile intermediare fiind vopsite
cu_E_ensula, în culoarea verde şi galbenă.
Dimensiuni: H : 22,4 cm DB: 7,5 cm DG: 8,3 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată la roata olarului,
angobată, sgrafitată, pictată cu pensula, smălţuită, arsă de
două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât înalt,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui
piesei sunt realizate cu cornul câte trei linii circulare,
orizontale, de culoare brună. Decor central sgrafitat, pe un
fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula, în culorile
brun, verde şi galben. Decor fitomorf, cu un motiv flora!
central, cu centru circular şi cu corolă formată din petale
mari, la bază cu câte o frunză mică şi câte una de dimensiuni

1800- 1850

St: sec.
XVDI încep. Sec.
XIX
1780- 1820

conservare: bună

Stare de
conservare: bună
Vas restaurat

mari, asemănitoare unei aripi, caracteristică acestui centru.

~

Cană

Zonă/

Nr. inv. A.
2253

centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

Pe cele două laturi şi în partea superioară a florii apar grupuri
de frunze.
Dimensiuni: H : 28,7 cm DG: 10,4 cm DB : Il cm
Materiale şi tehnologii : Lut, angobă, coloranti, smalţ
plombifer; modelare la roată, angobare, picta.re cu cornul,
pictare cu pensula, ardere oxidantă, smăltuire, ardere
O>cidantă. Piesa este modelată la roata olarului, angobată,
pictată cu cornul şi cu pensula, smălţuită, arsă de două ori.
Descriere: Cană mare cu corp piriform, cu gât profitat la
nivelul t01ţii laterale drepte, cu guri rotundă. Angobată cu
alb in interior şi exterior, unde s-a executat un decor de
culoarea brună, aplicată cu cornul, spaţiile intermediare fiind
vopsite cu pensula, în culoare verde şi galbenă. Decor
organizat pe patru registre, despărţite prin linii circulare,
primele trei fiind Crize din motive fitomorfe (frunze), florale
(floarea soarelui, boboci) şi geometrice (arc de cerc, haşuri în
form~ de triunghi). Al treilea registru este format din_j>_atru

Stare de
~

conserv

A doua
jumătatea

secolului al
XIX-lea
1850- 1900
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1.:;:;

\~
'il

00~

]ţ~

c:

~~

7

•

1

Zonlil centru:
Canceu

Centru ceramic

54.

maghiar Târgu
Nr. inv.

A.,

1841

Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

Canceu
55.

Nr. inv. A.,
1840

Zonlil centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

•

casete, fiecare continând un motiv floral (ramurii cu frunze şi
boboc) şi unul geometric (haşuri ), despărţite cu o dungă
verticalA galbenA sau verde. Pe gâtui vasului o dungA şi linii
circulare.
Dimensiuni : H: 22,2 cm DG: 9cm DB : Sem
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată pe roata olarului,
angobată, sgrafitată, pictată cu pensula şi cornul, smAltui tA,
arsă de două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corpul piriform, cu gât înal~
evaza~ prevl.zut cu o toartă dreaptA. Sub burta şi pe gâtui

Stare de
conservare: bunA
1770- 1830

piesei sunt realizate cu cornul trei, respectiv două linii
orizontale de culoare brunA. Decor sgralitat pe un fond alb,
peste care s-a pictat ulterior cu pensula, în culorile brun,
verde şi galben. Decor figurativ central reprezentând o
clădire cu două nivele (uşă, ferestre, homuri) încadrată între
două crengi cu frunze de culori diferite. Creanga cu frunze
colorate se repetă şi deasupra motivului figurntiv central.
Dimensiuni: H: 22 cm DG: 9cm DB: 8,5 cm
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată pe roata olarului,
angobată, pictată cu cornul şi cu pensula, smAltui tA, arsă de
două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corpul piriform, cu gât înal~
evaza~ prevl.zut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui
piesei sunt realizate cu cornul patru, respectiv trei linii
orizontale, circulare, de culoare brunll Decor sgrnfitat pe un
fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula, în culorile
brun, verde şi galben. Decor figurativ central reprezentând

Stare de
1780-1820

conservare: bunA.

un personaj masculin in haine militare, flancat de motive
fitomorfe (frunză mare, asemănătoare unei aripi,

1

Canceu
56.

Nr. inv. A.
1555

1

caracteristică

Zonlil centru:
Centru ceramic
maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)

acestui centru; grup de frunze, creangă cu
boboci de flori). Creanga cu boboci de flori se repetă şt
deasuora motivului fiaurativ central.
Dimensiuni: H: 23 cm DG: 9 cm DB: 6,5 cin
Materiale şi tehnologii : Piesa este modelată pe roata olarul~ ~
, angobată, sgrafitată, pictată cu pensula şi cornul, smAI[uită,
arsă de două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corpul piriform, cu gât înalt,
evazat, prevl.zut cu o toartă dreaptA. Sub burta şi pe aâtul

Star~
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ts~f 1
Datai:
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Atelier de
breaslă

}})

Zonă!

centru:

Canceu

Centru ceramic

Nr. inv. A.
1437

maghiar Târgu
Secuiesc
(Jud. Covasna)
Atelier de
breaslă

l/\
6~
Icoană pe
sticlă

Centru iconar:

Nr. iov.
B. 9200

judeţul Mureş

Iemuţeni,
Meşter :

Popa Sandu

1

•

•

piesei sunt trasate cu cornul trei, respectiv două linii
circulare, orizontale de culoarea brună. Decor central
sgrafitat pe un fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu
pensula, în culorile brun, verde şi galben. Decor litomorf cu
un motiv flora! central, de forma unui buchet asimetric
compus dintr-o floare centrală cu centrul circular, cu cinci
petale şi din câte o lalea dispusă pe cele două laturi ale
acesteia. Pe tulpini sunt frunze de diferite forme şi mărimi.
Deasupra motivului central, pe cele două laturi, apare anul
confecji_onării vasului: 1816.
Dimensiuni: : H: 23 cm DG: 10cm DB : Sem
Materiale şi tehnologii: Piesa este modelată la roata olarului,
angobată, sgrafitată, pictată cu cornul şi cu pensula.
smălţuită, arsă de două ori.
Descriere: Canceu tip bocal, cu corp piriform, cu gât lung,
evazat, prevăzut cu o toartă dreaptă. Sub burta şi pe gâtui

piesei sunt realizate cu cornul trei. respectiv patru linii
circulare, orizontale, de culoare brună. Decor sgrafitat pe un
fond alb, peste care s-a pictat ulterior cu pensula, în culorile
brun, verde şi galben. Decor antropomorf central,
reprezentând un personaj masculin cu pălărie (tricom),
încadrat de motive fitomorfe (o ghirlandă având la bază câte
o frunză mare, asemănătoare unei arip~ camcteristică acestui
centru; frunze de diferite culori şi dimensiuni, boboci,
floarE>}.
Dimensiuni : L : 64 cm, 1: 48,9 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manulilcturieră, tempera
obţinută din pigmenţi. clei şi ou, foită de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, filsonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene. vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe sfăntul arhanghel Mihail,
în veşminte militare. E reprezentat în picioare stând pe un
nor. În mâna stângă ţine potirul, iar in mâna dreaptă, o sabie.
Inscripţii : ARHANGHEL Mll!AIL
Cromatica: roşu, albastru ._gri maro, alb, n~ verde auriu

1816

Sf sec

xvm -

Stare de
conservare: relativ
bunii
Vas restaurat

încep. Sec.
XIX
1780 ·1820

Sfărşitul

secolului al
XVlll-lea
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59

Icoană

pe

Centru iconar:

sticlă

Şcheii

Nr. inv .

Braşovului,

B. 8201

judeţul Braşov

60)

Icoană

pe

sticlă

B.7018

Centm iconar:
Şcheii

Braşovului ,
Judeţul Braşov

61

argintiu.

•

Dimensiuni: L : 42,5 cm, 1: 38 cm.
Materiale şi tehnologii: stiei~ manufacturi eră? tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foitA de aur, ramii de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care seoveşte astfel
atât ca suport căt şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profiL încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scăndurele.
Descriere: icoana îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe îmbrăcat
în veşminte militare. Stă pe un cal alb ţinând în mâini o sulită
cu care străpunge capul balaurului. În dreapta sfiintului apare
castelul în fata căruia stă fata de împărat salvată.
Inscripţii: S GHEORGHE - limba română, caractere
chirilice
Cromatica: roşu, vermillion, alb, verde, ocru, maro, albastru,
_g_ri, aur_hl, n~ru.
Dimensiuni: L : 47,2 cm, 1: 41 ,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenti, clei şi ou, foită de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care seoveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene. vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scăndurele.
Descriere: Tema icoanei e Sfiintul Hamlambie.
Sfiintul, în plan central, ţine Evanj!helia în mâna dreaptă şi e
înveşmânta! în odăjdii arhiereşti. In stânga şi-n dreapta sa.
doi îngeri pe nori. In stânga sfiintului, în partea de jos, e
reprezentat personajul "ciuma".
Inscripţii : SF HARV ALAMEPIE; CIUMA - caractere
chirilice.
Cromatica: albastru, roşu, alb, gri, verde, ocru, galben, auriu
Dimensiuni: L : 43,5 cm, 38,7 cm.
Materiale şi tehnologii : sticlă manufacturieră. tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foiţă de aur, ramii de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care seoveşte astfel

Mijlocul
secolului al
XIX-lea

Mijlocul
secolului al
XIX-lea

Stare de
conseovare: bunii

•

argintiu.

•

..

Dimensiuni: L: 42,5 cm, 1: 38 cm.

59

Materiale şi tehnologii: sticll manufacturieră, tempera

Icoană

pe

Centru iconar:

sticlă

Şcheii

Nr. inv.
B . 8201

Braşovului,
judeţul Braşov

60

Icoană

pe

Centru iconar:

sticlă

Şcheii

B.7018

Braşovului,
Judeţul Braşov

1

61

obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foilă de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: icoana il reprezintă pe Sflintul Gheorghe îmbrăcat
în veşminte militare. Stă pe un cal alb ţinând în mâini o suliţă
cu care străpunge capul balaurului. În dreapta sfântului apare
castelul în faţa căruia stă fata de împărat salvată.
Inscripţii : S GHEORGHE- limba română, caractere
chirilice
Cromatica: roşu, vermillion, alb, verde, ocru, maro, albastru,
l.Jl!:!, auriu, n~ru.
Dimensiuni: L : 47,2 cm, 1: 41,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigment~ clei şi ou, foi fă de aur, ramă de lemn.
Pictura este rea. lizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scăndurele.
Descriere: Tema icoanei e Sfântul Haralarnbie.
Sfântul, in plan central, ţine Evaneetia în mâna dreaptă şi e
înveşmânta! in odăjdii arhiereşti .
stânga şi-n dreapta sa,
doi ingeri pe nori. In stânga sfânrulu~ in partea de jos, e
reprezentat personajul "ciuma".
Inscripţii : SF HARV ALAMEPffi; CIUMA- caractere
chirilice.
Cromatica: albastru, roşu, alb, gri, verde, ocru, galben, auriu
Dimensiuni : L: 43,5 cm, 38,7 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foiţă de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată_!le Sjlatele sticlei care se~e astfel

Mijlocul
secolului al
XIX-lea

Mijlocul
secolului al
XIX-lea

Stare de
conservare:

bună
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Icoană

Centru iconar:

pe

Şcheii

sticlă

Braşovului,
Braşov

Nr. inv.
8590

judeJul

•

atât ca suport cât şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profil are cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protectie din scândurele.

Secolul al
XIX-lea

Descriere: tema icoanei e Încununarea Mariei. Dumnezeu

Stare de
conservare: foarte

bunii

TatliiJine in mâna stângă un sceptru şi un glob, iar in ntâna
dreaptă tine coroana deasupra Fecioarei. Fiul tine pe umărul
stâng Crucea, iar cu mâna dreaptA cununa Mariei. In registrul
superior e reprezentat Sfântul Duh in chip de porumbel, iar

în registrul inferior, Fecioara Maria
Inscripţii:

SF. TREIME - caractere chirilice; O coN.
Cromatica: roşu, albastru, alb, negru, verde, galben, griuri
colomte, auriu.
Dimensiuni: L : 49 cm, 1: 43,3 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieri, tempera
obtinută din pigmenli, clei şi ou, foijă de aur, ramii de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel

1

62)

1

1

atât ca suport cât şi ca strat de
sticlă

Centru iconar:
Scheii

Nr. inv.
8589

judeţul Braşov

Icoană

pe

Braşovului,

Cromatica:

63

Icoană

pe

Centru iconar.

sticlă

Şcheii

Nr inv.

Brasovului

protec~e.

Rama este din lemn

de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protectie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie tema Suirii la cer a sfântului llie
Tesviteanul. Registrul superior îl prezintă pe sfântul Die
suindu-se la cer pe nori, într-un car de foc. în stânga
sfintului apare un cap de înger. în registrul inferior e
reprezentat sfântul Elisei, ucenicul sfăntului Die, în două
ipostaze. în partea stângă il vedem primind cojocul sfăntului
Ilie, iar in dreapta. arând câmpul.
lnscripJii: SF. ILIE - in limba rontână, caractere chirilice.
roşu,

Secolul al
XIX-lea

Stare de
conservare: bunii

Secolul al
XIX-lea

.(;:~

verde, ocru, alb. gri, negru. albastru, auriu.

Dimensiuni: L: 53,8 cm, 1: 48 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eri, tempera
ob~nută din pigmenti, clei şi ou, foilă de aur, ramii de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de nrofil incheiere cu pene vopsire. Icoana are pe
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spate un capac de protectie din scândurele.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe călare pe
un cal alb. În mâini tine o sulită cu care strâpunge gura
balaurului. În registrul superior, în dreapta icoanei, e
reprezentat castelul în faJa căruia stă fata de împărat salvată.
Inscripţii : SFl GHEORGHE - caractere chirilice.
Cromatica: alb, ro~u. verde, maro, ocru, albastru, auriu.
Dimensiuni: L: 45 cm, 1: 40 cm.
Materiale şi tehnologii : sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi fă de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profi~ încheiere cu pene, vopsire.
Descriere: Tema icoanei e Schimbarea la Faţă. Iisus este
reprezentat în slavă, binecuvântând. Este încadrat de Moise
şi Die. Sunt prezenti şi trei apostoli: Ioan, Iacob şi Petru.
Inscripţii : SKIMBA(R)ffi LA FAŢ(Ă) - caractere chirilice;
O coN.
Cromatica: roşu, alb, albastru, auriu, verde.
Dimensiuni: L: 52,3 cm, 1: 47,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foită de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scăndurele.
Descriere: Icoana îl descrie pe S.fiintul Gheorghe călare pe
cal alb, ţinând în mâna dreaptă o suliţă care străpunge gura
dragonului înaripat În registrul superior, din partea stângi a
icoanei, sunt trei personaje (unul ţine în mână două chei).
întreaga compoziţie este încadrată de un chenar decorat cu
motive geometrice multicolore.
Inscripţii : SFÂNTUL MUCENICUL GI:IEORGIUE caractere chirilice
Datare: "1880"- în continuarea numelui sfântului.
Cromatica: alb verde, roşu, galben , griuri colorate negru
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spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe Sfăntul Gheorghe călare pe
un cal alb. În mâini ţine o sulifă cu care străpunge gura
balaurului. În registrul superior, în dreapta icoanei, e
reprezentat castelul în fata căruia stă fata de împărat salvată.
Inscripţii: SFI GHEORGHE - caractere chirilice.
Cromatica: alb, r~u. verde, maro, ocru, albastru., auriu.
Dimensiuni: L : 45 cm, 1: 40 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi fă de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profil are cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire.
Descriere: Tema icoanei e Schimbarea la Fa fă. Iisus este
reprezentat în slavă, binecuvântând. Este încadrat de Moise
şi Die. Sunt prezenţi şi trei apostoli: Ioan, Iacob şi Petru.
Inscripţii : SKIMBA{R)IE LA FAŢ(Ă) - caractere chirilice;
OroN.
Cromatica: r"1!', alb, albastru, auriu, verde.
Dimensiuni: L : 52,3 cm, 1: 47,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmen~. clei şi ou, foi fă de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu

Cârţişoara,

rindeaua de protil~ încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe

judetul Sibiu

spate un capac de protec~e din scândurele.
Descriere: Icoana îl descrie pe Sffintul Gheorghe călare pe
cal alb, ţinând în mâna dreaptă o sulifă care străpunge gura
dragonului înaripat În registrul superior, din partea stângă a
icoanei, sunt trei personaje (unul ţine în mână două chei).
Întreaga compozitie este încadrată de un chenar decorat cu
motive geometrice multicolore.
Inscrip~i : SFÂNTUL MUCENICUL GHEORGHIE -
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(Ţimforea)

caractere chirilice
Datare: ,. 1880"- în continuarea numelui sfântului.
Cromatica: alb verde rosu. ~~:alben , llriuri colorate, ne~~:ru,
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Dimensiuni: L: 28,5 cm, 1: 24,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foii! de aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lenm
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana o descrie pe Sfânta Parasch.eva
reprezentată frontal. în registrul superior sunt doi ingeri
dispuşi simetric fa)ă de nimbul sfintei.
l.nscripţii: S(FÂNTA) P ARASKN A - caractere chirilice
Cromatica: ~u alb, verde negru auriu.
Dimensiuni: L: 28,5 cm, 1: 24,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlA manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foii! de aur, ramii de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana o descrie pe Sfânta Parascheva
reprezentată frontal. în registrul superior sunt doi ingeri
dispuşi simetric fală de nimbul sfintei.
Inscripţii : S(FÂNT A) P ARASKN A- caractere chirilice
Cromatica: r<>Şu, alb, verde, negru, auriu.
Dimensiuni: L : 54 cm, 1: 48,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlAmanufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramA de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
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capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Sfântul Gheorghe. Sfântul e
reprezentat pe un cal alb, ţinând in mâna dreaptă o suli)ă cu
care ucide d~onul. în mâna stângA ţine o biserică. În partea .
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a compoziţiei este o cetate, iar în faţa cetăţii stă fu. ta
de împărat salvată.
Inscripţii : SF(Â)NT GHEORGHE - caractere chirilice
Cromatica: ne2ru, alb, verde, 2riuri colorate, gri neutru.
Dimensiuni : L : 54 cm, 1: 48,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufilcturieră, tempera
obţinută din pigmen~, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, filsonare, profilare cu rindeaua de
profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Terna icoanei e Încoronarea Mariei
Fecioara Maria, în plan central, stă îngenuncheată cu mâinile
împreuna te pe piept Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul ţin o
coroană deasupra capului Fecioarei. Toate cele trei personaje
apar stând pe nori. În partea superioară a icoanei e
reprezentat Duhul Sfânt în chip de porumbel.
Inscripţii: SF(Â)NT A TREIME - caractere chirilice
Cromatica: alb, nep;ru, ocru, verde, gri, roz.
Dimensiuni: L: 46 cm, 1: 40,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramii de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profila re cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Masa Raiului
Compoziţia este alcâtuită din 5 romburi. În planul central
este un heruvim~ in registrul superior sunt reprezenta ţi Maica
Domnului şi J1sus, iar în registrul inferior. doi arhierei
(Haralarnbie şi Nicolae).
Inscriptii: MP 0Y, IC XC - caractre greceşti; S HARA, S
NICOLAE- caractere chirilice
Cromatica: verde, ocru, negru, gri, maro.
Dimensiuni: L: 42,4 cm, 1: 37,5 cm.
Materiale si tehnolo2ii: sticlă manufacturi eră, temoera
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din pigmenli, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.

Descriere: Tema icoanei e Botezul Domnului.
Iisus este reprezentat pe un fond înstelat În partea dreaptă
este pictat un înger iar în cea stângă Sfiintul Ioan
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CARACTERE CHIRll.ICB; O ro N.
Cromatica: albastru, alb, roşu, verde, galben.
Dimensiuni: L: 42,5 cm, 1: 36 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
ob~ută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Învierea Domnului
Iisus este reprezentat în slavă, binecuvântând cu mâna
dreaptă. În mâna stângă ţine un steag. În dreapta Lui este
Fecioara Maria şi o altă femeie (mironosiţă). In registrul
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Inscripţii : ÎNVIARIA LUI H(RISTO)S - caractere chirilice;
M(ITI)R TH(EO), O ro N- caractere greceşti.
Cromatica: albastru, verde, roşu, )!al ben, alb, n"&_ru
Dimensiuni : L: 46, 5 cm, 1: 40, 8 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră. tempera
ob~nută din pigrnenţi, clei şi ou, foiţă metalicâ, ramă de
lemn. Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte
astfel atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din
lemn de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana îi reprezintă pe Sfintii Trei Ierarhi
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Cei trei ierarhi sunt reprezentati în odăjdii arhiereşti, stând în
picioare şi binecuvântând.
Inscripţii : S GRIGORIE BOG, S V ASJLI CEL MARE, S
IOAN ZLA - caractere chirilice
Cromatica: alb, ocru, verde, roz. maro, negru, gri neutru.
Dimensiuni: L: 46,5 cm, 1: 41,6 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenti, clei şi ou, foiţă metalică, ramă de
lemn. Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte
astfel atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din
lemn de brad, realizată prin debitaTe, fasonare, profil are cu

rindeaua de pro·fil, încheiere cu pene. vopsire. Icoana are pe
spate un capac de

protecţie

din scândurele.

Descriere: Tema icoanei e Maica Domnului Înduremtă.
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Maica Domnului este înveşmântatl în maforion negru,
decorat cu benzi aurii. Pe umeri şi la creştet sunt amplasate
cele trei stele. Iisus este în stânga ei, răstignit.
Inscripţii: M(ITI)R TH(EO)U,IC XC - greacă; INRJlatină.
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Cromatica: negru, verde, ocru, roşu, gri neutru, alb, roz.
Dimensiuni: L: 46 cm, 1: 40,8 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturiem, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi{ă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu

rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Sfăntul Gheorghe ucigând
balaurul.
Sfântul este reprezentat pe un cal alb, înfigând cu ambele
mâini o lance în gura balaurului. În planul secund este
reprezentată fata împăratului salvată. Deasupra nirnbului
sfântului Gheorghe este reprezentat un înger.

InscripJii: SF(ÂN)TUL MUCl(NIC) GHEORGHIE camctere chirilice

Cromatica: alb negru,
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Dimensiuni: L : 44,5 cm, l: 38,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Răstignirea Domnului.
Iisus, răstignit pe cruce, îl are de-a stânga stânga Sa pe
Sfântul Evanghelist Ioan, iar de-a dreapta pe Maica
Domnului.
Inscripţii: MP 0Y, IC XC, O ro N - caractre greceşti, S
IOAN - caractere chirilice
Cromatica: albastru, negru, alb, roşu verde, galben.
Dimensiuni: L : 41 ,5 cm, l: 38,3 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
ob~nută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scilndurele.
Descriere: Tema icoanei e încoronarea Fecioarei.
Fecioara Maria este îngenunchiată, cu mâinile încrucişate pe
piept Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul ţin coroana
deasupra capului ei. Fiul ţine în mână o cnoce, iar Dumnezeu
Tatăl, în mâna stângă, un sceptru. în zona mediană
superioară este reprezentat Duhul Sfânt în chip de porumbel.
Inscripţii : SF(Â)NTA TREIME- caractere chirilice; O ro N
Cromatica: albastru, verde, roşu, galben, alb, negru.
Dimensiuni: L : 42,5 cm, 1: 38 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată_erin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
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profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie scena Bunei Vestiri
Fecioara Maria stă în genunchi cu mâinile încrucişate pe
piept
Arhanghelul Gavriil o binecuvântează cu mâna stângă, iar în
mâna dreaptă ţine o floare. Deasupra Fecioarei e reprezentat
Duhul Sfânt în chip de porumbel.
Inscripţii : BUNA VESTIRE - caractere chirilice
Cromatica: albastru, rosu verde alb, neiUU.
Dimensiuni : L: 43,4 cm, 1: 37,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
ob~nută din pigmen~. clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
căt şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profila re cu rindeaua de
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capac de protec~e din scândurele.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe Sfântul Haratambie
Sfântul stă pe tron şi binecuvăntează cu mâna dreaptă, iar în
mâna stângă ţine Biblia. Sub picioarele lui este reprezentat
un personaj malefic, înlănţuiţ reprezentând "ciuma".
Inscrip~i : SF(Â)NTUL HARALAMPIE - caractere chirilice
Cromatica: verde, ocru, albastru, alb, ne.11:ru.
Dimensiuni: L : 51 cm, 1: 46,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foiţă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele stiei ei care serveşte astfel
atât ca suport căt şi ca strat de protecţie. Rama este din lenm
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: tema icoanei e Încoronarea Fecioarei
Fecioara, îngenunchiat!, ~ne mâinile încrucişate pe piept
Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul ţin coroana deasupra
capului Mariei. Fiul are în mâna dreaptă o cruce, iar Tatăl are
în mâna stângă un sceptru şi un glob. În partea mediană
suoerioară este zuorăvit Duhul Sfli:nt sub fonnă de porumbel.
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SF(A)NTA TREIME- caractere chirilice; O ro N
Cromatica: rosu, albastru, galben, verde, alb, negru,
Dimensiuni: L: 46 cm, 1: 40 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramll de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de

Inscripţii:

profil. încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana ii reprezintă pe Sfinţii arhangheli Mihail şi
Gavriil
În zona median-centrală este reprezentat un glob pe care il
ţin in mână sfinţii arhangheli, care sunt dispuşi simetric faţă
de acesta. Arhanghelul Mihail ţine in mână o sabie iar
arhanghelul Gavriil, o floare.
Inscripţii : ARHAN(GHEL) MlliAIL, ARHAN(GHEL)
GAVRll.- caractere chirilice
Cromatica: albastru, galben, verde, rosu, alb, negru.
Dimensiuni: L: 42,7 cm, 1: 38,8 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Scena centrală a icoanei e Încoronarea Mariei. În
prim plan apar trei personaje: Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu
Fiul ţin in mâini o coroană deasupra capului Fecioarei, ce stă
ingenuncheată. Duhul sfiint apare in registrul superior în chip
de porumbel.
Inscripţii :'O ro N (Cel Ce este); SFÂNTA TREIME -scris
cu caractere chirilice
Cromatica: negru. maro. alb, verde, albastru, vermillion~
ocru, lUi.
Dimensiuni: L: 51 cm, 1: 44,5 cm.
. !~.
Materiale si tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
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obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foilă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei
serveşte astfel
atăt ca suport cât şi ca strat de protec!ie.
ma este din lenm
de brad, realizată prin debitare, fasonare, protjlare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate UD capac de protec~ie din scândurele.
Descriere: Scena centrală a icoanei e Încoronarea Mariei.
Fecioara Maria stă îngenuncheată pe nori, cu palmele
impreunate. Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul ~~~ deasupra
capului ei cununa. Fiul ţine în mâna dreaptă crucea, iar Tatăl,
în mâna stăngă sceptrul. În zona mediană superioară este
Duhul Sfiint, reprezentat ca pasăre.
În registrul inferior - Soarele şi Luna
Inscriptii: O ro N (Cel Ce este); SFÂNTA TROIŢĂ - scris cu
caractere chirilice
Cromatica: albastru alb auriu, roşu brun negru.
Dimensiuni: L: 42,5 cm, 1: 37,8 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
oblioută din pigmen!i, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protec!ie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate UD
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie scena Bunei Vestici.
Arhanghelul Gavriil e reprezentat în partea stăngă, tinând o
floare în mână. În partea dreaptă, Fecioara Maria,
îngenuncheată, primeşte vestirea arhanghelului. În partea
superioară e reprezentat Duhul Sfiint în chip de porumbel.
Inscrip!ii: BUNA VESTIRE - caractere chirilice
Cromatica: alb, roşu, verde, albastru, maro, roz,_&alben.
Dimensiuni: L : 48.2 cm, 1: 42.4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmen!i, clei şi ou, foi li metalică, ramă de
lemn. Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte
astfel atăt ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din
lemn de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de_j)fofil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
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spate un capac de protecţie din scându• :
Descriere: Icoana îi reprezintă pe Sfinţi militari : Slăntul
Gheorghe şi Sfântul Teodor Tiron.
Ambii sunt înfliţişaţi călare pe cai şi ţin în mâna dreaptă o
sulilă cu care strnpung capetele balaurilor. În mâna stânga ţin
bălurile cailor.
Inscripţii : SFÂNTUL MUCI TEODOR TIR, S
GHEORGinE - ca.ractere chirilice
Cromatica: negru, alb, maro, ocru, gri, verde, roşu , roz.
Rama e~ctată cu roşu şi verde inchis.
Dimensiuni: L: 47 cm, 1: 41 ,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foiţă metalicii, ramă de
lemn. Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte
astfel atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din
lemn de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: tema icoanei e Iisus cu viţa.
Iisus este reprezentat şezând . Din coasta Lui iese un vrej de
viţă de vie. El stoarce un ciorclllne in potir. În spatele lui
Iisus este o Cruce cu insemnele patimi lor.
Inscripţii : IC XC, O ro N - caractre greceşti
Cromatica: rozuri, alb, ocru, verde, gri, negru.
Dimensiuni: L: 50,5 cm, l: 44,7 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi fă metalică, ramă de
lemn. Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte
astfel atât ca suport cât şi ca strat de protecţie . Rama este din
lemn de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Tema icoanei e Slântulllie. În registrul superior
este reprezentat Slântulllie ridicat la cer într-un car, tras de
doi cai înaripaţi .
În registrul inferior este reprezentat sfllntul llie hrănit de un
corb şi sfiintul Elisei, îngenuncheat.
Inscri..m!i: S~NT ll..IE, ELESEI
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Cromatica: albastru, verde, roşu, brun, alb, negru.
Dimensiuni: L: 46,3 cm, l: 41 cm.
~
Materiale şi tehnologii: sticlă manufactu eră, tempera
ob~nută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lenm de brad,
realizată prin debitare. fasonare~ profilare cu rindeaua de
profLI, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie Sfănta Treime închipuită ca o
reprezentare a lui Hristos pictat cu trei feţe încadrate de
senmul triunghiului echilateml, ce are însenmele OroN (Cel
Ce este). Personajul este reprezentat bust, pe nori, şi e
înconjurat de 4 îngeraşi.
Inscripţii : SFÂNTA TROIŢĂ - caractere chirilice; OroN
Cromatica: alb, negru, verde maro, roşu r~ ocru, gri.
Dimensiuni: L: 51 ,6 cm, l: 45,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, ramă de lemn. Pictura este
realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel atât ca suport
cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn de brad,
realizată prin debitare, fasonare, profilare cu rindeaua de
profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe spate un
capac de protecţie din scândurele.Descriere: Tema icoanei e
Buna Vestire.În stânga icoanei e reprezentat arhanghelul
Gavriil ce binevesteşte Fecioarei. Arhanghelul ţine o floare
în mână. În registrul superior este reprezentat Duhul Sfânt în
chip de porumbel. Inscripţii : BUNA VESTlRE - caractere
chirilice. Cromatica: negru, albastru, alb, maro, verde, roşu,
ocru, roz, gri.
Dimensiuni: L: 30,5 cm, 25,7 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi fă aur, ramă de lenm.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lenm
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
~te un c~c de protecţie din scândurele.
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Descriere: Icoana descrie scena Intrării .iserică Maicii
Domnului. În prim plan apar patru personaje: prunca Maria e
adusă la templu de părin~i Ioachim şi Ana şi e înlllţişată
înaintea preotului Zaharia. În registrul superior apar
elemente decorative folosindu-se motive florale şi
geometrice.

Inscriptii : OSVEDlNIA - caractere slavone.
Cromatica: ocru, verde, neJUU, alb, rosu. maro, visiniu, auriu.
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Dimensiuni: L: 30,5 cm, 25,7 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eri!, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foi fă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protec~e. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profil are cu
1
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protec~e din scândurele.
Descriere: Icoana 11 reprezintă pe Sfintul Gheorghe călare pe
un cal alb. Cu sulita strilpunge balaurul însângeral
Inscriptii : S GHEORGHE - caractere chirilice
Cromatica: alb, negru, galben, roşu, verde, brun, auriu.
1
Dimensiuni: L: 30,8 cm, 1: 26,2 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obţinută din pigmenti, clei şi ou, foi fă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profi~ încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana îi reprezintă pe Sfinţii Împărati Constantin
şi Elena. În centrul compozitiei este reprezentată o cruce
trilobată sub ale cărei brate sunt dispuse simetric sfintii
Constantin (în stânga crucii) şi Elena (dreapta crucii).
Compozitia este încadrată de un chenar decorat cu motivul
torsadei.
Inscripţii : COST CU ELENA - caractere chirilice
Cr~matica: roşu, verde, albastru, alb, negru, brun, portocaliu,
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Materiale şi tehnologii: sticlă manufact
ră, tempera
ob~nut! din pigmenţi, clei şi ou, foi!ă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizatA pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecpe. Rama este din lemn
de brad, realizatA prin debitare, fasonare, prolilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protectie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie scena Botezului Domnului.
în centrul compozitiei este reprezentat Iisus Hristos, al Cărui
Trup este inlăşurat în perizomă. În dreapta lui Iisus este un
inger care tine în mâna stângă o pânză albă, iar in stânga Lui
e reprezentat sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Duh, în chip
de
porumbel, este deasupra lui Iisus Hristos.
Inscriptii: BOTEZU LUJIC XC- caractere chirilice
Cromatica: alb ro u verd
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Dimensiuni: L: 41 ,9 cm,l: 36,9 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
obJinută din pigmen~. clei şi ou, foitA aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasooare, profilare cu
rindeaua de pro61, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protectie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie scena Punerii în mormânt a
Mântuitorului. Compozitia este încadrată de un motiv
decorativ discret Are două registre: registrul superior, în
care sunt reprezentate 5 personaje şi registrul inferior în care,
Hristos culcat este înflşurat in perizomă.
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Dimensiuni · L: 32 cm, 1: 31,4 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturi eră, tempera
ob~ută din pigmenti, clei şi ou, foitA aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sti clei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protectie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
s ale un ca ac de rotec ·e din scândurele.
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I?escrier:e: Icoana reprezintă scena Bo~ui Domnului .
lisus Hnstos este reprezentat central, încadrat de sfântul ioan
Botezătorul (în dreapta Lui) şi un înger (în partea stângă).
Întreaga scena este incadrata de un chenar cu motivul
torsadei.
Inscripţii : BOTEZUL LUI USUS - caractere chirilice
Cromatica : roşu, alb, albastru, verde, brun, negru, ocru,
auriu.
Dimensiuni: L:36 cm, 1: 30,5 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manufacturieră, tempera
obţinută din pigmen[i, clei şi ou, foilă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profil, încheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana descrie scena Naşterii Domnului.
Hristos Prunc stă culcat în iesle avându-i în dreapta şi-n
stânga Sa pe Fecioara Maria şi pe dreptul Iosi[ În registrul
superior e reprezentat îngerul ce arată steaua şi pe Pruncul
născut în iesle. În partea stângă, sus, cei trei magi.
Inscripţii : S NAŞTEREA DOMNULUI NOSTRU IC XC -
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Cromatica: alb, roşu, verde, albastru, negru, maro, ocru,
auriu.
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Dimensiuni : L:30,2 cm, 1:25,9 cm.
Materiale şi tehnologii: sticlă manulilcturieră, tempera
obţinută din pigmenţi, clei şi ou, foilă aur, ramă de lemn.
Pictura este realizată pe spatele sticlei care serveşte astfel
atât ca suport cât şi ca strat de protecţie. Rama este din lemn
de brad, realizată prin debitare, fasonare, profilare cu
rindeaua de profi~ incheiere cu pene, vopsire. Icoana are pe
spate un capac de protecţie din scândurele.
Descriere: Icoana îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe ciilare pe
cal alb (cu pete negre) ţinând în mâna dreaptă'o suliţă care
străpunge gura balaurului. Spaţiul compoziţional este
încadrat de un chenar decorat cu motivul torsadei.
lnscr!I!l!!: SF ÂNTU GHEORGHJE - caractere chirilice
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Cromatica: r~u, alb, verde, negru, portocaliu, siena, auriu.
Dimensiuni: L: 195 cm La: 120 cm.
Material / Tehnică: Piesa este realizată din fire de lână şi
cânepă. Covorul este ţesut în două iţe, ales printre fire (ales
legat), motive geometrice: romburi, triunghiuri, coarnele
berbecului.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiularA cu urzeală de
cânepă şi băteală de lână cu fire întrepătrunse. Covorul are
chenar pe patru laturi. Pe laturile lungi chenarul are lăţimea
de 20 cm, iar pe laturile înguste de 12 cm. Chenarul are pe
fond verde, alese cu roşu, alb, albastru, verde, ocru motive
geometrice, romburi şi triunghiuri. Cbenarul este despălţit de
câmpul covorului de unda apei realizată cu roşu şi alb.
Dimensiuni : L : 282 cm La: 92 cm.
Material / Tehnică: Piesa este realizată din fire de lână,
cânepă, ţesut în două iţe, ales printre fire, (ales legat), motive
geometrice: linii frânte, romburi. triunghi uri, linie zimJată.
Descriere: Piesă de formă dreptungbiulară. Urzeală din
cânepă, băteală din lână, ţesut în două iţe în ciur şi cu fire
întrepătrunse (în prinse). Covorul are bordură pe patru laturi.
Pe lungime bordura este formată din patru câmpuri
ornamentale distincte. Cromatică: roşu, ocru, alb, maro,
albastru şi negru.
Dimensiuni: L: 282 cm La: 92 cm.
Material / Tehnică: Piesă de formă dreptunghiula.ră. Urzeala
din cânepă, bătea la din lână, ţesut în două iţe în chilim şi cu
fire întrepătrunse (prinse). La vopsirea Iânii au fost folosite
culori vegetale.
Covorul este realizat din fire de lână, cânepă, ţesut în două
iţe, ales printre fire, motive geometrice: romburi, motiv
astral, zimţi-dinţi de ferăstrău, motiv astral: stea cu opt
colţuri,

motiv fitomorf: pomul vie~i.

-

Descriere: Pe laturile lungi are o bordură lată de 13 cm,
despălţită de câmpul covorului de zim~. În această bordură
pe fond gălbui au fost alese cu albastru şi mov, punctat cu
alb_li verde, mici romburi aşezate ca o coloană a infinitului.
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Acelaşi model se regăseşte pe bordum laturi lor mic~ bordură

1

lată de 5 cm. Câmpul covorului este fo.

din romburi de
diferite culori. Romburile negre au în interior, ales cu alb
sau mov, motivul pomului vietii, puternic stilizat. Romburile
negre sunt aşezate pe două rânduri, una peste alta.
Cromatică: mov, alb, ocru, verde şi albasblJ .
Dimensiuni: L: 213 cm La: 122 cm
Material 1Tehnică: Piesa este real.i.zată din fire de lână,
cânepă, ţesut în două iţe, ales printre fire (ales legat), motive
geometrice: romburi, coarnele berbecului.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiulară cu urzeală de
cânepă şi băteală de lână cu fire întrepăhllnse. Covorul are
bordură pe latura lungă. În bordură pe fond maro deschis
sunt realizate romburi verzi, maro deschis şi albastru.
Câmpul covorului este realizat din două şiruri de romburi
albe cu coarne ce au înscrise in ala romburi simple: alb, maro
deschis şi închis, verde, ocru. Culorile folosite penblJ
vopsirea lânii au fost cele vegetale.
Dimensiuni: L: 357 cm La: 72cm;
Material 1Tehnică : Covorul este realizat din fire de lână,
cânepă, ţesut în două iţe, ales printre tire (ales legat), motive
decomtive diverse: vârste, motive geometrice; motive tlomle
redate geometrizat.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiulară cu urzeală de
cânepă şi beteală de lână , tesută în tehnica: fire întrepătrunse.
Covorul este realizat in vârste: maro închis şi deschis.
albastru, alb, negru. Unele vârste sunt decomte cu motivul
unda apei sau motive tlomle redate geometrizat. Lâna a fost
vopsită cu culori decorate cu motive tlomle redate
geometrizat. Lâna a fost vopsită cu culori vegetale.
Dimensiuni: L: 216 cm La: 100 cm.
Material 1Tehnicâ: Piesa este realizată din fire de lână,
cânepă. Covorul este tesut in două ite, ales printre fire (ales
legat), decor geometrizat: romburi.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiular! cu urzeală de
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cânepă şi beteală de lână cu fire întrep. . .se. Covor realizat
în .,roate" (romburi înscrise in romburi) cu ocru şi maro, alb,
albastru. Ţesut în tebnica firelor întrepătrunse.

Dimensiuni: L: 192 cm La: 142 cm.
Material/ Tehnică: Formă dreptunghiulară, ţesut în două iţe
in chitim şi cu ftre întrepătrunse, motive decorative diverse:
vârste, motive geometrice: romburi, triungbiuri, etc. Culorile
folosite sunt industriale.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiulară cu urzeală de
cânepă şi băteală de lână . Covorul este realizat din două foi
cusute între ele cu lână roşie. Covorul este tesut în două iţe in
chilim şi cu fire întrepătrunse. Decorul este realizat din benzi
(vârste) succesive cu omarnente geometrice diferite (romburi
în trepte, triunghiuri, cruce in ,,X', cruce dreaptă, zig-zag).
Culorile folosite: alb, maro, negru, roşu, verde.

Dimensiuni: L : 6,5 cm La:5 cm DG: 8 cm DB :7cm
Material/Tehnică : Căucul este confec~onatdin lemn de
pal tin prin tăiere, cioplire, scobi re şi crestare. Piesa are o
formă sferică, cu mâner lateral. Motivele decorative sunt
geometrice. triunghiuri realizate prin crestare şi sunt plasate
pe mâner. Descriere: Căucul este confectionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Căucul are o
formă sferică, cu un mâner lateral. Pe corpul căucului este
crestată o cruce al cărei braţ lung se continuă cu mânerul
dreptunghiular. Mânerul este decorat prin traforare şi crestare
cu motive decorative geometrice, linii paralele, Iri unghiuri,
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Dimensiuni:_!: 3,8 cm DG: 8 cm DB : 3,5 cm,, Mâner:
L: 10,5 cm La: 4 cm,Material / Tehnică: Căucu1 este
confecţionat din lemn de paltin prin tăiere, cioplire şi
scobire, iar mânerul a fost realizat şi decorat prin tăiere,
incizie şi crestare.Descriere: Căucul este confecţionat din
lemn de pal tin prin tăiere, cioplire şi scobire cu mâner în
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1

forma unui cap de porumbel. Piesa est~rată prin tăiere,

incizie şi crestare cu motive geometrice, triunghîuri şi linii

Datare: 1884

paralele. La mânerul obiectului a fost practicat un orificiu

1

pătrat pentru introducerea unui lanţ cu ochiuri mic~ care
servea la ataşarea căucului la curea.

Dimensiuni : L : 17,5 cm DG: 7,5 cm DB: 4 cm,Material/
Tehnică : Căucul este confecţionat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire şi scobire. Căucul are un mâner lung de 8 cm
care se termină în forma unei roti cu diametru! de 6 cm. Pe
mâner sunt plasate motivele decorative geometrice,
realizate prin crestare- cercul cu arce de cerc, pe o latură şi
cercul cu 7 spirale pe cealaltă latură.Descriere: Motivele
decorative, decorative geometrice , realizate prin arestarea,
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Datare: 1888

fost realizate prin traforare şi crestare pe coada căucului . Pe
fundul căucului este crestaUî anul confe<:tionării: 1888.
Dimensiuni: 1 6,5 cm, DG:6 cm, DB: 5 cm ,Material/
Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de plop prin
tăiere, cioplire şi scobi re, iar mânerul a fost realizat şi
decorat prin tăiere şi crestare. Descriere: Motivele decorative
geometrice -rom bul, semicercul , sunt crestate pe coada
căucului. Pe fundul acestuia este cresta! şi anul
confec_tionării: 1908 .
Dimensiuni: L: 17,5 cm La: 20cm DB : 6 cm/5 cm DG: 6,2
cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul înainte de bifurcaţie, curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Picioarele au dopuri de corn lustruit, cu picioruşe sferice,
strunjite, din acelaşi material. Capacul lipseşte, belciugele de
fier, cu filet în interior, sunt situate în flancur~ chiar sub
buză. Piesa este ornamentată doar pe partea bornbată, prin
incizare şi excizare (cu cuţitu~ cu compasul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu un număr de

Stare de
conservare: foarte
bună

1908

Datare: 1908

1

A doua

jumătate ~
secolului al
XVll-lea
1671

formă naturală.

?if
'\1\1!3LSt~~

D~~ ~~~ ~
,.t!

c~

~lNN~fJ01t~~
~-·:--

dinţi cruţaţi).

Descriere: Corpul piesei are
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1
organizat radial, având in centru un m. .on circular,
conţinând un decor flora! dispus in cruce (lalea), inconjurat
de o ghirlandă fitomorfă de la care pornesc în lungul
picioarelor două lalele. O altă lalea, trifurcată, surmontează
motivul central, sub buza piesei. Bazele picioarelor conţin
zig-zaguri excizate, deasupra cărora apar două şiruri de
semicercuri haşura te. orientate divergent Compoziţia
centrală este flancală de două registre verticale, conţinând
lalele dispuse pe un vrej şerpui tor. Flancurile conţin registre
verticale identice, cu câte un motiv fhomort; însoţite în
partea inferioară de cinci rozete compuse din cerculeţe cu
centrul marcat Pe spatele lustruit al piesei apare anul 1671 .
Deşi e incizată rudimentar, data este credibilă, decorul
elegant, baroc, fiind caracteristic pentru acea epocă. Fondul
este ocru, inciziile sunt înnegrite.
Dimensiuni: L : 18 cm DB: 3,5 cm/2,5 cm DG: 4 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, a fost curăţat în
interior cu răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu
foi de ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu
cârpa. Cele două ramifica~i au dopuri din plăci de corn, cu
picioruşe profilate, iar belciugele pentru curea, din fier, sunt
infipte în partea superioali a flancurilor piesei. Capacul
piesei lipseşte. Ambele feţe ale piesei sunt ornamentale prin
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incizare.
Descriere: Corpul piesei este tăiat deasupra bifurcaţiei
cornului. Cele două "picioare" sunt lungi, sub~ri şi închise
cu dopuri din corn, cu picioruşe profilate artistic. Capacul
piesei lipseşte, iar belciuge le de fier, pentru cureaua cu
ajutorul căreia cornul era purtat la nivelul şoldului, sunt
plasate aproape de gura piesei. Decorul incizat este realizat
cu o eleganJă şi o finete aparte. Faţa piesei conţine un motiv
vegetal frontal sub care, pe picioare, apar, simetric, două
lalele. Deasupra acestui motiv central, pe gâtui piesei, apare
inscripţia şi data confecţionării . Decorul dosului piesei este
identic, cu excepţia celor două lalele, diantetral opuse
inscrip~ei frontale. Un motiv fitomorfîngust decorează
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1

tlancurile, despărţind cele două feţe, u~~ identic având, pe
interiorul picioarelor, motivul bradulu~ secondat de friza
dublă de cerculeţe cu centru marcat. Întregul decor, bogat în
curbe elegante, este de sorginte barocă. Poartă, sub buză,
inscripţia: "Johanis Hunyadi 1718 die 16 avri". Fond ocru,
incizii înnegrite.
Dimensiuni: L: 18,7 cm La: 18,3 cm DB : 4,4 cm/3,1 cm
DG:4cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcaţiei, a fost curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, profilat prin cioplire,
vopsit cu foi de ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi
lustruit cu cârpa. Picioarele au dopuri de lemn, capacul
lipseşte. Lipsesc şi belciugele pentru curea, plasate în
tlancuri, aproape de buza piesei. Piesa este ornamentată doar
pe partea bombată, prin incizare cu cuţitul.
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul este
organizat radial, în jurul unei compoziţii ce include un leu
încoronat, surmontat de un motiv flora! trifurcat (lalea),
pornind dintr-o inimă. Ambele motive abundă în haşuri.
Picioarele conţin, simetric, câte o lalea haşurată, pornind
dintr-o bandă haşurată, tlancurile conţin haşuri ungbiulare,
iar contul interior al picioarelor este profila! prin cioplire şi
decorat cu zig-zag. Frontal, pe buză, apare cifra 1719.
Fondul este brun, incizii1e sunt înnegrite.
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Dimensiuni : H:22 cm DB : 9,5 crn DG: 7,5 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost .tăiat cu
ferăstrăul peste zona de bifurcare, curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit în exterior cu piatra. Exteriorul a fost
apoi colorat cu foi de ceapă, uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri din lemn, iar în capacul
perforat, din corn şlefuit, a fost montat un dispozitiv de
alamă, compus din trei elemente unite prin cositorire. Cele 4
belciuge pentru curea (superioare şi inferioare) din tlancurile
piesei sunt confecţionate tot din alamă. Piesa este
omarnentată_Ein incizare (cu cuţitul cu col11J'_asul, cu o
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unealtă improvizată dintr-un fragment ~erăstriiu, cu doi-

trei dinţi crutati) şi excizare (cu cuţitul
Descriere: Corpul piesei este bifurcat natural, având
.,picioare" închise in partea inferioară cu dopuri de lemn.
Capacul piesei este executat dintr-o placă de corn în care s-a
montat un dispozitiv din alamă şi cositor ce servea atât
pentru turnarea. cât şi pentru măsurarea prafului de puşcli.
De cele patru belciuge de alamă, ftxate in corpul piesei pe
douli nivele, se prindea sfoam din păr de capră cu ajutorul
căreia cornul era purtat la nivelul şoldului . Doar fara
bombată a cornului bifurcat este ornamentată (prin incizare
şi crestare). Motivul central constă dintr-un trifoi cu patru foi
haşurate, înscris intr-o ghirlandă fitomorfă, cu haşuri,
deasupra căreia este incizată data confectionării . Pe gâtui
piesei este incizat numele proprietarului, deasupra căruia
apare un zig-zag excizat, dispus circular: SOLCS !STVAN
1724. La baza picioarelor reapare zig-zagul excizat, alături
de cerculeţe cu centrul marcat, de dimensiuni diverse.
Flancurile piesei conţin un motiv titomorf, dispus pe
verticală. Două fisuri superficiale apar pe partea bornbatii.
Culoarea de fond : galben-roşcat.
Dimensiuni: L: 21,5 cm La: 22,5 cm DB : 4 cm/3,5 cm DG:
5cm
1
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcatiei, a fost curătat in interior cu
,
răzuitoarea, netezit la exterior, frontal, cu piatra, vopsit cu foi
de ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu
cârpa. Picioarele au dopuri de corn lustruit (prinse cu cuie de
corn}, cu picioruşe semisferice, de lemn, cioplite. Capac din :
corn, şlefuit şi perforat, pentru montarea tevii de alimentare,
Prima
din fier, şi a mânerului dispozitivului de închidere, din corn.
jumătate a
Belciugele din fier, pentru curea. sunt plasate in flancuri , in
secolului al
partea mediană a gâtului piesei Piesa este ornamentată doar
XVlll-lea
(1701-174())
pe partea bombată, prin incizare şi excizare (cu cuţitul, cu
compasui).Descriere: Corpul piesei are formă naturală.
Decorul este organizat radial, având in centru un motiv flora!
haşurat, continând lalele stil iza te, dispuse în cruce. Acest
motiv este surmontat de un trifoi cu patru foi hasura! si el

"SOLCS ISTVAN
1724"
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care include lalele mici, stilizate. Fiec~·icior al piesei
conţine o lalea cu tulpină, cel din stânga având, în plus, un
motiv zoomorf (lup ?), haşurat şi el. Bazele picioarelor
conţin zig-zaguri excizate, deasupm. cărora apar două şiruri
de semicercuri haşura te, orientate divergent, intre care apar
suprafete haşurate, circulare şi unghiu Iare. Aceeaşi
compozitie apare sub buza piesei. Flancurile piesei şi cantul
interior al picioarelor conţin registre identice, cu lalele
distantate, amplasate fată în fată, pe un vrej. Spatele piesei
şi-a păstrat aspectul natural, nefiind şlefuit Decor elegant,
baroc, cu haşuri fine. Fondul este ocru şi brun, inciziile sunt
înn~e.
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Dimensiuni: L: 16 cm DB : 3,7 cm/3 cm DG: 4,5 cm
Materiale şi telmologi.i: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul peste zona de bifurcare. curătat in interior cu
răzuitoarea. netezit în exterior cu piatra. Exteriorul a fost
apoi colorat cu foi de ceapă, uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri din corn, prinse cu cuie din
corn, iar capacul, din corn, este străpuns de o teava din corn
şi de un mâner din corn, omamentat. Gâtui piesei este ferecat
cu un manşon de alamă, ornamentat cu butoni în relief, care
poartă şi cele două belciuge pentru curea. Piesa este
ornamentată prin inciz.are (cu cuţitu~ cu compasul. cu o
unealtă improvizată dintr-un fragment de feriistrău, cu doi-
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trei dinţi crutati) şi excizare (cu cuţitul) .
Descriere: Corpul piesei este bifurcat natuml, având
,.picioare" de grosime inegală, Închise in partea inferioară cu
dopuri de corn, fixate cu cuie de os. Capacul piesei este
executat dintr-<> placâ de corn, străpunsă de teava de os prin
care se turna pmful de puşcă. Prin mişcarea mânerului de os,
ornamentat, recipientul se închide şi se deschide. De cele
două belciuge de alamă, fixate în manşonul din acelaşi

mater.ial. se prindeau capetele curelei cu ajutorul~
· "'"l!; '
cornul em purtat la nivelul şoldului. Doar fata bom
cornului bifurcat este ornamentatA (prin inciz.are,
ş_ţ
o
crestare). Motivul central constă dintr-<> rozetă cu 6 _te ~ ~
exciz.ate, înscrisă într·un ansamblu de cercun concen e. c:
..
care include o coroană de cerculeţe cu centrul marcat. 'D iA11 ~

11

1

•

motive de forma unei coroane cu trei vârfuri (lalele
geometrizate? motiv iranian?), cu b. .culară şi
~rnamente interioare mărunte. decoreaza picioarele piesei.

Intreaga compozitie frontală este încadrată de frize de
cerculete cu centrul marcat Flancurile piesei conţin motive
triunghiulare cu semnificaţie antropomorlă, dispuse
suprapus, în grupuri de câte două. Dopurile picioarelor

1

conţin rozete, iar capacul - cerculeţe cu centrul marcat.

1

Culoarea de fond : galben-roşcat.

1~
Comdepmf
de puşcă

Ne. inv.
N. 4054

Zonă /centru:

Loc.
Gheorgheni
Jud. Harghita
Atelier urban
(?)

Dimensiuni: L: 19 cm La: 16,5 cm DB : 5 cm/3,7 cm DG:
5,5 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curătat în interior cu
răzuitnarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificatii au dopuri din corn, şlefuite. Capacul
din corn a fost perforat, pentru a se fixa în el ţeava de
alimentare, din corn, cu capac şi lanb alărnite. Gâtui piesei şi
o parte din capac sunt ferecate cu un manşon de tablă
alămită, având trei butoni frontali şi belciuge din acelaşi
material. Piesa este ornamentată doar pe partea bombată,

i

A doua
jumătatej

secolului a

XVIll-1~)

(1770-18
prin inciz.are şi exciz.are (cu cuţitul, cu compasul, cu o
unealtă improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu dinţi
crutati).
Descriere: Corpul piesei are fomlă naturală . Decorul este
organizat în jurul motivului central, o rozetă multiplă, cu 6
petale excizate, înscrisă în cerc, având în centru un buton
alămit. O coroană din cerculete multiple, cu centrul marcat,
şi o alta punctată întregesc motivul central, sunnontat de o
coroană cu trei vârfuri, cu cerculeţe interioare. Motivul
coroanei haşurate, cu trei vârfuri şi cerc cu buton metalic la
bază apare pe cele două picioare. Flancurile sunt diferit
decorate, cel din stânga continând un şir de cercuri du~
patru cerculet• interioare dispuse cruciform, iar cel d,;,... ~
dreapta conţinând triunghiuri haşurate, opuse la vâtf>'Do~ ~
piciorului drept este decorat cu cerculeţe cu centrul i}larclif,~
manşonulare maJ"&inea inferioară zim)ată şi impresill,ni Jfillll
-"'

r"'.

.•

. ,"~~

J

V
1

Stare de
conservare: bună

•
116.
Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
N. 4052

Zonă

/centru:

!n şiru~, pe supra fată. Fondul este ocn.
mnegnte.

ciziile sunt

Dimensiuni: L : 19 cm La: 16,5 cm DB : 5 cm/3,7 cm DG:
5,5 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul puţin peste zona de bifurcare, a fost curătat în
interior cu răzuitoarea, netezit în exterior cu piatra.
Exteriorul a fost apoi colorat cu foi de ceapă, uns cu seu şi
lustruit cu cărpa. Cele douli ramificaţii au funduri din lemn,

A doua

prinse cu cuie? iar capacul, din corn, este străpuns de o ţeava
Loc. Racu
Jud. Harghita
Atelier rural{?)

jumătate

1

1

se regăsesc şi în afara ultimului cerc. Trei motive de fom1a
unei coroane cu trei vârfuri {lalele geometrizate ? motiv

1

iranian?), cu ornamente interioare mărunte, incadreazA rozeta '
centrală.

şi

P1c1oarele sunt aplatiza te natural ŞI contin - frontal
pe interior- cerculele cu centru marcat, incizate, şi zag-zag ;
1

excizat. Fiecare flanc al piesei contine zig-zag-uri multiple. :

:~::u::,:~:4::b:~:::~ 3,2cm/3,7~ ~~:~

117

a

de fier. Are belciuge de fier, înfipte în flancuri. Piesa este
secolului al
ornamentată prin incizare {cu cuţitul, cu compasul) şi prin
XVIll-lea
excizare {cu cuţitul}.
{1751-ISOQ)
Descriere: Corpul piesei este bifurcat natural, având
"picioare" de grosime inegală, închise în partea inferioară cu
dopuri de lemn, fixate în pereti cu cuie. Capacul piesei este
executat dintr-o placă de corn, străpunsă de teava din fier
prin care se turna praful de puşcă De cele douli belciuge de
fier se prindeau capetele curelei cu ajutorul căreia cornul era .
purtat la nivelul şoldului. Doar faţa bombată a cornului
bifurcat este ornamentată, prin incizare şi excizare. Motivul
central constă dintr-o rozetă cu 7 braţe, înscrisă într-un
ansamblu de 3 cercuri concentrice, spaţiul dintre cele două
cercuri exterioare incluzând cerculeţe cu centrul marcat, care

DB.
cm
~ut_,~~
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu1
:;j~
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curlitat în inten'b~.cfi
rlizuitoarea netezit la exterior cu piatra vopsit cu foi de '>r"

f.

, -t

Stare de
conservare: foarte
bună

Zonă /centru:

Corn de praf
de puşcă

Nr. inv.
341

Loc. Poienita
Tom ii
Jud . Hunedoara
Atelier urban
(?)

•

ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu se~ustruit cu cârpa.

Cele două ramifica~i au dopuri din co
rinse cu cuie de
corn). Capacul din corn lustruit a fost profila!, fiXat prin
presare (şi cu cuie din corn), perforat. pentru a pennite
introducerea şi fixarea ţevii de alimentare, din os. Belciugele
pentru curea, amplasate la mijlocul gâtului piesei, lipsesc.
Piesa este ornamentată doar pe partea bombată, prin inci zare
şi excizare (cu cu~tul, cu compasul, cu o unea,ltă improvizată
dintr-un fragment de ferăstrău, cu din~ crutaţi).
Descriere: Corpul piesei are fom1ă naturală. Decorul incizat
este organizat in jurul motivului central, o rozetă dinamică,
cu 8 braţe curbate spre dreapta, care are în centru o cruce
punctată, înscrisă în cerc şi având între braţe cerculeţe
multiple, cu centrul marcat Pe fundalul punctat (în val)
dintre centru şi bra[e apare un şir de cerculeţe multiple,
tangente la cercul central. La baza picioarelor apare o friză
de motive antropomorfe geometrizate, haşura te, înlânţuite
~.hora"), delimitată de zig-zag uri excizate, friză ce se repetă,
răsturnată, în zona buzei. Deasupra frizelor de la bază reapar
două braţe curbate şi haşura te, orientate opus, având la bază
o zonă punctată în val. Flancurile sunt decora te cu două
şiruri de arcuri de cerc multiple, orientate opus, organizate în
lungul a două axe verticale, pe un fundal de haşuri curbe.

Sfiirşitul

s=~~)

Stare de
conservare: foarte
bună

(1780-18

Capacul contine cercuri multiple. cu lobi interiori
(semicercuri multiple), iar ţeava - linii circulare paralele,
orizontale. şi semicercuri multiple, orientate Opus. Fondul

este ocru. inciziile sunt Înnegrite.

IQ
Corndepmf
de puşcă

Zonă

fcentru:

Loc.Monor

Dimensiuni: L: 16,5 cm La: 16 cm DB : 2,5 cm/2,3 cm D<f.
4,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curăţat în interior cu
răzuitoarca, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri din com (prinse cu cuie de
corn), şlefuite, cu picioruşe sferice. Capacul din corn şlefuit
a fost perforat pentru a se fixa ţeava de alimentare şi mânerul
de închidere, ambele din corn. Belciugele pentru curea,

A doua:!
jumătate a
secolului a

"~
,t:

Stilred~;f

conseiiare~~ă
~

~

~~~

. ""'·1JON~C '<'(/
..,;:::--=-.~

Nr. inv.
1701

Jud. BistriţaNăsăud

Atelier urban
(?)

r

\1 19.

Corn de praf
de puşcă

1·

Nr. inv.
1955

Zonă

/centru:

Loc. Poie11iţa
Voinii
Jud . Hunedoara
Atelier urban
(?)

•

1

fixate iniţial la baza gâtului, lipsesc. PW, este ornamentată
doar pe partea bombată, prin incizare ş excizare (cu cuţitul,
cu compasul, cu o unealtă improvizată dintr-un fragment de
ferăstrău, cu dinţi cruţaţi).
Descriere: Corpul piesei are form& naturală. Decorul este
organizat radial, având in centru o rozetă înscrisă în cerc, cu
6 petale ce alternează cu raze. O coroană pun~tată şi una de
mici lobi tangenţi secondează rozeta, înconjurată apoi de 7
mari lobi tangenţi, haşuraţi, între care sunt intercalate cercuri
concentrice multiple, în parte punctate. Al1san1blul este
surmontat de o cruce dreaptă, plasată sub buza subliniată de
un zig-zag excizat, însoţit de o friză de semicercuri
intersecta te, ce includ arii haşurate. Ansamblul de sub buză
se repetă la baza celor două picioare, alcătuind un suport
pentru friza de motive antropomorfe stilizate (hora), realizatE
cu linii şi puncte. Flancurile conţin câte un registru constând
în haşuri oblice ce alternează cu semicercuri multiple.
Picioruşele sferice au funcţie decorativă. Capacul e decorat
cu o friză de semicercuri, ţeava de alimentare conţine linii
paralele si semicercuri, la fel mânerul de închidere. Fondul
este ocru, inciziile sunt innegrite.
Dimensiuni: L: 20 cm La: 18,7 cm DB : 3,7 cm/3 cm DG:
4,5 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curăţat in interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Un dop al unei ramificaţii este confecţionat din corn (prins
cu cuie de corn), celălalt lipseşte. Capacul din corn a fost
profila!, fixat prin presare (şi cu cuie din corn), perforat,
pentru a pennite introducerea şi fixarea ţevii de alimentare,
din corn. Belciugele pentru curea, din fier, sunt înfipte,
bilateral, spre baza gâtului piesei. Este ornamentată, prin
incizare şi exciz.are (cu cut-itul, cu compasul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu doi dinţi
cruţaţi), doar partea bombată a piesei.
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul incizat

xvm-lea
(1750 1800)

Sfârşitul!

secolului ~1
XVlll-lea
(1770 1800)

-~
~

conservare~ă •~
l-~ c:!!l
31"' }.
...

~
~

1

•

este organizat in jurul motivului central, care are un nucleu
din4 cercuri concentrice, cu patru lobi - riori compuşi din
arcuri de cerc multiple. În jurul acestui nucleu sunt dispuse
Il arcuri de cerc multiple, inegale şi tangente, cele
inferioare, mai mari, dând stabilitate motivului central. La
baza picioarelor apare o friză de motive antropomorfe
geometrizate, haşurate, înlănţuite ("hora"), plasate deasupra
unui zig-zag excizat, friză ce se repetă, răsturnată, în zona
buzei. Deasupra frizelor de la bază apar doui\ frize de arcuri
de cerc multiple, afrontate în lungul unui zig-zag excizat.

Flancurile sunt decorate cu trei

şiruri

de arcuri de cerc

multiple, organizate in lungul a două axe verticale. De
observat amplasarea spontană, asimetrici\, a motivelor.

Fondul este brun, inciziile sunt înnegrite.

Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
523

Zonă

/centru:

Loc. Haţeg
Jud. Hunedoara
Atelier urban
(?)

Dimensiuni: L : 25 cm La: 19,5 cm DB : 4 cm/2,5 cm DG: 5
crn
Materiale şi tehnologii : Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curAtat în interior cu
mzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa. O
rarnificaJie are dop de corn, cealaltă- dop de lemn, prins în
cuie de fier, noi. Capacul, teava de alimentare şi dispozitivul
de inchidere sunt din lemn, evident refăcute. Belciugele
pentru curea, amplasate la mijlocul gâtului piesei, sunt din
fier. Piesa este ornamentată doar pe partea bombată, prin
incizare şi excizare (cu cuţituJ, cu compasul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu doi-trei dinţi
crutati).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul incizat
este organizat in jurul motivului central, o rozetă dinamică,
cu 6 brate haşura te, curbate spre dreapta (vag zoomorfe),
care are drept centru o rozetă cu 6 petale (cu haşuri şi
cerculeţe intercalate), înscrisă intr-un cerc multiplu. La baza
fiecărui picior apare câte o friză de motive antropomorfe
geometrizate, haşura te, înlănţuite (,,hora"), plasată deasupra
unui zig-zag excizat Deasupra Crizelor de la baza picioarelor
reaoar iintr-o variantă mai simolă) bratele curba te, hasurate

Sfârşitul

secolului
XVIII-lea

(1780 - 1
1800)

şi punctate, orientate divergen~ motiv
e repetă (într-o
variantă mai amplă), răsturnat, în zona buzei. Pe fiecare flanc

al piesei apare un registru vertical. incluzând un zig-zag
curbiliniu repeta~ desfăl)urat între două linii drepte. Fondul
este ocru, inciziile sunt înnegrite.

Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.

1956

Zonă

/centru:

Loc. Cernişoara
Jud. Hunedoara
Atelier urban
(?)

Dimensiuni: L : 24 cm La: 15,5 cm DB : 2,5 cm/2,5 cm DG:
4,2cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curăl"t în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramifica~i au dopuri din corn, cu cuie căzute.
Capacul din lemn (fixat cu cuie din corn) şi ţeava de
alimentare formează un bloc monoxjl? cu in tars ii de cositor.
Belciugele pentru curea, amplasate la mijlocul gâtului piesei,
lipsesc. Piesa este ornamentată doar pe paitea bombată, prin
incizare şi excizare (cu cuţitul , cu compasul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău , cu doi-trei dinţi
cru!ll~).

Descriere: Corpul piesei are formă naturală . Decorul incizat
este organizat în jurul motivului central, o rozetă dinamică,
cu 8 braţe haşura te, curba te spre stânga, care are drept centru
cercuri multiple, cu 4 lobi interiori amplasa ţi in jurul unui
cerculeţ cu centru marcaL Între centrul şi braţele rozetei este
intercalat un şir de semicercuri, tangente la cercul ultim, pe
un fond puncta~ organizat în val La baza fiecărui picior
apare câte o friză de motive antropomorfe geometrizate,
haşurate, înlănjuite ("hora"), plasată deasupra unui zig-zag
excizat, friză ce se repetă, răsturnată, în zona buzei.
Deasupra frizelor de la bază apar două şiruri paralele de brate
curbate şi haşurate, adosate unui zig-zag excizat. Pe fiecare
flanc al piesei apare un registru vertical, incluzând do
şiruri de semicercuri multiple, orientate opus, pe fo2 ~
haşurat curbiliniu. Ţeava de alimentare este consol'
ă
intarsii decorative (cercuri, zigzag), de cositor. Fo~ _1

ocru, inciziile sunt înne rite.

•~

Dimensiuni: L : 23 cm La: 18 cm DB: 5 cm/4,8 cm

Sfârşitul

secolului a
XVlll-lea
(1780 1800)

Stare de
conservare: relativ
bună

•

122.

l\.
Zonă

Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
2322

/centru:

Loc. Lunca
Cemii de Jos
Jud. Hunedoara
Atelier urban

(?)

DG:5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb.
st tăiat cu
ferăsbiiul deasupra zonei de bifurcare, c iăţat în interior cu
Jăzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramifica~i au dopuri din plăci de corn iar
belciugele pentru curea, din fier, swtt înfipte, bilateral, spre
buza piesei. Capacul din corn a fost profilat, fixat prin
presare şi cu cuie, perforat,. pentru a permite introducerea şi
ţevii de alimentare tronconice, din corn. Este
ornamentată, prin incizare şi excizare (cu cuţitul, cu

fixarea

compasul, cu o unealtă improvizată dintr-un fragment de
ferăsbiiu, cu doi-trei dinţi cruţaţi), doar partea bombată a
piesei.
Descriere: Corpul piesei are fomtă naturală. Decorul incizat
este organizat în jurul motivului central, o rozetă dinamică,
cu 8 braţe curba te spre stânga, care include o altă rozetă, cu 4
braţe, înscrisă în cerc şi înconjurată de cerculete duble cu
centrul marcat, pe fond punctat La baza picioarelor apare o
friză de motive antropomorfe geometrizate, haşurate,
înlănţuite ("hora"), delimitată de zig-zaguri excizate, motiv
ce se repetă, răsturnat, în zona buzei. Deasupm Crizelor de la
bază reapar două braţe curbate şi haşurate, dar orientate
opus. Pe fiecare flanc al piesei apare un registru vertical,
incluzând două şiruri de semicercuri multiple, orientate opus,
pe fond haşurat. Fondul este ocru, inciziile sunt înnegrite.

Sfârşitul

Stare de

secolului al

conservare: foarte

XVID-1~

bună

(1780 1800)
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(

123.

Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
N . 4067

Zonă

/centru:

Loc. Aghireşu
Jud. Cluj
Atelier urban

(?)

Dimensiuni: L : 16,2 cm La: 16 cm DB: 6,3 cm/3 cm
DG: 5,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
feriisbiiul deasupra bifurca].iei, a fost curiiţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Dopurile picioarelor şi capacul lipsesc. Belciugele pentru
curea, fixate în partea superioară a gâtului, sunt din fier şi
alamă. Piesa este ornamentată doar pe partea hombată, prin
incizare, excizare şi crestare (cu compasul, cu cuţitul şi cu o
unealtă im..J!..rovizată dintr-un fragment de femstrău, cu doi

1

A doua
jumătatea

secolului al
XVID-Iea l
(1780 1800)
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dinţi cruţaţi).

Descriere: Corpul piesei are fom1ă natu • . Decorul incizat
constă dintr-un motiv central, al cărui nucleu este o rozetă
înscrisă în cerc, cu 6 petale între care sunt intercalate
cerculeţe. Primul cerc este inconjurat de încă 4 cercuri, între
care este excizat un zigzag. Cercul exterior poartă 6 braţe

1

curbe. şerpuitoare spre stânga, haşu.mte. Picioarele piesei
conţin

câte o friză cu motive antropomorfe geometrizate (cu
interior umplut cu liniuţe), pe o bază din semicercuri
întretăia te, parţial h~umte, ce includ cerculeţe cu centrul
marca~ acest ultim registru repetându-se la buză. Flancurile
piesei conţin câte un registru vertical, cu friză de cerculeţe
multiple, mcordate între ele cu arcuri de cerc. Mici cerculeţe
multiple, cu centrul marcat , sunt amplasate in spaţiul rămas
liber pe faţa bombată a piesei. Sus, sub buză, apar iniţialele
K : G:. Fond brun, incizij innegrite.

Corn de praf
de puşcă
24.
Nr. inv.
N. 7369

Zonă

/centru:

Loc. Bilbor
Jud. Harghita
Atelier urban
(?)

Dimensiunj : L: 12 cm La: 20 cm DB: 3,5 cm/3,2 cm
DG: 4,5cm
Materiale şi tehnologii : Comul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcaţiei, a fost curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Picioarele sunt închise cu dopuri de corn, unul având
picioruş sferic, cioplit din acel~i material. Capacul lipseşte.
Belciugele pentru curea, fixate aproape de buza piesei,

Sfi rşitul

1
secolului al,
XVID-Iea

(1770 1800)

lipsesc. Piesa este ornamentată doar pe partea bombată, prin

incizare şi excizare (cu compasul, cu cutitul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu doi-trei dinţi
cruţaţi).

Descriere: Corpul piesei are fonnli na.turală. Decorul incizat
este organizat în jurul motivului central, o rozetă cu 5 petale
excizate, înscrisă in cerc, înconjurată de un şir de mici
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..ru.•duble,
,; do,.,.
lolri pe
=ri,
"'"~,fi
cruce. Semicercuri
racordate
un traseu
cur ·
• ~
încadrează

rozeta. La baza picioarelor apare un zi

excizat ce susţine motive an~po~1o~e stil iza te. haş .
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Stare de
conservare: relativ
bunii

•

punctată, orientate divergent

1

O friză d.

rcuri cu lobi
mtenon şt haşun apare sub buză, tar alta, dm semteercuri
întretăiate, pe cantul interior al picioarelor. Flancurile con lin
câte un registru vertical, conţinând zig-zaguri multiple, cu

semicercuri intercalate. Fond ocru, incizii innegrite.

)25.

Comdepmf
de puşcă

Zonă

/centru:

Loc. Cubleşul
Nr. inv.
D. 3399

Someşean

Jud. Cluj
Atelier rural (?)

Dimensiuni : L: 23 cm La: 20 cm DB : 4,5 em/4 cm
DG: 5,5cm
Materiale şi tehnologii : Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupm zonei de bifurcare, eurn~at în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns eu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri din corn, cu pieioruşe
cioplite şi lustruite. Capacul din corn a fost lustruit şi
perforat, pentru a fi ftxate în eiJeava de alimentare şi
mânerul dispozitivului de inchidere. ambele din corn.
Belciugele pentru curea, amplasate la mijlocul gâtului piesei,
sunt din fier. Piesa este ornamentată doar pe partea bombată,
prin incizare şi excizare (cu cuJitul, eu compasul).
Descriere: Corpul piesei are fonnă natumlă. Decorul incizat
este organizat în jurul motivului central, o rol.etă clasică, cu
6 petale haşum te, înscrisă în cere dublu, cu semicercuri şi
puncte intercalate între petale. Pe fiecare picior apare frontal
câte un registru vertical compus din 3 şiruri de arcuri de cerc
ce delimitează supmfeJe haşurate şi nehaşurate. La baza
picioarelor şi la buză apare zig-zagul excizat Pe gâtui piesei
apare o friză de romburi, pe un fundal din haşuri . Registrul
de pe picioare se repetă, identic, pe Oancurile piesei. Ţeava
de alimentare con line cercuri paralele şi zig-zag excizat, iar
mânerul de inchidere este profilat şi decomt cu o cruce
punctată şi cu cerculeţe multiple. Fondul este ocru, incizii~
sunt înnegrite. Deasupm rozetei s-a zgâriat stângaci,
confecţionării, literele IVP, iar în spate literele
Magyar KOblos şi anul1880 (de către cumpăriitor, i>hab·

Prima

jumătate J
secolului al
XIX-lea
(1801-185)

IP:if::tJ ~~
~

~

Dimensiuni: L: 16cm La: 17,5 cm DB. 4,5 cm/2~~
DG· 53 cm
14N,
Material~ tehnologit: Cornul de cerb a fost tătat cu

;;

Stare de
conservare: bună

IP;

Inscripţie: text :
"IVP;
Magyar
KOblos; 1880"

126.

\......

Comdepmf
de puşcă
Nr. inv.
N. 4059

Zonă

/centru:

Loc. Rugăneşti
Jud. Harghita
Atelier rural (?)

•

ferăstrăul deasupm bifurcaţiei, a fost curătat î~ interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piat.
psit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şt lustruit cu cârpa.
Dopurile picioarelor şi capacul lipsesc. Belciugele pentru
curea, fixate în partea superioară a gâtului, lipsesc. Piesa este
ornamentată doar pe partea bombată, prin incizare cu
compasul, cu cuţitul şi cu o unealtă improvizată dintr-un
fragment de ferăstrău, cu doi dinţi crutati.
Descriere: Corpul piesei are formă natumlă. Decorul incizat

Prima.l
a
secolului r l
XIX-lea
(1801-1850)
jumătate

Stare de
conservare: relativ
bună

constă dintr-un motiv central, al cărui nucleu este o rozetă
înscrisă în cerc, cu 6 petale haşura te, cu cerculeţe concentricE

'127.,
~\
Corn depmf
de puşcâ
Nr. inv.
N. 7368

Zonă

/centru:

Loc. Bilbor
Jud. Harghita
Atelier rural (?)

intercalate între petale. Primul cerc este inconjurat de încă
trei cercuri (unul zimtat), cel exterior purtând 6 bmţe curbe,
şerpultoare spre stânga, având la bază semicercuri haşurate.
Picioarele piesei conţin câte o friză cu motive antropomorfe
geometrizate, haşumte în bmd, pe o bază din semicercuri
întretăia te, ce includ cerculeţe concentrice, acest ultim
registru repetându-se la buză. Flancurile piesei conţin câte
un registru vertical, cu zig-zag haşum~ intercalat cu cerculeţ<
multiple. Mici cerculeţe multiple, cu centrul marcat . sunt
amplasate in spaţiul rămas liber pe faţa bombată a piesei.
Fond ocru, incizii innegrite.
Dimensiuni : L: 22 cm La: 19,4 cm DB: 4,6 cm/3,5 cm
DG: Scm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupm bifurcaţiei, a fost curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Picioarele au dopuri de lenm, capacul, din letrm, este
Prima
perfom~ dar ţeava de alimentare lipseşte. Belciugele din fier,
jumătate
pentru curea, sunt plasate în flancuri, în partea mediană a
secolului 1
gâtului piesei. Piesa este ornamentată doar pe partea
XIX-lea
bombată, prin incizare, excizare şi crestare (cu cuţitul, cu
(1801-185 )
compasul).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul este
organizat radial, in jurul unui medalion ce are in centru un
cerc dublu, intersectat de o cruce punctată , înscrisă într-un alt
cerc dublu, mare, cu patru lobi interiori semicirculari,
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haşuraţi, şi

cu un şir de lobi exteriori, semicireulari. Un alt
cerc dublu, mlirginit cu zimţi cresta ti, completează
medalionul, care este surmontat de două flori schematiza te,
figurate prin cerculeţe excizate, cu crestături interioare şi
exterioare. Fiecare picior al piesei are baza decorată cu linii
orizontale, zig.zag excizat, crestături şi semicercuri, de la
care urcă vrejuri şerpui te (diferite ca numlir şi duct)
conţinând florile descrise. Sub buză apare motivul de la bi
picioarelor, dublat de semicercuri haşura te, suprapuse.
Flancurile piesei conţin registre verticale ce includ
semicercuri crestate, aranjate pentru a sugera un vrej.

128.

Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
N. 4057

Zonă

/centru:

Loc. Racu
Jud. Harghita
Atelier urban
(?)

Fondul este ocruJ! brun inciziile sunt înnegrite.
Dimensiuni: L : 14,5 cm La: 20 cm DB: 5 cm/3,5 cm
DG: 5,2cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul puţin peste zona de bifurcare, curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit în exterior cu piatra. Exteriorul a fost
apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa. Cele două~ mmifica!ii au
dopuri din lemn, iar capacul din corn şlefuit este perforat şi
are un dop de lemn, simplu. Are două belciuge pentru curea,
din fier, dispuse în partea superioară. Piesa este ornamentată
prin incizare (cu cuptul, cu compasul, cu o unealtă
improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu doi-trei din!i
cruţaţi) şi crestare (cu cuţitul).
Descriere: Corpul piesei este bifurcat natural, având
.,picioare" închise în partea inferioară cu dopuri de lemn,
pnnse cu cuie de corn. Capacul piesei este executat dintr--o
placă de corn, prinsă cu cuie de fier, perforată simplu (fliră
Jeavă) şi înfundată cu un dop de lemn. Aie în partea
superioară belciuge de fier, pentru cureaua cu ajutorul clireia
cornul era purtat la nivelul şoldulu i. Faţa bombată a cornului
bifurcat este ornamentată prin incizare şi conţine un motiv

Stare de

Prima
jumătate

a
secolului al
XIX-lea
(1801-1850)
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concentrice. Cercul exterior închide o
F •
decorativ. Flancurile piesei
2 registre vertical
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motivul central
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conservare:

bună

•

·-

cerculeţe şi semicercuri ce pun în valoare o lalea haşurată,
dispusă exact la bifurcaţie. Un motiv asemănător, mai mare
şi punctat, apare pe piciorul din stânga. Spatele este

neornamentat, dar contine o cruce crestată, tnscrisli intr-un

1)2~
1

Corn depra
de puşcă

1

Nr. inv.
N. 7379

Zonă

/centru:

Loc. Mereşti
Jud. Harghita
Atelier rural (?)

cerc oartialtocit Culoarea de fond : brună-vinetie.
Dimensiuni: L : 14,5 cm La: 20 cm DB: S cm/3,5 cm
DG: 5,2cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcaţiei, a fost curătat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Un picior are dop de corn, celălalt dop lipseşte. Capacul de
lemn nu este original. Belciugele pentru curea, fixate in
partea superioară a gâtului, lipsesc. Piesa este ornamentată
doar pe partea bombată, prin incizare şi excizare (cu
compasul, cu cuţitul).

A doua
jumătate

al
sec. al XIXlea
{1 851-1900)

Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul incizat
constă dintr-un medalion central, alcătuit din 3 cercuri
concentrice, între care sunt înşirate cerculeţe cu centrul
marcat, patru asemenea cerculeţe alcătuind o cruce în centrul
medalionului. Bazele picioarelor conţin zig-zag excizat,
însoţit de cerculeţe, compoziţie ce se repetă la buza piesei.
Două registre cu cerculeţe, însoţite de brăduţi ,decorează pe
verticală flancurile piesei. Sub medalionul central sunt
incizate, in formaţie densă, cerculeţe cu centrul marcat. Fond

ocru, incizii înnegrite.
130,

Corn de praf
de puşcă

Zonă

/centru:

Transilvan.ia
Nr. inv.
A. 1723

Atelier rural

(?)

Dimensiuni: L: 15,6 cm DB: S,S crn/4,2 cm
DG: S,Scm
Materiale şi tehnologii : Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul chiar deasupra zonei de bifurcare, curătat în
interior cu răzuitoarea, lllsat cu suprafaţa exterioară brută,
naturală . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri de metal, iar capacul din con
şlefuit este străbătut de o ţeavă din corn şi de un mâner din

corn, cu care se inchide şi se deschide recipierltul. Două
belciuge pentru curea, din fier, sunt înfipte în partea
inferioară a flancurilor piesei. Capacul piesei este omamentat

A doua
jumătate

al
sec. al XIXlea
1870-1900
(?)

Stare de

conservare: relativ
bună

•

(1,0)

(1,1)

(1,2)

1

r

Corn de pral
de puşcă
Nr. inv.
B. 7999

Descriere: Corpul piesei este scurt. fiind tăiat aproape de
bifurcaţia cornului. Cele două .,picioare" sunt închise în
partea inferioară cu dopuri de metal. Capacul piesei este
executat dintr-o placă de corn, şlefuită, prinsă cu cuie de fier,
perforată pentru a se introduce în ea teava de alimentare,
confecţională din corn, şi mânerul semicircular din corn de
cerb, şlefuit şi decorat cu împunsături care au şi rol utilitar
(asigură aderenţa). Belciugele de fier, pentru cureaua cu
ajutorul căreia cornul era purtat la nivelul şoldului, sunt
plasate neobişnuit de jos. Suprafaţa cornului nu a fost
netezită, păstrându-şi aspectul natural, dar a fost îmbibată cu
seu şi lustruită cu cârpa. Efectele decorative au fost obţinute
prin crestarea marginilor capaculu~ prin canelarea ţevii de
alimentare şi prin realizarea de împunsături pe mânerul de
închidere. Piesa are culoare brună, naturală.
(1,4)

(1.~

unuri culturale mobile cu semnificalie etnograficil clasate in categoria juridică Fond, anat in patrimoniul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei

i
'-!31.

(1,3)

•

prin crestare cu cu~tul, minerul este decorat cu împunsături
iar ţeava este canelată prin crestare.

Zonă

/centru:

Loc. ClujNapoca
Jud. Cluj
Atelier urban
(?)

Dimensiuni: L : 27 cm La: 22,7 cm DB: 6,3 cm/4,2 cm
DG: 5,9cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcaţiei, a fost curăţat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Picioarele au dopurile căzute, capacul lipseşte. Belciugele
pentru curea, fixate în partea mediană a gâtului, lipsesc.
Piesa este ornamentată doar pe partea bombată, prin incizare
(cu compasul, cu cuţitul , cu o unealtă improvizată dintr-un
fragment de ferăstrău, cu doi dinţi cru1aţi).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul incizat
este organizat in jurul motivului central: o cruce

haşurată~

inscrisi în cerc. obţinută prin intersectarea a alte patru
cercuri, mai mici. O coroanA de triunghiuri haşurate,

A doua
jumătate a

secolului al
XVIII-lea
(1770 1800)

(1.61

•

1

1

~
1
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Corn de praf
de puşcă

Zonă

/centru:

Loc. Şăulia
Jud. Mureş
Atelier urban
(?)

Nr. inv.
5330
1

••

tenninate în cruce (vag antropomorfe), întregeşte acest moti
central, încadrat de 4 motive antropomorfe geometrizate,
haşurate. O friză de motive antropomorfe apare şi la baza
picioarelor piesei, sunnontată în dreapta de o rozetă cu 4
bra)e haşurate, curba te spre dreapta, iar în stânga- de un
ornament elipsoidal triplu, cu haşuri interioare, obţinute prin
trasarea de semicercuri succesive. Motive antropomorfe şi
semicercuri succesive apar, dispara!, pe restul suprafetei.
Triunghiuri haşurate, cu cruce, însoţite de cerculeţe, apar şi
pe buză. Registre înguste, cu motivul bradului, dublate de
semicercuri, inchid compozitia pe flancuri şi pe cantul
interior al picioarelor. Decor uşor asimetric, dar îngrijit
executat. Fond ocru, incizii Înnegrite.
Dimensiuni: L: 12 cm La: 13,5 cm DB: 4,1 cm/3,5 cm
DG: 4,2 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstn'iul deasupra bifurcaţiei, a fost cură)llt În interior cu
rilzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapA. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Dopurile picioarelor sunt din lemn, capacul lipseşte.
Belciugele pentru curea, tixate În partea superioară a gitului,
lipsesc. Piesa este ornamentată doar pe partea bombat!, prin
incizare şi excizare (cu compasul, cu cutitul).
Descriere: Corpul piesei are fonnă naturală. Decorul constă
dintr-o rozetă centrali, cu 6 petale, multiplll, excizată,
înconjurată de o coroană de cercule)e cu centrul marcat.
Rozeta este încadrată de alte trei rozete excizate, purtând
coroane cu trei virfuri (lalele?), care apar pe cele două
picioare şi sub buza piesei. Flancurile şi cantul interior al
piesei conţin trei şiruri de cercule)e cu centrul marcat,
alcătuind un cadru pentru compoziţia centrală. Fond brun,

Prima

Stare de
conservare:

jumătate a
secolului al
XIX-lea
(1801-1820)

mediocră

incizii innegrite.
Dimensiuni: L: 19 cm La: 20,5 cm DB: 5,5 cm/3,3 cm
DG:9,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasll(l_ra bifurcatiei a fost curil)at în interior cu
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Corn de praf
de puşcă

1

Corn de praf
de puşcă 1

Nr. inv.
N. 7376

/centru:

Loc. Sa tu Mare
Jud. Satu Mare
Atelier rural (?)

Nr. inv.
N. 7359

~34.

Zonă

•-

.-.

răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra,llllll'psit cu foi de
ceapă . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.

Picioarele au dopuri de corn, capacul

lipseşte.

Belciugele

pentru curea, fixate în partea superioară a gâtului, lipsesc.

/centru :

Loc. Ozun
I ud. Covasna
Atelier rural

răzuîtoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Cele două ramificaţii au dopuri din corn, neşlefuite. Capac
din corn, şlefuit, belciug din piele. Piesa este ornamentată

Corn denra

Zonă

/centru:

A doua
al
sec. al XIXlea
(1851-1900)

Stare de
conservare: relativ

bună

jumătate

bună

doar pe partea bombată, prin iocizare (cu compasul).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul este
organizat linear şi constă din 6 registre verticale, paralele,
conţinând cerculete simple, cu centrul marcat. Capacul este
străpuns de o ţeavă de alimentare, dio os, fisurată. Mâoerul
de închidere lipseşte, orificiul destinat lui a fost blocat cu un
dop de lemn. Belciugele originale au fost pierdute, unul a
fost substituit cu un belciug din piele. Fondul este ocru,
inciziîle sunt înnegrite.
Dimensiuni: L: 17 cm La: 20 cm DB: 5,3 cm/2,5 cm
DG: 7,7 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra trifurcaţiei, a fost curiitat în interior cu

135.

conservare: relativ

Piesa este ornamentată doar pe partea bombată, prin incizare
cu compasul şi cu cuţitul.
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul incizat
constă dintr-o rozetă centrală, înscrisă în cerc, cu 6 petale
haşurate, cu spaţiile dintre petale haşura te, surmontată de un
semicerc haşurat, mai mic, cu rozetă parţială . Pe fiecare
picior coboară câte un motiv cons!Jlnd dintr-o elipsă parţial
haşurată, tangentă la rozeta centrală, şi o lalea stilizată,
haşurată. Unele haşuri depăşesc cadrul motivului, dovedind
s!Jlngăcie. Fond ocru, incizii înnegrite.
Dimensiuni: L : 13,5 cm La : 13,5 cm DB: 4,5 cm/3,7 cm
DG: 4,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra zonei de bifurcare, curil)at în interior cu

Zonă

jumătate a
secolului al
XIX-lea
1801-1850

răzuitoarea netezit la exterior cu oiatra. voosit cu foi de

A doua
jumătate

al

~
\"\~~~~~':.

•

1

de

puşcă

Nr. iov.

4900

Loc. Cluj
Jud. Cluj
Atelier rural (?)

•

ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Un picior are dop de lemn, celălalt dop lipseşte. Capacul
original a fost înlocuit cu unul nou, neperfomţ din lemn.
Belciugele din fier, pentru curea, sunt plasate în flancuri,
aproape de buza piesei. Piesa este ornamentată doar pe part"'
bombată, prin incizare şi excizare (cu cuţitul, cu compasul).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală, dar mai pu!in
ob~nuită (trifurcată). Decorul este organizat radial, în jurul
unei rozete cu şase petale haşura te şi punctate, înscrisă întrun cerc dublu, cu lobi interiori, haşum li şi puncta ţi ,
intercalaţi între petale. Grupuri de trei cercule!e cu centrul
marcat se intercalează şi ele între petale. Picioarele sunt
decorate cu arcuri de cerc suprapuse, parte haşurate, pornind
de la un zig-zag excizal Acesta din urmă apare şi sub buză,

sec. al XIXlea
(1851-1900)

mediocră

iar sub el apare o friză de romburi cu centrul marcat. separate

prin haşuri. Flancurile piesei conţin motivul existent şi pe
picioare. Fondul este ocru, inciziile sunt înnegrite. Unele
stângăcii în execuţie sugerează decorarea piesei de către o
persoană nespecializală

1~

Corn depra
de puşcă
Nr. inv.
N. 1192

Zonă/centru :

Loc. Cobăteşti
Jud. Harghita
Gospodărie

Dimensiuni: L : 14 cm DB: 13 cm DG: 6,5 cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul înainte de bifurcaţie, curătat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatr~ vopsit cu foi de
ceap~ . Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Are fund de lemn, prins în cuie de fier, şi capac de lemn, cu
un orificiu pentru alimentare. Belciugele de fier sunt plasate
în flancuri, aproape de buză. Piesa este ornamentată doar pe
partea bombată, prin incizare (cu cu!itul, cu compasul, cu o
unealtă improvizată dintr-un fragment de ferăstrău, cu doitrei dinţi cru1aţi).
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul este
organizat radial, având în centru un medalion'circular,

A doua
jumătate al
sec. al XIXlea
(1851-1900)

conţinând un decor tocit,. cu excepţia unei rozete cu 6 petale.
dispusă lateml. O coroană dublă de semicercuri mici
înconjoară

medalionul central, aceste motive alcAtuind şi un
cadru trapezoidal pentru întreaga parte frontală Cele două
rozete ce surmontează medalionul central sunt stân2aci şi
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greşit realizate. Cele dou~ Oancuri conţ'!lrliize de

semicercuri mici, duble, aiAturate sau combinate şerpuitor,
dispuse pe vertical~. Fondul este ocru, inciziile sunt
Înnegrite.

'-1 37.

Corndepm~

Zon~

/centru:

de puşcă

Loc. Goagiu
Jud. Harghita

Nr. inv.
N. 4060

Gospod~rie

!
138} Corn de praf
de puşcă
Nr. inv.
N. 7377

Zon~

/centru:

Loc. Mereşti
Jud. Harghita
Gospod~rie

Dimensiuni: L: 13,3 cm La: 15,5 cm DB: 3 cm/2,5 cm
DG: 4cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
femstmul deasupm bifurcaţiei , a fost cumtat in interior cu
mzuitoarea, netezit la e><terior cu piatm, profila! prin cioplire
vopsit cu foi de ceapA. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi
lustruit cu cârpa. Un picior are dop de corn, cellilalt - dop de
lemn. Capacul din corn este perfomt şi uşor deteriomt
Belciugele pentru curea, din fier, sunt plasate in flancuri,
aproape de buza piesei. Piesa este ornamentată doar pe parte~
bombatli, prin incizare cu compasul şi cuţitul.
Descriere: Corpul piesei are formli natumlli, dar punctul de
bifurcaţie este profila! prin cioplire. Decorul este realizat
dezordonat, de către un incep~tor. Silueta unui cerb este
parţial ştearsă şi peste ea s-a incercat tmsarea (nereuşită) une
rozete înscrise in cerc. Au fost încercate haşuri in alte două
puncte, iar flancul din dreapta conţine triunghiuri haşurate.
Fondul este brun, inciziile sunt înnegrite.
Dimensiuni: L: 17 cm La: 22 cm DB : 3,5 cm/2,5 cm
DG: 6,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
femstmul deasupm bifurcaţiei, a fost cumtat in interior cu
mzuitoarea, netezit la exterior cu piatm, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Picioare închise cu dopuri de lemn. Capacul lipseşte.
Belciugele pentru curea, din fier, sunt fixate aproape de buza
piesei. Piesa este ornamentată doar pe partea bomba tii, prin
mcizare cu compasul şi cu~tul.

Descriere: Corpul piesei are formli naturală. Decorul este
organizat in jurul rozetei cu 6 petale, înscrisă in cerc,
amplasată central. Picioarele conţin arcuri de cerc,
fraJI_mente de rozetă, haşum te semicercuri şi zimţi

Sfârşitul

sec. al XIXlea
(1880-1900)

Sfârşitul

sec. al XIXlea
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Corn de praf
de

puşcă 1

Nr. inv.
N. 4058

Zonă

/centru:

Loc. Inlăceni
Jud. Harghita
Gospodărie

•

triunghiuri haşurate, motive fitomorfe, toate amplasate
dezordonat. Sub buză - şiruri de zimţi şi semicercuri
haşurate. Liniile sunt subţiri, parţial şterse, desenul e nes igu
stângaci, realizat de un nespecialist. Fond ocru, incizii
înnel!rite.
Dimensiuni: L: 16 cm La: 16cm DB : 4,5cm/3,5cm
DG: 6,5cm
Materiale şi tehnologii: Cornul de cerb a fost tăiat cu
ferăstrăul deasupra bifurcaJiei. a fost curătat în interior cu
răzuitoarea, netezit la exterior cu piatra, vopsit cu foi de
ceapă. Exteriorul a fost apoi uns cu seu şi lustruit cu cârpa.
Un picior ar~ dop de corn, cu buton de fier, celălalt - dop de
lemn. Capacul lipseşte, buza este ferecată cu un manşon de
alamă. Belciugele pentru curea, situate aproaP., de buza
piesei, lipsesc. Piesa este ornamentată doar pe partea
bombată, prin incizare cu compasul şi cu~tul.
Descriere: Corpul piesei are formă naturală. Decorul constă
în haşuri subţiri, parţial şterse, dispuse pe verticală, fără
logică decorativă, de către un începlitor. Motivul central
constă dintr-o rozetă cu 5 petale haşurate, înscrisă în cerc.
Zig-zaguri repetate şi haşuri apar sub buza piesei. Flancurile
con~n registre verticale, haşurate. Fondul este brun, iociziile

Sfârşitul

Stare de

sec. al XIXlea
(1880-1900)

conservare:
mediocră

sunt înnegrite.

Dimensiuni: L: 219 cm La: 157 cm.

"Î4ă'.,

Zonă/Centru

Covor

1
Nr. inv.
B . 7349

Loc. Şimon
Jud. Braşov

Material/ Tehnică: Piesa este realizată din fire de lână şi
cânepă. Covorul este ţesut în două iţe, ales printre fire (ales
legat), decor geometrizat: romburi.
Descriere: Piesă de formă dreptunghiulară cu urzeală de
cânepă şi beteală de lână cu fire întrepătrunse~ Covorul este
realizat din două foi a câte 78 cm lăţime. Pe laturile lungi ar
bordură. Bordura este realizată cu motive geometrice:
romburi realizate cu lână alb!l, mov, roz, roşu, portocaliu,
maro. Central sunt realizate romburi înscrise tn romburi cu
aceleaşi culori de pe bordură. Culorile folosite au fost cele
industriale. Franiurii sunt înnoda ţi din firele de urzeală.
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Covor

1

Nr. inv.
A. 3854

Zonli/Centru
Loc. Ieud
Jud. Maramureş

Zonli/Centru

Covor
142.·
Nr. inv.
A 3844

Loc. Cuhea
Jud. Marnmureş

Covor de
143,

Zonli/Centru

culme

Prundu
Bârgăului

Nr. inv.
3154

Jud .
Bistrita Năsăud

1

•

Dimensiuni: L: 185 cm La: 100 cm.

•

Material/ Tehnică: Covorul este realizat din fire de lână şi
cânepă, ţesut în două iţe, ales printre fire (ales legat), motive
geometrice: romburi, motive flornle stilizate.Descriere: Piesă
de formă dreptunghiulară cu urzeală de cânepă şi băteală de
lână, aleasă printre fire. Compoziţie închisă cu chenar: pe
laturn scurtă apar romburi în trepte, altemând cromatic, pe
cea lungă - două vârste zimţate. Câmp decorat cu motive
geometrice: cruci drepte, dreptunghiuri, triunghiuri în treptet
romburi în trepte succesive, dispuse longitudinal pe trei linii,
compac~care includ un motiv floral geometrizat - alternate
cromatic. Cromatica: roşu, roz, portocaliu, violet, alb, verde,
__galben maro - culori industriale.
Dimensiuni: L: 41 Ocm La: 90 cm.Material/ Tehnică:
Covorul este realizat din fire de lână, cânepă, ţesut în două
iţe fire întrepătrunse, motive antropomorfe: horă, motive
geometrice: romburi, culori industriale.Descriere: Piesă de
formă dreptunghiulară cu urzeală de cânepă şi băteală de
lână cu fire întrepătrunse. Pe una din laturile lungi apare
motivul horei pus în casete cu fonduri diferite: alb, roşu,
galben, mov, verde. La un capăt horn este întreruptă de
numele autoarei POP ANA IMOIOL Restul covorului
realiZIIt în "roate" {romburi înscrise în romburi). Culorile
folosite sunt cele industriale: roşu, roz, portocaliu, negru.,
verde, alb, mov, galben.
Dimensiuni: L: 500 cm La: 68 cm Material 1Tehnică: Urzit
cânepă, băteală lână, piesa este ţesută în două iţe, cu urzeală
ascunsă . Piesa este aleasă printre fire, tivită 1«'
capete.Descriere: Piesă de formă dreptunghiularA cu urzeală
de cânepă şi băteală de lână, aleasă printre f1re. Are
compoziţie deschisă, formată din registre transversale,
succesive, conţinând motive geometrice: romburi în trepte,
romburi în trepte bifurcate, zig-zaguri succesive, coarnele
berbecului; motive florale geometrizate {lalele), motive
fitomorfe geometrizate {frunze), alternând cu vârste simple.
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Stare de
conservare: bună
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Mijlocul
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{1925-1950)

Stare de
conservare: buni

Prima
jumătatea

secolului
XX
{1901-1925)

t?D~

con

~

"-;;-~~

-

•
Căuc

Nr. iov.

Zonă /centru:
RuncuMare
Com. Leleşe
Jud. Hunedoara

2024

Căuc

Nr. inv.
2027

146,

Căuc

Zonă /centru:
Sohodol
Corn. Leleşe
Jud. Hunedoara

Zonă

/centru:

Sălciua

Nr. inv.
2655

Com. Sălciua
Jud. Alba

•

Cromatica: fond roşu, motive in verde, ocru, negru, albastru
mov - culori industriale.
Dimensiuni : Mâner L: 4,5 cm La: 3,5 cm; DG: 1O cm DB:
6cm
Material 1Tehnică: Piesa este realizată din lemn de paltin
prin tăiere, cioplire, scobi re şi crestare, are o formă sferică
cu mâner lateral in forma unui cap de porumbel. În mâner
este practicat un orificiu prin care s-a introdus sfoara de
cânepă cu care se lega de traistă.
Descriere: Căucul este confec~onat din lemn de pal tin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o form..ă sferică cu
mâner lateral in forma unui cap de porumbel. în mâner este
practicat un orificiu prin care s-a introdus sfoara de cânepă
cu care se leaa de tm.istl. Nu este ornamentat
Dimensiuni : L:J2 cmLa: 9,5 cm I: 7,5 cm MânerL: 8 cm
La: 2,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confec1ionat din lemn de pă
prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare, are o formă
semicilindrică cu mâner lateral în formă de cap de şarpe.
Descriere: Confec1ionat din lemn de păr prin tăiere,
cioplire şi scobire, are o formâ semicilindrică cu mâner
lateral, Mânerul are forma unu cap de şarpe.
Dimensiuni: 1 : 4 cm DG: 8,5 cm DB: 4,5 cm
Mâner : L : 7,2cmLa : 14cm
Material/ Telmică: Căucul este confec1ionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobi re şi crestare, are o formă
sferică cu mâner lateral. Motivele decorative sunt
geometrice, unghiuri, triunghiuri realizate prin crestare sun
'
plasate pe mâner.
Descriere: Căucul este confec1ionat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire şi scobire, are o formă sferică cu mâner
lateral. Mânerul este decorat prin cresta re cu motivele
geometrice, triunghiuri, unghiuri, plasate pe latura de sus şi
de jos şi cu două semicercuri şi un pătrat cresta te la 2,5cm d
la caoăt.
Dimensiuni: L: 4 cm La: 5,5 cm DG: 6,5 cm DB : 4 cm.

A doua
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secolului al
XIX-lea

conservare: foarte
bună

1850-1900

A doua
jumătatea

sec. al XIXlea

1850- 1900

A doua
jumătate

a
sec. al XIXlea

1850-1900

Stare de
conservare: foarte
bună

•
147.

Zonă

Căuc

/centru:

Gilău

Jud. Cluj

Nr. inv .
4909

148.

Zonă

Căuc

/centru:
Gherla
Jud. Cluj

Nr. inv.
4920

150.

Căuc

realizate prin crestare şi traforare sunt plasate pe mâner.

Laturile trapezului sunt decora te prin crestare cu motive
decorative geometrice, linii paralele, triunghiuri, romburi,
ZÎA;-zaguri, cercuri.
Dimensiuni: I: 7,5 cm DG: 7,5 cm
Mâner: L : 6,5 cm La: 7,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
plop prin tăiere, cioplire şi scobi re, cu mâner lateral.
Motivele decorative geometrice, zig-zaguri realizate prin
cresta re fiind plasate pe mâner.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de plop, prin
tăiere, cioplire, scobire; are fonnă sferică, cu mâner.
Mânerul are un orificiu de fonnă ovoidală pentru a putea fi
ţinut obiectul atunci când acesta se folosea la luatul apei.
Mânerul este decorat prin crestare cu motive decorative
2eometrice zi2-za20l.
Dimensiuni: L : 8 cm La: 3,5 cm DG: 9,5 cm DB: 5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare, are o formă

1
Căuc

linii paralele, triunghiuri, romburi, zig-zaguri, cercuri
Descriere: Mânerul are forma unui trapez cu câte trei
Iri unghiuri traforate în laturile lungi, cu latura scurtă,
superioară terminată în fonnă de cerc cu o cruce în interior.

Nr. inv.
4918

149.

•

Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare, are o fonnă
sferică cu mâner lateral. Motivele decorative geometrice,

tronconică,

Zonă

/centru:
Corn. Feleac
Jud. Cluj

Zonă

/centru:
Com. Aoahida

cu mâner lateral. Motivele decorative
geometrice, triunghiuri realizate prin crestare sunt plasate

pe mâner.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de pal tin prin
tăiere, cioplire, scobi re şi crestare, piesa are o fonnă sferică,
cu mâner lateral. Motivele decorative geometrice, linii
paralele, cercul, triunghiul realizate prin tăiere şi cresta re
sunt o lasa te oe mâner. Mânerul are forma unui cao de cocos.
Dimensiuni: L: 9,5 cm La: 3 cm DG: 9 cm DB : 4,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
paltin prin tAiere, cioplire, scobire şi crestare. Piesa are o
formă sferică cu mâner lateral de forma unui cao de cocoş .
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Nr. inv.
4926

Jud. Cluj

Căuc

Zonă/ centru
Pădureni

IU51.

Corn. Chinteni
Jud. Cluj

Nr. inv.
5667

Căuc

152.

Nr. iov.
5676

•

•

Descriere: Căucul este realizat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Căucul are o formă
sferică cu mâner la temi în forma unui cap de porumbel. În
mâner este pmcticat un orificiu de formă pătmtă pentru
prindere.

l

Dimensiuni: 1: 5,3 cm DG: 10,5 cm DB : 7 cm
Mâner: L : 8,5 cm La: 3 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confeclionat din lemn de
fmsin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Piesa are o
formă semicilindrică cu mâner lateml în formă de porumbel
Descriere: Obiectul este confec1ionat din lemn de fmsin prin
tăiere, cioplire şi scobire. Căucul are o formă cilindrică cu
mâner lateml. Mânerul este decomt prin tăiere şi scobi re, c
motive avimorfe (cap de porumbel).

Zonă/ centru
Telciu
Jud. Bistri)a -

Dimensiuni: 1: 5,3 cm DG: 10,5 cm DB: 7 cm
Mâner: L: 8, 5 cm ; La: 3cm
Material/TehnicA: : CAucul este confeclionat din lemn de

Nlisăud

frasin. prin

tăiere.

cioplire, crestare, scobire.

Descriere: Piesa are o fonnl semicilindricl cu mâner lateral
in formA de cap de cocoş.

1
1
Zonă/ centru
Dlimlicuşeni

CAuc
153

Corn. Târgui
Lăpuş

Nr inv.
5680

Jud. Maramureş

1

1

lea
1850-1900

A doua
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sec. al XIXlea
1850- 1900
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conservare: bună

A doua
jumătate

a
sec. al XIXlea
1850-1900

Stare de
conservare: bunA

Dimensiuni:l: 6 cm DG:7,5 cm DB: 6 cm
Mâner: L: 8,5 cm La: 5,3 cm
Material/ Tehnică. Căucul este confec~onat din lemn de
pal tin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o formă

sferici cu mâner la temi. Motivele decorative geometrice,
romburi, linii paralele realizate prin crestare sunt plasate pe
mâner. Mânerul se termină sub forma unui cap de cal.
Descriere: Confec)ionat din lemn de pal tin prin tăiere,
cioplire şi scobire. Are o formă sferică cu mâner la temi in
forma unui cap de cal. Mânerul se prelungeşte sub forma
unui arc lai de 1 cm şi lat de 0,7 cm pe sub corpul calului.
Mânerul este decorat prin crestare cu motive geometrice,
romburi , linii paralele, plasate pe mâner.
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Jud. Cluj

Căuc
1

154.
Nr. inv.
5705

•

Dimensiuni : L : 6,5 cm La: 7 cm DG 7 cm DB : 5 cm
Material 1 Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Piesa are o
formă sferică, cu un mâner lateral.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Piesa are o formă sferică,
cu un mâner lateral. Motivele decorative sunt geometrice
(linii paralele, triunghiuri, zig-zaguri) şi avimorfe (cap de
cocoş) realizate prin cresta re şi traforare şi su~t plasate pe

A doua
jumătate a
sec. al XIXlea
1850-1900

Stare de
conservare: foarte
bună

mâner.

Zonă/ centru:
Telciu
Jud. Bistriţa -

Căuc

155.
Nr. inv.
5714

156,

Năsăud

Zonă/ centru:
Telciu
Jud. Bistriţa -

Căuc

N"asăud

Nr. inv.
5739

1

157.

Căuc

Zonă/ centru

1

Dimensiuni: L : 20 cm La: 9 cm I: 11 cm
Material 1Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
păr, prin tăiere, cioplire şi scobi re, iar mânerul a fost realizat
şi decorat prin traforare şi crestare.
Descriere: Căucul are forma unei cupe ovoidale cu mâner şi
era folosit pentru băut apa. Motivele decorative, laleaua şi
creasta cocoşului, au fost realizate prin traforare şi crestare
pe coada ciucului. Tot aici este crestat şi anul confecţionării :
1911.

Dimensiuni: L : 6,5 cm La: 8 cm DG: 10 cm DB: 8 cm
Material 1Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobi re şi crestare, piesa are o
formă sferică, cu un mâner lateral.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare prezintă o formă sferică,
cu un mâner lateral. Mânerul are în partea de sus forma a
două capete de animale, iar în partea de jos forma unui cap
de pasăre. Piesa este decorată prin cioplire şi crestare cu
motive geometrice (zig-zagul, linii paralele. cercul,
triunghiul) şi cu motive zoomorfe (cap de cal şi de oaie) şi
avimorfe (cap de cocoş) .

DimensiuniMâner I: 1O cm La: 2 cm DG: 1O cm
Material 1Tehnică: Lemn de plop, realizat prin tăiere,

1911

Stare de
conservare: foarte
bună

Datare: 1911
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Nr. inv.
H50

(.~.

Căuc

Zonill centru:
Bozieş

Corn. Chiochiş
Jud. Bistrita -
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cioplire1 scobire, traforare.
Descriere: Căucul este făcut din lemn de plop prin tăiere,
cioplire, scobire, traforare. Axe o formă sferică cu mâner
lateral. In pătratul traforat în partea superioară a mânerului s
află o cureluşă care servea la legatul obiectului de traistă. N
este decorat.
Dimensiuni: L : 5,5 cm La: 6 cm DG:II cm DB: 4,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confuc~onat din lemn de
paltin prin tăiere, cioplire, scobi re şi crestare. Are o formă
sferică, cu mâner lateral, în formă de cap de vultur. Motivele
decorative geometrice (linii paralele) realizate prin tăiere şi
crestare sunt plasate pe mâner.
Descriere: Căucul are o formă sferică cu mâner lateral în
formă de cap de vultur; este decorat prin crestare cu motive
geometrice- linii paralele, plasate pe mânerul obiectului.
Dimensiuni:Mâner 1: 1O cm La: 2 cm DG: 1O cm
Material/ Tehnică: Lemn de paltin, confecţionat prin
tlliere, cioplire, scobire şi crestare. Axe o formă sferică cu
mâner lateral de forma unui cârlig.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de pal tin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Axe o formă sferică cu
mâner lateral de forma unui cârlig. Pe o porţiune de 5 cm de
la bază mânerul are forma unui hexagon.
Dimensiuni: 1: 5,5 cm DG: 8 cm DB: 6 cm
Mâner : L: 6,5 cm La: 3,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
plop prin tăiere, cioplire şi scobi re, cu mâner tem1inat în
formă de cerc cu diametru! de 2cm, pentru a putea fi ~nut cu
degetul.
Descriere: Căucul este confecţionat din lemn de plop, prin
tăiere, cioplire, scobire, traforare şi crestare. Are formă
sferică, cu mâner. A fost confecţionat în anul 1932 şi a fost
decorat prin crestare cu motive geometrice - linii paralele,
Iri unghiuri plasate pe mâner şi gura căucului şi cu motive
Il orale- lalea, vrej_uri, frunze, plasate pe corpul căucului .
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Zonă/ centru:
Poiana Blenchi
Jud. Sălaj

Nr. inv.

D. 3495

•

Dimensiuni : L: 15,6 cm 1: 7,5 cm DG: 8,5 cm DB: 7 cm
Material 1 Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
plop prin tăiere, cioplire şi scobi re. Are o formă tronconică
cu mâner lateral de forma a patru degete realizate prin
traforare. Motivele decorative geometrice, triunghiuri,
romburi realizate prin crestare sunt plasate pe mâner, pe
fundul şi partea superioară a vasului.
Descriere: Obiectul a fost decorat prin crestare cu motive
geometrice, triunghiuri, romb uri plasate pe mâner, pe
fundu~artea superioară a căucului .
Dimensiuni: 1: 6,3 cm DG: 6 cm DB: 3 cm
Lmâner: 9cm
Material 1Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
plop prin tăiere, cioplire şi scobi re. Are o formă sferică cu
mâner lateral.
Descriere: Motivele decorative geometrice, triunghiuri,
romburi realizate prin crestare sunt plasate pe mâner.
Corpul căucului este decorat cu trei cruci crestate în relief al
căror braţ lung se unesc la baza obiectului fonnând un cerc
scos în relief; cu~atru raz.e.
Dimensiuni: L: 9,5 cm La: 8 cm I: 3,2 cm
Mâner: L: 5 cm La: 4 cm
Material / Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
frasin prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o formă
sferică cu mâner lateral în formă de cap de cocoş .
Descriere: Căucul este decorat prin crestare cu motive
geometrice, romburi şi linii paralele, plasate pe mânerul
obiectului.
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Dimensiuni: 1: 6 cm DG: 11 ,5 cm DB: 9 cm
Mâner: L : 10,5 cm La: 4 cm
Material / Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de păr
prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o formă
semicilindrică cu mâner lateral în formă de cărlig.
Descriere: Mânerul are forma unui cârlig
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1
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Dimensiuni : l: 5 cm DG: 9 cm DB: 9cm
Mâner: L: 6,5 cm La: 2,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
plop prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o formă
cilindrică cu mâner lateral.
Descriere: Motivele decorative geometrice, linii paralele
realizate prin crestare, sunt plasate in partea iqferioară a
obiectului, şi triunghiuri plasate pe mâner.

Dimensiuni: 1: 6,5 cm DG: 10 cm DB: 6 cm
Mâner: L: 3 cm La: 5,5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
frasin prin tăiere, cioplire, strunjire şi crestare. Piesa are o
formă semicilindrică cu mâner lateral în formă de arc de
cerc.
Descriere: Piesa este decorată prin strunjire cu motive
geometrice, linii paralele, plasate pe partea inferioară a

obiectului
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167.
Nr. inv.
N. 7259

Zonă/

Centru:
Bilbor
Jud. Harghita

Dimensiuni: 1: 4,5 cm DG: 9,5 cm DB : 4,5 cm
Mâner: L : 5 cm La: 5 cm
Material/ Tehnică: Căucul este confecţionat din lemn de
salcie prin tăiere, cioplire, scobire şi crestare .. Are o formă
sferică cu mâner lateral.
Descriere: Piesa este decorat prin crestare cu motivele
geometrice, linii paralele, plasate pe mâner.
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Zonă/ Centru:

Bilbor
Jud. Harghita
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Dimensiuni: Mâner L: 1O cm La: 4 cm DG: 8 cm
Material/ Tehnică : Confecţionat din lemn de paltin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o formă sferică cu
mâner lateral de forma unui cârlig.
Descriere: Are o formă semisferic! cu mâner lateral de forma
unui cârlig, tenninat cu un inel. Pe mâner apare da tarea
"1899'" şi motive geometrice: linii paralele, realizate prin
cresta re.
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Nr. inv.
N. 7273

Zon!I/Centru:
Bilbor
Jud. Harghita

Dimensiuni: Mâner L: 9,5 cm La: 3,5 cm DG:II cm
Material/ Tehnică : Confectionat din lemn de pal tin prin
tăiere, cioplire, scobire şi crestare. Are o form!l sferică cu
mâner lateral de forma unui cap de pas!\ re.
Descriere: Nu este decorat
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HOTĂRÂ R E DE CLASARE

În şedinţa din data de 06.07 .201 O, în unna analizării Rapoartelor de
expertiză şi a documentatiei specifice, Comisia Naţio n a l ă a Muzeelor şi
Colec~ilor a hotărât clasarea în patrimoni ul cultural naţional mobil, în
categoria juridică TezaLLr, a 169 bun uri culturale mobile cu sem nificaţie
etnografică, din care 130 în categoria juridică Tezaur şi 39 în categoria
j u ridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din

Cluj-Napoca.
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