ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
ORDINllf.

46J

din <..9-f~

2010

Având în vedere Decretul Preşedintelui României llf. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României ;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin. (1) din Legea
llf.182 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor cultuntle
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului llf. 886 din 11.09.2008 ;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare llf. 341112/30.11.2010 a Comisiei Naţionale a
Muz~elor şi Colecţiilor;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărâre a Guvernului llf. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările
ulterioare,

Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite

următorul

ORDIN:
Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 45 (patruzeci şi cinci) bunuri
culturale cu semnificaţie etnografică (piese din colecţia Scoarţe) , din care 36 în categoria
juridică " Tezaur" şi 9 în categoria juridică "Fond", aflate în patrimoniul Muzeului Naţional
al Ţăranului Român, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la
cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Naţional al Ţăranului Român, în vederea punerii
lui în aplicare.

KELEME

Anexa

FIŞĂ STANDARD
Nr. crt.

Observatii
(document~ de
D~numirea

bunului
cultural

Autor(i),
atelier,
marcă,

Titlul
sau
tema

şcoală,

(dacă

atribuire
caz)

(după

este
cazul)

referinţă

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

Datare, anul
fabricaţiei

(după

caz)

antecedente, stare
de conservare,
cantitate, date
speciale + prezenţa
semnăturilor,

inscripţionărilor,
mărcilor ş.a.)

, (1 .1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1 .5)

(1.6)

Bunuri cultur'a le mobile cu semnificaţie etnografică clasate În categoria juridică Tezaur aflate În patrimoniul Muzeului
Naţional al Ţăranului Român
1.

Covor
S.1

Autor:
Atelier: rural

Material:

l ână ;

Tehnică:

Urzit

Zonă/centru:

ţesut

Moldova,
Basarabia

urzeală ascunsă,

(în

război

2/2 sec. XIX
păr răsucit,

bătut l ână,

orizontal) în două iţe cu
ales cu fire întrepătrunse,

înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare separat de câmp prin simpla
schimbare a culorilor de fond . Decorul
chenarelor, puternic geometrizat, este
diferit: chenarul exterior prezintă un vrej

Stare de conservare:
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cu flori iar cel interior, şiruri de romburi
cu marginile În trepte şi cruci În centru,
alternate cromatic. Câmpul are decorul
dispus transversal. Motivele florale
sti lizate şi geometrice sunt plasate pe
vărgi late în diverse nuanţe cromatice:
flori cu patru petale alternate ritmic cu
romburi cu marginile în trepte dispuse în

« l anţ ».

2.

I Covor,
5.21

Autor:
A telier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

3.

I Covor,
5.22

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Dimensiuni: L = 300 cm; 1= 164 cm.
Cromatica: vernil, negru, orange, bleu,
maron deschis, alb, beige, roşu - culori
vegetale.
Material: lână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar,
simplu, îngust, separat, pe laturile lung i,
de câmp prin dinţi de fierăstrău. Laturi le
scurte sunt limitate de vărgi simple,
înguste. Câmpul are decorul dispus în
cinci registre longitudinale alcătuite din
câte patru motive vegetale compuse
reprezentând o variantă a pomului vieţii :
pom cu rădăcini, tulpină, fnmze şi o
floare romboidală în vârf şi motivul crucii
în interior. Registrele sunt separate de
« crengi ».
Dimensiuni: L = 288 cm; I = 100 cm.
Cromatica: vernil, negru, galben, bleu,
maron deschis, alb, beige - culori
vegetale.
Material: l ână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) În două iţe cu

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

- piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
50 lei
Achiziţ i e
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Moldova,
Basarabia
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I Covor,
.5,27

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia,
Orhei

,-

urzeală ascunsă, ales cu fire Î~trunse,
Înnodat
Descriel'e: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar cu
decor asimetric, mărginit la exterior de
dinţi de fierăstrău pe laturile lungi şi de
câte o vargă îngustă pe cele scurte.
Chenarul prezintă, pe laturile lungi,
motive avimorfe puternic stilizate: p ă sări
cu corpurile alcătuite din motive
romboidale şi aripi dispuse În partea
superioară . Laturile scurte ale chenarului
prezintă
motive vegetale: pomişori.
Câmpul are decorul dispus longitudinal:
cinci motive fitomorfe puternic stilizate « pomului vieţii ».
Dimensiuni: L = 360 cm; 1= 120 cm.
Cromatica: vernil, orange, negru, galben,
bleu, maron, alb, beige - culori vegetale.
I 2/2 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război orizontal) în două.Ae cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Înnodat
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare: chenarul interior este foarte
Îngust şi fără motive iar cel exterior
prezintă motive compuse din câte două
romburi, dispuse oblic,
orientarea
acestora fiind schimbată ritmic, Câmpul
are decorul dispus longitudinal: pe linia
median ă sunt trei motive cu pomul vieţii
separate de buchete cu flori. Decorul
central este Înconjurat de pomişori.
Dimensiuni: L = 325 cm; 1= 103,5 cm.
Cromatica: vernil, orange, negru, ocru,

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

Stare de conservare:
Bună
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5.

Co~or

5.30

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

6.

I ' Co~or,

5.31

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

bleu, maron, alb, roşu - culori v. __
tale.
I 2/2 sec. XIX
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de trei
chenare: chenarul exterior decorat pe
laturile lungi de triunghiuri cu marginile
zimţate . Laturile scurte sunt fără alesături.
Chenarul din mijloc are motive vegetale
puternic stilizate (crengi cu boboci) fiind
separat de câmp printr-un chenar foarte
îngust, simplu.
Câmpul are decor dispus transversal,
bazat pe principiul alternanţei ritmice a
motivelor: şiruri de câte patru romburi
concentrice cu marginile zimţate alternate
cu motive asemănătoare cu cele de pe
chenarul central: crengi cu boboci.
Dimensiuni: L = 330 cm; 1= 121 cm.
Cromatica: negru, orange, maron
deschis, bleu - culori vegetale.
I 2/2 sec. XIX
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) În dou ă iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de dou ă
chenare înguste. Chenarul exterior este
simplu, fără alesături iar cel interior este
ales cu motive geometrice: s-uri (zăluţe) .
Câmpul cu decorul dispus longitudinal
alcătuit din patru şiruri de motive
vegetale stilizate - garoafe cu tije şi

Stare de conserva,'e :
Bună

Inscripţii:

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

Sta"e de conservare:
Bună
Inscripţii:

Achiziţie
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7.

I Covor,
5.32

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centl"ll:

Moldova,
Basarabia

8.

I Covor,
5.35

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

frunze - separate de trei ver",. alese cu
linii crenelate şi s-uri .
Dimensiuni: L = 379 cm; 1= 112 cm.
Cromatica: negru, vernil, roşu, ocru., alb,
bleu, roz - culori vegetale.
Material: l ână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzea l ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de dou ă
chenare: chenarul exterior este m ărgi nit
pe laturile lungi de dinţi de fi erăstrău .
Decorul acestuia este asimetric: pe
laturile lungi apare un vrej realizat din
linie În zig-zag cu marginile zimţate şi
brăduţi alternaţi cromatic. Pe una din
laturile lungi apare şi un motiv
antropomorf. Laturile scurte prezintă flori
mari cu câte patru petale. Chenarul
interior este simplu, În fapt acesta
reprezintă
o s impl ă delimitare a
câmpului.
Câmpul decorat cu motive geometrice,
vegetale, scheomorfe şi antropomorfe
puternic srilizate di spuse într-un şir
longitudinal: vase cu flori, crengi,
brăduţi, pistornice, p ătrate, păpuşi.
Dimensiuni: L = 353 cm; 1= 135 cm.
Cromatica: negru, orange, maron, roşu ,
roz, vernil, alb, balben, lila - culori
vegetale.
Material: l â nă ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică : Urzit p ăr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război orizontal) îri două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire. întrepătrunse,
Înnodat.

Stal'e de consel"Vare :
Bună

- piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
450 lei
Inscripţii:

Ac hiziţie

~

9.

Covor,
5.38

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Descriere: Piesă alcătuită di1 __ o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
mărginit de vărgi simple. Acesta este ales
cu o linie în zig-zag cu marginile zimţate
şi romburi în lanţ în interior.
Câmpul cu decorul dispus longitudinal
este alcătuit din cinci vărgi late diferite
cromatic pe care au fost alese şiruri de
motive vegetale stilizate - linii în zig-zag
şi pomişori . Vărgile sunt mărginite de
şase vărgi alese cu pătrate alternate
cromatic.
Dimensiuni: L = 330 cm; 1= 116 cm_
Cromatica: negru, vernil, albastru,
maron, alb, roz, gri - culori vt:getale.
Material: lână ;
2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire' de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare: cel exterior este simplu, îngust
iar cel interior ales cu linii în zig-zag cu
marginile în trepte. Câmpul are decorul
dispus în registre longitudinale alcătuite
din câte două motive vegetale compuse
reprezentând o variantă a pomului vieţii :
pom cu rădăcini, tulpină, frunze şi o
floare romboidală. Pe restul câmpului
apar motive vegetale şi avimorfe: flori,

muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:
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pomişori, cocoş .

Dimensiuni: L = 344 cm; 1= 112 cm.
Cromatica: vernil, negru, galben, maron
deschis, alb, roşu, orange - culori
v~etale .

10.

Covor,

Antor:

Material:

lână;

2/2 sec. XIX

Stare de conservare:

5,41

Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

11. I Covor,
5.42

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Tehnică:

păr răsucit, b
lână,
orizontal) în doua iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
şi karamani cu găurele, innodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compozitie cu câmp limitat de borduri cu
motivul unda apei, pe laturile lungi - linii
în zig-zag, alternate cromatic. Pe liniile
în zig-zag apare motivul crucii . Laturile
scurte sunt mărginite de borduri realizate
din grupe de vărgi înguste, simple.
Câmpul are decorul dispus longitudinal
bazat pe principiul simetriei faţă de axa
longitudinală . Decorul compus din şapte
registre alcătuite din motive vegetale şi
scheomorfe. Fiecare registru decorativ
este alcătuit din un vas cu flori încadrat
de pomul vieţii şi piepteni .
Dimensinni: L = 332 cm; 1= 131 cm.
Cromatica: negru, galben, vernil, ocru,
grena, bleu, alb, rOLu - culori vegetale.
I 2/2 sec. XIX
Material: lână ;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
îngust ales cu motive geometrice: pătrate.
Câmpul cu decorul dispus longitudinal
alcătuit din cinci vărgi late diferite
cromatic pe care au fost alese şiruri de
motive geometrice şi vegetale stilizate linii crenelate şi flori . Vărgile sunt
mărginite de patru vărgi alese cu romburi
în lanţ dispuse oblic, orientarea şi
cromatica fiind alternate ritmic.
ţesut

(în

Urzit

război

Bună

- piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Inscripţii:

Achiziţie

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

Achizitie - .
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12. I Covor,
5.49

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

L.

Dimensiuni: L - 323 cm; I =
cm.
Cromatica: negru, vernil, albastru,
maron, alb, roz,..El'i - culori vegetale~
Material: lână;
I 2/2 sec. XIX
Teh nică: Urzit păr răsucit, bătut lână ,
ţesut (În război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse
şi karamani cu găure l e, Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare: chenarul exterior, foarte îngust
este nedecorat. Chenarul interior este ales
cu motive antropomorfe puternic stilizate:

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

- piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Achiziţie

păpuşi .

13. I Covor,
5.51

Antor:
Ateliel·: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Câmpul are decor dispus transversal,
bazat pe principiul alternanţei ritmice a
motivelor şi culorilor: şiruri de câte patru
motive vegetale (crengi cu boboci dispuse
oblic) alternate cu şiruri de câre trei
motive avimorfe (pupeze).
Dimensiuni: L = 388 cm; 1= 83 cm.
Cromatica: negru, roşu, verde, grena,
alb, maron~alben - culori vegetale.
Material: lână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare: chenarul exterior, foarte îngust
este nedecorat. Chenarul interior este ales
cu motive geometrice şi vegetale puternic
stilizate: vrej din linii crenelate şi
pomişori .

Câmpul are decor dispus transversal,
bazat pe principiul alternanţei ritmice a

Stare de consel-vare :
Bună

14. I Covor,
5.53

Autor:
Atelier: rural
Zonă/cent.-u:

Moldova,
Basarabia

motivelor şi culorilor: şiruri de ~_te două
motive avimorfe (cocoşi) alternate cu
şiruri de câte trei motive florale cu
petalele diferit colorate.
Dimensiuni: L = 328 cm; 1= 116 cm.
Cromatica: negru, verde, alb, maron,
galben, roz - culori vegetale.
Material: lână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică : Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse
şi karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: P i esă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzea l ă Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
îngust ales cu motive geometrice: cruce

Stare de conservare:
Bună
Inscrip ţii:

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

dreaptă .

15. I Covor,
5.62

Autor:
Atelie.·: rural
Zonă/centru:

Mo ldova,
Basarabia

Câmpul cu decorul dispus longitudinal
a l cătuit din cinci vărgi late pe care au fost
alese şiruri de motive geometrice şi
vegetale stilizate
pomul vieţii.
Registrele sunt separate de câte trei vărgi
Înguste. Varga centrală încadrată de vărgi
nedecorate este aleasă cu linii În zig-zag.
Dimensiuni: L = 356 cm; 1= 153 cm.
Cromatica: negru, vernil, gri, maron, alb,
orange, bleu - culori vegetale.
Material: l ână;
Tehnică: Urzit păr răsucit , bătut lână,
ţesut (în război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
îngust, nedecorat. Câmpul are decorul
dispus În registre longitudinale: trei şiruri
de motive vegetale - pomul vieţii
separate de flori stilizate şi boboci.

I 2/2 sec. XIX

Stare de conservare:
Bună

16. I S.675,

Covor,
(Scoarţă)

Autor:
anonim
Atelier: urban
probabil
Craiova
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

Dimensiuni: L = 335 cm; 1= L J cm.
Cromatica: negm, vernil, galben, maron
deschis, alb, roşu, orange, roz - culori
v!!&etale.
Material: lână ;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică : Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire întrepătmnse, ales
curb şi karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiomlui; se punea pe perete în camera
curată.

Piesă alcătuită dintr-o foaie,
fire de urzeală înnodate.

17. 15.708,
Covor,
(Scoarţă)

Autor:
anonim
Atelier: mral
Zonă/centru:

Oltenia,
Vâlcea

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

Transfer,
Bucureşti ,

16.03 ,1950,
Ministeml

Agriculturii
Valoare de inventar:
5 lei

franjuri din

Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare de Iăţimi diferite separate prin
dinţi de fierăstrău . Chenaml exterior este
ales cu buchete cu flori de nalbă
înconjurată de fiunze iar cel interior de o
ghirl andă cu flori de nalbă legate prin tije
drepte. Câmpul decorat cu patm registre
transversale de flori de nalbă înconjurate
de fmnze alternate ritmic cu ghirlande cu
fmnze. O porţiune a câmpului are fondul
diferit.
Cromatica: grena, galben, roşu, verde,
alb, galben - culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 569 cm; I = 264 cm.
Material: lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă,
ales cu fire Întrepătmnse,
Încheiat cu acul, Înnodat.
Descriere: Piesă fo l osită la organizarea
interiomlui; se punea pe perete s!lu pe
pat, În camera curată .
Piesă alcătuită din două foi , franjuri din
fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câ~ continu. Decor

Stare de cOnservare:
Bună
Inscripţii: Transfer,
16.03. 1950,
Bucureşti, ~~"I
Agricultu~'~~'''- ...-~' '1y+
*:x>
Valoare 11' ~:Q:>nven,,~p
~
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o
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18. I CQvor,
5 .183

Autol':
Ateliel': rural
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

19. 15.713,
'Covor,
(Scoarţă)

Autor:
anomm
Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Gorj

geometric dispus în registre 101 u .udinate
pe toată suprafaţa piesei : linii În zig-zag
alternate cromatic - unda apei.
Cromatica: grena, galben, roşu, verde,
alb, negru. - culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 296 cm; 1= 148 cm.
Material: lână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe
faţă
de
axa
principiul
simetnel
longitudinală şi al alternanţei cromatice,
dispus pe chenare şi câmp. Compoziţie cu
câmp limitat de două chenare. Ele sunt
mărginite de dinţi de fierăstrău simpli .
Chenarele au decor floral stilizat: flori de
nalbă înconjurate de frunze şi boboci,
ghirlandă de nalbe legate prin tije drepte
şi frunze dispuse simetric. Câmpul cu
decor dispus transversal faţă de axa
longitudinală : flori de nalbă, crengi,
mărgăritar, lalele.
Dimensiuni: L= 350 cm; 1= 155 em.
Cromatica: grena, alb, verde kaki,
albastru, galben, roşu, maron - culori
vegetale şi industriale.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit şi bătut l ână, ţesut (În
război vertical) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse, ales
curb şi karamani cu găurele, Înnodat.
Descriere: Piesă folosită liL organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera
curată.

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie,
piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului .
Valoare de inventar:
SO lei

Stare de conservare:
Bună

Piesă alcătuită

20. I S.920,
.Covor,

(Covor
de culme)

Autor:
anonim
A telier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

21.

I S.932
·Covor,
(Scoarţă)

Autor:
anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

dintr-o foaie, fru,~uri din
fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp continuu. Decor
geometric dispus uniform pe toată
suprafaţa piesei : romburi zimţate,
concentrice, cu pistornice În centru.
Cromatica: grena, galben, roşu , verde,
alb, galben - culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 178 cm; I = 88 cm.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război vertical) În două iţe cu urzeală
ascunsă,
ales cu fire Întrepătrunse,
Înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe culme sau laviţă.
Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din
fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp continuu limitat pe
laturile lungi de borduri cu linii În zig-zag
şi flori , iar pe cele scurte de "spic".
Câmpul decorat uniform este ales cu
motive geometrice: romburi zimţate,
romburti cu cârlige, cruci şi "păpuşi ".
Cromatica: grena, galben, roşu , verde,
alb, mov, negru - culori vegetale şi
industriale.
Dimensinni: L= l81cm; 1= 125 cm.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână ;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război vertical) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse, ales
curb şi karamani cu găurele, Înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera
curată.

Piesă alcătuită

dintr-o foaie, fl"anjuri din
fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două

Stare de consel"Vare:
Bună
Inscripţii:

-

Achiziţie,

19.03 .1950,

Bucureşti

Valoare de inventar: 680
lei

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

"1
iti~enta~fOO . ~)

-

Achiziţie, 2 . ni
Bucureşti, E,r, '" e ~!!,na. ~
Valoare de
Iei
'q,
JJ "il
I
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22.

Covor,
5.549

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

23.

5.77 Covor, Autor:
(Lăicer)

Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

chenare de Iăţimi diferite separ: .'nn
dinţi de fierăstrău . Chenarul exterior este
alese cu buchete cu flori de nalbă
înoonjurată de frunze iar oei interior de o
ghirland ă ou flori de nalbă legate prin tije
drepte. Câmpul deoorat ou patru registre
transversale de flori de nalbă înconjurate
de frunze alternate ritmio cu ghirlande cu
frunze. O porţiune a oâmpului are foildul
diferit.
Cromatica: grena, galben, roşu, verde,
alb, galben - culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 212 cm; 1 = 164 om.
Material: lână ;
I 2/2 seo. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătu ită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie ou câmp limitat de două
chenare înguste alese cu motive vegetale:
vrej cu boboci şi pomişori. Câmpul are
decorul dispus transversal faţă de axa
longitudin a lă . EI este alcătuit prin registre
cu două tipuri de motive vegetale
alternate ritmic.
Dimensiuni: L = 352 cm; 1= 138 cm.
Cromatica: negru, alb, roşu, orange,
maron, vernil - culori v~etale.
Material: lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeală
ascunsă,
ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete în camera
curată.

Piesă alcătuită

dintr-o foaie, fralljuri din

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

-

Transfer,

16.03. 1950,

Bucureşti,

Ministerul
Agriculturii
Valoare de inventar:
5 lei

Stare de conserval'e:
Bună

Inscripţii:

-

Aohiziţie,

pies ~
parte din. fond, ,, *"t~~r]â-t,.
,t.
muzeuluI " ~ . ~§! *'
Valoare de i,' *nta~1
~
50 lei
,%~!!j .$"
_ _ r0.vAnoN~\. "
~"

24. I Covor,
5.552

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centl·u:

Moldova,
Basarabia

25. 15.1.64
Covor,

Autor:
Atelier: rural

(Scoarţă

Zonă/centru:

În table)

Muntenia,
Vlaşca, jud.
Giurgiu

fire de urzeală înnodate.
Decor
geometrizant bazat pe principiul simetriei
faţă de axa longitudinală şi al alternanţei
motivelor, dispus pe chenar şi câmp.
Chenarul prezintă motive geometrice şi
fitomorfe: pe margine dinţi de fierăstrău
iar spre interior o ghirlandă cu flori
stilizate: garoafe. Cârn pul decorat cu
două şiruri longitudinale de motive
vegetale: pomul vieţii.
Cromatica: negru, ocru, orange, verde,
alb, galben, maron deschis - culori
vegetale.
Dimensiuni: L= 360 cm; 1= 97 cm.
Material: lână ;
12/2 sec. XIX .
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut l ână,
ţesut (în război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse,
Înnodat.
Descriel'e: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
îngust ales cu motive geometrice:
romburi cu marginile în trepte şi cruci
drepte. Câmpul are decorul ~ispus
longitudinal: două şiruri de vase cu flori
şi frunze.
Dimensiuni: L = 334 cm; 1= 122 cm.
Cromatica: negru, alb, roşu , orange,
maron, verde, lila, galben - culori
vegetale.
Matel"ial: lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică : Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire întrepătrunse şi
karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera
curată.

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

Transfer,
Bucureşti ,

16.03. 1950,
Ministerul

Agriculturii
Valoare de inventar:
5 lei

Stare de conservare:
Bună

Piesă alcătuită

26. 15.312,
Covor,

Autor:
Atelier: rural

(COVOI'

Zonă/centru:

de culme)

Transilvania,
Maramureş

dintr-o foaie, fi
uri din
fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp continuu limitat pe
laturile lungi de borduri separate de câmp
prin linii crenelate. Pe borduri apare un
motiv vegetal - pom stilizat - repetat şi
alternat cromatic. Câmpul cu fondul ~'În
table" şi romb uri zi mţate concentrice, În
interior. În centrul romburilor apare o
variantă a motivului "pistornicului".
Cromatica: roşu , verde, bleu-gri, alb,
verde kaki, galben, vernil, bleu - culori
vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 243 cm; I = 152 cm.
Material: lână ;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război orizontal) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales · cu fire Întrepătrunse şi
karamani cu găurele, Înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera

Stare de conservare:
Bună

InscrilJţii:

31.12. 1949
Valoare de inventar:
700 lei
Achiziţie,

curată .

Piesă alcătuită

27. I Covor ,

5.745

Autor:
Atelier: rural
Zonă/cent.-u:

Moldova,

dintr-o foaie, franjuri din
fire de urzeală Înnodate.
Compozi ţie cu câmp continuu .limitat, pe
laturile lungi, de borduri Înguste alcătuite
din linii crenelate şi motivul antropomorf:
"hora" puternic sti li zată. Câmpul cu
fondul din vărgi alternate cromatic este
ales cu motive geometrice, avimorfe şi
astrale: romburi zimţate, "pupeze" şi
"stele".
Cromatica: negru, ocru, lila, alb, galben
- culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 254 cm; I = 105 cm.
Material: lână;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război orizontal) În dou ă iţe cu
urzeal ă ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,

I 2/2 sec. XIX
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Star~ de c6~servlPt:
Buna
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Achiziţie
~r,
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Bucovina

28. I Covor,

5.817

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat, pe laturile
lungi, de borduri Înguste alternate
cromatic, pe segmente. Ele sunt separate
de câmp de linii dublu crenelate
deasemenea alternate cromatic pe
segmente. Laturile scurte sunt mărginite
de vărgi Înguste.
Câmpul are decor geometric, vegetal,
dispus
antropomorf şi scheimorf
longitudinal : motivele cu pomul vieţii
sunt Întercalate cu romburi concentrice cu
marginile În trepte, pistornice, flori,
boboci, femei şi motivul pieptenului. La
partea superioară un grup de şapte femei
cu rochii clopot, şi mâini le În şo lduri
compun motivul « hora ».
Dimensiuni: L = 358 cm; 1= 122 cm.
Cromatica: negru, vernil, galben, maron
deschis, alb, roşu , orange, roz, bleu, beige
- culori vegetale.
Material: l ână;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război orizontal) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse,
Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie asimetrică cu câmp limitat de
două chenare. Chenarul exterior prezent
doar pe trei laturi (una lungă şi două
scurte) este mărginit de dinţi de fierăstrău
şi decorat cu dreptunghiuri oblice cu
romburi în l anţ în interior. Chenarul
diapus pe patru laturi este ales cu motive
fitomorfe (pomişori) alternate cu motive
scheomorfe (cădelniţe). EI este separat de

Bucureşti,

Turtureanu
Valoare de inventar:
1750 lei

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

Transfer
n
Bucureşti, ~ i~tt
Propagand' iNaţit@e
Valoare de ~ve~
~}
1000 lei
~~u. c:;:- . • ~
.~~~r
<

j

29. I Covor ,

5.8.22

AutOl':
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

30. I Covor,

5.848

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

câmp prin vărgi Înguste.
Câmpul cu decorul dispus longitudinal
alcătuit din dousprezece vărgi late cu
fondul alternat cromatic. Vărgile au fost
alese cu şiruri de motive vegetale stilizate
- şiruri de pomişori cu centrul În cruce
dreaptă şi vrejuri cu flori şi pomişori .
Dimensiuni: L = 315 cm; I = 125 cm.
C1"Omatica: negru, vernil, orange, grena,
alb. ocru, bleu - culori vegetale.
I 2/2 sec. XIX
Material: l ână;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război vertical) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse
şi karamani cu găure l e, Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de chenar
Îngust dispus pe acelaşi fond cu câmpuL
EI este ales cu motive geometrive:
semicercuri şi dreptunghiuri.
Câmpul are decor dispus longitudinal: trei
motive cu pomul vieţii suprapuse
(boboci, brăduţi, flori mari - maci, păsări.
Pe restul câmpului apar flori mici,
brăduţi, romburi, maci, păsări
Dimensiuni: L = 343 cm; 1= 169 cm.
Cromatica: negru, roşu, verde, grena,
alb, maron, galben, albastru, crem - culori
vegetale.
I 2/2 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut lână,
ţesut (În război vertical) În două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse
ş i karamani cu găure l e, înnodat.
Descriere: Piesă a lcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţi e cu câmp limitat de chenar
îngust di~s pe acelaşi fond cu câmpuL

Stare de conservlll'e :
Bună

Inscripţii:

Transfer,
Bucureşti ,

14.05 .1951,
Min isterul

Propagandei Naţionale
Valoare de inventar:
1250 lei

este ales cu motive g' letrive:
romburi. Separarea de câmp se face prin
dinţi de fierăstrău .
Câmpul are decor dispus În registre
transversale. În partea centrală sunt două
casete cu brăduţi Îmn interior. Între
acestea
apar
motive
vegetale,
antropomorfe şi avimorfe (flori, păsări ,
femei) . Pe restul câmpului apare motivul
« hora », multitudine de flori şi păsări .
Dimensiuni: L = 345 cm; 1= 162 cm.
Cromatica: vernil, roşu , negru, grena,
ocru, roz - culori vegetale.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război vertical) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse, ales
curb şi karamani cu găure l e, Înnoda!.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera
curată .Piesă
a lcătuită
dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de patru
chenare de lăţimi diferite separate prin
dinţi de fierăstrău . De la exterior spre
interior chenarele sunt alese cu : ghirlandă
de frunze şi flori, ghirlandă cu frunze,
buchete cu flori de nalbă Înconjurată de
frunze şi ghirlandă din linii frânte cu
frunze şi flori de nalbă . Câmpul decorat
cu registre transversale este alcătuit dintro multitudine de motive vegetale: buchete
cu nalbe, mărgăritare, frunze de stejar
Cromatica: negru, ocru, lila, alb, galben
- culori vegetale şi industriale.
Dimensiuni: L= 575 cm; 1= 138 cm.
Material: lână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică : Urzit păr răsucit, bătut lână,
tesut (în război vertical) în două ite cu
EI

31. I 5.358,
Covor,
(Scoarţă)

Autol':
probabil
Craiova
Atelier: urban
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

32. I Covor,
5.924

Au tOi':
Ateliel': rural
Zonă/centru:

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

31.12. 1949
Valoare de inventar:
50 lei
Achiziţie,
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Moldova,
Bucovina

33. 1Covor,
5.945

Autor:
Atelier: urban
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

34.

1

Covor,

Autor:

urzeală ascunsă, ales cu fire într .• ... runse,
Înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare: chenarul exterior ales cu vărgi
oblice alternate cromatic, iar cel interior
cu buchete de trandafiri.
Câmpul are decor geometric şi vegetal
dispus longitudinal: două şiruri de câte
şase pomi cu rădăcini , frunze, boboci
(pomul vieţii) .
Dimensiuni: L = 520 cm; I = 168 cm.
C.·omatica: roşu , verni l, orange, roz,
negru, alb, galben, lila - culori vegetale.
1 2/2 sec. XIX
Material: lână ;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă a l cătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe
faţă
de axa
principiul
simetnel
longitudinală, dispus pe chenare şi câmp.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare. Ele sunt mărginite de dinţi de
fierăstrău simpli şi linii drepte. Chenarele
au decor geometric, antropomorf şi
scheomorf: pătrate, x-uri, păpuşi , mâini,
case. Câmpul
cu
decor
dispus
longitudinal alcătuit dintr-un şir de case
stilizate.
Dimensiuni: L= 279 cm; 1= 91 cm.
Cromatica: negru, roşu, alb, bleu, vernil,
mov, galben, lila - culori vegetale şi
industriale.
Material: lână ;
1 1831

Achiziţie

25 .03 .1953,
Anca Berza
Valoare de inventar:
3500 lei

Bucureşti ,

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie,
04.07.1953,
Bucureşti,~c=--"'"
Valoar ~iIlN@j ""

1000 ' "" . ~
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Stare de conservare:

S.1027

Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

35.

I

S. 13, Covor Autor:
(Lăicer)
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

Tehnică:

Urzit şi bătut lână,
ut (în
orizontal) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse, Înnodat
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Compoziţie
decorativă
bazată
pe
principiul alternanţei ritmice a motivelor.
Câmpul are decor continuu limitat pe
laturile lungi de borduri alcătuite din linii
În zig-zag. Bordurile sunt separate de
câmp prin linii
crenelate. Câmpul
decorat cu motive geometrice şi vegetale
stilizate dispuse În registre transversale
realizate prin simpla schimbare a
motivelor: romburi cu coarne linii dublu
crenelate, stele, cruci drepte, pupeze,
lilieci, triunghiuri
Dimensiuni: L = 238; I = 123 cm
Alţi parametri: alb, gri, maron,
bleumarin, ocru, galben - culori vegetale.
Material: lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război orizontal) în două iţe cu urzeală
ascunsă,
ales cu fire Întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete sau pe
război

laviţă .

Piesă alcătuită

dintr-o foaie, franjuri din
fire de urzeală înnodate. Decor
geometrizant bazat pe principiul simetriei
faţă de axa longitudinală şi al alternanţei
cromatice, dispus pe chenar şi ..~âmp,
realizat cu motive geometrice şi
fitomorfe. Compoziţie cu chenar, casetat
~i limitat la exterior de dinţi de fierăstrău.
In interiorul casetelor şi pe laturile scurte
sunt alese romburi cu coarne. Pe câmp
două şiruri verticale de câte cinci motive

Foarte bună
Inscripţii: MIHAI
POPA ŞTEFAN LUI
FEME LUI MIHAI
MARIA ŞI FETELE
LOR ANA ŞI IULIANA
SĂ LE FIE POMANĂ
ÎN VECI ANUL
DOMNULUI 1831
Achiziţie II iunie 1956
Valoare de inventar:
500 lei

Stare de conse.·vare:
Bună

face

36. I S. 29 Covor,
(Lăicer)

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

fitomorfe stilizate: ramuri, t _..ze de
stejar.
Cromatica: negru, cafeniu, roşu , orange,
verde, lila, alb, bleu - culori vegetale şi
industriale.
Dimensiuni: L= 350 cm; 1= 75 cm.
Material: lână;
I 4/4 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeal ă
ascunsă,
ales cu fire întrepătrunse,
Înnodat.
Desc.-iere: Piesă folosită la organizarea
interiorului; se punea pe perete În camera
curată.

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

-

Achiziţie,

piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Piesă alcătuită dintr-o foaie, franjuri din

fire de urzeală înnodate. Decor
geometrizant bazat pe principiul simetriei
faţă de axa transversală şi al alternanţei
motivelor, dispus pe chenar şi câmp.
Chenarul prezintă motive geometrice şi
fitomorfe: un chenar lat, dispus central
este Încadrat de câte două chenare Înguste
- unul nedecorat ş i unul ales cu"lanţ" .
Câmpul decorat cu şiruri transversale de
vase cu flori alternate ritmic cu şiruri de
flori cu câte patru petale.
Cromatica: negru, ocru, orange, verde,
alb, maron deschis - culori vegetale şi
industriale.
Dimensiuni: L= 345 cm; 1= 128 cm.

Bunuri culturale mobile cu

semnificaţie etnografică
Naţional

37.

Covor,
S.168

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru :

Muntenia,
Argeş

clasate În categoria juridică Fond aflate În patrimoniul Muzeului
al Ţăranului Român
..=...

Material:
Tehnică:

lână ;

Urzit şi bătut l ână, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeal ă
ascunsă, ales cu mâna printre fire ş i
Karamani cu găurele, înnodat.

4/4 sec. XIX

Stare de C~i~)'V:y-e:"WIt]~
:5.(')
Foarte bună '!o
zfi'j
,
.~

Inscripţii: ~~

~z

,

Achiziţie, \~~scF !!/fac~~ :

~rte din fondtl'ţ:'II'~M

38.

Covor,
5.153

AutOl':
Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Olt

Descriere: Piesă alcătuită din
uă foi ,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp continuu limitat de
borduri
pe
laturile
lungi;
decor
gebmetrizant dispus pe borduri şi câmp.
Bordurile sunt mărginite şi separate de
câmp prin dinţi de fierăstrău . Decorul
asimetric al borduri lor este diferit: una
din ele prezintă motive geometrice
(romburi cu coarne) alternate cu motive
avimorfe (pupeze), cealaltă este decorată
cu motive geometrice alcătuite din
romburi şi triunghiuri . Câmpul cu ".~oate"
romburi concentrice zimţafe şi
pistornice în centru.
Dimensiuni: L= 253 cm; 1 = 142 cm.
Cromatica: roşu , negru, alb, verde,
galben, bleu, kaki - culori vegetale şi
industriale.
Material: lână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi ,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe
faţă
de
axa
principiul
simetnel
longitudinală şi al al ternanţei cromatice,
dispus pe chenar şi câmp. Compoziţie cu
câmp limitat de două chenare. Ele sunt
mărginite de dinţi de fierăstrău simpli şi
dubli pe laturile lungi şi linii în val pe
cele scurte. Chenarele cu decor floral
stilizat: flori de nalbă înconjurate de
frunze, ghirlandă de nalbe legate prin
frunze. Câmpul cu decor dispus
transversal faţă de axa longitudinală : flori

muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Stare de consel"Vare:
Foarte bună
Inscripţii : - .~

Achiziţie, -iu"&~1 U~ttt

a't

parte din f<),;t1dul ~hi
muzeului. -=i
~~
~
Valoare de ~veJtBl- : }"~
.
~
* /
50 lei
.,iI~~~~~~••

39.

Covor,
5.184

Autol':
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia,
Argeş

40.

Covor,
5.239

Au tOI':
Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

de nalbă, crengi, mărgăritar.
Dimensiuni: L= 215 cm; 1= 163 cm.
CI'omatica: grena, alb, verde kaki, alb,
albastru, lila, orange, roşu, maron - culori
vegetale.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână;
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război orizontal) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu mâna printre fire şi
Karamani cu găurele, înnodat.
Descl'iere: Piesă alcătuită din două foi,
franjuri din fire de urzeală Înnodate:,
Compoziţie cu câmp continuu limitat de
borduri pe laturile lungi şi grupe de vărgi
înguste pe laturile scurte.
Decor geometrizant dispus pe borduri şi
câmp. Bordurile sunt mărginite şi
separate de câmp prin dinţi de fierăstrău
simpli şi dublii, alternaţi cromatic, pe
segmente. Bordurile sunt alese cu motive
vegetale stilizate: vase cu flori alternate
cromatic. Câmpul prezintă pe linia
mediană un şir de romburi concentrice,
zimţate cu pistornice în centru. Acesta
este încadrat de triunghi uri concentrice cu
marginile zimţate .
Dimensiuni: L= 265 cm; 1= 128 cm.
Cromatica: roşu, negru, alb, verde,
galben, orange, lila - culori vegetale. şi
industriale.
Material: lână;
12/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe

Stare de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie,
piesa face
parte din fondul vechi al
muzeului
Valoare de inventar:
50 lei

Stm'e de conservare:
Foarte bună
Inscripţii: - ~

Achiziţ,ie,

.p'~ '''lf s: rI{q'& ,~

parte dm. fon(ul.
vellfl
al o
: > ':.
fjjll:l
muzeuluI. \ ~
il:E ",
Valoare de in.~ntlif:!!J
'tt
<50 lei
. '-%'::~~~~'

faţă
axa
chenare şi câmp .
limitat de două
chenare. E le sunt mărginite de dinţi de
fierăstrău simpli şi linii În val. Chenarele
au decor floral stilizat : gh irland ă de nalbe
legate prin tije drepte şi frunze dispuse
simetric, vrej din linie În zig-zag şi flori.
Câmpul cu decor dispus transversal faţă
de axa long itudina l ă : trei flori de nalbă
mari, crengi, frunze, brăduţi .
.
Dimensiuni: L= 395 cm; 1= 153 cm.
Cromatica: negru, roşu , alb, bleu, verde,
lila, orange - culori vegetale şi
industriale.
Material: lână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (În
război vertical) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ale·s cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, Încheiat cu
acul, Înnodat.
Descriere: Piesă alcătu ită din două foi,
franjuri din fire de urzeală Înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe
faţă
de
axa
principiul
simetnel
l ongitudinală şi al alternanţei cromatice,
dispus pe chenar şi câmp. Compoziţie cu
câmp limitat de două chenare. Ele sunt
mărginite de dinţi de fierăstrău simpli şi
dubli, pe laturile lungi şi linii În val pe
cele scurte. Chenarele cu decor floral
stilizat: flori de nalbă Înconjurate de
frunze alternate cu mărgăritare, ghirlandă
de nalbe legate prin frunze. Câmpul cu
decor dispus transversal faţă de axa
l ongitud inală: flori de nalbă, crengi,
mărgăritar, frunze de stejar. În partea
centrală sunt plasate două coroniţe. În

principiul

simetnel

longitudinală, dispus pe
Compoziţie cu câmp

41.

Covor,
5.421

Auto.·:
Atelie.·: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj

Stare de conse.va.oe:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie,
piesa face
parte di~dtll,,xechi al
muze~~~'J'~U3181-W~

Valo~de it!nta~1,

50 lei!~iJ
o] z
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* .

'~IIINAŢ10~

42.

Covor,
5.550

Autm·:
Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova,
Basarabia

43.

Covor,
5.674

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centm:

Oltenia, Dolj

interiorul acestora apar motive
morfe
şi avimorfe: mărgăritare şi păsări .
Dimensiuni: L= 243 cm; 1= 174 cm.
Cromatica: grena, alb, verde kaki, alb,
albastru, lila, orange, roşu, maron - culori
vegetale.
Material: l ână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit păr răsucit, bătut l ână,
ţesut (în război orizontal) în două iţe cu
urzeală ascunsă, ales cu fire întrepătrunse,
înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită dintr-o foaie,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Compoziţie cu câmp limitat de două
chenare Înguste alese cu motive
geometrice: două variante ale motivului linia în zig-zag. Câmpul are decorul
faţă
de
axa
dispus
transversal
longitudinală: opt registre cu câte trei
motive vegetale: vase cu flori .
Dimensiuni: L = 356 cm; 1= 122 cm.
Cromatica: negru, alb, roşu, orange,
maron, vernil, albastru - culori vegetale.
Material: lână ;
I 2/2 sec. XIX
Tehnică: Urzit şi bătut lână, ţesut (în
război vertical) în două iţe cu urzea lă
ascunsă, ales cu mâna printre fire, ales
curb şi Karamani cu găurele, înnodat.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi ,
franjuri din fire de urzeală înnodate.
Decor geometrizant realizat cu motive
geometrice şi fitomorfe, bazat pe
principiul
simetnel
faţă
de
axa
longitudinală şi al alternanţei cromatice,
dispus pe chenar şi câmp. Compoziţie cu
câmp limitat de chenar. El este mărginit
de dinţi de fierăstrău simpli şi dubli pe
laturile lungi şi linii în val pe cele scurte.
Chenarele cu decor floral stilizat: flori de

Stare de conservare:
- marginile
destrămate pe mici

Bună

porţiuni .
Inscripţii:

Transfer,
Bucureşti ,

16031950,
Ministerul

Agriculturii
Valoare de inventar:
5 lei

Stare de conservare:
Foarte bună
16.03.1950,

44.

Covor,
5.730

AutOl·:
Ateliel·: rural
Zonă/centru:

Banat, Timiş

45.

Covor,
5 .850

Autor:
Atelier: rural
Zonă/centru:
Timiş

Banat,

nalbă Înconjurate de frunze legate prin
tije drepte. Câmpul cu decor dispus
longitudinală flori de nalbă, crengi,
frunze, boboci .
Dimensiuni: L= 253 cm; I = 131 cm.
Cromatica: roşu, grena, albastru, vernil,
alb, kaki, lila, orange - culori vegetale.
Matel·ial: l ână, cânepă;
I 4/4 sec. XIX
Tehnicii: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut
(În război orizontal) În două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse şu
karamani cu găurele, Încheiat cu acul,
tivit.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi.
Compoziţie decorativă cu motiv central
(motivul « stolei» - masa din altar) şi
două chenare.
Chenarul exterior, mai
îngust, este
realizat dintr-un şir de
romburi în lanţ cu motivul crucii în
interior. Chenarul interior, mai lat, este
mărginit de dinţi de fierăstrău. Decorul
acestuia este alcătuit din « roţi »
(romburi), pătrate, dreptunghiuri. Motivul
central prezintă, În fapt, un medalion
realizat dintr-un vrej cu frunze şi flori. La
colţurile mesei sunt plasate romburi
crenelate cu crengi între ele.
Dimensinni: L = 191cm; 1= 120 cm.
Cromatica: roşu, verde, galben, negru,
alb, bleumarin, grena, orange - culori
vegetale.
I 4/4 sec. XIX
Material: lână, cânepă ;
Tehnicii: Urzit cânepă, bătut lână, ţesut
(în război orizontal) în două iţe cu urzeală
ascunsă, ales cu fire Întrepătrunse şu
karamani cu găurele, Încheiat cu acul,
tivit.
Descriere: Piesă alcătuită din două foi.
Compoziţie decorativă Închisă alcătuită

Stare de consel"Vare:
Foarte bună
Inscripţii: Achiziţie
1950,
Bucureşti, Cela Neamţu
Valoare de inventar:
630 lei

Stare de consel"Vare:
Foarte bună
Inscripţii: - ./;(,~1~

Achiziţie ;~31tO!jţW5t,* ~

Bucureşti
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şi chenar.
CI
rul este
pe laturile lungi de dinţi de
fierăstrău alternaţi cromatic. pe segmente.
pe laturile scurte de triunghi uri alternate
cromatic şi vărgi înguste. Câmpul este
separat de chenar prin dinţi de fierli,strău .
El este ales cu motive geometrice.
vegetale stilizate şi scheomorfe: două
şiruri de câte trei romburi concentrice cu
marginile zimţate separate de rO!11bl,u:i.
mai mici. pistornice. ramuri. bo itb '~cl';<O;;';'~~
Dimensiuni: L = 180 cm; l = 1/ cm.!; o
*'i!':~
Cromatica: roşu. verde. galb ;;; neg~.~
~,
'
I . ..., 2:
>
a Ib • bl eumann. grena. orange
one!!!J
1
vegetale.
'17"" ,..."",,-'

din câmp
mărginit .

~

MINISTERUl CUlTURII $1 PATRIMONIUlUI NATIONAl
Blclnşli. 011341. $OS.Kiselen or.30 . seclor 1. 0.P.33.IOMIIIA

DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢIILOR
Nr. 3411 /2/30.11.2010

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 30.11.2010, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, a 45
bunuri culturale mobile cu semnificaţie etnografică (piese din colecţia
Scoarţe), din care 36 în categoria juridică Tezaur şi 9 în categoria juridică
Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Ţăranului Român .
expertiză şi

Dr. Ernest Oberlănder- Târnoveanu

PREŞEDINTE CO

MUZEELO

IA NAŢIONALĂ A
ŞI COLECŢIILOR

