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Ordi n Nr.........................dm...........................2013

1n conformitate cu prevederile art 12 alin. (1)- (5) şi art 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naijonal mobil, repubicată, cu modificările si completări le u~erioare;

•

Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin
Guvernului nr. 886/2008;

Hotărârea

Ţinând

seama de

Hotărârea

de Clasare nr. 3562/29.10.2013 a Comisiei Naijonale a Muzeelor

şi

Colecijilor,
În temeiul prevederilor art 11 ain. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi
funcijonarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările u~rioare,
Ministrul Culturii emite următorul:
ORDIN
Art. 1 Se clasează in patrimoniul cultural naijonal mobil, 111 (o sută unsprezece) bunuri culturale mobile cu
semnificaije etnograftcă, din care 105 in categoria juridică •Tezaur' şi 6 in categoria juridică ,Fond' ( nr. inv. S238;
S746; S811 ; S827; S1265 şi S1460) aflate in patrimoniul Muzeului Naijonal al Ţăranului Român, prevăzute in
Ar.exa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

•

Art. 2 Direcija Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor
prezentului Ordin Muzeului Naijonal al Ţăranului Român, in vederea punerii lui in aplicare

Ministrul Culturii

Nr. exemplare 1/3

•

FIŞĂ STANDARD

•

Anexa

Observaţii

n

A

(documentede

oenu~~~~~r:~nutui :::~f;~~;~:~ s~~t!~~:~~~~~~~~·:~Ţ.~:tir~~ie<~;:~:i~~~a~~~~~~~~~l [;~~~·~~~r ~~%:!~:~~~~=~~
semnăturilor,

caz)

1.1
Bunuri culturale mobile cu
1.

~~ m~;:~~;~~~r,

1.2

1.4

5.5,
Covor (Scoarţă)

Autor:
Ateher: rural
Moldova,
Basarabia

Materi~l: lână ;
.
.
Tehnoca: Uml păr răsucit, bătui lână, ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsa, ales cu fire
întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curata,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesa alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

Autor:
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

, St~re~e
conservare :
foarte bună
Inscripţii:-

piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului

Achizitie -

Valoarede

Decorul vegetal, puternic geometrizat, este dispus pe
chenar şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de un chenar ingust,
nedecorat. Câmpul este ales, de jur împrejur, cu buchete
de trandafiri şi boboci. Şirurile de buchete incadreaza
motive compuse, dispuse longitudinal, alternate ritmic: trei
buch ete alcătuite din frunze . mărgăritare şi boboci
romboidali separate de două registre cu câte două vase
cu flori hexago nale şi boboci romboidali. Pe câmp apar vuri şi boboci.
Cromatica: albastru\, alb, vernil, maron, roşu , ocru, negru,

inventar. 50 lei
Nr.inv. vechi:
11409

=

(Păretar)

Scoarţă

212 sec. XIX'

innodate.

gălbui-culorivegetale.

5.8,

f\.6

semnificaţie etnografică clasate in categoria juridică Tezaur aflate in patrimoniul Muzeului Naţ~~atJ ~·~~~}Român
Zonă/centru:

2.

1.5)#:o,

=

Dimensiuni: L 381 cm: 1 155 cm.
Material: lână;
Tehnică: Urzit păr răsucit , bătut lână , ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării .
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.Oecorul
geometric
şi
vegetal
(puternic
geometrizat) este dispus pe borduri, chenar i cămp.

212sec. XIX

Stare de
conservare:
Bună-margini
u şo rdestrămate
Inscripţii:
Achiziţie

- piesa
face
parte
din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de

-

~~entar: SOiei

• .

Compozitie cu câmp limitat, la margini,_ , borduri
simetrice: pe laturile lungi sunt plasati dinti de fierăstrău ,

dublu conturaţi , iar pe laturile scurte câte un grup de câte
patru vărguţe, alternate cromatic. Chenarul, mai lat,
prezintă motive vegetale identice - flori alcatuita din
furcuţe şi câte doua triunghiuri - alternate cromatice .
Câmpul are motivele dispuse longitudinal pe principiul
alternanţei
alcătuite

inv. vechi:

..

(

9

~

lftrt1

ritmice: patru motive mari, hexagonale
din romburi cu marginile in trepte , romburi cu

11,, ··~

câ~ige , cruci şi potire. Aceste patru motive sunt separate
de grupe de eate două « păpuşi • aleatuite din romburi ,
cârlige, triunghiuri şi patrulatere.

Cromatica: negru , vernil , galben, roşu , beige, albastru,

alb, maron deschis -culori vegetale.

Dimensiuni: L = 355 cm ; 1= 80 cm .

5.18,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Material:

lână ;

2/2sec. XIX

Tehnică: Urzit păr răsucit , bătut
orizontal) in două iţe cu urzeală

lână,

ţesut

ascunsă,

(in război
ales cu fire

Descriere:

Piesă

folosită

la

organizarea

capetele
deşi rate

interiorului

locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată ,

în dreptul patului sau pe peretele opus

intrării.

AchiziQe - piesa
face parte din
fondul vechi al

Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi :

laturile lungi prezintă următoarele registre, pornind de la
margine spre interior. ş ir de dinţi de fierăstrău , vrej cu
frunze ş i boboci romboidali ş i ultimul alcătuit din grupe de
câte trei frunze stilizata, alternate cromatic. Câmpul
decorat pe principiul alternanţei ritmice a două tipuri
ornamentale cu motivele dispuse longitudinal: grupe de

patru Hori (buchete din câte două Hori, un boboc
codiţe) ş i boboci dispuşi, simetric (in oglindă) de o parte
alta a patru Hori crucifonme.

puţin

Inscripţii:

înnodate . Decorul, geometric şi vegetal stilizat (puternic
geometrizat), este dispus pe borduri şi eamp.
Compoziţie cu eamp limitat de borduri triple pe laturile
lungi şi de eate o vărguţă pe cele scurte. Bordurile de pe

căte

Stare de
conservare:
Foarte bun ă

întrepătrunse şi Karamani cu găurele , innodat.

11160

şi
şi

Cromatica: negru, maron , beige, alb, vernil- culori

vegetale.
Dimensiuni: L
4.

5.24,
(Covor)

Scoarţă

=360 cm; 1 =120 cm.

Material:

lână ;

Atelier:

Tehnică :

Urzit

gospodărie

orizontal) în

Zonă/centru:

întrepătrunse , innodat.

Moldova ,
Basarabia

Descriere:

Autor:

păr ră s u cit , bătut lân ă, ţe s ut

două iţe

Piesă

locuinţei ţărăneşti ;

cu

urzeală ascunsă ,

folosită

(in

ră zboi

ales cu fire

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

la

organizarea

interiorului

se punea pe perete, în camera

curată ,

in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătUită

2/2sec. XIX

dintr-o foaie, fran ·uri din fire de

urzeală

Achiziţie

- piesa
face parte din
fondul vechi al

muzeului

•

•

innodate. Decorul geometric, antropomorf (puternic
geometrizat) şi scheomorf este dispus pe chenare şi

Valoare de

~'::"rrir;ozltie cu câmp limitat, la margini, de două bo'llu,n, :,~ ~·
~
pe laturile lungi şi .chenar. Bordurile, foarte ingust~s)l. nt..-.

,

simple, fără decor. Chenarul de lânga câmp, ma1 la f.~st,._; <
decorat cu motJvul « hora » alcătuit din
'luet!tf \'
antropomorfe legate prin « mâini » realizate din ro 15l,lri

legate. Pe câmp apar zece registre transversal a alcă'fult8 ,· 1
din câte trei pistomice cu v-uri şi cruci in intenor, altemate

inventar. 50 lei
Nr_inv_ vechi·

13674

•

+

cromatic. Ele sunt separate de registre cu câte trei

"piepteni ». La unul din capete decorul câmpului se
cu două şiruri de piepteni, iar la celălalt cu
pistomice.

termină

Cromatica: negru, vernil, galben,
deschis-culorivegetale.

5.

5.36,

~5~co-a""
rţă+.A""ut""or"":- - - ~~~:~~~;; =

(Covor)

315

1

roşu,

beige, alb, maron

80

Zonă/centru:

cm; =
cm.
Tehnică: Urz1t păr răsucit, bătut lână , ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire

Moldova,

întrepătrunse, innodat.

Basarabia

folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.

Atelier: rural

Descriere:

212sec. XIX

un capăt lipseşte
varga de

Piesă

locUinţei ţărăneşti;

incheiere.
Inscripţii: 

Piesă alcătuită dintr·o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul , geometric, antropomorf, scheomorf şi vegetal
stilizat (puternic geometrizat), este dispus pe borduri şi

Achiziţie

face

Compozt~e cu câmp limitat de de trei chenare diferite

dimensional şi decoraliv. Chenarele de la exterior si cel de
lângă câmp sunt simple, fără decor, realizate prin simpla
schimbare a culorii de fond. intre acestea se găseşte un
chenar mai lat cu motive decorative diferite pe fiecare

6.

5.39,
(Covor)

5coaf1ă

Autor:

una din laturile lungi

prezintă

pistornice

şi

păr răsucit, bătut lână, ţesut

Atelier: rural

Tehnică:

Zonă/centru:

orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă. ales cu fire

(in

13137

troite.

cealaltă motive antropomorfe şi cupe. Laturile scurte au
motive florale - flori cu trei petale şi scheomorfe. Câmpul
decorat cu cinci registre transversale de crengi cu frunze
şi flori (tije drepte, petale romboidale , frunze dispuse
simetric), separate de boboci de lalele. La un capăt,
câmpul se termină cu două şiruri de frunze.
Cromatica: negru, gălbui, ocru, beige , alb, maron, roşu ,
lila-culorivegetale.
Dimensiuni: L = 324 cm: 1 = 121 cm
Material: lână ;

Urzit

-

război

piesa

parte

fondul vechi
muzeulut
Valoare de
inventar:SOiei
Nr.inv. vechi:

câmp

latură :

Stare de
conservare:
Foarte bună-la

212sec.XIX

Stare de
conservare:

foarte

bună

din
al

Moldova,
Basarabia

•

întrepătrunse ,

innodat.

Piesă

•

folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete. in camera curată ,
in dreptul patulu1 sau pe peretele opus intrarii.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală

Descriere:

Inscripţii:
Achiziţie - piesa
face parte din
fondul vechi al

locuinţei ţărăneşti ;

innodate.
Decorul
geometric, scheomorf şi vegetal
geometrizat), este dispus pe chenare şi câmp.

(puternic

4~~~ulu~e

,7~" ~ , mventa ~ SOiel

(~@ ~~Ji'f/ti:

Compoziţie cu câmp limitat de trei chenare. Chenarul
exterior, ingust, este decorat cu jumătăţi de rombun cu
marginile in trepte, iar cel interior (de lânga câmp) cu o
linie in zig-zag . între cele două chenare înguste se află un
chenar mai lat ales cu pistornice alternate cromatic şi
poziţiona!. Câmpul ales cu registre transversale alcătuite
din câte două vase cu flori şi trei romburi cu marginile in
trepte
Cromatica: vernil , maron. alb, negru, roz, roşu , galbenculori vegetale.
Dimensiuni: L = 306 cm; 1= 11 O cm.
Material: lână ;
2/2sec.XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit. bălul lână . tesut (in război
orizontal} in două 1te cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse , innodat
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea in camera curată , de jur
împrejurul peretilor opuşi intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
înnodate .
Decorul geometric şi vegetal (puternic geometrizat) este
dispus pe borduri şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat, pe trei laturi de borduri. La
capete apar grupe de vărgi care limitează piesa, iar pe
latura lungă , s uperioară , limitarea se face prin dinţi de
fierăstrău . Câmpul are decor continuu alcătuit din şiruri de
variante ale pomului vieţii alternate cu ramuri cu boboci şi
romburi cu coarne.
Cromatica: vernil, galben, alb, maron deschis, cărămiziu
-culorivegetale.
Dimensiuni: L = 680 cm; 1= 55 cm.
Material: lână;
2/2sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit , bătut lână, ţesut (in război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, în camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , fran·un din fire de urzeală

~c.--9,,

7.

S.46,

Scoarţă

(Lăicer)

Autor:
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Moldova ,
Basarabia

8.

S.47,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier

rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

-../

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achizi~e

- piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar. 501ei
Nr.inv. vechi:
11405

Stare de
conservare:
Bună-deşirată

putin la un

capăt

Inscripţii:
Achizi~e

face
fondul

- piesa
parte din

vechi

al

------~---------.------~tt~in-noo
~ate-.------------------~---.--------r.m=u=ze~ul~ui----,
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe
chenareşicâmp.
Compozi~e cu câmp continuu limitat de patru chenare .

jumâlăli

Chenarul exterior este decorat cu

de romburi cu

~an~:~~ei~~~:P;~~i~:~ 1~i~~~~~a~ 3~ep:!~!~r~~~~n~~

Valoare de
. -:-c oiol~ntar:501ei
vechi·

P · • ' Nr~

~-

~n~~ g~~~~-u;re~~~~a~ă~~~!~ite~~~~eco~~;"~~cen~~~g~

are decorul dispus longitudinal fiind alcătuit din doua
de flori cu codi(e şi frunze- garofi(e.
Cromatica: negru,
vegetale .

cărămiziu, gălbui,

11391

.

1 ·.\
:,,

şiruri

•

;J

alb, vernil- culori

L-----9-. ----l--S-.5~4, ---5co-a~
rţăo--hA-ut~or-:-----+..::;.~~i~:i:::~~ă~i-.=_JJ_B_cm;_o_:l=:_o~~crn~------1 08

(Covor)

Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Tehnică:

Urzit

păr răsucit,

bâtul

lână,

(esul (in

212 sec. XIX

război

orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curata,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
innoda te
Decorul geometric, avimorf şi vegetal stilizat este dispus
pe chenare şi câmp.
Compoziţie cu câmp continuu limitat de chenar. Chenarul
este decorat o linie in val şi pomişori cu coroanele

Stare de
conservare:
Bună-deşirală

pu(in la capete.
Inscripţii:
Achiziţie

-

piesa

face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi :

13077

romboidale bicolore. Câmpul are decorul dispus
longitudinal fiind alcătuit din patru registre decorative
alcătuite din grupe de căte trei motive: pomul v1e(ii
(varianta iraniană) cu rădăcini şi motive avimorfe în vârf

10.

5 .59,

(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Păsările sunt înconjurate de ramuri cu frumze şi boboci.
Pe restul câmpului sunt plasate brăduţi stilizaţi.
Cromatica: negru, cărămiziu, maron, beige, roşu , alb,
vernil-culorivegetale .
Dimensiuni: L = 365 cm; 1 = 123 cm .
Material: lână ;

Tehnică:

Urzit bumbac,

bătut

lână ,

(esul (in

război

orizontal) in două iţe cu urzea l ă ascunsă, ales cu fire
intrepătnmse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea in camera curată , de jur

împrejurul pere(ilor opuşi

intrării.

Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul geometric, antropomorf şi vegetal este dispus pe

chenarsicăm .

212sec. XIX

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achizi(ie - piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 450 lei
Nr.inv. vechi :

~------------,----'· Compoziţie
alcătuit

cu câmp limitat de chenar. c : arul este
crenelată şi una cu creneluri mari, pe

dintr-o linie

laturile lungi şi de jumătăti de romburi cu marginile în

trepte, pe laturile scurte_ Decorul excesiv al câmpului este
dispus longitudinal fiind alcătuit din două şiruri de câte trei
buchete mari. Fiecare buchet este alcătuit dintr-o noare
mare nalbă - i'n centru, înconjurată de tije cu nalbe, boboci
şi

fnmze. Pe una din laturile lungi apare o femeie

(dansatoare) .
Cromatica: negru,

11.

S.63,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier

vegetale.
Dimensiuni: L
Material: lână;

roşu,

alb, vernil , cărămiziu- culori

=345 cm; 1=154 cm

rural

Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână, ţesut (in război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire

Zonă/centru:

întrepătrunse,

Moldova ,
Basarabia

Piesă

Descriere:

212 sec. ~IX <"',

Jostripţii:

folosită

la

organizarea

locuinţei ţărăneşti ;

se punea in camera
împrejurul pereţilor opuşi intrArii.
Piesă alcătuită

interiorului

curată,

Achiziţie

- piesa
face parte din
fondul vechi al

de jur

dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală

muzeului

înnodate.
şi

Decorul geometric

1:. ~~~;e;.eare :
foarte bună

innodat.

vegetal este dispus pe borduri

Valoare de
inventar. 50 lei

şi

cămp.

Nr.inv. vechi :

Compoziţie cu câmp limitat de borduri dispuse pe aceeaşi
culoare ca fondul câmpului. Borduri le prezintă decor diferit
pe laturile lungi faţa de cele scurte : pe laturile lungi apar
vrejuri cu frunze şi flori Iar, pe cele scurte mici buchete
puternic stilizate. Decorul excesiv al câmpuluî , cu

bazată

dispunere

longitudinală ,

este

pe principiul simetriei faţă de axa
alcătuit din: trei
motive mari

reprezentând « pomul vieţii » cu rădăcini , ramuri, frunze
de stejar, o floare mare în centru şi mai mici pe ramurile

laterale (nalbe, garoafe}. De o carte

12.

5.64,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier
rural

şi

alta a

rădăcinilor

sunt plasaţi pomişori cu boboci.
Cromatica: negru, roşu, alb, vernil,tarămiziu , galbencuiorivegetale .
Dimensiuni: L = 402 cm; 1= 165 cm.
Material: lână ;
Tehnică:

Urzit

păr

două

orizontal) in

rasucit,
iţe

bătut lână, ţesut

cu urzeala

ascunsă ,

(in

război

ales cu fire

Zonă/centru:

întrepătrunse,

Moldova,

Descriere:

Basarabia

locuinţei 1ărăneşti; se punea in camera curată, de jur

innodat.

Piesă

folosită

la

organizarea

interiorului

împrejurul pereţilor opuşi intrării .
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

innodate.
Decor ve etal disous in cârn continuu .

212sec. XIX

Stare de
conservare:
bună
Inscripţii:

foarte

Achizi~e

face

fondul

-

piesa

parte

vechi

muzeului

Valoare de
inventar: 50 lei

din

al

- - - . - - - -··

Compozilie cu câmp
câmpului, cu dispunere

nelim~atpe deprincipiul
bord. # Decorul
simetriei

bazată

Nr.inv. vechi

faţă

de axa longitudinală, este alcătuit din: două şiruri de
motive mari reprezentând « pomul vieţii » cu rădăcini,

ramuri, frunze bicolore, o floare mare in centru

şi

mai mici

pe ramurile laterale (nalbe, garoafa). De o carte şi alta a
rădăcinilor

sunt plasate buchete mici.

Cromatica: negru,
culorivegetale

13.

S.69,

Scoarţă

(Păretar

roşu, alb, vemil,cârămiziu, maron-

tf~F\
--~ ·

DMim8 teenrsail~.
1 1nâin:ăL,= 337 cm; 1= 163:....:=::.:..::....·------lr-=;-::-::-::--11=~~.,.+>.:·.=--"J\\------j

Autor:

Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână, 1esut (in război

Atelier:

212 sec.\W< ,;,
~·,

Star.e~i~
· c._onşe are :

gospodărie
Zonă/centru:

orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, innodat

Moldova,
Basarabia

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuin1ei 1ăn1neşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării; se punea

Achizi~e

pelavila
Piesa alcătuită dintr-o foaie, franjuli din fire de
innodate.

muzeului
Valoare de
inventar: 50/ei

Decorul

geometric,

avimorf

şi

geometlizat) este dispus pe chenare
Compoziţie

vegetal
şi

v...,

foart, ună
•!!JSciipţii:-

piesa

face
parte
din
fondul vechi al

urzeală

(puternic

Nr.inv. vechi :

câmp

13001

cu cămp limrtat, La margine apare un chenar

foarte ingust, nedecorat. Chenarul, mai lat, prezinla
motive geometrice - linii în zig-zag, triplu conturata ,
alcătuite din câte trei şiruri de romburi dispuse in lanţ.
C~mpul are motivele principale dispuse longitudinal, pe
principiul alternanţei cromatice: şir de noua buchete
stilizate alcătuite din ramuri, frunze simetrice (de o parte şi
şi

alta a tijelor)
mai

floli diverse: lalele,

un şir de flori mid

apare

transversal

şi

motive avimorfe

albăstrele.

Pe câmp

romboidale,

dispus

(păsăli).

Cromatica: negru, galben , albastru, roşu, alb, ocru, bleu-

14.

S.71,
(Păretar)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier

rural
Zonă/centru:

Moldova

centrală,

jud. Vaslui

culolivegetale.
Dimensiuni: L = 375 cm; 1= 100 cm.
Material: lâna;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână , 1esut (in

4/4 sec. XIX
război

orizontal) in doua iţe cu urzeală ascunsă , ales cu fire
Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea

întrepătrunse şi

pe

orizontală

sau pe

verticală

se

făcea

in funclie de

orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de

urzeală

innodate.
Decorul geometlic i vegetal stilizat este dispus e chenar

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achiziţie

- piesa
din
face
parte
fondul vechi al
muzeului

Valoare de
inventar:SOiei
Nr.inv. vechi:

13613

,------,---------,~----~~11-~ş~ic~âm~p~
. ----------------•tJ-----,--------,--------.
Compozitie cu câmp limttat de chenar cu doua tipuri de
motive decorative: pe margine - motivul frânghiei răsucită
din două culori, iar spre câmp un vrej alcătuit din flori cu
motiv stelar in cen1ru, legate prin ramuri cu frunze dispuse
simetric de o parte

şi

alta. Câmpul are decorul dispus

transversal fiind alcătuit din trei motive vegetale - vase
cu flori diverse - albăstrele, boboci de trandafiri, pansele,

f------,1.-.5-.

trandafiri. Vasele , cu forme asemănătoare cu oalele
traditionale cu doua toarte, sunt decorate cu braduti
stiliza~ şi nori dispuse in retea. La colturi pe câmp, sunt
amplasate ramuri cu frunze şi flori.
Cromatica: negru, roşu, galben, verde, albastru,
caramiziu, alb, bleu-gri -culori vegetale.
380
15 1
i'-;
=
cm,_c;l _= ""'"--""cm"'-.- - - - - - - -+2""t2"s=ec'""'.

+-s~.7""s~,--,s~co::::a::i'rţamA<::uto:;;:o~r:------i-i:~~i:~:~;i;i!f':~~~;n;j'
(Păretar)

~t~1ier:

atelier

Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

!~

(/~v NIJ~~

!,.J' ,. :, .~~
.

i" ,;)}

x""JX~;"-,;.h,,s'-'ta""re~~b~>:,Jif---l

~~~~~~!; ~rz~t0 ~:rit~ăs~0ci~::!~~ ~â~~~n!:~u~~~~n :~z~~~

întrepătrunse, innodat
Descriere: Piesă folosită
locuinţei ţărăneşti; se punea

~:a~n:
face

parte

in dreptul patului sau pe peretele opus intrarii. Dispunerea

fondul

pe orizontală sau pe verticală se
orientarea motivelor decorative.

muzeului
Valoare de

Piesa

alcătuita

făcea

in

funcţie

de

dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeala

înnodate.
Decorul geometric avimorf

şi

:

Inscripţii: Achiziţie -

la organizarea interiorului
pe perete, în camera curata,

piesa
din

vechi

al

inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi:
11215

vegetal stilizat este dispus

pe chenar şi câmp.
Compozitie cu câmp limitat de două chenare: chenarul
exterior, mai lat, este decorat cu un vrej stilizat iar
chenarul mai ingust ales cu romburi mici. Cîmpul este
incadrat pe toate laturile de dinţi de fierăstrău. El are
decorul dispus pe principiul simetriei faţă de axa
longitudinală fiind alcătuit din
cinci motive vegetale -

pomul vietii cu radăcini, ramuri drepte, flori romboidale in
vârf şi garofite. Pe restul câmpului apar pomişori x-uri şi
pasari. Decorul Jaturilor scurte este limitat de grupe de
câte tre1 vârgi inguste, nedecorate.
Cromatica: vernil, cărămiziu, negru, maron, alb, galbenculorivegetale.
Dimensiuni: L = 303 cm: 1 = 1 OS cm.

16.

S.84,
(Covor)

Scoarţă

Material: lâna;
Urzit

Autor:
Atelier: atelier
rural

orizontal) în

Zonă/centru:

întrepătrunse şi

Moldova ,

innodat.

Basarabia

Descriere:

Tehnică:

păr

rasucit,

bătut lână, ţesut

(in razboi

două

ite cu urzeală ascunsă , ales cu fire
karamani cu găurele , încheiat cu acul ,

Piesă

folosită

la

organizarea

interiorului

2/2sec. XIX

Stare de
conservare :

foarte buna
Inscripţii: 

Achizitie - piesa
face parte din

~-----.-----r----·

tărăneşti;

cJ!r~a-:::cu-=ra""tă",

locuintei
se punea pe perete, in
,---- ---,--"fo"'nd""u'l-:-v=ec""hi-::oo
al
muzeului
in dreptul patului sau pe peretele opus intrarii. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in functie de
Valoare de
~nventar: SOiei
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi, franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul

geometric,

avimorf,

scheomorf.

antropomorf şi vegetal stilizat este dispus pe chenar,
borduri şi câmp.
Compozitie cu câmp limitat de chenar şi două borduri
(laturile lungi) cu dinti de fierastrău . Chenarul este decorat
cu « păpuşi », alternate cromatic. Cîmpul are decorul
dispus pe principiul simetriei faţa de axa longitudinală fiind

alcătuit din
motive vegetale - vase cu nori. Pe restul
câmpului apar femei , păsări, pomul vietii, piepteni, romburi
mici
Cromatica: negru, roşu, bleu, alb, orange, lila, mov, beige
-culorivegetale
36 3
1 147
=-=""-"'cm"; =
cm::..::·_ _ _ _ _ - -J--.c4t"4s::::e-=-c."'XI"'"xTehnică: Urzit par răsucit, bătut lână, ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea fnteriorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in functie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
înnodate
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe
chenare şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar dublu conturat cu
trei tipuri de motive decorative: la margine - dinţi de
fierăstrău , un lanţ din «Zale şi cruci şi spre câmp« tablă
de şah ». Câmpul are decorul dispus transversal fiind
alcătuit din două şiruri de câte patru motive vegetale pomi stilizati cu nori mari (petale alternate cromatic) in
vârf, garofiţe . Ramurile sunt alcătuite din romburi dispuse
in lant. Pe restul cămpului sunt plasate stilizări de brăduti
şi cruci drepte.
Cromatica: roşu, negru galben, verde, maron, cărămiziu,
alb, grena - culort vegetale.

l-----,1~7. +cs"".s""s-, -"s""co=-=a~rţă.-hA::-cut""or=-:----+-"i:~E':::~:~:c.:;:T.":~~~;~~i:; -(Covor)

Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,
Botoşani.

r;;hf::;
r
~""''' ..__;-ţj
0.~

+=st=ar=e d:;-:e- - - - - i
conseNare :
Bună - pătată in
mijloc
Inscripţii: Achizitie - piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi:
17197

r--- 1°8.~S~.B7
7,---c.sc~o~arţ~ă~Au~to~r:~----rD~~~~t:~~~::~~~~!~~i~
= ~~~cm~;~l=~~~c~m~.---------+'-v2"-s~ec~_v.xlv
x --~s~ta~m~d~e----~
36 3

(Covor)
L__

_ _ _ _L __ _ _ _ _ _ _ _

Atelier: atelier

Tehnică:

1 47

Urzit păr răsucit, bătut lână , ţesut (in război

conservare :

~
ru~ra~l______~
or~izo~
n=tal~in~
d~
ou~
ă~
it~
•e ~
cu~u~rz~ea=lă~a~sc~un~s~ă,~a~les~cu~f~ire~------_i~m~art~e~bu~nă~__J

Zonă/centru: e
Moldova ,
Basarabia

-----··------.----TOii=:ns=c:;:rip'"'ţit"·:_- - - ,

-,;:
îno::
tre=pa..:
tru
:-:::n=se".;=
nn=oo""at-.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţănlneşti ; se punea pe perete, in camera curată ,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.

Decorul geometric

~~~u;o~~i~h~~a:~;~:Îat

S.88,
(Pilretar)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,

Botoşani

vegetal stilizat este

două

chenare inguste.

Chenarele sunt decorate cu jumătă~ de rombuli cu
marginile în trepte, de << scăriţe >> şi pătrate . Câmpul cu
decorul dispus in registre transversale, prezintă motive
vegetale stilizata: şiruri de vase cu flori alternate ritmic cu
şiruri de «spice de grâu ».
Cromatica: vernil, oc1u, alb, negru, roşu, bleu, lila.- culori
vegetale.
Dimensiuni: L 342 cm, 1 133 cm.
Material: lână;
Tehn ică: Urzit păr răsucit, bătut lână, ţesut (în război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcăluilă dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe

=

19.

ŞI

de

le~_>.";:.:"',;·
(.·. N
N;r. i,~n~
v:Jechi:
-=-~
12 9 9 8
%,... ~ ·

~

(..-J9.<.
~

r

=

chenareşicâmp.
Compozi~e

Achiziţie - piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
6> ~l;r: 50 lei

cu câmp limitat de chenar casetat, pe laturile
lungi. Casetele, alternate cromatic, prezintă in interior
«lilieci)). Pe laturile scu11e chenarul este ales cu z-uri
zimţate. Câmpul este împărţit in şase casete prin
intennediul de vărgi transversale. Trei dintre casete sunt
alese cu romburi circumscrise : romburi cu marginile
zimtate, romburi cu coarne, pistornice, troiţe . Al patrulea
registru este decorat cu jumătate din motivul descris în
cele trei mai sus prezentate. Ultimele două casete - cele
de la capete - sunt alcătuite din câte trei romburi zimtata.
În interior, acestea au alte romburi zimţate iar pe linia
mediană eate doi lilieci.
Cromatica: negru, galben , alb, vernil, beige- culori
vegetale.
Dimensiuni: L;; 524 cm; 1 = 165 cm.

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie

- piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi: 537

20.

S.274, Scoarţă
(Covor)

:~~~~: atelie~
rural
Zonă/centru:

Moldova,

Botoşani

Material:

lână;

Tehnică:

Urzit

· ·- - - .-:-4/,.,-4-=-=se-=-c."""x""'
txpăr răsucit, bătut lână,

tesut (în război

orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

~~~~~tie. geometric şi

vegetal stilizat este dispus pe

~~e~~~~itie~::'~amp
limitat de chenar mărginit de dinţi de
Decorul chenarului este
din alternarea
fierăstrău.

~

.,...",st,.,..ar,.,-e"""de, - - - conservare :
foarte bună
Inscripţii: Achizi~e - piesa
face parte din
fondul vechi al
mu ului
Ioa de
inv~nta SO_Iei

Va

{;..? t
~ & ( ~~~v, ~
,..1: 0011

alcătuit

•

."7'

Chl:

cromatică a motivului pomul vieţii cu câte o lalea în vârf
(dispunere longitudinală). Câmpul este împărţit in trei
casete prin schimbarea culorii de fond. Caseta centrală
este decorată cu romburi cu « câr1ige », concentrice,
romburi simple. romburi dinţate şi cruci. Ea este încadrată
de casete cu pomul vietii puternic stilizat mărginit de
romburi concentrice cu marginile in trepte.

21.

S.316,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,
Ţol
de
rudă)

Autor:
Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş, jud.
Maramureş.

Cromatica: vemll, bleu, beîge, alb, negru, maron deschis
-culori vegetale.
Dimensiuni: L = 340 cm~ 1= 157 cm.
Material: lână, cânepă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătui lână , ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe culme, in camera curată,
în dreptul patului sau sistemului de încălzire. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe chenar
şi cămp

Compozi1ie cu câmp limitat de chenar mărginit de linii
crenelate simple şi duble. Chenarul exterior este decorat
cu două tipuri de motive alternate ritmic: flori cu căte opt
petalediferil colorate şi romburiintrepteşi cruci drepte in
interior. Câmpul este separat de chenar prin linii cu
creneluri duble. Compoziţia câmpului este realizată pe
principiul simetriei fa1ă de axa transversală a piesei.
Partea cent ral ă este dominată de patru flori mari cu
romburi in tre te i istornice, in interior. De o arte i alta

4/4sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

Achizi~e

- piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv.vechi:
13580

~----.--------,----·

a registrului central apar şiruri de câte trei noA

-=-=em=-=a""'de
te": : - r - - - - - - , - - - - - - - ,

romburi in trepte, cruci, păpuşi, pistomice. Cele două
registre sunt orientate invers. Această orientare, inversă,
permite aşezarea, pe orizontală, a piesei cu oricare din
laturile lungi deasupra.
Cromatica: negru, alb, maron lila, verde, orange, alb,
albastru, vernil- culori vegetale.

~~

1 140
f-----,2""2-. fcs"'.3..-1'7.-•s::::co:::a:;;rţă.-hA:::;ut>=or~:-----ti:~~i~:~i::~~~~i. "J~~P~; =
cm.
(Covor, Covor de
culme,
Ţol
de

Atelier:

Tehnică:

gospodărie

rudă)

Zonă/centru:

cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei tărăneşti; se punea pe culme, in camera curată,
in dreptul patului sau sistemului de încălzire. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in func~e de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi antropomotf este dispus pe borduri

Transilvania,
Maramureş , jud.
Maramureş.

Urzi!

orizontal) în

şi

cânepă,

bătut

lână,

tesut (în

război

două iţe

Sta.re~rre :
re:" ~ conse

4/4 sec. Xfl.'->- .

~"o ·

nă

"< 1 f'.oart .

~r:,s~~W~i=~
rece·

parte

piesa
din
al

fondul vechi
muzeului
Valoare de

inventar. 50 lei
Nr.inv. vechi:

9561

câmp.

Compoziţie

cu câmp limitat, pe laturile scurte, de borduri
vărgi inguste, linii crenelate şi v-uri cu
marginile dinţate, « unda apei ». Compozitia câmpulul,
realizată pe principiul simetriei faţă de axa longitudinală ,
este alcătuită din romburi dinţate concentrice, romburi in
trepte, romburi simple şi u păpuşi ». Cele două registre
sunt orientate invers. Această orientare, inversă, permite
aşezarea, pe orizontală, a piesei cu oricare din laturile
lungi deasupra.
Cromatica: maron alb, albastru, galben -culori vegetale.
Dimensiuni: L = 284 cm; 1= 111 cm.
Material: lână, cânepă, bumbac;
Tehnică: Urzn cânepă, bătut lână şi bumbac, ţesu! (în
război orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales
printre, peste fire şi Karamani cu tăieturi, incheiat cu acul,
tivit.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe culme sau pe perete, în
camera curată , in dreptul patului sau sistemului de
alcătuite

23.

5.345,
(Covor,
Poniavă)

Scoarţă

Chitim,

Autor:

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Serbia, zona:

Banatul sârbesc,
EcicaRomâna

din

încălzire .
Piesăalcătuitădindouafoiincheiatcucheiţă .
Decor geometric dispus pe câmp. Compoziţie cu câmp
continuu realizat prin allemarea ritmică a registrelor
decorative alcâluite din diferite tipuri de vărgi: late
nedecorate, dreptunghiuri, bumbi, tablă de şah.

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare :
Foarte bună
Inscripţii:_

Transfer,
Bucureşti,

12/31/1967,
Ministerul
Domeniilor
Ministerul
Instrucţiunii

Valoare de
inventar. 50 lei
Nr.inv. vechi:
L-----L--------~L-------~~
C~
ro~
m=•t=ica~:~ro~u~,a~lb=as~
tru~·~
alb~·~a=lbe~n~,o~ra~ng~Ee,~lil~a,__~--------~
23~8~98~--~

~---.--------,---,· -.--maron,n-,
eg-,ru -c,---.
ulc:-c
ori,--ve=
ge=
ta=le.---··---.-----.--------,
24.

5.640,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,
Tol
de
rudă)

·

Autor:

Dimensiuni: L = 200 cm; 1= 130 cm.
Material: lână , cânepă ;
Urzit cânepă, bătut lână,

4/4 sec. XIX

Tehnică:

gospodărie

orizontal) in două iţe cu urzeala ascunsa, ales cu fire

conservare :
Foarte buna

întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea

Transfer,

Zonă/centru:
Transilvania ,
Maramureş, jud .
Maramure ş.

ţesut

(in

război

Stare de

Atelier:

Inscripţii:·

mteriorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe culme, in camera curată ,
în dreptul patului sau sistemului de inclj\zire _ Dispunerea

~~,i~~~r

pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcâtuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

-int[lj r.51ei
. ~~mv echt:

înnodate .
Decorul geometric
şi

şi

vegetal stilizat este dispus pe chenar

câmp

Compozitie cu câmp limitat de chenar mărginit de din~ de
fierăstrău. Chenarul este decorat cu şiruri de romburi
concentrice. Compotiţia ornamentată a câmpului este
realizată pe principiul simetriei fată de axa transversală a
piesei. Partea centrală a piesei este umplută de romburi

'"

.

dinţate legate, fiind puse in evidentă de schimbarea
cromaticii de fond. in interiorul lor apar « păpuşi »
(romburi cu coarne cruci, puncte). Decorul câmpului este
completat, pe una din laturile lungi, de păpuşi alternate cu

«lilieci ,,, iar pe cealaltă de« lilieci », alternaţi cromatic.
Cromatica: roşu , alb, mov, albastru , verde galben- culori
şi

vegetale

industriale.

~--~2~5.~5~.6~5'6,--"s~co=a~rţă~A~ut~or~,----~~~~i;~t=~~;:~:~~~~~i~.~~~~~~P~~.~~~~~~~~~c~
~cm
~·----------~4w/4~se~c'.XffiiX.-~S~ta~re~d~e--~
(Covor,
Poniavă)

Chitim,

Atelier:

Tehnică:

gospodărie

război orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsa , ales
printre , peste fire şi Karamani cu tăieturi , incheiat cu acul ,
tivit.

Transfer,

Descriere: Pies ă folo s it ă la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată ,
in dreptul patului sau peretele opus intrării.
Piesă alcâtuită din două foi incheiat cu cheiţă .
Decor geometric dispus pe chenar şi pe câmp.

03/03/1950,
Ministerul
Agriculturii
Valoare de
inventar: 5 lei

Compoziţie cu câmp limitat de chenar. Chenarul, cu

Nr.inv. vechi :
18698

Zonă/centru:

Banat , zona:
Timiş

aceeaşi
şir

Urzit

cânepă , b ătut lână ş i

bumbac,

ţesut

(in

culoare de fond ca a câmpului, este decorat cu un

de romburi crenelate legate, pe laturile lungi

şi

cu doua

şiruri

pe cele scurte. Câmpul este alcătuit din trei casete:
in centru apare un pătrat cu marginile crenelate. intre
linill e crenelate sunt plasate şiruri de romburi cu coarne
legate prin pistomice şi cruci. ln centrul pătratului este
plasat un motiv romboidal mare alcătuit din romburi

crenelate i romburi in tre te. Motivul central este incadrat

conservare :
Foarte buna
Inscripţii: ~

,-----------,-----~,------·

de câte un dreptunghi

alcătuit

din rombun·

n-ce-nt,-.rice
:-c-.--.------,--------,

legate. in două romburi, in centru, apare câte un motiv

cruciform.
cromatica: roşu, negru, alb, galben, ocru, lila, verde,

albastru-culorivegetale.
Dimensiuni: L =248 cm; 1=142 cm.

l------..;---t-so=c.693,
(Covor,

Scoarţă Autor: -----t-~Ma~te::i:rial: lână , bumbac;
Gigim,

Păretar)

Atelier:

Tehnică:

gospodărie

orizontal) in două iţe cu urzeală aparentă (pânzeşte), ales
peste fire; innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată,

Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Urzit

lână, bătut lână şi

bumbac, tesut (în

război

4/4se'g ·.!1'5'•

stare. de

r~· ·

~~

F;

conservare :

··

F,Pa~ bună

~·c' l ~J~iie~.i:·
'< ,

în dreptul patului sau pe peretele opus celui de intrare.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franJuri din fire de urzeală

in nodale
Decorul, geometric, vegetal şi avimorf, este dispus pe
câmp şi borduri. Compoziţie cu câmp limitat de borduri
late, pe laturile lungi, decorate cu câte două registre de
« tablă de şah » şi vrejuli cu frunze şi flori stilizata. Spre
câmp bordurile sunt decorate cu câte un şir de păsări raţe. Bordurile de pe laturile scurte sunt decorate cu linii in

1JII05/1950,
Ministerul
Agriculturii
Valoare de
inventar: 5 lei
Nr.inv. vechi:

19125

zig-zag şi nori slilizate. Câmpul, caseta!, cuprinde şase
dreptughiUri dispuse longitudinal. In casete sunt plasate
motive romboidale compuse - romburt în trepte, romburi
crenelale, cruce dreaptă. Spatiul dintre motivele mari,
până la marginea dreptunghiurilor, sunt împăf1jte în
patrulatere mai mici cu motive vegetale in interior:
garoafa, flori rombice, trandafiri
Cromatica: roşu, galben, rnaron, gri, orange, alb- culori

vegetale.

-2..,7~.+s"."73'"s,-<so:cco=:a:;-rţă.-t-;Ac;;ut;;::o-;cr:---t--i~~i~:.~::~~d~i; =
(Covor, Păretar)

Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

287

1 87
cm; =
cm.

2/2sec. XIX

Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână, ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, ales curb, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită

dintr-o foaie, franjuri din fire de

urzeală

înnodate .

Decorul, vegetal stilizat (puternic geomelrizat), este
dispus pe chenar şi câmp.
Compozitie cu cămp limitat de chenar. Chenarul, cu
acelaşi fond ca al câmpului, este ales cu o linie vălurită cu
frunze şi boboci de trandafir. campul decorat pe principiul
alternanţei ritmice a două tipuri ornamentale cu motivele

dis use lonoitudinal:

două

li uri de buchete

alcătuite

din

Stare de
conservare:
bună
Inscripţii:

Foarte

Achizitie,
14/07/1950,
Bucureşti,

Romanescu

Valoare de
inventar: 2500 lei
Nr.inv. vechi:

19467
Restaurat

. - - - - - - . - - - - - - - - - - , - - - -·

trandafiri, lalele, boboci , frunze de

stejar, lăc·o-a---,re.--,---------,------,

Cromatica: vernil , alb, roşu, lila, ocru , roz- culori

vegetale.

i - - - 28:---.-hs.'"'73"s,-•s-=co=-=a:=rţăxh=-=----r.~~i~-;;;t:~~:;;;=:~~~~~~i.~:~~pr;'b~~~~~; crn.
(Covor,

Chilim,

Poniavă)

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

serbia, zona·
Banatul sârbesc

Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână şi bumbac, ţesut (in
război orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă, ales
printre fire şi Karamani cu tăieturi , incheiat cu acul, tivit.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe culme sau pe perete, in
camera curată, in dreptul patului sau sistemului de
încălzire.
Piesă alcătuită din douăfoiinchelal cu cheiţă.
Decor geometric dispus pe câmp. Compoziţie cu câmp
continuu realizat prin altemarea ritmică a registrelor
decorative alcătuite din diferite tipuri de vărgi: late
nedecorate alternate cromatic şi dimensional, şase vărgi
cu decor. Vărgi decorate prezintă , fiecare , câte două
motive compuse « suveici »: dreptughiuri cu pistomice,
hexagoane, romburi , pomi stilizaţi, coarne, in interior.
Capetele, dinspre laturile lungi ale dreptunghiurilor, sunt
tenninate cu franjuri.
Cromatica: albastru, roşu alb, galben, verde, lila -culori
vegetale şi industriale.
1
1 148
=
crn.
Tehnică: Urzil bumbac, bătut lână şi bumbac, ţesut (in
război orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă , ales
printre fire şi Karamani cu tăieturi, incheiat cu acul, tivit.
Descriere: Piesa folosită la organizarea interiorului
locuin1ei 1ăr.lneşti ; se punea pe culme sau pe perete, in
camera curată , in dreptul patului sau sistemului de

----;s--=c-=-=oa""'rţ.-l
ă ~-~:~b~~b:~. 1~;;

f - - ---=2c=-9.---+-Sc-=.7=37,.-,
(Covor,

Chitim,

Poniavă)

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Serbia, zona:
Banatul sârbesc

414 sec. XIX

~

30.

S.742,
(Păretar)

Scoarţă

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

rai incheiat cu cheită .
Decor geometric dispus pe câmp. Compoziţie cu câmp
continuu realizat prin allemarea ritmică a registrelor
decorative alcătuite din vărgi alese cu:
câte două
hexagoane concentrice cu marginile in trepte, romburi in
interior. suveici, coarne. Cele două şiruri transversale, de
motive, sunt legate prin jumătăţi de romburi . Laturile lungi
sunt terminate cu linii in zig-zag, triplu conturata.
Cromatica: verde, negru, roşu , galben, fila- culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 200 crn; 1 = 140 crn.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână, tesut (in război
orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă, ales cu fire
din

""-f~;;'~~;~' .

' .. ' ~141071
. , Bucure
.-~,
L. Bra

414sec. XIX

ici
Valo~t1!/ e
in~eJltar: 750 lei
Nr.-inv. vechi:
19510

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:.
Achiziţie ,

1410711950,
Bucureşti ,

încălzire .

Piesă alcătuită

Stare de
conservare:

~b-~n~

Brancovid
Valoare de
inventar: 500 lei
Nr.inv. vechi:
19511

două

212 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună

L.

Moldova de No.
Bucovina

întrepătrunse, ales Karamani cu gaurele, înnott.----.-------.-.:ln=s-=cr;::cipţ""ii:,--------,
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, în camera curată ,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul, avimorf şi vegetal stilizat (puternic geometrtzat),

~~~~~~~! p~ubo:~~~ şili~~f de

Achiziţie,

01/01/1951 ,
Bucureşti. Duca
Va re de
~,<, _inven r:12501ei
E'- .. Nr,mv. ech1:

fi~ ~i~u at

borduri. Bordurile pe

laturilescurtesuntrealizatedinvărgisimpleiarpelaturile

culorivegetale.
Dimensiuni: L 360 cm; 1 92 cm.
Material: lână;
Tehnicii: Urztt păr răsucit, bătut lână, ţesut (în război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
intrepatrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei tărăneşti; se punea pe perete, in camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcatuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul, geometric, este dispus pe chenar şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar îngust. Chenarul
este decorat cu pătrate alternate cromatic.
Câmpul cu decor uniform, prezintă şiruri transversale de
« suveici >>
(dispuse oblic), alcătuite din romburi
alternate cromatic.
Cromatica: vernil, maron deschis, negru, galben, albculorivegetale.
Dimensiuni: L = 330 cm; 1= 126 cm.
Material: lână, cânepă, bumbac;
Tehnică: Urzit cânepă , bătut bumbac şi lână , tesut (in
război orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă, ales cu
fireintreplUrunseşi karamani cu tăieturi, incheiat cu acul,
innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneştt; se punea pe perete în dreptul patului în
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in functie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul eometric este dispus pe câmp: i pe bordura unei

=

S.744,
Scoarţă
(Covor, Paretar)

Autor:
Atelier: rural
Zonii/centru:
Moldova. zona:
Podişul Central
Moldovenesc, jud.
laşi

32.

S.786,
(Covor,
roate}

Scoarţă
Scoarţă

in

Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Muntenia, zona:
Argeş , com.
Rucăr

1

V

şase şiruri de câte patru păsări (pupeze) alternate cu cmci
şiruri de câte două vase cu flori.
Cromatica: negru , bleu. maron deschis, vernil, alb. fila-

31.

-4~

-9

:~~~:t~~~n~in~r~:in~:~=~~~r~ ~!~~~tiv~u a~t~:~~ ~~~~::
=

212 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie,

01/01/1951,
Bucureşti, Duca
Valoare de
inventar. 900 lei
Nr.inv. vechi:
19853
Restaurat

212 sec_ XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

Transfer,
14/05/1951 ,
Ministerul
Propagandei
Naţionale

Valoare de
inventar:600 lei
Nr.inv.

•
33.

S.825

•

S..,.co::-:a-::orţă.--1--.A"'ut'"""o~
r: ----t-'i~-i:i~:2t::;:~::i:':~rr~;::-;
~~':-;;-"'-'-'~cm=,

(Păretar Lăicer)

~~~1ier: atelier

ig~~~~t~re: Piesă folosită

Bucovina ,

locuinţei ţărăneşti ;

împrejurul

~~

-----+21=2.--s,.--ec-ff-"'(~ll(~~~,/.f-c,.s=tt~-f'l=.".t~:l-c~f----1

~~~;i~:: c~rz~t,:~.~:t~~~~~~ă~e=~s (î~u ~~:";n~:~~~~~~s~~

~~7:~~=~tru:
ucraineni.

vechi:20643

foi pe latura scurtă vărgi inguste .
Compoziţie cu camp continuu
alcătuit d!n romburi
policrome concentrice , cu contur crenelat,
acoperind

intreaga suprafaţă a piesei
Cromatica: roşu , maron, alb, vernil, orange, bleu - culori
vegetale.
Cromatica: vernil. negru , alb, maron deschis, roz.- culori
vegetale.
2 15
1 154
-"'cm::.:..
;

~ ~ r. ~~d:~~~~

la organizarea interiorului
se punea in camera curată, de jur

i

14/05/1951 ,

pereţilor.

Piesă alcătuită

Bucureşti,

dintr-o foaie , franjuri din fire de

urzeală

înnodate.

Ministerul
Propagandei

Decorul este dispus pe toată suprafata piesei
Compoziţie cu câmp continuu. Compoziţia omamentală
este dispusă transversal , fiind alcătuită din vergi late şi

Valoare de
inventar: 1000 lei

Naţionale

înguste , alternate dimensional, motivistic şi cromatic: vărgi

Nr.inv. vechi:

de dimensiuni diferite alese cu buchete de flori trandafiri,

20623

albăstrele, vi1ă de vie , maci, boboci. in centrul piesei este
plasat un chenar dreptunghiular cu vrej cu nori . in
interiorul lui este ales un motiv zoomorf- cal înşeuat cu
picioarele peiarbă-şiflori stilizata.
Cromatica: vernil , negru , alb , maron deschis, roz. - culori

34.

S.830

Scoarţă

(Păretarlăicer)

Atelier:

vegetale.
Dimensiuni: L; 415 cm; 1; 90 cm.
Material: lână , bumbac;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână

gospodărie

război

Autor:

Zonă/centru:

Moldova , Suceava

:

t;;!~~i.~.i:-

212 sec. XIX
şi

bumbac,

ţesut

(în

orizontal) in două i1e cu urzeală ascunsă , ales cu
fireintrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuin1ei ţărăneşti ; se punea in camera curată , de jur
împrejurul pereţilor sau pe laviţă .
Piesă alcătUită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul este dispus pe toată suprafaţa piesei.
Compoziţie

cu câmp continuu. CompoziQa

omamentală

este dispusă transversal , fiind alcătuită dintr-un registru
central de romburi cu flori şi stele în interior şi romburi
concentrice cu coarne şi marginile in trepte. Cele două
tipuri de romburi , alternate ritmic, sunt despărţite de
hexagoane cu pătrate şi triunghiuri in interior. Pe margini
alterneaza coarnele berbecului
i triun hiuri tri lu

Stare de
conservare:

Foarte

bună

Inscripţii:

Transfer,

12104/1951,
Bucureşti ,

Ministerul

Propagandei
Naţionale

Valoare de
inventar: 500 lei
Nr.inv. vechi :

20697

, - - - - - - - , - - - - - - - - - , , - - - - -ie

~cu

flori mici. Capetele scurte

sunt·m~in.",
ate-=-c-=-u-.-----------,-----,

grupe de vărgi inguste, simple.
Cromatica: negru, alb, maron, roşu, galben, verde, mov,
albastru-culorivegetale.
4 90

~--=-3~5-.~5~.8~~.--.5~co~a~~ărl.A~ut~or~: --h~~i~~t=~~:~:~~~~i~a~~=~~~=~;I_=~SO~=~·-----+~~2~s~ec~.xv.~
xv.~.~~. , ~5~~~~~
. d~.e--~
(Păretar Lăicer)

Atelier:
gospodarie

Tehnică: Urzit şi bătut lână , ţesut (in război orizontal) in

două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,

~~~d~~:~~'::~eava i~~~~~it~re: Piesă folosită
locuinţei ţărăneşti;

împrejurul

la organizarea interiorului
se punea in camera
de jur

pereţilor sau pe laviţă.

Piesă alcătuită

curată,

dintr-o foaie, franjuri din fire de

~

const> are :
fQarte h nă

!Z! ""

~ ~ ~"~r~~ :"'

•
urzeală

înnodate .
Decorul este dispus pe toată suprafaţa piesei.
Compozitie omamentală dispusă transversal, cu câmp
limitat de borduri - pe laturile scurte. Bordurile sunt

28/0~~51,

iiBycufe~i,

Anca
Berza
Valoare de
inventar: 1150 lei
Nr.inv. vechi:
21154

::~~i~~~~t ;,~~~~ev=~=~a~e~;:;~~~~ ~~~~~~ f~~~ri~~~~=

36.

5.849,
(Covor,

5coa~ă
Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova centrală,
jud. Vaslui

formează triunghiuri care au puncte şi flori în interior. Tn
hexagoane apar buchete şi flori.
Cromatica: negru, alb, albastru, roşu, galben, cafeniu,
verde-culorivegetale.
Dimensiuni: L = 320 =; 1= 85 =·
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit, batut lână, ţesut (in război
orizontal) in doua iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe chenar
şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar decorat, luxuriant,
cu motive florale- flori, ramuri, frunze Câmput are decorul
dispus transversal fiind alcătuit din şase motive vegetale
- vase cu flori diverse - lalele, boboci de trandafiri,
trandafiri. Vasele, cu forme asemănătoare cu oalele
tradi~onale cu două toarte, sunt decorate cu flori, frunze
şi

linii.

Cromatica: negru, roşu, galben, albastru,
bleu-gri, vernil - culori vegetale.
Dimensiuni: L = 410 =; 1= 155 =

cărămiziu,

alb,

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
foarte bună
Inscripţii;
Achiziţie,

31/1~1951,
Bucureşti,

Sachelăreanu

Valoare de
inventar: 1500 lei
Nr.inv. vechi:

--l·

~ 5.1i69~.- -~S-co-arţă
~-.A-,ut,or.,.. :
(Covor)

Material:

· ----,-:;21-;;;-2-:c
se:-:-c.""""X""IX~--....S-:::ta=re..,.de~-

lână;

Atelier: atelier
rural

Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut {in război orizontal) in
două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse ,

Zonă/centru:

încheiat cu acul, innodat.

Inscripţii:-

Moldova,
Basarabia

Descriere: Piesă folosita la organizarea mteriorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată.
Expunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă atcatuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

AchiziQe,

Foarte

bună

prop.

Oghină

Valoare de

/& 1\l;"~

1750 lei

Decorul geometric este dispus pe camp.

~~~ ~ 1~~~:.;Chl:

Compoziţie cu câmp limitat de chenar îngust. nedecorat.
Compozi~a ornamentată a câmpului, dispusă transversal,
este alcătuită din şase buchele mari cu flori slilizate
neidentificabile. Pe restul câmpului sunt plasate ramuri cu

~:" .~

înnodale.

frunzeşiflorimici .

Cromatica: albastru deschis, alb, beige, roşu, galben,
vernil, negru -culori vegetale.
175
l=
cm.
Tehnică: Urzit c:inepă, bătut lână, ţesut (in război
orizonlal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi Karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosita la organizarea înteriorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe culme, in camera curată,
in dreptul patului sau sistemului de încălzire. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuita dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi antropomorf este dispus pe borduri
şi câmp.
Compoziţie cu câmp continuu. Compoziţia câmpului,
realizată pe principiul simetriei faţă de axa longitudinală,
este alcătuită din romburi concentrice dinţate
<c păpuşi »in interior.
Cromatica: roşu , alb, negru, vernil, galben- culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 228 cm; 1= 106 crn.
Material: lână, cânepă ;
Tehnică: Urzit cânepă , bătut lână , ţesut (în război
orizontal) in doua iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosita la organizarea interiorulul
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe culme, in camera curată,
in dreptul patului sau sistemului de încălzire. Dispunerea
e orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de

-h-s."-92'"2,--.s-=c-:::-:oa:-::;rţ::-a tAc.-cu:;:to=-r:--~n~Ci:;i;:;:t:~:!~~~i.

f - - - - -38c-.

(Covor, Covor de
culme, Ţol de rudă

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş , jud.
Maramureş .

39.

,

S.941,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,
Ţol
de

Autor:
Atelier:

rudă)

Zonă/centru:

gospodărie

Transilvania,
Maramureş, jud.
Maramureş .

::::per;

-'

conservare:

414sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie ,

25/03/1952
Valoare de
inventar: 500 lei
Nr.inv.vechi:
9561

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

Achizi!ie,
25101/1954,
FranciscNistor
Valoare de

•

orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuita

•

inventar: 200 lei

dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală

t f!r'~
·v. vechi:

innodate.
Decorul geometric este dispus în câmp continuu.
compoziQa câmpului, realizată pe pnncipiul simetriei faţă
de axa longitudinală, este alcătuită din romburi
concentrice dinţate. cu coarne şi cruci drepte. Marginile.
casetate prin schimbarea culorii de fond, prezintă câte un
şir de romburi concentrice dispuse in lanţ.
Cromatica: alb, albastru, maron deschis, ocru, bleu -

~

~Fi';.,

~~2f1ţ
(/fii

*- .-f

culorivegetale.

243
1 126
cm; =
cm.
Urzit şi bătut lână , ţesut (in război orizontal} in
cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi

I-----:4,.0.-+.S"'.9""65..-,--;;S-::-:co:-:-arţ::.;ă+.A-:-:;utc:::or=-:----1--i;~;:::i~;:::=~;;:;.:;::.:~~iii:d~:ii: =
(Covor,

Păretar}

Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Tehnică:
două iţe

karamani cu găurele , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată.
Etalarea, pe orizontală sau pe verticală, se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
innodate. Decorul geometric şi vegetal este dispus pe
câmp şi chenar.Compoziţie cu câmp limitat de chenar
îngust , decorat cu o linie vălurită şi boboci romboidali

blcolori, pe laturile lungi. Laturile scurte sunt
vărgi

nedecorate.

dispusă

Compozi~a ornamentată

transversal, este

alcătuită

măryinite

de

a campului,

din registre cu diferite

variante ale pomului vieţii şi vase cu flori
Cromatica: negru, alb, cărămiziu , maron inchis, maron
deschis, gri-culori vegetale .
Dimensiuni: L = 350 cm; 1= 136 cm

212 sec. XIX

Stare de
conservare:
bună
Inscripţii:·

Foarte

Transfer,

2211211955,
Bucureşti ,

Muzeul

deArtăaiRPR

Valoare de

inventar: 500 lei
Nr.inv. vechi:

3112

41.

5:96'6,
(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru :

.

Ucraina, Bucovina
de Nord.

lână;

Urz11 şi bătut lână , 1esut (în război orlzonlaO în

găurele , innodat.
Piesă folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete, in camera curată .
Etalarea, pe orizontală sau pe verticală , se făcea in
functie de orientarea motivelor decorative .
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul geometric, scheomorf şi vegetal este dispus pe
câmp şi chenar
Compoziţie cu câmp limitat de trei chenare : două inguste,
decorate cu o linie vălurită şi trandafiri (cel de la margine)
şi un vrej cu tije drepte, frunze dispuse simetric de o parte
şi alta şi flori romboidale (chenarul de lângă câmp).
Compozî~a omamentală a câmpului, dispusă longitudinal,
este alcătuită din registre cu diferite motive - variante ale
pomului vieţii , troiţe , ramuri cu boboci romboidali - puternic
stilizata.
Cromatica: alb, roşu , negru, maron inchis, maron
deschis, gri, galben. vernil, lila- culori vegetale.
1 174
=
cm
Tehnică: Urzit cânepă , bătut lână , ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, înnoda!.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
l ocuinţei ţărăneşti ; se punea pe culme, in camera curată ,
in dreptul patului sau sistemului de încălzire. Expunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din tire de urzeală
innodate.
Decorul geometric, astral, scheomorf şi vegetal stilizat
este dispus pe câmp şi borduri. Bordurile sunt alcătuite
din vărgi inguste nedecorate şi v-uri zimţate alternate
cromatic formănd mătivul « unda apei ». Compozi~a
câmpului, realizată pe principiul asimetriei fală de axa
longitudinală , este alcătuită din romburi concentrice
dinţate , cu coarne, stele, «lilieci)), păpuşi » şi pistomice.
Laturile lungi prezintă, pe câte o porţiune din laturile lungi,
câte cinci casete cu două laturi crenelate. in casete sunt
plasate motivele; piepteni şi stele.
Cromatica: maron. alb, albastru , orange, verde inchisculorivegetale.
Dimensiuni: L;:; 146 cm; 1 ;:; 11 O cm.

karamani cu

Descriere:

gospodăne

Atelier:

rudă)

Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş, jud.
Maramureş

212sec. XIX

Stare de

4/4sec. XIX

Starede
conservare:
Foarte bună

locuinţei ţărăneşti;

~- hs."'98"1,-•s.-::c:::oa;:;rţ.-ă1-oA.-::u:.-::to-::-r:---lf-'i~Ci::i~:;;;t:~~~:~~J;,;, "d;:P~~:
(Covor, Covor de
culme,
Ţol
de

·-

Material:

Tehnică:

două ite cu urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse şi

Inscripţii:

Transfer,
11/07/1956,
Muzeul etnografic
Sighet
Valoare de
inventar: 500 lei
Nr.inv. vechi:

~-~4=3.~s".1=o=sso-,-..s-=-=coc-::-arţ"'ă""A""'utc::cor-::-:- -·
(Covor, Chilim)

Atelier:

gospodărie
Zonă/centru:

Banat,

Material:

lănă. cănepă;

acul, innodat.
Descriere: Piesă

Caraş.

Moldova veche,
cam. Moldova

·

--....-.4/4.-:s=ec=-.X"'lxv-----rcs"-ta:-::re:-:d:o::e----,

Tehnică: Urzit cânepă, bătut 1ană, ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse, karamani cu găurele şi tăieturi, incheiat cu

conservare :
Foarte bună
Inscripţii:-

Transfer,
31/12/1956,
Moldova veche
~!<€ro ~o . ova

folosită

la organizarea inleriorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete. in camera curată.
Piesă alcălu~ă din două foi, franjuri din fire de urzeală

~~~:~~~~â~~raş- ~~~~:~1°geometric, vegetal şi antropomorf este dispus pe
~~~iiş~r~~:~~~ .7uhb~~;~~ăe~\~i::;ăp~i~~iep:c~~~~= ~~n~:·

f~~~!;;~dPr9 araş~~~:;:g~vl·

~i~';(~.l c~:~~~~~i. e~~eUI~~~~~rt ~~n~~~t~~~.co~~n~~tri~:

..

inventa~~ o lei

fierăstrău,

şir

v-uri. Decorul câmpului este inconjurat de un
de romburi concentrice, in trepte cu pătrate in centru

Cîmpul are decorul dispus in

oglindă

pe principiul simetriei

faţă de axa transversală: in centru un motiv compus rombuli concentrice, dinţate, cu coarne, crenelate şi in

trepte, ftori,

scări(e

-incadrat de trandafiri,

scări(e,

femei

cu mâinile in şolduri, cruci drepte şi pistornice încadrate
de rombuli
Cromatica: verde, roşu, alb, bleu, galben, maron, violet-

culorivegetale
44.

S.107~
(Covor Pirot)

Autor:

-

Atelier: atelier
rural
Zonă/centru

Bulgaria,

Ciprovici, bulgari.

şi

industriale.
13 1

22

~;T.~'i:t:=:r~'::Y.;,u"T,I~::;.,~ăi:-~=_,,- a"_.cm~;l_=_""'"-"'-cm"'-.-----fc1'"12"s-::-:ec:-;.X""tx:;---hs"'ta:c::re:-:d;c-e---1
Tehnică:

Urzit şi bătut lână, ţesut (in război vertical) in
două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului

conservare :
Foarte bună
Inscripţii:-

Achizi1ie,

locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

31/12/1957,

innodate. Decorul geometric şi astral este dispus pe câmp
şi chenare. Chenarele sunt mărginite, pe laturile lungi, de

prop.
Papagheorghe

linii dinţi de fierăstrău, iar pe cele scurte de vărgi şi linii în
zig-zag. Decorul chenarelor este alcătuit stele, romburi şi
clepsidra alternate cromatic. Decorul campului,
continuu, este realizat din două şiruri de romburi
concentrice, dintate, plasate pe un câmp din romburi
bicolore. Pe laturile scurte, câmpul este limitat de câte un
registru cu vărgi inguste, simple şi de« unda apei ».

Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi: 373;
5655

Cromatica: verde.

roşu,

Bucureşti,

alb, bleu, galben, maron, violet-

culorivegetaleşiindustriale.

45.

S.107B,
Scoarţă
(Covor Pirat)

Autor:
Atelier: atelier
rural

Dimensiuni: L = 312 cm; 1= 231 cm.
Material: lană;
Tehnică: Urz1t şi bătut lănă, tesut (in război vertical) in
două i e cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,

1/2 sec. XIX

Stare de
conservare:

Foarte

bună

.----,-----------,,.,z.-::con::-;;ă-.:::/ce=-=n~tru::-

•

Bulgaria,
Ciprovici, bulgari.

karamani cu

găurele, innodat.

•

-----,------..=lns=-=c:::crip~ţi"i:-

Descriere: Piesă folosită ta organizarea interiorutul
locuintei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală

31/12/1957,
Bucureşti,

innodate.

prop.

Decorul geometric şi astral este dispus pe cllmp şi

chenare. Chenarele sunt mărginite, pe laturile lungi, de
linii din~ de fierăstrău, iar pe cele scurte de vărgi şi linii in
zig·zag. Decorul chenarelor este alcătuit stele, romburi şi
clepsidra - alternate cromatic. Decorul câmpului,
continuu, este realizat dintr-un şir de romburi concentrice,
dintate, plasate pe un câmp din romburi bicolore.

Papagheorghe

~oare de

~ \lfiV~t~· sa lei
Nr.inw. ~·ehi:

~~:t-~t) ~

· ~~~ ~~
-~t'"';:
~~

Pe laturile scurte, cârn pul este limitat de câte un registru
cu vărgi inguste. simple şi de « unda apei ».
Cromatica: verde, roşu, alb, bleu, galben, maron, violetculorivegetale şi industriale.
Dimensiuni: L:::: 260 cm; 1:::: 160 cm

46.

s.t 080,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,

Ţol

de

rudă)

-----,

Achiziţie,

gospodărie

Material: lână, cânepă:
Tehnică: Urzit cânepă,
orizontal) in două ite cu

Zonă/centru:

întrepătrunse şi

Transilvania,
Maramureş, jud.

Descriere:

Maramureş

in dreptul patului sau sistemului de incâlzire. Expunerea

Muzeul etnografic

pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
înnodate
Decorul geometric, astral, scheomorf şi vegetal stilizat
este dispus pe câmp. Compoziţia câmpului , realizată pe

Sighet
Valoare de

Autor:
Atelier:

-

4/4sec.XIX
bătut

karamani cu

Piesă

locuinţei tărăneşti;

lână,

tesut (in război
ales cu fire

Stare de
conservare:

urzeală ascunsă,

Foarte

găurele,

innodat.
folosită la organizarea interiorului
se punea pe culme, în camera curată,

bună

lnscripţii:

Transfer,

06/1111957,

inventar:SOOiei
Nr.inv. vechi:

principiul alternantei ritmice a motivelor, este alcătuită din
vărgi cu fonduri bi- sau tricolore, pe care sunt plasate
romburi concentrice. mari dinţate şi în trepte. Tn interiorul

romburilor apar motivele: stele,
restul vărgilor sunt
romburi

păpuşi,

şi

pistomice. Pe
stele. Vărgile sunt

mărginite,prinaltemantă,dedintidefierăstrău.

Cromatica: maron, alb, albastru, verde olive,

roşu-

culori

vegetale.
Dimensiuni: L:::: 228 cm; 1:::: 115 an.

47.

5.1081,

(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:

Material:

lână;

Atelier: atelier

Tehnică:

Urzit

rural

urzeală ascunsă ,

Zonă/centru:

Moldova de Nord ,
Bucovina.

2/2sec. XIX
păr răsucit, bătut lână,

ales cu fire

tesut in

întrepătrunse,

două

ite cu

innodat.

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei tărăneşti: se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achizitie,
15/08/1957
Valoare de

inventar:2500 lei

~-----.---------,------- ~
~ ~p=·i-e~
să~a~l~=tu~it~
ă7
din~tr~
-o'fu~ai~
e.'rr=an~ju7
ri~din~fi~,re~,l~ll-~u~=e~
al=
ă r--------..N~r.~
inv. ve~
innodate.
Decorul geom etric şi vegetal stilizat este dispus pe chenar
şi

câmp.

compoziţie

cu camp limitat de chenar marcat printr-o linie

dreapta. Pe chenar apare o ghir1andă cu nori şi frunze
stilizate. Pe cămp sunt dispuse, longitudinal, două tipuri

de vase cu flori, buchete din trandafiri, frunze.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, cărămiziu, beige-

48.

S. 1085,

Cuvertură

{Cuvertură

de pat)

Autor:
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Banat, zona:
Caraş, Moldova
veche, corn .

Moldova

Nouă,

jud . Caraş

Severin, sârbi.

culorivegetale.
Dimensiuni: L = 397 cm; 1= 166 cm.
Material: lână, bumbac;
Tehnică: U~it bumbac, bătut bumbac şi
război orizontal) in doua iţe cu u~eală
peste fire, încheiat cu acul, tivit
Descriere:

Piesa

folosită

la

lână, ţesut
aparentă,

organizarea

{în
ales

4/4 sec.

XIX~~~. ~!.~=-.~~:
. f'9a!lt>bu

~ Inscripţii!

interiorului

c,

locuinţei ţărăneşti;

se punea pe pat, in camera curată.
Piesă alcătuită din două foi.
Decorul geometric este dispus uniform pe intreaga
suprafaţă a piesei- câmp continuu. Decor in table realizat

Motdovaveche,

com. Moldova
Nouă,jud . Caraş

prin impăfl~rea în pătrate egale, prin intermediul liniilor
drepte şi al schimbării culorilor de fond. ln fiecare pătrat

Severin, Secoşan
Elena
Valoare de

sunt plasate, alternativ, pistornice şi clepsidra cu furcuţe.

Cromatica: verde,

roşu,

alb, albastru, galben, maron ,

inventar: 350 lei
Nr.inv.vechi:

violet, cărămiziu, beige- culori vegetale.
Dimensiuni: L = 17 4 cm; 1 = 120 cm.

49.

S.1090,

Scoarţă

Autor:

Material:

lână ;

4/4 sec. XIX
{în

Atelier:

Tehnică: U~it şi bătut lână, ţesut

gospodărie

rudă}

Zonă/centru:

două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire intrep~trunse,
innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei 1ărăneşti ; se punea pe culme , in camera curată ,
in dreptul patului sau sistemului de încălzire . Expunerea

Transilvania,
Maramureş , jud .
Maramureş.

pe

orizontală

sau pe

verticală

se

război

orizontal} în

(Covor, Covor de
culme,
Ţol
de

făcea

in

funcţie

de

orientarea motivelor decorative.
Piesă alcăluită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate.
Decorul geometric, antropomorf, zoomorf şi vegetal stilizat
este dispus pe cămp şi chenarul dublu. Chenarul propriuzis este separat de cămp de un chenar, îngust, nedecorat.
Decorul acestuia este realizat din flori mari - cu căte opt
petale şi centrul cu romburi in trepte şi cruci -, flori mici şi

câte un

călăreţ .

Câmpul ales cu motive vegetale:

crenguţe cu flori cu căte opt petale, alternate cromatic.
Cromatica: maron, albastru , maron deschis, alb, galben -

culorivegetale.
Dimensiuni: L 228 cm; 1 133 cm.

=

=

a

~;~"~~~58,

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

Transfer,

31/12/1958,
Muzeul etnografic

Sighet
Valoare de
inventar: 300 lei
Nr.inv. vechi :
Piesa a fost
restaurată .

-

----.c5o=-.,....S-.-.11'"27
4,-'L7ăic:::ce:c:r1 -A'-u"'to=r:-(Păretar)
Atelier:

.

gospodărie

51.

S.1204,
(Faţă

Covor
de masă,
Chilim)

Poniavă,

urzeală ascunsă,

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova de Nord,
Rădăuţi, jud
Suceava

locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete sau pe laviţă, în
camera curată Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea în funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
înnodate. Compoziţie cu câmp continuu.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe borduri
şi câmp. Bordurile, dispuse pe laturile lungi, sunt alese cu
dinţi de fierăstrău. Decorul cămpului, dispus longitudinal,
este alcătuit din vărgi late şi înguste, diferite cromatic.
Vărgile înguste sunt nedecorate, cele late sunt alese cu
liniifrânte, romburidinţateşiovaluri.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu, galben,
albastru -culori vegetale.
Dimensiuni: L = 515 cm; 1 = 70 cm.
Material: lână, mătase;
Tehnică: Urz~ şi bătut lână, ţesut (în război orizontal) in
două iţe cu urzeală aparentă (pânzeşte), ales peste fire,
incheiat cu acul, tivit, croşetat.
Descriere: Piesa folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe masă, în camera curata.
Piesă alcătuită din două foi, dantelă cu franjuri altemată
cromatic pe segmente şi dispusă pe toate cele patru laturi,
Decorul geometric şi vegetal este dispus pe camp şi
chenarul triplu. Chenarele sunt limitate de vărgi
nedecorate Decorul chenarului exterior şi a celui de lângă
cămp este alcătuit din « zăluţe • dispuse în lanţ. lntre ele
se află un chenar mai lat, decorat cu vase cu flori şi frunze
alternate cu romburi concentrice dinţate, << potcoave » şi
ramuri.
Câmpul, de dimensiuni mici(« pui de tablă»). este ales
cu diferite variante de romburi: crenelate, cu coarne,
zimţa te.
Cromatica: roşu, verde, orange, alb, maron, galben,
albastru (vineVu), mov (brănduşat) - culori vegetale şi
industriale.
Dimensiuni: L = 200 cm; t = 130 cm.
Material: lână, canepă;
Tehnică: Urzit cânepă batut lână, ţesut (în război
orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrepătrunse şi karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe culme, in camera curată,
in dre tul patului. Ex unerea se făcea in funcţie de

Autor:
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Transilvania,
zona: Arad,
Lipova, s.
Virişmort,com.

Birchiş,jud.

52.

S.1229,
Scoarţă
(Covor, Covor de
, culme,
Ţol
de
rudă)

Material: tana;
·----,;;21;;;2-::se::oc."x"'tx~"'st'-ar::;:e-::;de::------,
Urzit păr răsucit, bătut lănă , ţesut în două iţe cu
conservare :
ales cu fire întrepătrunse, innodat.
foarte bună

Tehnică :

Arad.

Autor: Pop Daca
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş, jud.
Maramure .

Piesă

folosită

la organizarea

Inscripţii:

interiorului

-

Transfer,
3111211959,
ureşti IRRCS
~~ J , ·' v~ re d'e
U~Ul \'lnv~J-- r: 800 lei
\Nr.tn vecht:
1

·ş

\i;;'

\
1

'Nyq"

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte buna
Inscripţii:
Achiziţie,

Pavel
Anghel,
28/07/1962, s.
Virişmort, cam.
Birchiş,jud.Arad,

Valoare de
inventar: 300 lei
Nr.inv. vechi:

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare :
Foarte buna
Inscripţii:

AchiziVe,
17/1211962,
Glod,

~-----r---------.------ --~-on~.e~
nta_re_a_m~oti~ve~lo-rd~ew
~
rat~ive-.----~~~---.--------~stw~=rn~tum~.----.
Piesă alcătuita dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
înnodate.
Dewrul geometric şi antropomorf este dispus pe câmp şi
pe bordum de pe una din laturile lungi. Bordura este
decorată cu doua rânduri de linii în zig-zag cu puncte,
alternate cromatic. Bordura, casetată, prezintă motivul

jud. Maramureş
Valoare de
inventar 4751ei
Nr.inv. vech

« Hora » - femei care se 11n de mâini. Câmpul este ales cu

motive geometrice dispuse într-un trei

şiruri

longitudinale:

romburi concentrice crenelate şi dinţate, cruci drepte.
Cromatica: verde, maron, albastru, alb, galben, orange,

Ula, mov, roşu - culori vegetale.
Dimensiuni: L 266 cm; 1 94 cm.
Material: lână , cânepă ;
Tehnică: Urzit cânepă bătut lână , ţesut (in război
orizontal) in doua ite cu urzeală ascunsă, ales cu fire
întrep~trunse şi karamani cu g~urele , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe culme, în camera curati!,
in dreptul patului. Expunerea se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi antropomorf este dispus pe camp şi
borduri pe laturile lungi. Bordurile sunt decorate diferit: pe
ambele apar câte două rânduri de linii în zig-zag, cu
puncte, alternate cromatic. Bordura inferioară este
casetată pe ea apărând motivul « Hora » - femei care se
ţin de mâini Câmpul este ales cu motive geometrice
dispuse într-un şir longitudinal: romburi concentrice
crenelate şi dinţate, triunghiuri, cruci drepte.
Între
romburi , pe câmp , sunt pla saţi piepteni.
Cromatica: maron, albastru, maron deschis, alb, galben,
orange, lila, mov, bleu- culori vegetale.
Dimensiuni: L = 418 cm; 1 = 76 cm.
Material: lână , cânepă;
Tehnică: Urzit cânepă bătut lână, ţesut (in război
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă , ales cu fire
întrepătrunse şi karamani cu găurele , innodat.
Descriere: Piesă folosită ta organizarea interiorului
locuinţei ţ~răneşti; se punea pe culme, in camera curată,
în dreptul patului. Expunerea se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe câmp
i borduri: oe laturile tun i. Bordurile sunt decorate cu câte

=

53.

5.1233,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,
Tol
de
rudă)
·

Autor: Şteţ
Atelier:

Anuţa

gospodărie

Zonă/centru:
Transilvania,
Maramureş , jud.
Maramureş .

54.

5.1236,
Scoarţă
(Covor, Covor de
culme,
Tol
de
rudă)
·

Autor: Pop
Axenia
Atelier:

gospodărie

Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş, jud.
Maramureş .

=

4/4 sec. X:tx,

s_

1'\'e.'!':ll.

cons~'6C'''

~s~~pţi~:n~
Achiziţie ,

17/12/1962,
Si!pânţa ,

jud. Maramureş
Valoare de
inventar: 840 lei
Nr.inv. vech

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

AchiziUe.
17/12/1962, corn.
Si!pânţa ,

jud. Maramureş
Valoare de
inventar: 900 lei
Nr.inv. vech

~----,.-------,------ ~d de linii în

~formează

zig-zag, dublu conturata.
triunghiuri în care sunt amplasate pomişori slilizaţi
Câmpul, decorat pe principiul simetriei fa1ă de axa
longitudinală , este ales cu motive geometrice: pe axă

apare un şir de romburi concentrice dinţate , ftori şi
clepsidra cu « păpuşi Tn interior. Acesta este incadrat de
acelaşitipderomburi , alternatecromatic.

Cromatica: maron, albastru, maron deschis, alb, galben,
orange, lila-culorivegetale
Dimensiuni: L = 435 cm; 1= 90 cm.

55.

S.1239,
(Covor,

Scoarţă
Ţol

de

Autor: anonim
Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

masă)

Transilvania,
Maramureş , jud.
Maramureş .

Material:

lână , cânepă ;

Tehnică:

Urzit

cânepă

două

orizontal) in

11e cu

bătut

lână,

ţesut

urzeală ascunsă,

întrepătrunse şi karamani cu găurele , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
locuinţei ţărăneşti ;

se punea pe

masă

On

război

ales cu fire
interiorului

sau pe perete, in

~

' ;> /'"" ~~~~ ~~~: :

~~ "

camera curată , Expunerea se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate. Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus

pe câmp, chenar

StiU~~·

4/4 sec. XI)(

)nscri ţii: Achizi~e .
ţiorşia,

=

Olga
Pavel

Anghel,
17/12/1962,

s.

Breb, corn . Ocna
Şugatag,

şi

borduri. Bordurile, pe laturile lungi,
sunt terminate cu « unda apei » iar pe laturile scurte de
linii in val triplu conturata . Chenarul, decorat pe acelaşi
principiu de decorare diferită a laturilor lungi faţă de cele

jud. Maramureş
Valoare de
inventar.200 lei
Nr.inv. vech

scurte: pomişori orientaţi catre centru , (laturile scurte) şi
numai flori şi romburi pe laturile lungi.
campul separat de chenar prin vărgi simple şi triunghiuri
in trepte, decorat pe principiul simetriei faţă de axa
longitudinală , este ales cu motive vegetale - in centru

romburi concentrice dinţate înconjurate de pomi stilizaţi
Şirurile sunt separate de flori cu câte opt petale, alternate
cromatic . Unul din cele trei şiruri de pomi este orientat
faţă de celelalte două Qn oglindă)

invers

Cromatica: verde inchis, verde deschis,
maron, alb, orange-culorivegetale.

56.

S.1244,

Scoarţă

(Covor, Covor de
culme, Ţol de rudă

Autor: anonim
Atelier:
gospodărie

Dimensiuni: L = 140 cm: 1= 110 cm.
Material: lănă, cânepă ;
Tehnică: Urzit cânepă bătut lână ,

roşu ,

ţesut

galben ,

On

război

orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
tivit cu acul.

Zonă/centru:

întrepătrunse ,

Transilvania,
Maramure ş, sat
Crăceşti , jud

Descriere:

la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti : se punea pe perete, sau pe rudă, in
camera curată . Expunerea se făcea in funcţie de

Maramureş .

orientarea motivelor decorative.

Piesâ

Piesă alcătuită

folosită

dintr-o foaie, tivuri la capete.

Decorul geometric, antropomorf, avimorf, zoomorf şi
veoetal stilizat este dis us e borduri i câmo. Bordurile,

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:

Foarte

bună

Inscripţii:-

AchiziVe,
Horşia ,

Olga
Pavel

Anghel,
17/1211962,
Crăceşh,
Deseşti,

Maramures

corn.

jud.

.-..

plasate pe laturile lungi, sunt casetate . •

motive: pomul vieţii , femei şi bărba~ dansând, femei cu
furci pe umeri.
Cromatica: verde închis, verde deschis, roşu , galben,
maron, albastru, orange, bleu, alb- culori vegetale.
Dimensiuni: L 342 cm; 1 96 cm.
Material: lână;
Tehnică: Urz~ şi bătut lănă , ţesut (in război orizontal) in

=

57.

S.1246,

Covor

(Scoarţă)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Ollenia, Dolj

caset.,...
e -=ap'""
a.,..,
r ~---..,-;c
v'""
alo=ar·e de

femei, călăreţi , bărbaţi, flori, cai, insecte - motivele sunt
orientate in oglindă pentru etalare. Câmpul , tot casetat
prin schimbarea culorii de fond prezintă următoarele

=

doua ite cu urzeala ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
ales curb, ales karamani cu găurele , incheiat cu acul,
innodat.
Descriere: Piesa folosita la organizarea interiorului
locuin1ei 1ărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită din două foi încheiate cu cheiţă, franjuri din

-

inventar: 400 lei
Nr.inv. vech

212 seq, XIX
!(,~

\0 " '

Sta~ de
con ervare:

~~~ "pţii:-

{\CI\IZJ~e ,

29/12/1962
Valoare de

inventar: 1000 lei
Nr.inv. vechi :

fire de urzealăinnodate
Decorul geometric, avimorf şi vegetal stilizat este dispus
pe chenare şi câmp.
Compoziţie cu cămp limitat de două chenare mărginite de
dinţi de fierăstrău şi val. Chenarul exterior, mai lat,
prezintă motive geometrice - păpuşi şi « raei »- iar cel
interior motive vegetale (Oon) alternate ritmic cu motive
scheomorfe (pistomice). campul are motivele dispuse
longitudinal pe principiul alternanţei ritmica: păsări
afrontate, ramuri cu frunze bicolore. Orientarea motivelor

este

făcută

Cromatica:

58.

S.1268,
(Lăicer)

Scoarţă

Autor:
Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Moldova de Nord,
Rădăuţi , jud .

Suceava

in oglindâ, de fapt este
roşu ,

încheiată greşit.

grena, albastru, verde olive , ocru , alb, tita

-culorivegelale.
Dimensiuni: L = 252 cm; 1= 157 cm.
Material: lână , cânepă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână , ţesut in două iţe cu
urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse şi karamani cu
găurele, innodat
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe perete sau pe lavilă, in
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală

se facea in functie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie. franjuri din firele de urzeală
innodate.

Decorul

Compoziţie

geometric

transversal:
alesături)

cu câmp continuu.
şi

vegetal

slilizal

este

dispus

registre cu vargi inguste (simple Şi cu

allemale cu

vărgi

laledecorate.

Motive geometrice scarite. potcoave,
romburi
concentrice, z1mtate. romburi in tre te, romburi cu coarne,

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:
Achiziţie,

27/1011964,
s.
Stanciu, Frălăuţii
Noi , jud. Suceava

Valoare de
inventar. 900 lei
Nr.inv. vechi:

•

~~~~~îi~~~~~gru, alb, vernil, maron , roşu, ga~n

-

culorivegetale.
59.

5.1276,

Covor

(Lăicer)

Autor:
Atelier:

gospO<Jarie

Dimensiuni: L = 540 cm: l = 96 cm.
· Material: lăna, cănepă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lâna, 1esut in doua i1e cu
urzeală ascunsă, alescufireintrepătrunseşi karamanicu
găurele,

Moldova de Nord,
Rădăuţi, com.
Voitinel,jud.

Descriere:

Suceava

sefăceaînfuncţiedeorientareamotivelordecorative.

Piesă

curată.

Piesă alcătuită

folosită

la

organizarea

interiorului

se punea pe perete sau pe lav1ţă, în
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală

dintr-o foaie, franjuri din firele de

urzeală

înnodate. Compozi~e cu câmp continuu mărginit, pe

conservare:
foarte bună

laturile lungi, de

dinţi

de

fierăstrău

-

altemaţi

~~~.ţ~~
~-

cromatic, pe

segmente
in registre oblice, alternate cromatic.
Motive geometrice - romburi concentrice dinţate, pătrate,
săgeţi din triunghiuri, pistomice. Laturile scurte sunt
mărginite de vărgi inguste, nedecorate.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu , galben, mov,
bleu, roz -culori vegetale.

5.1284,
(Păretar,

Scoarţă
Lăicer,

Scorţuşi)

Atelier:

Dimensiuni: L = 51 O cm; 1= 98 cm.
Material: lână, cânepă;
Tehnică: Urzit cânepă, bătut lână,

gospodărie

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi karamani cu

Zonă/centru:

găurele, innodat.

Moldova de Nord,

Descriere:

Autor:

Rădăuţi,

com. Frătăuţii
Vechi, jud.
Suceava.

Piesă

4/4 sec. XIX
ţesut

în

două iţe

cu

5.1289,

Scoarţă

(Păretar, Lăicer)

]~~;.e~~

corn.

JUd

Stare de
conservare:

foarte

bună

organizarea interiorului
locuinţei 1ărăneşti; se punea pe perete sau pe laviţă , în
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
sefăceaînfuncţiede orientarea motivelor decorative.

Achizi~e.

Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri d1n firele de urzeală
înnodate. Compoziţie cu câmp limitat, pe laturile lungi de
căte o vargă alcătuită din pătrate, alternate cromatic.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus în registre

Fonnagiu,
Frătăuţii Noi, jud.
Suceava,
Intrare
27110/1964
Valoare de

Autor:

Material:

lănă , cânepă;

Atelier:

Tehnică:

Urzit

ospodărie

4

~~. · Pav~i

Inscripţii:.
folosită

la

31/05/1964,
Stanclu,
Pauncev,

transversale realizate din vărgi simple , nedecorate. Motive
geometrice şi vegetale - buchete de trandafiri, romburi
concentrice, zimţate, romburi in trepte, romburi cu coarne,
cruci. Laturile scurte sunt terminate cu vărgi inguste,
nedecorate.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu, galben, mov,
orange -culori vegetale .
Dimensiuni: L = 500 cm; 1= 78 cm.

61.

1

Valoare de
inventar: 1100 lei
Nr.lnv. vechi:

Decorul geometrtc este dispus transversal ,

60.

Stare de

innodat.

locuinţei ţărăneşti;

camera

4/4 sec. XIX

Inscripţii :-

Zonă/centru:

cânepă, bătut lână, ţesut

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse

in două iţe cu
i karamani cu

inventar: 600 lei
Nr.inv. vechi:

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:

foarte

bună

S.
M.
H.

Zonălcent<e-.-g-=-ău-re-.--le~.i-nn-od,..,al,--.------·r----.,--------,;::-ln·scripţi~
Moldova de Nord,
Rădăuţi,

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete sau pe laviţă, in
curată Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea în func~e de orientarea motivelor decorative.

com. Horodnicu

camera

de sus, jud.
suceava

Piesă alcătuita

Achiziţie,

31/05/1964,
Stanciu,

căte o vargă
segmante.

cudinţi

de

fierăstrău, alterna~

cromatic, pe

Decorul geometric, avimori, antropomorf, zoomorf şi
vegetal stilizat este dispus în registre transversale
realizate din vărgi simple, nedecorate. Motive diverse -

jud.
Suceava,
lntrar 2711011964

~·

(~

1

ir~;~ • ~~~:: :~;:i~:ri p~~;~,e~~~~~~ţ z~~~~~~~ ~~~~:~u~~

terminate cu

vărgi

roşu ,

v

2>

Valoar!( e
inventar: 00 lei
Nr inv v~ i

C/i ~~=t~~~a~\1n

inguste, nedecorate.

Cromatica: negru. alb, vernil, maron,
orange, violet -culori vegetale.

S.
M.

Pauncev,
H.
Fonnagiu,
cam.
Horodnicu de Sus,

dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
înnodate. Compozitie cu câmp limitat, pe laturile lungi de

m11feu:,

galben, mov,

~--,&~z.-hs~.1"JM09'.~s~co~a~~ă~A~ut~or~:----~~~~
i~i~=~~i:2:~n~~~~~i~.~~~~~~~~;;~l=~~~=----------~4~~~s=ec~.X~Ix---hs~ta=~~d~e--~
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(Păretar, Lăicer)

Atelier:

Tehnică:

gospodărie

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse , innodat.

conservare:
foarte bună

Zonă/centru:

Moldova de Nord,

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe perete sau pe lavită, in

Achiziţie,

Rădăuţ1,

camera

s.

Costlşa,

Frătăuţii

cam.

Noi, jud

Suceava

se

Urzit

curată.

făcea

cânepă, bătut lână ,

Dispunerea pe

tesut in

orizontală

două iţe

sau pe

cu

Inscripţii:-

verticală

in func1ie de orientarea motivelor decorative.

Piesă alcătuită

innodate.

dintr-o foaie, franjuri din fi~le de urzeală
Compoziţie cu câmp continuu
Decorul

geometric şi vegetal stilizat este dispus in

transversale

alcătuite

din grupe de

culorivegetale.
Dimensiuni: L = 585 =; 1 = 93 =·
Material: lână;
Urzit şi bătut lână , ţesut in

5.1357,

Covor

Autor:

(Păretar,

Covor

Atelier: rural

Tehnică:

Zonă/centru:

aparentă, ales peste fire. incheiat cu acul, tivitcu acul.

Moldova de Sud,
zona:GalaV,com.
Ţepu, jud. Galaţi.

folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete in camera curată.
Dispunerea, pe orizontală sau pe verticală, se făcea în
functie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi încheiate cu cheiţă, tivuri.
Compozi ·e cu cârn limitat de chenar, se arat de cârn

impăpuşat)

Descriere:

Piesă

locuinţei ţărăneşti;

cu

urzeală

cam.

Intrare 2711011964
Valoare de
inventar: 750 lei
Nr.inv. vechi:
Piesa a fost
restaurată in

4/4 sec. XIX
două iţe

H.

Costişa,
Frătău~i Noi,

inguste,

nedecorate, alternate cu vărgi late, cu alesături. Motive
geometrice şi vegetale - romburi concentlice in trepte,
cruci drepte, v~uri alternate cromatic(<< unda apei»), flori
cu câte opt petale alternate cromatic, vărgi cu jumătă~ de
triunghiuri cu marginile in trepte, vărgi cu pătrate alternate
cromatic, buchete de trandafili cu codiţe floare şi boboc.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu , galben, mov-

63.

s.

Stanciu,

Formagiu,

registre

vărgi

31/0511964,

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:
Achiziţie,

31112/1965,
Bucureşti

Valoare de
inventar:

~---.---------,----·

cu o

vargă decorată

cu cârtige. DecorA

avimorf, antropomorf, zoomorf,

şi

=eo=m""'etr"-ic",- - - - - , - - .
1o""oo lei

vegetal stilizat este

-

Nr.inv. vechi :

dispus în două registre transversale. Motivele compuse
sunt separate de registre cu pomi, biserici, troiţe, femei

64.

S.1409,

Covor

(Scoarţă, Păretar)

Autor:
Atelier:

rugându-se, papgali, păsări, coroniţe din cercuri, coroniţe
din flori , romburt, căţei, cal, cocoşi, pupeze, dropii, capre.
Cromatica: roşu, alb, gri, verde, mov, galben, lila,
albastru-vegetale.
Dimensiuni: L = 394 cm; 1= 160 cm.
Material: lână;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână, ţesut in două iţe cu

gospodărie

urzeală ascunsă , ales printre fire, încheiat şitivitcu acul.
Piesă

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova,

locuinţei ţărăneşti;

Basarabia.

folosită

la

organizarea

inter-iorului

se punea pe perete, în camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea

pe orizontală sau pe verticală se făcea in
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din trei foi, tiv pe laturile scurte.

funcţie

212 selc

;;

ce

longitudinală,

prezintă

antropomorfe stilizata:

două şiruri

motive

Bunif. J)._

~~~:~t."·

PV

Bucureşti

vegetale

şi

legaţi

prin

de barbati

St.ar~.~· :
f.. cqnservare
21/1011967,
1654din
2/1211967,

de

Decorul geometric, antropomorf şi vegetal stilizat este
dispus pe chenar şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar: vărgl cu dinţi de
fierăstrău. Câmpul, decorat pe principiul simetriei faţă de
axa

•

? ""~-

Valoare de
inventar:

1500 lei
Nr.inv. vechi:

flori şi două şiruri de buchete legate prin ramuri lungi, cu
frunze . Pe restul
câmpului sunt plasate romburl
concentrice, dinţate, furcuţe, frunze, piepteni, zăluţe.
Cromatica: negru, alb, vernil, roşu, cărămiziu, mov roz,culorivegetale .
Dimensiuni: L = 445 cm; 1 = 175 cm .

65.

S.1412, Covor din
două foi (Scoarţă ,
Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonălcentru:

Moldova de Nord,
Bucovina.

Material:

lână ,

bumbac;

Tehnică:

Urzit

păr răsucit, bătut lână şi

414sec. XIX
bumbac, tesut in

două iţe

cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani cu găurele, încheiat cu acul , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
în dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in functie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi , franjuri din firele de urzeală
înnodate .
Decorul geometric, antropomorf, scheomorf şi vegetal
stilizatestedispuspechenarşicâmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar ales cu pistornice ,

alternate cromatic. Câmpul, separat de chenar prin dinţi
de lup, este decorat pe principiul simetriei faţă de axa
longitudinala. Pe fiecare foaie sunt

rezente: ramuri cu

Stare de
conservare:
Bună
Inscripţii: 

Achiziţie,
Bucureşti ,

1312
13/1211967
Valoare de
inventar:

3000 lei
Nr.inv. vechi:

PV
din

~-----,------,---------'·

frunze, fiori

şi boboci, pomişori, piepteni, zil

a'-g-,d"-in."li d-,-e- . - - - - - - - , - - - - - - ,

fierăstrău , pistomice, femei. Una din foi este mai scurtă .
Cromatica: negru, alb, vernil , verde închis, maron
deschis, cărămiziu, beige, roşu - culori vegetale .

66.

5.1417,
(Covor,

Scoarţă
Păretar

Dimensiuni: L
Material: lână ;

=354 cm; 1=163 cm.

4/4 sec. XIX

Autor:
Atelier: atelier
rural

Tehnică: Urzit păr răsucit , bătui lână , 1esut în două ile
urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse şi karamanî

Zonă/centru:

găurele ,

Moldova,
zona: Moldova
Centrală, jud. laşi.

Piesă folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea în funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi , franjuri din firele de urzeală
innodate
Decorul geometric, antropomolf, scheomorf şi vegetal

cu
cu

incheiat cu acul, innodat.

Descriere:

locuinţei ţărăneşti ;

stilizat este dispus pe chenar şi cămp .
compoziţie cu cămp limrtat de chenar mărginrt de linii
drepte şi dinli de fierăstrău. ales cu flori alternate cu
piepteni. Câmpul, separat de chenar prin vargi simple,
este

decorat

longitudmală .

pe principiul simetriei faţă de axa
Pe fiecare foaie sunt prezente: ramuri cu

frunze, flori (trandafiri)
zag,

din~

de

fierăstrău

şi

boboci,

pomişori,

piepteni, zig-

dubli, pistornice, oameni stilizali.

brăduli.

Cromatica: negru , alb , vernil, bleu , cărămiziu, mov, roşu
-culori vegetale .

67.

5.1496,

Covor

Autor: anonim

(Covor de culme,

Atelier:

Ţol

gospodărie

de

rudă)

Zonă/centru:

Transilvania ,
Maramureş, jud.
Maramureş .

Dimensiuni: L = 350 cm; 1= 170 cm.
Material: lână , cănepă ;
Tehnică: Urzit cânepă bătut lănă , 1esut Qn

4/4 sec. XIX
război

orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu fire
intreptHrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe culme sau pe perete, in
camera curată . Expunerea se făcea in funcţie de
orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe borduri
şi

câmp. Bordurile, de pe laturile lungi, sunt

mărginite

de

dinţi de fierăstrău. In ele apar romburi concentrice
alternate cu flori . Bordurile de pe laturile scurte sunt
mărginrte de linii drepte şi alese cu « scăunaşe » (vărgi
zimţate , oblice, alternate cromatic) . Câmpul , uniform, este
ales cu şiruri dispuse oblic de « suveid » cu flori şi
frunzuli ein interior.

Stare de

•

Cromatica: roşu , alb, verde, galben, mov
vegelale.
Dimensiuni: L 193 cm; 1 164 cm.

=

5.1576 ,
(Covor,

Lăicer

Păretar}

=

Autor:

Material: lâna , cllnepă ;

Atelier:

Tehnică:

gospodărie

urzeală ascunsă,

Umt

•

culori

tesut în

două

ite cu

ales cu fire întrepătrunse , innodat.

Piesă

folosită la organizarea interiorului
se punea pe perete sau pe lavită. în

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova de Nord,

locuintei

Rădăuti .
Calafindeşti , jud .

camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală

Suceava.

Piesă alcătuită

se

făcea

tărăneşti ;

in

funcţie

de orientarea motivelor decorative
dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală

în nodale.
Compozi~e cu câmp continuu. Decorul geometric şi
vegetal stilizat este dispus in
registre transversale
alcătuite din vărgi inguste , nedecorate, alternate cu vărgi

late, cu

alesături .

Motive geometrice

şi

conservare:

(·".·.·~.§~~ia~~:~~. ~:
~·

5.1580,
(Covor,

Păretar
Lăicer}

gospodărie

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, innodat.

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova de Nord,
Rădăuţi ,

jud. Suceava.

70.

5.1584,

Păretar

• (Covor, Lăicer)

Dimensiuni: L = 675 cm; 1= 74 cm.
Material: lână, cănepă;
Urzit cănepă , bătut lână, tesut în

Tehnică:

Piesă

folosită

Valoare de
inventar: 900 lei
Nr.inv. vechi :

212sec. XIX
două

ite cu

foarte

organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe lavită , in
camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorative
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate. Compoziţie cu d1mp limitat de chenar ales cu
linii in zig-zag pe una din laturile lungi şi cu jumătăti de
romburi in trepte , pe laturile scurte. Cealaltă latură lungă
nu are decor pe chenar. Câmpul are decorul dispus

Autor:
Atelier:

Tehnică:

gospodărie

ascunsă,

Zonă/centru:

Urzit şi bătut lână, ţesut in două iţe cu urzeală
ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului

Moldova de Nord,

locuintei

Rădăuti,

camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală

"ud. Suceava .

tArăneşti;

se punea pe perete sau pe

lavită ,

se făcea în functie de orientarea motivelor decorative.

Stare de
conservare:

la

transversal. El este alcătuit din şase motive vegetale mari
- pomi stilizati. intre pomi, sunt amplasate fiori cu codite şi
frunze şi fiori romboidale cu petalele alternate cromatic.
Cromatica: vernil, cafeniu, alb, galben, negru, lila- culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 344 cm; 1= 56 cm.
Material: lân ă;

în

ti

'jNs1sij eava, ;,:
17/11/1969

vegetale - romburi

Autor:
Atelier:

Pa1.,1ncev

, Calafinp

c1

concentrice în trepte , cruci drepte , v-uri alternate cromatic
(« unda apei »), flori cu petale din pistomice , alternate
cromatic realizate din pistomice , vărgi cu « scăriţe ».
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu, galben, movculorivegetale.

69.

Stare de

4/4sec. XIX

cânepă , bătut lână ,

bună

Inscripţii:-

Achizitie,

jud.

Suceava

Valoare de
inventar: 600 lei
Nr.inv. vechi:

2J2sec. XIX

Stare de
conservare:
foarte bună
Inscripţii:

Achizitie,
Bucureşti,

din19/1211969

P.V.

.-------.-------.--•

Piesă alcătuită

.e:-dc.c e-u-"-rze-=-=a"'"'"tă,--------,-,V;-;:a:;-:lo-=-=ar"e d""e- - - - ,

dintr-o foaie, franjuri din
înnodate. Compozi~e cu câmp limitat pe o latura lunga de
de fierăstrău şi grupe de vărgi înguste , nedecorate,

inventar: 1600 lei
Nr.inv. vechi·

dinţi

pe laturile scurte. Câmpul ales cu motive vegetale,
scheomorfe şi avimorfe: buchete de flori cu frunze flori şi
boboci, greble, piepteni, depsidre, păsări, romburi în
trepte.
roşu , galben, albastru , Jila,
orange-culorivegetale.
Dimensiuni: L = 778 cm ; 1= 58 cm.

Cromatica: negru, verde,

71.

5_1589,
(Covor,

Păretar
Lăicer)

Autor:

Material:

Atelier:

Tehnică:

lănă;

212

Urzit şi bătut lână, ţesut în doua
ales cu fire întrepătrunse, innodat.

iţe

cu

urzeală

gospodărie

ascunsă,

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova,

locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete sau pe laviţă , în
camera curata. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea în func1ie de orientarea motivelor decorative.
Piesa alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală

Basarabia, zona:

Orhei.

înnodate.
dinţi

de

înguste,

Piesă

folosită

Compozi~e

fierăstrău

la

€'.. \

sec. ~
· ~ s"""a~
re.....J+1,> -----l
~ con~~are :

C'u, ,. foarte

organizarea

Achizi~e .
Bucureşti,

PV
317/21/03/1970
Valoare de
inventar: 900 lei
Nr.inv. vechi:

cu câmp limitat de borduri alese cu

pe laturile lungi

nedecorate, pe

şi

cu grupe de

bună

Inscripţii:

interiorului

vărgi

laturile scurte. Câmpu\ are

decorul dispus transversal. El este alcătuit din motive
vegetale mari - pomi stilizap. intre pomi, sunt amplasate
căte

trei flori cu codiţe şi frunze şi romburi concentrice cu

coameşiflori .

Fond bicolor.

Cromatica: vernil, maron , cafeniu , alb, galben, negru, lila-

72.

5.1593,
(Covor,

Păretar
Lăicer)

Autor:
Atelier:

culorivegetale.
Dimensiuni: L = 725 cm; 1= 57 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzij ş i bătut lână , ţesut în

gospodărie

ascun să ,

Zonă/centru:

Moldova de Nord,
zona: Bucovina.

212sec. XIX
două iţe

cu

urzeală

ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe laviţă , în
camera c urată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in func1ie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală

innodate. Compoziţie cu cămp limitat de borduri pe laturile
lungi, alese cu dinţi de fierăstrău dublu conturaţi. Câmpul
are decorul dispus transversal. El este alcătuit din motive
vegetale mari combinate cu motive geometrice - romburi

concentri ce simple

şi zimţate , săgeţi, vărgi

simple, flori ,

ramuri cu frunze romburi legate, alternate cromatic, pomul
vieţii , aşezat pe pâmănt
frunze, boboci şi lalele.

(vargă

cu zig-zag), cu ramuri,

Cromatica: negru alb, cafeniu , albastru, vernil, lila - culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 333 cm; 1 = 59 cm.

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achizi~e .
Bucureşti ,

PV

331/15/03/1970
Valoare de
inventar.400 lei
Nr.inv. vechi :

~--~7=3_ rs~.1~6"'35~,--~C~ov~o~r•A~ut~or~:----....,.M~at~er~ia..l:~lân~ă~
; ------------~-- ----~V~2s=ec~_v.XI~X- •s~t~are~d~.----•
(Scoarţă, Păretar)

Atelier: rural

Tehnică:

Zonă/centru:

ascunsă, ales cu fire intrepâtrunse, innodat.

Republica

Descriere:

Urzit şi bătut lână, tesut în două i1e cu urzeală

interiorului

Inscripţii:

Moldova,

locUintei tărăneşti; se punea pe perete in camera curată .

Basarabia.

Dispunerea

Achizi~e.
Bucureşti ,

Piesă

pe

folosită

la

orizontală sau

pe

conservare :
Bună

organizarea

verticală se făcea în

S.1648,
(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:
Atelier: rural

maron, gri- culori vegetale.
Dimensiuni: L; 400 cm; 1; 160 cm
Material: lână;
Tehnică: Urzn şi bătut lână, ţesut in

Zonă/centru:

ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, innodat.

Moldova
Basarabia

Descriere:

Piesă

locuinţei tărăneşti;

folosită

la

1

urzeală

cu

conservare:

interiorului

Inscripţii:

curată.

se punea pe perete in camera

Compoziţie

Bucureşti,

1345
17/12/1970

cu câmp limitat de borduri pe laturile

două vărgi

1894

Achiziţie,

PV
din

Valoare de
inventar: 3000 lei
Nr.inv. vechi :

lungi, alese cu dinţi de fierăstrău iar pe laturile scurte de

grupe de câte

Stare de
Bună

organizarea

Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea în
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală

innodate.

dm

Valo~e de
}nven r: 2500 te1
Nr !.{1 vech1

1894
două iţe

PV

11 1 11970

.7

lungi, alese cu din~ de fierăstrău iar pe laturile scurte de
grupe de câte trei vărgi inguste, nedecorate. Câmpul are
decorul dispus longitudinal. El este alcătuit din motive
vegetale combinate cu motive geometrice - vărgi late şi
inguste (nedecorate). Vărgile decorate sunt alese
alternativ cu: ghir1andă cu frunze (vărgile de la margini) şi
nori, ramuri, garoafe, nori cu câte trei petale, boboci (in
interior).Cromatica: negru alb, cafeniu, roşu, vernil, roz,

74.

-

~ 7;! 2 0 7

functie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate. Compozi~e cu câmp limitat de borduri pe laturile

inguste, nedecorate. Câmpul

are decorul dispus longitudinal. El este alcătuit din motive
vegetale asemănătoare - şase şiruri de câte trei vase cu
nori, puternic stilizata şi un motiv antropomorf- o femeie
cu mâinile în şolduri . Cromatica: vernil , maron, alb, negru,
bleu , cafeniu-culorivegetale.

75.

S.1758,

Scoarţă

(Scorţar

cu pomi,

Păretar)

Autor:

Dimensiuni: L; 390 cm; 1; 122 cm.
Material: lână , cânepă;

Atelier:

Tehnică: Urzit cânepă , bătut lână , ţesut

gpdpodărie

urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse, innodat.

Zonă/centru:

Descriere:

Piesă

tărăneşti ;

folosită

la

în două iţe cu

organizarea

lavită ,

Moldova de Nord,

locuintei

zona: Bucovina,

camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea în functie de orientarea motivelor decorative.

cam

Frătăutii

Noi,

jud . Suceava.

Piesă alcătuită

se punea pe perete sau pe

dintr-o foaie, franjuri din firele de

in

urzeală

innodate. Compoziţie cu câmp limitat de borduri , pe
laturtlelungi , alesecudinţidefierăstrăualtemaţicromatic,

pe segmente. Laturile scurte sunt

mărginite

de

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Bună

interiorului

rupe de

Inscripţii:

Achizitie,

cam
Frălău~i Noi, jud.
Suceava, PV 997
din 14/10/1971
Valoare de
inventar: 900 lei
Nr.inv. vechi:

-

căte

cinci vărgi inguste, nedecorate. Câmpul-

decorul

dispus transversal. El este alcăturt pnn alternarea de de
vărgi late alese cu flori stilizata cu grupuri de câte trei
vărgi - două nedecorate care încadrează o varga., mai
lată , aleasă cu « scăriţe ».Cromatica: negru alb, vernil,
roşu, galben, albastru, mov, roz- culori vegetale
Dimensiuni: L = 428 cm; 1:: 81 cm .

76.

Scoarţă

S.1759,
(Scorţar

furcuţe,

cu

Autor:

Material:

lână , cânepă;

Atelier:

Tehnică:

Urzn

gospodărie

urzeală ascunsă,

Zonă/centru:

Păretar)

Moldova de Nord,
zona: Bucovina,
corn Frătăuţii Noi,
jud. Suceava.

in două iţe cu
ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesa folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe laviţă , in
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate. Compoziţie cu camp limitat de borduri , pe
laturile scurte, alcătuite din de grupe de vărgi inguste,
nedecorate, alternate cromatic. Câmpul are decorul
dispus transversal. El este alcătuit din vargi late alese cu
« furcuţe », romburi şi jumatap de romburi concentrice (in
trepte şi dinţate) şi cruci drepte; vărgi, mai inguste, simple
şi alese cu « stariţe », pistomice, creneluri, romburi in
trepte cu tabla de şah in interior.Cromatica: negru, alb,
vernil, roşu, galben, violet, orange- cu loii vegetale.
Dimensiuni: L 460 cm; l = 71 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit şi batut lână , ţesut in două iţe cu urzeală
aparentă (pânzeşte) , ales peste fire, incheiat cu acul, cu
feston pe laturile longitudinale, tivit.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea peste burduful umplut cu paie
sau paie . Compoziţia decorativă a feţei este realizată cu
borduri , chenar şi cămp : borduri din vargi inguste la
capetele laturilor scurte, chenar incadrat de linii in zig-zag
(dinti de fierăstrău) şi decor ales cu motive geometrice
(linii frânte , linii in zig-zag, dublu conturate). Decorul
câmpului este bazat pe principiul simetriei faţă de axa
transversală in centru apare un motiv compus din romburi
concentrice crenelate, simple, triunghiuri coarne cu
creneluri. Motivul central este incadrat de eate un motiv
asemănător , dispus in oglindă : câte un vas cu flori stilizata
şi două păsări pe ramuri . Decorul dosului este realizat cu
grupuri de câte două vărgi inguste.Cromatica: negru,
roşu , verde , mov, alb, cafeniu , roz , bleu - culori vegetale
şi industliale. Dimensiuni: L = 88 cm; 1 = 46 cm .
Material: lână, cânepă;
Tehnică: Urz~ cânepă, bătut lână , tesut in două i e cu

4/4 sec. XIX

cânepă , bătut lână, ţesut

Stare de

E~:,~
Sucea~U

Valoare' de
' inventar: 900 lei
Nr.inv. vechi:

=

77.

S.1769,
Fată

de

pernă

Autor:
Atelier:
gospodărie

(Căpitiniu)

Zonă/centru:

Bulgaria,
Dobrogea, jud.
Tulcea

78.

S.1786,

Lăicer

(Scorţar, Păretar)

Autor:
Atelier:

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:

Achizi~e.
Bucureşti,

PV
1316
din
1/12/1971
Valoare de
inventar: 350 lei
Nr.inv. vechi:

414 sec. XIX

Stare de

, - - - - - - - . - - - - - - - , c - ; ;g:;;;os:;;:po:;;;d.::ari::;-e-

.,

Zonă/centru:

Moldova de Nord,
zona: Bucovina,
jud . Suceava.

urzeala ascunsa, ales cu fire intrepatrunse, im. acct. - - - , - - - --,;o:Fo:::c
arto::e•buc::n•a - - ,
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
Inscripţii: Achizi~e.
locuinlei 1araneşti ; se punea pe perete sau pe lavila. in
camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
17/06/1972, jud.
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorat1ve.
Suceava, PV 698
Piesă alcAtuita dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
din 17/07/1972
innodate. Compoziţie cu câmp limitat de borduri, pe
~~Q!Ire de
laturile scurte, alcătuite din grupuri de vărgi inguste,
~ Uîv&nRi~ 1000 lei
nedecorate, alternate cromatic. Câmpul are decorul
'Npr..in~~
vâ,:ihi:
dispus transversal. El este alcătuit din vărgi late alese cu
J
« furcule », romburi concentrice (dinlate) , pistomice, cruci
'
!.
clepsidre: vargi, mai inguste, simpie şi alese cu

j:~:~~~J: r~,m~~~~~ţ~r:Ptep~~~~~~:~ded!~~-de fierăstrău,

79.

S.1792,
(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:
Atelier:
gpdpodărie

Zonă/centru:

Muntenia, Braila

f - - - -80.

5.1793,
(Scorţar,

Scoarţă Autor:
Paretar)

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Moldova de Nord,
zona: Bucovina,
jud. Suceava.

Cromatica: negru , alb, vernil, roşu , galben , violet, maron,
corai -culori vegetale şi industriale
Dimensiuni: L = 470 cm; 1= 65 cm.
Material: lână;
Tehnică: Urzit şi b~tut lână , ţesut in două iţe cu urzeală
aparentă (pânzeşte), ales peste fire , incheiat cu acul, tivit.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţaraneşti; se punea pe perete in camera curata.
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din trei foi, tivuri. Compozi1ie cu câmp
limitat de borduri aplicate, pe laturile lungi, alese cu
motive vegetale stilizata: pomişori geometriza~ . altemaţi
cromatic. Laturile scurte sunt mărginite de acelaşi motiv.
Câmpul are decorul dispus longitudinal cu fondul bicolorun triunghi mare cu fondul de culoare închisă este separat
de restul câmputui printr-o linie in zig-zag.
Câmput este ales cu motive geometrice, vegetate,
zoomorfe şi scheomorfe: pomi stilizati, animat stilizat,
pistomice, coarnele berbecului , romburi concentrice,
triunghiuri.Cromatica: roşu, bleumarin, alb, bleu, negru,
beige, galben -culori vegetale.
Dimensiuni: L = 188 cm: 1= 80 cm.
Material: lâna;
Tehnică: Urzit şi bătut lâna, 1esut in doua ile cu urzeală
ascunsă , ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată .
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesa alcatuita dintr·o foaie, franjuri din firele de urzeala
innodate. Compoziţie cu câmp limitat de două chenare
inguste. nedecorate. campul are decorul dispus

~~

4/4sec. XIX

ni

.,.J

Stare de
conservare:
Buna
Inscripţii:

AchiziVe.
Bucureşti ,

PV din
18/07/1972
Valoare de
inventar:600 lei
Nr.inv. vechi:

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte buna
Inscripţii:.

Achizi~e.
Bucureşti , PV 855
din 18/07/1972
Valoare de
inventar. 3000 lei
Nr.inv. vechi:

W

~eg9~!~~~~-ot~~l ~~eba~~~~~~uf~u ~~~i~~e~~e;i~~ d~
0

câte două sau de trei asemenea motive (alternate ritmic)

sunt legate prin câte

două

vrejuri cu flori mici. La baza

vaselor sunt dispuse flori romboidale cu eate patru petale,
alternate cromatic şi scări te.
Cromatica: vernil, negru, alb, roşu, galben, maron - culori

vegetale.
81.

Scoarţă

S.1882,
(Scoarţă

Autor:
Atelier:

gospodărie

cu pomi)

Zonă/centru:
Moldova Centrală,
zona: Bacău,
corn. Mănăstirea
Caşin jud. Bacău.

~~~=r~:t\u~~~ă~ =

350

1 35

Urzit şi bătut lână, 1esut in două
ascunsă, ales cu fire întrepiUrunse, tivit.
Tehnică:

iţe

cu

urzeală

dinţate,

~~.

c

~nservare j

alcătuite

'foarte bUnă
C: \nscripţii:.

r-Cl

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată .
Dispunerea pe orizontală
este dată de orientarea
motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie tivttă la capete. Compoziţie cu
cămp limitat de borduri şi chenar Bordurile de pe laturile
lungi realizate din vărgi simple iar cele de pe laturile
scurte de grupuri de vărguţe nedecorate şi tliunghiuri
alternate cromatic. Chenarut este decorat cu flori, cu câte
patru petale, alternate cromatic, separate de vărguţe.
campul este separat de chenar printr-o linie in zig-zag.
CompoziQa ornamentată este alcătuită din motive
geometrice şi vegetale: două motive romboidale cu
marginile

ff

cm;~l==-~~cm""'--.------l-.4,..-4-=se=-c."x"'tx-~ff..::J~
J!t-=-2r=-e-",d~~~---i
J

Achiziţie,

corn.

Mănăstirea Caşin,

jud. Bacău,
PV
97
din
21/0111974
Valoare de
inventar: 1400 lei
Nr.înv. vechi :

din romburi concentrice,

triunghiuri, coarne şi cruce dreaptă. Ele sunt încadrate,
lateral, de şiruri de garoafa şi vase cu flori şi deasupra şi
dedesubt de cruci drepte.

Cromatica:
-culori

82.

S.1890,
(Covor,

Scoarţă

Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural

Tehnică:

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova de Nord,
Bucovina.

roşu,

vegetaleşi

Dimensiuni : L
Material: lănă;
Urzit

verde, negru, alb, galben, albastru, gri
industriale.

=528 cm; 1=141 cm.

2/2sec. XIX
păr răsucit, bătut lână, ţesut

urzeală ascunsă,

in două
ales cu fire întrepătrunse, innodat.

iţe

cu

la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate. Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus
pe chenar şi camp.Compoziţie cu câmp limitat de chenar
ales cu « scăriţe », alternate cromatic. Câmpul este
decorat pe principiul simetriei faţă de axa lon9itudinală:
patru şiruri de câte două vase cu flori. In partea
superioară a câmputui se găsesc cinci buchete din
trandafiri ifrunze.
Piesă

folosită

Stare de
conservare:
Bună
Inscripţii:
Achiziţie,

Bucureşti,

PV
1153
din
5/0911973
Valoare de
inventar. 5000 lei
Nr.inv. vechi:

, - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - , - - ------,-

83.

S.1891,
Scoarţă
(Covor, Păretar)

Autor:
Atelier: atelier

rural
Zonă/centru:

Moldova de Nord,
Bucovina.

Cromatica: negru, alb, vernil , maron deschis. e na,
beige -culori vegetale.
Dimensiuni: L = 364 cm; 1= 142 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsuc1t , bătut 1an ă, ţesut in dou ă iţe cu

212sec. XIX

Stare de
conservare :
Bună

urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea

se

făcea

in

Inscripţii : 

AchiziQe,
Bucureşti ,

funcţie

Pi e să alcătuită

1153

de orientarea motivelor decorative.
dintr-o foaie , franjuri din firele de urze ală

PV
din

7

~~~r~ ;e

innodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe chenar

~;.:r~·~~~~~o lei

şi câmp.
Compoziţie

cu câmp limilal de chenar ingust, nedecorat.
Câmpul este decorat pe principiul simetriei faţă de axa
longitudinală : douăsprezece şiruri de patru buchete din
trandafiri . ln partea inferioară a câmpului inlre ultimul şi
penultimul şir de buchete se găseşte un şir de patru vase
cu flori
Cromatica: vernil, roşu , negru, beige- culori vegetale .
Dimensiuni: L 326 cm; 1 131 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzn şi bătut lână, ţesut in două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fireintrepătrunse, innodat.
Descriere: Pi e să folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe laviţă , in
camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr·o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate. Compozjtie cu câmp limitat de borduri, pe
laturile scurte, alcătuite din de grupuri de vărgi inguste,
nedecorate, alternate cromatic, iar pe laturile lungi de dinţi
de fierăstrău alternati cromatic, pe segmente. Câmpul are
decorul dispus transversal alcătuit din: vărgi alese cu câte
trei romburi în trepte, concentrice şi vărgi alese cu câte
trei clepsidre , in trepte (alternanţă cromatică) .
Cromatica: negru, alb, bleu, mov, galben, orange - culori
vegetale .
Dimensiuni: L = 575 cm; 1= 90 cm.
Material: lână , cânepă ;
Tehnică: Urzn cănepă , bătut lână , ţesut in două iţe cu
urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe lavită , in
camera curata . Dispun erea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in tune ·e de orientarea motivelor decorative.

=

84.

S.1974,

Lăicer

(Scoarţă, Păretar}

Autor:

Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Moldova de Nord,
zona: Bucovina,
comCalifindeşti ,

jud. Suceava.

85.

S.1975,
(Păretar,

lat)

Scoarţă
Lăicer

Autor:

Atelier:
gospodărie

Zonă/centru:

Moldova de Nord,
zona: R ădăuţi ,
corn. Fratau ii Noi ,

"';

R

•

=

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:
Foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie ,
Bucureşti, PV 363
din
17/03/1975,
prop.Filofteia
Gheorghiu
Valoare de
inventar: 12001ei
Nr.inv. vechi:

4/4 sec. XIX

Stare de
conseiVare:
foarte bună
Inscripţii:
Achiziţie, PV 363
din 17/03/1975,
cam. FrătăuiiNoi ,

, - - --

---.---

- ---,--,:ju"'d."S;:-::uc=ea:::cv-:a.

e

Piesă alcătuită

urzeală

dintr-o foaie, franjuri din firele;
innodate. Compozi1ie cu câmp limitat, pe latunle lungi de

Valoare de
inventar: 1200 lei

dinţi

Nr.1nv. vechi

de fierăstrău altemati cromatic, pe segmente, iar pe
laturile scurte de grupuri de vărgi inguste, nedecorate.
Decorul geometric, avimort şi vegetal stilizat este dispus
in registre, transversale , alcătuite din: registre de eate trei
buchete mici din trandafiri, buchet mare, registre din câte
patru păsări. Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu,
galben, mov, orange, ciclamen -culori vegetale.

f-----;8~6. fcs"'.1"'9"'78',-'Lă""ic=er::+-;;-A·ulor:
(Scoarţă, Păretar)

gospodărie

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului

Moldova de Nord,
zona: Rădăuţi,
com.FrătăuţiiNoi,

jud. Suceava.

S.1984,

Covor

(Scoarţă, Păretar)

lână, cânepă ;
Urzit cânepă, bătut lână, ţesut

Tehnică:

Zonă/centru:

87.

Dimensiuni: L = 530 cm; 1= 92 cm.

Material:

Atelier:

Autor:
Atelier:
gospodărie
Zonă/centru:

Moldova de Sud,
zona: Vrancea,
jud. Vrancea .

locuinţei ţărăneşt1;

in

două iţe

se punea pe perete sau pe

laviţă ,

cu

4/4 sec. ~
1)1:

li

s~.~'";.'l[,

~ #.t~}-~~~~~~;:: :
· lnspnpţn:-

-9"

in

o

camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in func1ie de orientarea motivelor decorative.

1 : A)~Jl!Zi~e, PV 363
din 17/03/1975,
corn. Frătău~i Noi,

Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală

jud. Suceava

innodate. Compoziţie cu câmp limitat, pe laturile lungi de
din~ de fierăstrău altemaţ1 cromatic, pe segmente, Iar pe

Valoare de
inventar: 1200 lei

laturile scurte de grupuri de vărgi înguste, nedecorate_
Decorul geometric, avimorf şi vegetal stilizat este dispus
în registre transversale alcătuite din: un registru central
cu romburi concentrice dinţate , cu creneluri şi cruci drepte
in interior, incadrat de şiruri de flori crucifonne cu cu câte
patru petalealtematecu păsări.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron , roşu, galben, mov,
orange-culorivegetale.

Nr.inv. vechi

Dimensiuni: L = 480 cm; 1= 91 cm.
Material: lână , bumbac;

4/4sec. XIX

Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână, ţesut in două iţe
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, innodat.

Descriere:

Piesă

cu

folosită

la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţiedeorientareamotivelordecorative .

Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate. CompoziUe cu câmp limitat de două chenare.

Chenarul exterior este

mărginit

de

din~

de

fierăstrău ,

separarea chenarelor, intre ele şi de câmp făcându-se

plin simpla schimbare a culorii de fond . Chenarele sunt
alese cu motive vegetale: viţă de vie cu struguri şi
ghirlandă

de flori cu frunze dispuse pe o linie

vălulită.

Câmpul este decorat pe principiul simetriei faţă de axa
cu motive vegetale şi avimorfe: în centru un
vas cu flori inconjurat de ghirlandă , încadrat de păsări
afrontate i buchete din trandafiri.

transversală

Stare de
conseNare:
bună
Inscripţii:

foarte

AchiZitie,
Bucureşti , PV 363
din 17/03/1975

Valoare de
inventar: 1500 lei
Nr.inv. vechi

A

Cromatica:

roşu,

alb, negru, verde, bleu. l

g-=e,-=m=ov
::-,.------,-------,

orange-culorivegetateşllndustriale .

Dimensiuni: L = 285 cm ; 1= 150 cm

88.

S.1985,

Covor

(Scoarţă, Păretar)

212sec. XIX

Material:lănă ;

Autor:
Atelier: rural

Tehnică:

Zonă/centru:

a scunsă ,

Moldova ,
Basarabia .

Descriere:

Urzit şi bătut lănă , !esul în două i!e cu
ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Piesa

folosită

la

organizarea

urzeală

locuintei tărăneşli ; se punea pe perete în camera curată.
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea în
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală

innodate. Compozitie cu camp limitat de borduri pe laturile
lungi, alese cu linii crenelate

şi

chenar ales cu v-uri

alcătuite

din şiruri de câte patru romburi (frunze stilizata) .
campul are decorul dispus longitudinal. El este alcătuit
din motive geometrice: linii în zig-zag cu marginile dinţate

89.

S.1966,
(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:
Atelier: rural

(unda apei) şi jumălăli de romburi dintate, concentrice.
Cromatica: negru, alb, vernil, bleu, cafeniu, cărămiziu culorivegetale.
Dimensiuni: L = 320 cm; 1= 116 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit şi bătut lână , 1esut în două i!e cu urzeală

Zonă/centru:

ascunsă ,

Moldova,
Basarabia.

Inscripţii:

Achizi~e .

3111211970,

~
212sec. XIX

~\.-

Stare de
Bună
Inscripţii:

3111211970,
Bucureşti

Valoare de
inventar: 2000 lei
Nr.inv. vechi :

este realizat cu motive vegetale stilizata: ghirlandă cu
frunze şi flori. Câmpul, dispus transversal , este decorat pe
principiul alternanţei ritmica a motivelor şi culorilor cu
motive vegetale şi avimor1e: şiruri de câte patru buchete

de câte patru

lei

Achizi~e.

înnodate. CompoziVe cu cămp limnat de chenar, dispus
pe aceeaşi culoare de fond cu a cămpului. Decorul lui

şi şiruri

~~~~~1e500
Nr.mv. v~~c
,';_;.f'/1

conservare:

ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei ţărăneşti; se punea pe perete in camera curată .
Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală

cu trandafiri

Stare de
conservare:
Bună

interiorului

cocoşi.

Cromatica: negru, alb, bleu , cafeniu, cărămiziu , verde
olive- culori vegetale.
Dimensiuni: L = 322 cm; 1= 132 cm .

90.

S.1995,

Lăicer

(Scoarţă, Păretar)

Autor:
Atelier:

Material:

lână , cânepă;

Tehnică:

Urzit

gospodărie

urzeală ascunsă ,

Zonă/centru:

Descriere:

Moldova de Nord,
zona: Rădău!i ,
corn. Frătău!ii Noi,
jud. Suceava.

locuin!ei

4/4 sec. XIX

cânepă , bătut lănă,

!esul în

două

i!e cu

ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Piesă folosită la organizarea interiorului

!ărăneşti ;

se punea pe perete sau pe

lavi!ă ,

in

camera curată . Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea în funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală

înnodate. Corn ozi ie cu

cămp

limitat, pe laturile lun i de

Stare de
conservare:

foarte

bună

Inscripţii:

Achizi!ie, PV 652
din 24106/1975,
corn. Frătău!ii Noi,
jud. Suceava
Valoare de

- - - . - - - - - - -·

diiiifde

fierăstrău şi dreptunghiuri (altemanţa.o'-m-at""'ică."-),---.-------,--,-,in:-:ve-:-;nt-,-,ar.--,;.8""oo"le~i---,

iar pe laturile scurte de grupuri de vărgi inguste,
nedecorate. Decorul geometric şi vegetal stilizat este
dispus in registre transversale alcătuite din: vărgi inguste
alese cu « spicul de grau » şi vargl late decorate cu câte

doui:l flori (trandafiri)

91.

5.2030,

Lăicer

(Păretar)

şi

linii in zig-zag. Fondurile registrelor

Atelier:

latesuntaltematecromatic.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu, galben,
ciclamen, mov, bleu -culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L = 463 cm; 1= 78 cm.
Material: lână, cânepă;
Tehnică: Urz~ cânepă, bătut lână, ţesut in două iţe cu

gospodărie

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, innodat.

Zonă/centru:

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuintei tărăneşti; se punea pe perete sau pe laviţă, in
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in functie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr·o foaie, franjuri din firele de urzeală
innodate. Compozi~e cu câmp continuu. Decorul
geometric, scheomorf şi vegetal stilizat este dispus in

Autor:

Moldova de Nord,
zona: Rădăuţi,
corn. Frătăuţii Noi,
jud. Suceava.

Nr.inv. vechi

4/4~
s~X

~

ff

~ At1N11-""-9

'··u.

.
1/1 cuc

S~re de

: ~:a~te~~~:
lnsJripţii:-

Achiziţie,

PV 649

~in 22/0611976,

corn. Frătăuţii Noi,
jud. Suceava
Valoare de
inventar: 11001ei
Nr.inv. vechi

registre transversale alcătuite din: vărgi inguste,
nedecorate, care separă registrele cu alesături. Registrele
decorate sunt amplasate pe principiul alternanţei ritmice a
motivelor şi culorilor. vărgi cu suveicl, piepteni cu
marginile in trepte, ghîr1andă din trandafiri şi romburi
dinţate,

legate

(legătura

este

făcută

prin flori cutije drepte.

În interiorul romburilor sunt plasate frunze de viţă cu
carcei şi coarne.
Cromatica: negru, alb, vernil, maron, roşu, galben, mov,
albastru, ciclamen -culori vegetale şi industriale.

92.

5.2058,
Foaie
de scoarţă (Covor,

Autor:
Atelier:

Chitim , Poniavă}

Zonă/centru:

gospodărie

Banat, zona:
Caraş, jud Caraş
-Severin.

Dimensiuni: L = 516 cm; 1= 90 cm.
Material: lână, cânepă, bumbac;
Urzit cânepă, bătut lână şi bumbac, ţesut (in
război orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales
Tehnică:

printre, peste fire şi Karamani cu tăieturi, tivit cu acul.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie tivită la capete.
Decor geometric dispus pe chenar şi pe câmp.
Compoziţie

cu câmp limitat de chenar. Chenarul, cu

aceeaşi culoare de fond ca a campu lui , este decorat cu un

şir

de romburi dinţate legate, pe laturile lungi

şi

cu x-uri pe

cele scurte. Tn cadrul acestor motive sunt plasate suveici
şi cruci drepte. Chenarul este separat de câmp printr·o

linie dublu crene lată , altemată cromatic, pe segmente.

Câmpul, decorat e principiul aHeman ei motivelor, este

4/4 sec. XIX

Stare de
conservare:

Foarte

bună

Inscripţii:

Achitiţie,

PV din
11/04/1978

Valoare de
inventar: 1000 lei
Nr.inv. vechi:

~---.-------,----,·

şi vege. = stilizate:
pomi incadraţi de v-uri şi motiv romboidal compus din
romburi concentrice în trepte şi cu coarne. Laturile scurte
sunt mărginite de vărgi nedecorate şi vărgi cu zim~ .
Cromatica: roşu , negru, alb, orange, bleu, maron - culori
dispus tran sversal. Motive geometrice

vegetal e şiindustriate .

Dimensiuni: L = 200 cm; 1= 73 cm.

93.

S.2081,
Scoarţă
(Covor, Scoarţă

in roate}

Autor:
Atelier: ateli er
rural
Zonăicentru:

Muntenia, zona:
cam.

Argeş,
Rucăr

94.

S.2125,

Covor

(Scoarţă)

Autor: Evdochia
Da.
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

lână, bumbac;
Urzit bumbac batut lână şi bumbac, ţesut (in
orizontal) in două iţe cu urzeală ascunsă, ales cu
fire întrepătrunse şi karamani cu tăieturi , încheiat cu acul,
innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorutui
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete in dreptul patului în
camera curată. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală
se făcea in funcţie de orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită din două foi , franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric este dispus pe camp şi pe bordurile de
pe laturile scurte- vărg1 înguste şi alese cu zăluţe .
Compoziţie cu câmp continuu
alcătuit din romburi
policrome concentrice, cu contur dinţat ,
acoperind
întreaga suprafaţă a piesei.
Cromatica: verde, roşu , negru, alb, orange, grena culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L = 198 cm; 1= 1 53 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit , bătut lană , ţesut în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul vegetal , geomelrizat, este dispus pe chenar şi
borduri pe laturile lungi şi una scurtă .
Compozi~e ornamentată cu câmp limitat. Bordurile de pe
laturile lungi prezintă , pe acelaşi fond ca şi cămpul ,
ghir1ande din trandafiri. Latura scurtă este aleasă cu un şir
din cinci boboci de trandafiri . Sub el este plasată
inscrip~a . Câmpul este ales cu trei buchete de trandafiri şi
boboci dispuse transversal . Cromatica: negru, verde
inchis, verde deschis, roşu , grena, galben, alb, ~eu-gri
culori vegeta\e şi industriale.
Dimensiuni: L 394 cm; 1 163 cm.
Material: lână, bumbac;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână , ţesut în două iţe cu

Material:

Tehnică:
război

=

95.

S.2135,
(Scoarţă)

Covor

Autor:
Atelier: urban

212

se~
fl< /f

f

St~re de

~~ . ~~~~;~~~~ :

~l.illfts, lnscripţii:"'-s>u <'!. Achitiţie, Bucureşti
1 r.1)' Valoare de
inventar: 5000 lei

2/2sec. XIX

Stare de
conservare:
bună

Inscripţii:

EVDOCHIA DA caractere chirilice
AchiziVe.
Bucureşti ,
Bd.
1333
din
19/1211991
Valoare de
inventar. 65000 lei

=

212sec. XIX

Stare de

96.

S.2154,

Covor

(Scoarţă)

Zonă/centru: _~ urzeala ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, al -

Foarte

Oltenia. zona Dolj,
centru: probabil
Craiova, jud . Oolj.

Achiziţie , Bd. 566

Autor:
Atelier: urban
Zonă/centru:

Oltenia, zona Dolj,
centru: probabil
Craiova, jud. Dolj.

97.

5.2159,
(Scoarţă)

Covor

Autor:
Atelier: urban
Zonă/centru:

Oltenia, zona Dolj,
centru: probabil
Craiova, jud . Dolj.

urb, ales
karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosita la organizarea interiorului
locuin1ei 1ărăneşti ; se punea pe perete , în camera curată ,
în dreptul patului sau pe peretele opus Intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe
chenare şi câmp.
Compoziţie cu câmp limital de două chenare mărginite de
dinţi de fierăslrău . Chenarul exterior, mai lat, prezintă
motive vegetale - buchete cu nalbe şi frunze, iar cel
interior cu ghirlandă din frunze. Câmpul are motivele
dispuse longitudinal: în centru un vas cu flori , inconjurat
de flori diverse - nalbe, lalele, frunze, ramuri.
Cromatica: negru, roşu , grena, maron , verde olive, alb,
galben, orange -culori vegetale.
Dimensiuni: L = 350 cm; 1= 204 cm.
Material: lână , bumbac;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână , ţesut in două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani
cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
înnodate.
Decorul geometric, antropomorf, avimorf şi vegetal stilizat
este dispus pe chenare şi câmp.
Compozi1ie cu câmp limitat de două chenare mărginite de
din1i de fierăstrău . Chenarul exterior, mai lat, prezintă
motive antropomorfe - « păpuşi », alternate cromatic, iar
cel interior cu motive vegetale - ghir1andă cu flori de
nalbă , tije şi frunze . Câmpul cu motivele dispuse
longitudinal, pe principiul alternanţei ritmice a registrelor,
prezintă : nalbe cu ramuri lungi pe laterale, doua şiruri de
păsări (pupeze) , şiruri de ramuri cu flori
Cromatica: roşu , grena, albastru , verde olive , ocru , alb,
lila- culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L = 397 cm; 1 = 203 cm .
Material: lână , bumbac;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână , tesut în două i1e cu
urzeală a scunsă , ales cu fire intrepatrunse, curb şi
karamani cu găurele , innodat.
Descriere: Piesa folosită la organizarea interiorului
locuinţei tărăneşti; se punea pe perete, in camera curată ,
in dre tul patului sau e peretele opus intrării.

bună

Inscripţii:

din

26106/1992,

"""" ~}op. BuxarG.

~

v, , ~~~;~,d;oooo lei
'/,f;~' Nr.)Jlw

cu

414 sec. XIX

ehi:

~
ţ~

Stare de
conservare:
Buna
Inscripţii:
Achizi~e .
Bucureşti, Bd. 706

din 2110811992
Valoare de
inventar. 60000 lei
Nr.inv. vechi:

212sec. XIX

Stare de
conservare:
Bună

Inscripţii:
Achiziţie,

Bucureşti, Bd. 706

din 21/0811992

W

Piesă alcătuită

urzeală

dintr-o foaie, franjuri din fir.

Valoare de
inventar.45000 le•

innodate.
Decorul geometric, avimorf

pe chenare

şi

şi

Nr.inv. vechi·

vegetal stilizat este dispus

câmp.

Compoziţie cu câmp limitat de trei chenare mărginite de
dinti de fierăstrău şi val. Chenarul exterior prezintă motive
vegetale - nalbe alternate cu frunze, alternate cromatic;
chenarul din mijloc, mai lat, este decorat cu natbe, ramuri
şi frunze; Chenarut de lângă câmp- ghir1ande din frunze.

Câmpul cu motivele dispuse longitudinal, pe principiul

98.

5.2185,

Covor

(Scoarţa)

Autor: anonim

alternanţei ritmica a registrelor, prezintă: in mijloc sunt
plasate doua păsări afrontate încadrate de nalbe cu
ramuri lungi pe laterale, mărgăritare, buchete din nalbe,
frunze de stejar, brăduti.
Cromatica: roşu, negru, alb, mov, albastru. verde olive,
ocru, galben- culori vegetale.
Dimensiuni: L = 261 cm; 1= 164 cm.
Material: lână;

Atelier: rural

Tehnică : Urzit păr răsucit, bătut lână , ţesut in două iţe cu

Zonă/centru:

urzeală ascunsă, ales cu fireintrepătrunse, innodat.

Moldova,
Basarabia

Descriere:

locuintei

Piesă

tărăneşti;

folosită

la

organizarea

se punea pe perete, in camera

in dreptul patului sau pe peretele opus
Piesă alcătuita

XI~ " .; ;!"::~~are
Inscripţii:

curată,

Achizitie,

intrării.

dintr-o foaie, franjuri din fire de

:

bună

Bucureşti,
Bd .
1095
din
1911011993
Valoare de
inventar. 50000 lei

urzeală

innodate.
Decorul vegetal, geometrizat, este dispus pe chenar
bordură

212 sec.

interiorului

şi

o

de pe una din laturile scurte.

Compoziţie ornamentală cu câmp limitat. Bordura, ca şi
chenarul sunt plasate pe aceeaşi culoare de fond cu cea a

câmpului: ghirtandă din frunze marginita de cruci drepte
ghirlanda dm trandafiri. campul este decorat

şi

douasprezece coroniţe din trandafiri.
Cromatica: negru, verde inchis, verde deschiS, roşu,
grena, galben, alb, mov, orange- culori vegetale.

99.

5.2226,
(Scoarţă)

Covor

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia, zona:
Olt

Dimensiuni: L = 371 cm; 1= 156 cm.
Material: lână ;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, tesut in

două

ite cu

ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, curb şi
găurele, innodat.

Descriere:

locuintei

Piesă

tărăneşti;

folosită

la

organizarea

urzeală

karamani cu

curată,

îndreptul patului sau pe peretele opus intrării.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric, avimorl şi vegetal stilizat este dispus
pe chenare şi câmp.
două

chenare

Stare de
conservare:
Bună

Inscripţii:

interiorului

se punea pe perete, in camera

Comoozi ·a cu câmo limitat de

4/4sec. XIX

mărginite

de

Donatie,
Bucureşti ,

2010111995,
Stoienescu Lidia
Valoare de

inventar: 100000

lei
Nr.inv. vechi:

W

dinţi

de fie răstră u şi clepsidra. Chenarul ext- · prezinlă
motive vegetale - nalbe alternate cu frunze , alternate
cromatic; chenarul de langă câmp - nori cu tije drepte,
frunze, piepteno şi păsari . campul cu motivele dispuse
longiludinal, pe principiul alternanţei rilmice a registrelor,
prezintă : palru notive cu pomul vie~i (nalbe) separale de
păsăriafrontateşimărgăritare .

Cromatica: roşu, albastru, maron, verde , alb , mov,
albastru, galben- culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L = 392 cm ; 1= 170 cm.

100.

S.2238,
(Păretar,

Scoarţă

Covor)

Material: lână;
Urzit

Autor:
Atelier: atelier

Tehnică:

rural

orizontal) in

Zonălcentru:

intrepălrunse ,

Moldova centrală,
jud. Vaslui

Descriere: Pi esă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti; se punea pe perete, în camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in funcţie de

păr răsucit , bătut lână, ţesut

două iţe

cu

urzeală ascunsă,

(in

război

414 sec.

\~, ~1
C\

ales cu fire

v(

ci~l

conser'v~re :
Bună

Achizi~e.
Bucureşti , Bd. 532
din 17/05/1995
Valoare de
mventar. 300000
lei

orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită

' Sta.re

Inscripţii : 

innodat.

dintr-o foaie , franjuri din fire de

urzeală

innodate.

Decorul geometric, antropomorf şi vegetal stilizat este
dispus pe chenar şi cămp .
Compoziţie cu cămp limitat de chenar marcat prin simpla
schimbare a culorii de fond . Chenarul este ales cu şiruri

de romburi legate. Competiţia câmpului este realizată pe
principiul simetriei faţă de axa transversală a piesei:
pomul vieţii , căte două femei la baza pomilor şi păsări
afrontate spre vârt -

toate motivele sunt dispuse în

oglindă

Cromatica: roşu , verde, alb , negru, galben . maron, lilaculorivegetale .
Dimensiuni: L = 311 cm; 1= 128 cm.

101 .

S.2251,

Scoarţă

(Covor, Păretar)

Autor:

Material:

Atelier: atelier
rural

Tehnică: Urzit păr rasucit, bătut lâna, tesut in doua ite cu

Zonălcentru:

Moldova de Nord,
Bucovina

lână ;

212 sec. XIX

Stare de
conservare:

urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrun s e , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului

foarte

locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perele, in camera curată ,
in dreptul patului sau pe peretele opus inlrării. Dispunerea
pe orizontală sau pe verticală se făcea in functie de

Achizi~e .

orientarea motivelor decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate. Decorul geometric, antropomorf şi vegetal
stilizat este dispus pe chenare şi câmp
Compoziţie cu câmp limitat de două chenare marcate prin
simpla schimbare a culorilor de fond . Chenarul exterior
este ales cu romburi concentrice, in trepte şi furcu e .

bună

Inscripţii:

Bd. 708
din 17/05/1996
Valoare de
inventar: 1000000
lei
Nr.inv. vechi:

•

102.

S.2317,

Scoarţă

(Covor,

Chilim,

Poniavă)

1

~~~~~ 1e~:~!~"~~e~~p c~:~z~~~~ ~~~ip~~ :e:~
1

gospodărie

dispus longitudinal: două şiruri de vase cu flori. Pe restul
cămpului sunt plasaţi brăduţi şi romburi, un bărbat cu
pipă şi o femeie .
Cromatica: negru , alb, vernil , cafeniu, lila, galben, beigeculorivegetale.
Dimensiuni: L; 310 cm; 1= 147 cm.
Material: lână , bumbac;
Tehnică: Urzfi bumbac, bătut lână, ţesut (in război
orizontal) în două iţe cu urzeală ascunsă , ales printre ire şi

Zonă/centru:

Karamanicutăieturi,

Autor:
Atelier:
Transilvania,

Piesă

Descriere:

încheiatcuacul,tivit.
folosită la organizarea

4/4

seoc~-._:-~·

f

Cl

interiorului

zona : Arad

locuinţei ţărăneşti ;

(Lipova),jud.
Arad.

camera curată . Piesă alcătUită din două foi incheiat cu

se punea pe perete sau pe pat, in

S1a e,.de

~ f ~~~~:~~~~ :

~

"<:l'

lnscn"ţn:-

~~~~z1ţ1e ,

~~:

24/12/1998
Valoare de
inventar: 6000000
lei

cheiţă . Decor

geometric dispus pe câmp. Compoziţie cu
camp continuu ales cu romburi concentrice, în trepte.
intre laturile comune ale romburilor sunt alese
dreptunghiuri alternate cromatic. Punctele de intersecţie
ale motivelor sunt marcate de cruci drepte. intre romburile
intreptesuntplasate romburicrenelateşizălu1e .
Cromatica: roşu, alb, galben, orange, negru, mov, verde,
albastru -culori vegetale şi industriale.

=

103.

S.2370,
(Chitim,

Covor
Poniavă)

Tehnică:

gospodărie

Zonă/centru:

Banat , zona:
Timiş ,

jud

=

Dimensiuni: L 215 cm; 1 149 cm.
Material: lână , bumbac;
Urzit bumbac, bătut lănă ,

Autor:
Atelier:

nmiş

4/4 sec. XIX
ţesut

(in

război

lnscripţii:Achiziţie ,

locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete sau pe pal , in
camera curată . Piesă alcătuită din două foi incheiat cu
cheiţă , franjuri din firele de urzeală innodate ..

1694
16/1111999

roşu ,

Bd.
din,

Valoare de
inventar.

Decor geometric şi vegetal dispus pe câmp şi chenar.
Compozi~e cu motiv central. Chenarul este alcătuit din linii
in zig-zag, dublu conturata , realizate din romburi legate. în
unghiurile fonnate de zig ~zag sunt plasate nori mici din
puncte . in centrul câmpului se afUi un motiv geometric
compus incadrat de scărite cruci, frunze stilizata.

Cromatica:

Stare de
conservare:
Foarte bună

orizontal) in două ite cu urzeală ascunsă , ales printre fire,
incheiat cu acul, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului

850000iei

alb, galben, verde, albastru, mov -

culorivegetaleşiindustriale .

=

104.

S.2410,
,

(Scoarţă)

Covor

Autor:
Atelier: urban
Zonă/centru:

Oltenia, zonaOolj ,
jud. Dolj.

=

Dimensiuni: L 213 cm; 1 128 cm.
Material: lână , bumbac;
Tehnică: Urzit bumbac, bătut lână,

ţesut

in

două iţe

2/2 sec. XIX
cu

urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi curb,
innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuin ei ărăne ti ; se unea pe oerete , in camera curată ,

Stare de
conservare:

Foarte

bunăună

Inscripţii:~

Dona tie,
Bucureşti ,

~--~------,-----'·

in dreptul patului sau pe peretele opus

intrării..

18/03/2004, Silvia

PiesA alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate. Decorul geometric, şi vegetal stilizat este dispus
pe chenare şi câmp.Compozitie cu câmp limitat de trei

ţ\;:~~~~u

~1

inventa1 oooooo

chenare mărginite de dinţi de fierăstrău şi şi linii drepte.
Chenarul exterior prezinta motive vegetale - boboci cu
frunze;chenaruldinmijloc, mailat, este decorat cu nalbe,
ramuri şi frunze bicolore; Chenarul de lângă câmp - non
romboidale şi frunze . Câmpul cu decor luxuriant este
decorat buchete din nalbe, ramuri, mărgăritare , boboci -

~ i~ii, v~rhi

~RII

dispuse orizontal. Colţurile câmpului sunt alese cu
buchete cu flori geometrice orientate spre centru .
Cromatica: alb, albastru , roşu , verde, galben, bleu , verde
olive- culori vegetale .

105.

S.2411,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier:

Dimensiuni: L = 356 cm; 1= 252 cm.
Material: lână ;
Urzit şi bătut lână, ţesut in două iţe cu urzeală
ascunsă , ales printre şi peste fire, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului
locuinţei ţărăneşti ; se punea pe perete, in camera curată .
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din firele de urzeală
innodate.Decor geometric dispus pe cărnp . Compoziţie cu
câmp central mărgin~ de chenar alctuit din vărgi ingudte,
nedecorate, linii in zig-zag multiple (margini dmţate),
romburi concentrice tim1ate , in trepte şi cu coarne. Motivul
central constă intr-un dreptunghi decorat uniform (tablă)
ovaluri, arce de cerc, romburi , triunghiuri, cruci drepte.
Cromatica: galben, negru, roşu , alb, beige -culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 353 cm; 1= 195 cm.

4/4 sec. XIX

Tehnică:

gospodărie
Zonă/centru:

Muntenia, zona :
Dâmboviţa?

;:7

Stare de
conservare:

Foarte

bună

Inscripţii:
Achziţie ,

Bucureşti ,

2501
29/09/2004,

Bd.
din

Valoare de
inventar:

17000000 lei

Bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică clasate in categoria juridică Fond aflate in patrimoniul Muzeului Naţional al Ţăranului Român

106.

S.238,
(Păretar)

Scoarţă

Autor:

Material: lână ;
Urzit păr

4/4 sec. XIX

Atelier: atelier

Tehnică :

rural

in doua i1e cu urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse ,
innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuintei
ţără neşti ; se punea pe perete, in camera curată , in dreptul

Zonă/centru:

Moldova
centrală ,

Vaslui

jud.

răsucit , bătut lână , ţesut

patului sau pe peretele opus

intrării.

(in

război

Dispunerea pe

orizontal)

orizontală

sau pe verticală se făcea in func~e de orientarea motivelor
decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie , franjuri din fire de urzeală
in nodale.
Decorul geometric şi vegetal stilizat este dispus pe chenare şi

cârn .

Stare de
conservare:
Bună-marginile
destrămate

pe
micipor1iuni.
Inscripţii:

Achiziţie - piesa
face parte din
fondul vechi al
muzeului
Valoare de
inventar: 50 lei
Nr.inv. vechi:

~-----------.-----'· Compoziţie cu camp limitat de două chenare ~rginite de dinţi

13676

de fierăstrău. Chenarul exterior, mai lat, este decorat cu

buchete de flori stilizata, iar cel interior cu romburi cu marginile
în trepte, cu tablă de şah in interior. alternate ritmic cu insecte
şi cruci. Câmpul este separat de chenar prin simpla schimbare
a culorii de fond. Compoziţia complexă a campului este
realizată pe principiul simetriei faţă de axa transversală a
piesei. Partea centrală este dominată de un vas cu flori
incadrat, la partea inferioară , de cerbi, câini afrontaţi şi
pomişori. In partea superioară vasul este incadrat de femei,
păsări, fluturi şi pomul viepi.

Cromatica: roşu , vemil alb, negru, beige, verde, orange, lîla ,

galben -culori vegetale.
Dimensiuni: L- 295 cm: 1= 140 cm

107.

S.746,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier

rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Material:

lănă ;

Urzit şi bătut lână, ţesut (in război orizontal) în doua
cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse, incheiat cu
acul, innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuinţei
ţărăneşti; se punea pe culme, in camera curată, in dreptul
patului sau sistemului de încălzire. Dispunerea pe orizontală
Tehnică:

iţe

212 sec.~!l5

'c. . 'destrămat~ pe

' ,.~i~~~~f:~L
Transfer,
03/03/1950,
Ministerul

sau pe verticala se facea în funcţie de orientarea motivelor
decorative.
Piesa aldUuită din două foi, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul geometric este dispus pe chenar şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar decorat cu o linie zigCompoziţia

zagata.

ornamentată

a campului,

Stare de

ţ · ,~~:':_':%~~la

Agriculturii
Valoare de
inventar: Slei
Nr.inv. vechi:

dispusă

19065

transversal , este alcatuita din vergi late şi inguste, alternate
dimensional şi cromatic: vărgi inguste cu acelaşi decor ca al
chenarului şi vărgi late alese cu motive crudfonne - cruci mari
realizate din câte cinci cruci mici, romburi , tabla de şah cu
cruci în interiorul pătrate/ar, scărite. imbinarea foilor nu este
pertectă

Cromatica: vernil, negru , alb, maron deschis, roz- culori
vegetale.
Dimensiuni: L = 267 cm; 1= 159 cm.

108.

S.811,
(Covor)

Scoarţă

Autor:
Atelier: atelier

rural
Zonă/centru:

Muntenia, zona·
Buzău

Material:

lână , cânepă;

Tehnică :

Urzit

cânepă, bătut lână, ţesut

(in

război

orizontal) in

doua ite cu urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamanicugăurele , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuintei
ţărăneşti; se punea pe perete. in camera curată, in dreptul
patului. Dispunerea pe orizontală sau pe verticală se făcea in
funcţie de orientarea motivelor decorative.

Piesă

alcătuită

înnodate.

dintr-o foaie franjuri din fire de

urzeală

212 sec. XIX

Stare de
conseiVare:

Foarte

bună

Inscripţii: 

Transfer,
14/05/1951 ,
Bucureşti,

Ministerul

Propagandei
Na ionale

--

Decorul geometric, vegetal stilizat şi scheomo- ste dispus pe
camp ş i pe chenar.
Compozitie cu câmp linitat de chenar. Chenarul, mărginit de
56

~~i~ ~~~~=~:aş~~~~\"~/~~~~~ f~ ~~~~e ~~~~~ ~~~~ ~a s ~~~

eate o ficare mare cu opt petale (alternate cromatic) sau
pistomic. campul are motivele dispuse transversal: romburi
concentrice (romburi din1ate, romburi cu coarne} încadrate de
pistornice, flori romboidale şi ramuri cu boboci. Laturile scurte
sunt terminate cu vărgiinguste .
Cromatica: roşu , grena, verde, alb, galben, gri, mov, negruculorivegetale.
Dimensiuni: L 260 cm; 1 135 cm.
Material: lână ;
2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână , 1esut (in război orizontal) în două
ite cu urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuin1ei
1ărăneşti ; se punea in camera curată, pe perete.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din fire de urzeală
innodate.
Decorul este dispus pe toată suprafaţa piesei: cămp şi chenar.
Compozi~e omamentală cu câmp limitat de chenar. Chenarul,
mărginit de vărgi simple, este decorat cu o linie în zig-zag ,
dublu conturată , alcătuită din romburi dispuse in lanţ . Câmpul,
cu motivele dispuse longitudinal, este ales cu motive
geometrice şi scheomorfe: cinci şiruri a câte cinci pomi (pomul
vie1ii cu ramurile din romburi şi florile crucifonne) cu piepteni şi
ramuri între ele.
Cromatica: negru , alb, maron deschis, roşu , vernil , maron
inchis- culori vegetale.
Dimensiuni: L = 260 cm; 1= 146 cm.
Material: lână;
2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână , ţesut in două iţe cu
urzeală ascunsă , ales cu fire întrepătrunse şi karamani cu
găurele , innodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuinţei
ţărăneşti; se punea pe perete, in camera curată , in dreptul
patului sau pe peretele opus intrării. Dispunerea pe orizontală
sau pe verticală se făcea în functie de orientarea motivelor
decorative.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de urzeală
înnodate .
Decorul geometric, scheomorf şi vegetal stilizat este dispus pe

=

109.

S.827
(Covor,

Scoarţă
Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

110.

S.1265,

Covor

(Scoarţă, Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural
Zonă/centru:

Moldova de
Nord. Bucovina.

=

chenareşicâmp .
Compoziţie cu câmp limitat de trei chenare: două inguste cu
marginile cu val şi dinţi de fierăstrău şi unul mai lat, intre ele,
ales cu buchete de trandafiri. cam ul este decorat pe

Stare de
conservare:
Bună- urzeala
destrămată pe
mici porţiuni.
Inscripţii:

Transfer,
14/05/1951,
Bucureşti ,

Ministerul
Propagandei
Naţionale

Valoare de
inventar: 1000 lei
Nr.inv. vechi:

20627
Stare de
conservare:
Bună - mici
porţiuni

cu urzeala

şi băteala

deteriorate.
Inscripţii:

Achizi~e .

27/10/1964,
Bucureşti

Valoare de
inventar: 1200 lei
Nr.inv. vechi :

-

principiul simetriei

faţă

de axa

transversal·e-z""
int""'
ă -m--,
ot~
ive-,-------,---

-

vegetale şi scheomorte: de o parte şi alta a unui buchet
central sunt plasate două biserici (biserică, gard , pomi). Pe
restul campului apar ramuri cu frunze şi boboci şi mărgăritare .
Cromatica; negru, alb, vernil, verde închis, maron deschis,
cărămiziu , beige , roşu- culori vegetale .
Dimensiuni: L ::; 344 cm; 1 = 158 cm.

111.

S.1460,

Covor

(Scoarţă, Păretar)

Autor:
Atelier: atelier
rural

Material:

lănă;

Tehnică:

Urzit

Zonă/centru:

Descriere: Piesă folosită la organizarea interiorului locuinţei

Moldova

şi bătut lănă. ţesut

aparentă (pănzeşte),
ţărăneşti;

în două
ales peste fire, innodat.

iţe

cu

urzeală

se punea pe perete, in camera curată, in dreptul
intrării. Dispunerea pe orizontală

patului sau pe peretele opus

sau pe verticală se făcea în func~e de orientarea motivelor
decorative.Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din firele de
urzeală

innodate.

Decorul geometric, antropomorf, zoomorf şi

scheomorf şi

vegetal stilizat este dispus pe chenar şi câmp.
Compozi1ie cu câmp limitat Chenar îngust mărginit de linii

drepte şi dinţi de fierăstrău. Cămpul are decorul organizat
central: o ghirlandă ovală de trandafiri. în centrul ei apare o
scenă cu temă orientală şi doua Hori cu căte opt petale,
alternate cromatic: doi beduini care ţin de căpăstru câte un cal
înşeuat. in cealaltă mana ţin steaguri, iar între ei apare un
palmier.
Cromatica: roşu, alb, gri,galben, vernil , maron deschis, negru
-culori vegetale .
Dimensiuni: L = 347 cm ; 1::; 180 cm.

1878

~(•;_

, Stare~:
:; 1cbnse,.Y e :

~..' ' ~~~~a(r etele
~:~~!i.i: 1878
Bucureşti ,

1197
31112/1968
Valoare de
inventar:

1000 lei
Nr.inv. vechi :

PV
din

nr. 3562/29.10.2013

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şedinţa din data de 29.10.2013, in urma analizării Rapoartelor de expertiză şi a
documenta~ei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea-i
patrimoniul cultural naţional mobil, a 111 bunuri culturale mobile cu semnificaţie e nograficâ,
din care 105 in categoria juridicâ Tezaur şi 6 în categoria juridică Fond ( nr. inv.S238; S746;
S811 ; S827;S1265; S1460) , aftate în patrimoniul Muzeului Naţional al Ţăranului Român.

D•. Em"l Ob"ldâ,oomo."

PREŞEDINTE C~~~ NAŢIONALA A
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