ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONTIJLUI NAŢIONAL
ORDIN nr .

..2161

din ~3·

/2 .

2010

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru
numirea Guvernului României;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) - (5) şi art. 14 alin . (1) din Legea
nr.l82/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09 .2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare llf. 3411/3/30 .11.2010 a Comisiei Naţionale a
Muzeelor şi Colectiilor;
În temeiul pr~vederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 49 (patruzeci şi nouă) bunuri
culturale cu semnificaţie etnografică (piese din colecţia Religioase), din care 47 în categoria
juridică "Tezaur" şi 2 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 prezenhllui Ordin Naţional al Ţăranului Român, în vederea punerii
lui în aplicare .
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Anexa

FIŞĂ STANDARD
Observaţii

Denumirea

bunului
cultural

marcă, şcoală,

atribuire (după
caz)

(documente
antecedente,
stare de conserv:tre,
cantitate, date slleciale +

de

Autor(i), atelier,
Titlul sau tema
este cazul)

(dacă

Material,

tehnică,
alţi

dimensiuni (eventual dimensiunile suportului)
llarametri de identificare (dUl'ă caz)

Datare, anul

şi

fabricaţiei
(dUl,ă

caz)

referinţă

l,rezenţa semnăturilor,

inscrillţionărilor,
mărcilor

(1.1)

Bunnri culturale mobile cu

(9

R.26
Cruce
de steag

(1.2)

semnificaţie etnografică

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

\:)

R.49
Pistornic

(1.3)

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia

(1.4)

(1.5)

clasate În categoria juridică Tezaur aflate În patrimoniul Muzeului

Naţional

s.a.)

(1.6)

al

Ţăranului

Român

Material: lemn de stejar, vopsele ; Tehnică: tăiat , cioplit,
3/4 sec. XIX Stare de conservare:
fasonat, sculptat, găurit, pictat.Descriere: Obiect de cult
Bună
care se punea În vârful steagului (prapor) purtat la
Inscripţii:
procesiuni sau solemnităţi religioase, simbolizând lupta
Răstigni rea lui Iisus
Bisericii împreună cu Sf. Cruce împotriva puteriîlor
Hristos, Sf. Nico lae,
răului . Piesă în formă de cruce, cu braţele sculptate dintr-o
IS XS - caractere
singură bucată de lemn. În partea inferioară este practicat
chirilice.
un orificiu pentru a fi pus în vârful băţului de steag. Una
Achiziţie, piesa face
din feţe prezintă scena Răstignirii lui Iisus Hristos: Iisus,
parte din fondul vechi
Fecioara Maria, Maria Magdalena şi trei apostoli. Cealaltă
al muzeului
faţă îl prezintă pe Sf. Mare Arhiereu Nicolae încadrat de IS
Valoare de inventar:
XS şi Fecioara Maria. Scenele sunt înconjurate de o ramă
5 lei
realizată prin sculptare.Dimensiuni: L = 47 cm; I = 16 cm;
gr. = 3 cm. Cromatica: verde, roşu, maron - culoarea
naturală a lemnului patinat.
Material: lemn de fag. Tehnică: tăiat, .c.ioplit, fasonat,
891
Stare de conservare:
sculptat, incizat.Descriere: Sigiliu de piatră sau lemn (în
Bună
formă de cruce) cu care se împrimă pe prescuri semnul
Insc~ISHS ,
crucii şi iniţialele rituale . Piesă în formă de cruce cu braţe
sculptate dintr-o singură bucată de lemn. Pe faţă apar
:llilictt" ~
însemnele rituale Înconjurate de decor geometric: linii
i jchi~ pi~~\ fac~
curbe, trapez, cruce dreaptă. La partea inferioară, pe suport,
\ rte~fon~ vechi
apare sigiliul cu însemnele. Dimensiuni: D = 18,5 cm; 1=
«
I ~
~~~~~~~
7 cm; gr = 3 cm. Cromatica: maron - culoarea naturală a
Va ~
ventar:
lemnului patinat.
5 lei

1
\

IfI~
..

""tt,

o

R.76
Cruce
de steag

Autor: anonim
A telier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Maramureş

EJ

R.78
Icoană

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru :

lemn

Oltenia, s.
jud. Olt

Pietriş,

~

IIcoana
R.88 _
lemn

I

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia,
Vlaşca, s.
Dosia, corn.
Frăteşti , jud.
Giurgiu

Material: lemn de tei, vopsele.'_ ___ nică: tăiat, cioplit,
1787
I Stare de conservare:
fasonat, sculptat, găurit, pictat, îmbinare cu cep.
Bună
Descriere: Obiect de cult care se punea în vârful steagului
Inscripţii: IS XS,
(prapor) purtat la procesiuni sau solemnităţi religioase,
Ioan, Arhanghel
simbolizând lupta Bisericii împreună cu Sf. Cruce
Mihail, şarpe, 1787 împotriva puteriîlor răului . Piesă în formă de cruce, cu
caractere chirilice.
braţele treflate sculptate dintr-o singură bucată de lemn. În
Achiziţie, piesa face
partea inferioară este practicat un orificiu pentru a fi pus În
parte din fondul vech i
vârful băţului de steag. Între braţele crucii apar trei morive
al muzeului
f10rale - lalele - care reprezintă o variantă a cununii de
Valoare de inventar:
spini. Una din feţe prezintă scena Răstignirii lui Iisus
10 lei
Hristos: Iisus, Fecioara Maria, Maria Magdalena. Cealaltă
faţă prezintă Botezul Domnului Iisus Hristos. Iisus cu
braţeţe la piept stă pe o piatră . Un şarpe iese din apă . Pe
braţele crucii apar Ioan Botezătorul şi arhanghelul Mihail
cu un ştergar În mâini. Dimensiuni: L = 67 cm; I = 42,5
cm; gr. = 7 cm. Cromatica: verde, roşu, maron, albastru
1 gri - culoarea naturală a lemnului patinat.
"Maica
Material: lemn de stejar. Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat,
2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
Domnului cu
sculptat, incizat, pictat, Îmbinare cu cep.Descriere: Icoana
Bună
Pruncul"
de vatră se punea deasupra vetrei pentru a o proteja de
Inscripţii: MQ, IC
duhurile rele. Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din
XC,
Gav,
cinci scânduri - trei dispuse vertical fixate În două
indescifrabil
scânduri transversale ..Scena centrală o reprezintă pe
caractere chirilice şi
Fecioara Maria cu Pruncul Iisus în braţe . Scena
greceşti
iconografică este Încadrată de doi Îngeri . Serafimii
Achiziţie, piesa face
reprezintăt una din cele nouă cete Îngereşti. Cele două
parte din fondul vechi
scânduri transversale sunt Împărţite În câte trei casete În
al muzeului
care apar alături de IS XS alti cinci sfinţi .
Valoare de inventar:
Cromatica: roşu , galben, verde.
.
10 lei
Dimensiuni: L = 47 cm; 1= 38 cm; gr ":' j cm
Triptic,
Material: fag, fier, grund, clei, culori tempera, verni uri.
4/4 sec. XIX I Stare de conservare:
Maica
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, grunduit, pictat
Domnului cu cu pensula.Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe
Pruncul
peretele de la răsărit.Piesa este compusă din trei părţi
separate, prinse între ele prin balamale (părţile laterale
putându-se Închide peste cea din mijloc).
Panoul central o prezintă pe Maica Domnului de tip
Hodighitria (CăIăuzitoarea) cu Pruncul Iisus În brate
~

~

R.89
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe

I Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Gorj,
s. Preajma
Mică

~

\:0

R.91
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia, Dolj ,
corn. Godeni

8.

R.94

Autor: anonim

(Emanuel). Pe " uşi " apar sfi-·:: militari Gheorghe şi
Dimitrie. Pe celelalte feţe ale 1 . ,r apare inscripţia Iisus
Hristos Învinge, Crucea cu craniul lui Adam la bază .
Cromatica: albastru, verde, roşu , alb, maron, galben,
negru, auriu.
Dimensiuni: L= 29,3 cm; I = 18 cm; gr = 1 cm
Triptic
Material: fag, fier, grund, clei, culori tempera, verniuri .
I 4/4 sec. XIX
Maica
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, grunduit, pictat
Domnului cu cu pensula.
Pruncul
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe peretele
de la răsărit.
Piesa este compusă din trei părţi separate, prinse Între ele
prin balamale (părţile laterale putându-se Închide peste cea
din mijloc).Panoul central o prezintă pe Maica Domnului
de tip Hodighitria (CăIăuzitoarea) cu Pruncul Iisus în braţe
(Emanuel). Pe "uşi " apar icoanele lui Iisus Hristos mare
învăţător, Sf Gheorghe (stânga), Ioan Botezătorul şi
Teodor Tiron (dreapta). Pe celelalte feţe ale uşilor apare
inscripţia Iisus Hristos învinge, Crucea cu craniul lui
Adam la bază . Cromatica: albastru, verde, roşu , alb,
maron, galben, negru, auriu.
Dimensiuni: L= 32,5 cm; 1= 21 cm; gr = I cm
Triptic
Material: tei, fag (uşi), fier, grund, clei, culori tempera,
I 4/4 sec. XIX
Maica
verniuri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Domnului cu grunduit, pictat cu pensula.
Pruncul
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe peretele
de la răsărit.Piesa este compusă din trei părţi separate,
prinse între ele prin balamale (părţile laterale putându-se
închide peste cea din mijloc).Panoul central o prezintă pe
Maica Domnului de tip Hodighitria (CăIăuzitoarea) cu
Pruncul Iisus în braţe (Emanuel). Pe "uşi " apar icoanele lui
Iisus Hristos împărat, Sf Gheorghe (stânga), Sf Ecaterina
şi Dimitrie (dreapta). Pe celelalte feţe ale uşilor apare
inscripţia Iisus Hristos învinge, Crucea cu craniul lui
Adam la bază.
Cromatica: albastru, verde, roşu, alb, maron, galben,
negru, auriu. Dimensiuni: L= 33 cm; 1= 23 cm; gr = 1 cm
Iisus Hristos

Material: fag, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,

ZLATEA, S. Dosia,
corn. Frăteşti , Vlaşca
- caractere chirilice,
greacă, română .

Stare de conservare:
- stratul
pictural exfoliat pe
mici porţiuni .
Inscripţii: IS HS, NI
KA, SF. GHEORHE,
SF. Teodor, SF.
DIMITRIE, MR QO;
DIN PREJMA MICĂ
GORJ - caractere
chirilice, greacă,
Bună

română. Achziţie ,

piesa face parte din
fondul vechi al
muzeului.Valoare de
inventar: 5 lei
Stare de conservare:
Bună - stratul
pictural exfoliat pe
mici porţiuni .
Inscripţii: IS HS, NI
KA, MRQO;
Gherghina Mihai
Tâmplariu Comuna
Godeni Plasa

I 4/4 sec. XIX Stare de conservare:

Icoană

lemn

9.)

R.I07
Icoană

lemn

10.

R.US
Icoană ·

lemn

pe I Atelier: rural

verniuri . Tehnică: Tăiat, cioplit,
nat, sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat , asamblat.Descriere:
Inscripţii: IS HS Oltenia
Piesa face parte din icoanele de vatră puse deasupra
caractere chirilice.
acesteia pentru a ocroti casa . Piesă de formă
Achiziţie, piesa face
dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o
parte din fondul vechi
singură bucată de lemn.Scena îl reprezintă pe Iisus Hristos,
al muzeului
în picioare, cu Cartea sfântă în stânga şi binecuvântând cu
Valoare de inventar:
dreapta. Capul Mântuitorului este încadrat de doi îngeri
Slei
aşezaţi pe nori . Iisus este Înveşmântat Într-o haină roşie şi
patrafir mov. Aureola crucigeră poartă inscripţia "Cel ce
sunt" cu caractere greceşti . Fondul bicolor are În partea
superioară două flori supradimensionatel pământul fiind
reprezentat neconvenţional prin benzi de culoare. Scena
este Încadrată de ramă cu decor floral - flori legate prin
ramuri cu fiunze.Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb,
maron, orange, negru, auriu. Dimensiuni: L= 36,5 cm; I =
34 cm; gr = 2 cm
Autor: anonim Maica
Material: fag, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1790
I Stare de conservare:
Domnului
vermufl .
pe I Atelier: rural
Bună
Zonă/centru:
Îndurerată
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, grunduit, pictat
Inscripţii: MR. QO;
Muntenia, corn.
cu pensula, ştanţat, asamblat.
IS HS; icoană de la
Drajna de Sus,
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe perete
1790, Drajna de Sus,
Prahova
pentru ocrotirea casei . Piesă de formă dreptunghiulară
jud. Prahova, notă :
alcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o singură bucată de
Această icoană o am
lemn. Icoana reprezintă tema iconografică a Maicii
de la strămoşul meu
Domnului îndurerată . Maica este prezentată bust, cu
Radu Dumitraşcu .
mîinele strânse la piept şi cu privirea spre crucea pe care
Este de la 1790 stă motivul durerii sale: Iisus răstignit pe cruce. Scena este
caractere chirilice,
Încadrată de un chenar simplu.
română .
Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb, maron, negru,
auriu. Dimensiuni: L= 29,5 cm; 1= 23 cm; gr = 1,5 cm
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
Autor: anonim Maica
2/2 sec. XIX Stare de conservare:
Domnului cu grund, clei, culori tempera, verni uri.
pe I Atelier: rural
Pruncul
Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, scobit, Încheiat cu pene şi
Zonă/centru:
cepuri din lemn, grunduit, pictat cu pensula.
Transilvania,
Descriere: Piesa face parte din icoanele împărăteşti puse
Maramureş
ere
pe catapeteasmă sau ca icoană de praznic . Piesă de formă
receşti
dreptunghiul ară alcătuită din icoana propriu-zisă, două
chingi pe spate şi ramă aplicată pe blat.
Zonă/centru:

ma

Înva~ator

Scena o

reprezintă

pe Maica Domnului de tip Hodighitria
al muzeului .
bust, cu Pruncul Iisus În braţe . Iisus este
Valoare de inventar:
reprezentat ca Emanuel, binecuvântează cu dreapta. În
5 lei
mâna stângă ţine un rotulus. Ambii poartă aureole cu
motive florale baroce. Ea este Înveşmântată Într-o haină
albastră cu bricuri şi maforion roşu aşezat pe ambii umeri.
De o parte şi alta a capului Maicii apar doi Îngeri ce susţin
două medalioane cu numele sfinţilor . Scena iconografică
este limitată de o ramă bicloră . Cromatica: albastru, verde,
roşu , alb, maron, galben, negru, argintiu.
Dimensiuni: L= 65 cm; 1= 42 cm; gr. = 4 cm
Material: brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
11835,
Stare de conservare:
verni uri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
25 martie
Bună - rama
grunduit, pictat cu pensula, asamblat.Descriere: Piesa
exfoliată şi o bucat ă
face parte din icoanele Împărăteşti puse pe catapeteasmă
lipsă la partea
sau ca icoană de praznic. Piesă de formă dreptunghiul ară
inferioară . Inscripţii:
alcătuită din icoana propriu-zisă (două scânduri), două
Sf Marele Vasilie,
chingi pe spate şi ramă aplicată. Scena îl reprezintă pe
Această icoană au
Ierarhul Vasile cel Mare, pe tron, cu Cartea sfântă În
fâcută Vasile Precup
stânga şi binecuvântând cu dreapta. El este Înveşmântat
cu soţia sa Floare
Într-o haină roşie cu flori şi un patrafir albastru. Aureola
pentru veşnică
Înconjoară capul cu potcapul arhieresc. Tronul cu arcade,
pomenire ano 1835,
volute şi acante. Fondul bicolor este albastru în partea
24 mar - caractere
superioară, pământul fiind reprezentat neconvenţional prin
chirilice şi greceşti .
benzi de culoare. Scena este Încadrată de ramă în trei
culori.Cromatica: Albastru, verde, roşu , alb, maron,
negru, auriu. Dimensiuni: L= 71 cm; 1= 48 cm; gr = 4 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1/2 sec. XIX I Stare de conservare:
verni uri. Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, asamblat.
Inscripţii: MR QO;
Descriere: Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse
lS HS; P ; G ... Eu
pe catapeteasmă sau ca icoană de praznic.
Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din icoana
propriu-zisă (trei scânduri), două chingi pe spate şi ramă
aplicată. Scena reprezintă scena sărbătorii (15 august)
creştine în amintirea trecerii Sfintei Fecioare din viaţa
pământească În cea cerească. Feciara Maria stă întinsă pe
catafalc, îmbrăcată În veşminte auri te. Catafalcul este
Înconjurat de mul!irJ1e de sfinţi arhierei şi apostoli.
(Călăuzitoarea),

iU . I R.129
Icoană

1

pe

Autor: anonim
Atelier: rural

1

"Sf. Ierarh
Vasile"

Zonă/centru:

lemn

Muntenia

~ I R.136~

Icoana
lemn

I

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia

I "Adormirea
Maicii
Domnului"

~I

R.140.
Icoana
lemn

I

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

I Maica

Domnnlui cu
Pruncul

Transilvania

~I

R.143.
Icoana
lemn

I

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Bihor

I Sfântul

Ierarh
Nicolae

Conform cu erminiile Iisus este ··· ·· ··ezentat în mandorlă cu
sufletul mamei sale în braţe îl. ~.lip de prunc. Aureola
crucigeră poartă însemnele "Eu sunt cel ce este": Deasupra
acesteia un serafim cu aripile desfăcute. În plan secund
apar elemente de arhitectură - acoperişuri de case. Hainele
sunt bogat ornamentate cu bricuri, flori, puncte, arabescuri.
Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb, maron, negru,
auriu. Dimensiuni: L= 48 cm; 1= 38,5 cm; gr = 3 cm
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
grund, clei, culori tempera, verni uri.Tehnică: Tăiat,
cioplit, fasonat, scobit, încheiat cu pene şi cepuri din
lemn, grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face
parte din icoanele împărăteşti puse pe catapeteasmă sau ca
icoană de praznic. Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită
din icoana propriu-zisă, două chingi pe spate şi ramă
aplicată pe blat. Scena o reprezintă pe Maica Domnului de
tip Hodighitria (CăIăuzitoarea), bust, cu Pruncul Iisus în
braţe . Iisus este reprezentat ca Emanuel, binecuvântează
cu dreapta. În mâna stângă ţine un rotulus. Ambii poartă
aureole. Ea este înveşmântată într-o haină albastră cu
bricuri şi maforion roşu aşezat pe ambii umeri. De o parte
şi alta a capului Maicii apar doi Îngeri aşezaţi pe o bandă
cu inscripţia . Scena iconografică este limitată de o ramă
bicloră cu arabescuri. Cromatica: albastru, verde, roşu ,
alb, maron, galben, negru, argintiu.
Dimensiuni: L= 66,5 cm; 1= 43 cm; gr.= 3 cm
Material: blatul şi rama din lemn de br~p , grund, clei,
culori tempera, verniuri . Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat,
scobit, încheiat cu pene şi cepuri din lemn, grunduit,
pictat cu pensula. Descriere: Piesa face parte din icoanele
împărăteşti puse pe catapeteasmă sau ca icoană de
praznic . Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din
icoana propriu-zisă, o chingă pe spate şi ramă aplicată pe
blat. Scena îl reprezintă pe Sfântul Nicolae în veşminte de
mare arhiereu binecuvântând cu dreapta şi ţinând în
stânga Evanghelia. Veşmintele sunt bogat ornamentate cu
"tablă de şah" şi cruci. De o parte şi alta a aureolei
sfântului, stau Fecioara Maria şi IS HS . Scena este
încadrată de o ramă decorată cu benzi de culoare dispuse

5 lei

2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
Bună - lipsă o latură
scurtă din ramă
Inscripţii: IS HS,
"Cel ce sunt", MR
QO, lalubă Ion a lui
Vasile Malubă mort
... - caractere chirilice
şi greceşti
Achziţie, piesa face
parte din fondul vechi
al muzeului.
Valoare de inventar:
5 lei

2/2 sec. XIX I Stare de conservare:

~

R.150
Icoană

lemn

Autor:
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Iisus Hristos
mare
învăţător

Transilvania,
Nicula

,....,

t)

R.153
Icoană

lemn

Antor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Sudul
Transilvaniei,
Valea
Sebeşului

"Adormirea
Maicii
Domnului"

oblic alternate cromatic. Spre marg.,,~, pe laturile lungi,
apar două registre verticale cu flori .
Cromatica: verde, roşu, alb, maron, galben, bleu, argintiu.
Dimensiuni: L= 79 cm; 1= 55 cm; gr = 3,5 cm
Material: brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verni uri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.Descriere:
Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse pe
catapeteasmă sau ca icoană de praznic.Piesă de formă
dreptunghiul ară alcătuită din icoana propriu-zisă (două
scânduri) şi ramă aplicată. Scena ÎI reprezintă pe Iisus
Hristos pe tron cu cartea sfântă În stânga şi binecuvântând
cu dreapta. Capul Mântuitorului este Încadrat de Fecioara
Maria şi Sf. Ioan Botezătorul. Iisus este Înveşmântat Într-o
haină roşie cu bricuri şi o mantie albastră aşezată pe pe un
umăr. Aureola prezintă o multitudine de motive florale, şi
poartă inscripţia "Cel ce sunt" cu caractere greceşti .
Aceleaşi motive apar pe restul tronului. Scena este
despărţită de ramă printr-un chenar cu motivul frânghiei.
Pe restul câmpului apar motive florale şi arabescuri.
Lateralele sunt mărginite de doi stâlpi cu decor În torsadă.
Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb, maron, negru,
auriu. Dimensiuni: L= 78 cm; 1= 59 cm; gr = 5,5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verniuri. Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, asamblat.Descriere: Piesa
face parte din icoanele Împărăteşti puse pe catapeteasmă
sau ca icoană de praznic . Piesă de formă dreptunghiulară
alcătuită din icoana propriu-zisă (o scândură) , două chingi
pe spate şi ramă aplicată. Scena reprezintă scena sărbătorii
(15 august) creştine În amintirea trecerii Sfintei Fecioare
din viaţa pământească În cea cerească. Feciara Maria stă
Întinsă pe catafalc, Îmbrăcată În veşminte cu falduri
bogate. Catafalcul este Înconjurat de mulţime de sfinţi
arhierei şi apostoli fără aureole, unul dintre aceştia ţinând
În mână o cădelniţă . Conform cu erminiile, Iisus este
reprezentat În mandorlă, cu mâinile Întinse pentru a primi
sufletul mamei sale. Aureola crucigeră poartă Însemnele
"Eu sunt cel ce este" . De jur Împrejurul mandorlei stau

I

~

:

2/2 sec.
XVIII

Stare de conservare:
Bună

I

Inscripţii:

IS HS,
"CEL CE SUNT",
MR QO, 10, VENIŢI
BLAGOLOVIŢI

TATĂLUI MEU DE
MOŞTENIŢ-

caractere chirilice

şi

greceşti ;
Achiziţie,

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

1/2 sec. XIX

Stare de conserva.·e:
Bună

Inscripţii:

Adormirea
Născătoarei

de
Dumnezeu pururea
fecioară, IS HS, Eu
sunt cel ce este caractere chirilice şi
greceşti .

..

f'~ ~\.'f\
~

~ie,

piesa face

pa~ ' 'n fondul vechi

l.:'f"
alo~ de inventar:
i\ J ~~mut,r:ui
5 leit-~'

~

71{4Ţt

N~\. "

@

I R.271 .
Icoană

lemn,
Icoană

două feţe

'"'

\.18') 1 R.275.
Icoana
"
lemn

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

"Tăierea

capului
Sf. Ioan

cu Moldova de
Nord

Botezătoru;

Autor: anonim
pe I Atelier: rural

"Maica
Domnului cu
Pruncul"

Zonă/centru:

Muntenia

Sf. Simeon
Stâlpnicul"

îngeri. In plan secund apar elemel '<le arhitectură biserici . Hainele sunt bogat orname .. tate cu bricuri .
Cromatica: Albastru, verde, roşu , alb, maron, negru,
auriu, galben, gri.
Dimensiuni: L= 69,5 cm; 1= 50 cm; gr = 5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
I 2/2 sec. XIX Stare de conservare:
verniuri.Tehnică: tăiat , cioplit, fasonat, sculptat, grunduit,
Bună
pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.Descriere: Piesa face
Inscripţii: Tăierea
parte din icoanele puse pe tetrapod cu ocazia sărbătorilor
capului Sfântului
religioase.Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din
Ioan Botezătoriu ;
icoana propriu-zisă dintr-o singură bucată de lemn.
dată spreu soră;
Icoana este pictată pe ambele feţe . Pe una din feţe este
Sfântul Simeon
redată scena tăierii
capului Sf Ioan BotezătoruL
Stâlpnicul - caractere
Compoziţie simplă, dată şi de dimnsiunil mici, în ca un
chirilicfe.
soldat roman tocmai a tăiat capul sfântului. Acesta este
Achiziţie, piesa face
căzut, capul fiind separat de trunchi. Alături apare
parte din fondul vechi
Salomeea cu o tipsie în mâini. Scena se petrece în spaţiu
al muzeului.
deschis, pe fundal distingându-se case.
Valoare de inventar:
Cealaltă faţă îl prezintă pe Simeon Stâlpnicul cel Bătrân
100 lei
(sărbătorit la 1 septembrie) în haine monahale, stând pe un
stâlp din piatră, cu Evanghelia şi crucea în mâini. La baza
stâlpului sunt patru personaje venite să ceară sfatul
călugărului . Pământul sugerat de linii văI urite cu iarbă .
Scenele sunt încadrate de rame bicolore.
Cromatica: verde, roşu , alb, gri, negru, orange.
Dimensiuni: L= 26 cm; 1= 21 cm~ = 1 cm
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
grund, clei, culori tempera, verniuri.Tehnică: Tăiat,
cioplit, fasonat, scobit, încheiat cu pene şi cepuri din
lemn, grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face
parte din icoanele puse pe catapeteasmă sau ca icoană de
praznic . Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din
icoana propriu-zisă, două chingi pe spate şi ramă aplicată
pe blat.Scena o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul
Iisus în braţe, în cadrul unei compoziţii de tandră
îmbrăţişare, în care expresia figurilor este vioaie,
surâzătoare - tipul Glikofilusa (Îndurătoarea) . Iisus este
reprezentat prunc cu faţa lipită de a Maicii . Ambii poartă
aureole cu motive florale baroce. Ea este înveşmântată

r~

~

R.276
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

"Sf, Mare
Mucenic
Gheorghe"

Moldova de
Nord

~

~

R.289
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

"Schimbarea
la faţă a lui
Iisus Hristos"

Transilvania,
Ţara

Lăpuşului .

r-..

~ 1R.310
, - :.:;

Icoană

lemn

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia

"Prăznicar"

într-o haină mov cu bricuri şi mal
on roşu aşezat pe
ambii umeri. Fondul de foiţă de aur este decorat cu
arabescuri. Scena iconografică este limitată de o ramă cu
motive florale vrejuri cu trandafiri.Cromatica: albastru,
verde, roşu, alb, maron, galben, negru, argintiu.
Dimensiuni: L= 29 cm; I = 24 cm; gr = 2,5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
2/2 sec. X1X I Stare de conserval'e:
verniuri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Inscripţii :
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe tetrapod
S.M.M. Georgiecu ocazia sărbătorilor religioase.Piesă de formă
caractere chirilice.
dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o
Achiziţie, piesa face
singură bucată de lemn.Icoana îl reprezintă pe Sf
parte din fondul vechi
Gheorghe, călare, cu suliţa înfiptă în gura balaurului. În
al muzeului .
faţa calului stă fata împăratului salvată de la moarte. Din
Valoare de inventar:
colţul stânga sus Duhul Sfânt îţi revarsă razele. Fondul de
100 lei
o singură culoare. Desenul naiv este disproporţionat.
Cromatica: verde, roşu , alb, gri, negru, orange.
Dimensiuni: L= 29 cm; 1= 24,5 cm; gr = 2,5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
2/2 sec. X1X I Stare de conservare:
verni uri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Inscripţii:
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe tetrapod
Schimbarea la faţă a
cu ocazia sărbătorilor religioase.Piesă de formă
lui IS HS - caractere
dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o
chirilicfe.
singură bucată de lemn.Icoana reprezintă una din cele 12
Achiziţie, piesa face
mari sărbători domneşti ale Bisericii orţpdoxe în amintirea
parte din fondul vechi
zilei când Iisus s-a arătat apostolilor în toată strălucirea sa
al muzeului.
divină pentru ai convinge de dumnezeirea sa.
Valoare de inventar:
Iisus ocupă partea centrală a icoanei. EI este aşezat în
100 lei
mandorlă având de o parte şi alta pe Moise şi Ilie. La
poalele muntelui stau Petru, Iacov şi Ioan orbiţi de
strălucirea lui Iisus. Scena este încadrată de o ramă în trei
culori.Cromatica: roşu, verde, alb, gri, maron, galben.
Dimensiuni: L= 34 cm; I = 23 cm; gr = 2 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1860
;,' conservare:
verniuri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Descriere: Piesa face parte din icoanele împărăteşti puse
IS XS; S: Nicolae; S.

~ţii:MRQO,

,....

~.

R.311
Icoană

pe

lemn

Autor: anonim
rural

I Atelier:

Zonă/centru:

Muntenia

-"

e11R.~54
UŞI

'\
\

,

Autor: anonim
Atelier: rural

împărăteşti

Zonă/centru:

A;B

Transilvania

Autor: anonim
e Atelier: rural

în biserică. Piesă de formă dreptung· · . ară alcătuită din
Hasralambie;·S. M
icoana propriu-zisă din două scându •• de lemn şi două
Gheorghie; S: M.
chingi pe spate.Ic~ana este împărţită în patru registre de
Dimitrie; Sf. A:
benzi de culoare. In cele patru casete sunt reprezentate
MMihail; C. A
următoarele scene iconografice: " Maica Domnului cu
Gavril - caractere
Pruncul de tip Hodighitria (CăIăuzitoarea) , Sfinţii Nicolae
chirilice.
şi Haralambie, Sfinţii mucenici Gheorghe şi Dimitrie şi
Valoare de inventar:
Arhanghelii Mihail şi Gavril.Scena este încadrată de o
100 lei
ramă în trei culori.Cromatica: roşu , verde, alb, gri, maron,
galben. Dimensiuni: L= 68,5 cm; 1= 49,"5 cm; gr = 5 cm
"Iisus Hristos Material: fag, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
4/4 sec. XIX I Stare de consen'are:
mare
verniuri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
Bună
învăţător"
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Inscripţii: IS HS,
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse în biserică
MR QO - caractere
Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din icoana
chirilice greaca
propriu-zisă, două chingi pe spate şi ramă aplicată .
clasică .
Scena îl reprezintă pe Iisus Hristos, pe tron, cu Cartea
Achiziţie, piesa face
sfântă în stânga şi binecuvântând cu dreapta. Capul
parte din fondul vechi
Mântuitorului este încadrat de Fecioara Maria şi Ioan
al muzeului
Botezătorul aşezaţi pe nori. Iisus este înveşmântat într-o
Valoare de inventar:
haină roşie cu flori din puncte şi mantie verde. Aureola
100 lei
crucigeră poartă inscripţia "Cel ce sunt" cu caractere
greceşti . Fondul bicolor sugerează tronul ceresc.
Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb, maron, orange,
negru, auriu. Dimensiuni: L= 61 cm; 1= 45 cm; gr = 6 cm
"Buna
Material: lemn de brad, fier.Tehnică: tăiat, cioplit,
2/2 sec. XIX Stare de conservare:
Vestire"
fasonat, sculptat, incizat.Descriere: Piesele reprezintă
Bună
cele două canaturi ale intrării principale din naos în altarul
unei biserici. Obiectul este alcătuit din două piese (uşi) cu
blaturile din una şi două scânduri, chingi pe spate şi
balamale ţigăneşti . Conform canoanelor pe uşi este pictată
scena Bunei Vestiri : Fecioara Maria primeşte de la
arhanghelul Gavril vestea. Scena este înconjurată de case.
Întreaga scenă este încadrată de chenar cu motivul funiei
Cromatica: verde, roşu, galben, albastru, argintiu.
Dimensiuni: A: L = 137 cm; 1= 47,5 cm; gr = 3,5 cm; B:
L = 128 cm; I = 44,5 cm; gr = 3,5 cm
"Cei trei
re de conservare:
Ierarhi"
Bună

lemn

Zonă/centru:

Rusia

~

~

R.560
Pomelnic

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

"Pomelnic"
"Buna
Vestire"

Muntenia

"

~ I R.594

Icoană

lemn

Autor:
pe I probabil Barbu
Zugrav
Atelier: rural
Zonă/centru:

Sudul
Transilvaniei,

"Soborul
Sfinţilor

voievozi"

Tehnică: Tăiat,

Inscripţii:

şi

Dumnezeu

cioplit, fasonat, se tat, încheiat cu pene
cepuri din lemn, grunduit, pictat cu pensula.
Descriere: Piesa face parte din icoanele împărăteşti puse
pe catapeteasmă sau ca icoană de praznic.
Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din icoana
propriu-zisă . Cei trei arhierei sunt reprezentati în picioare,
ţinând Evanghelia cu stânga şi binecubântând cu dreapta.
Vasile cel mare se detaşază ca figură centrală instalat pe un
suppedaneum, flancat de Grigore Teologul şi Ioan Gură de
Aur. Între nimburile lor apar arhanghel ii Mihail şi Gavriil.
In partea superioară, în centru, apare Sf. Treime în
versiunea noutestamentară . La colţurile superioare, în două
medalioane, apar Daniil şi Achilina. Scena este mărginită
pe laterale de câte trei casete cu sfinţii Cosma, Rafail şi
Malahia (stânga) şi Damian, Isidor şi Irina (dreapta).
Cromatica: auriu, albastru, verde, roşu, alb, gri .
Dimensiuni: L= 99,5 cm; 1= 55,5 cm; gr = 3,3 cm
Material: tei, brad (uşă) , fier, grund, clei, culori tempera,
l 772(?)
verniuri . Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din
icoanele date la biserică pentru pomenirea veşnică a viilor
şi morţilor.Piesa este compusă din trei părţi separate,
prinse între ele prin balamale (părţile laterale putându-se
închide peste cea din mijloc) - una din uşi lipseşte .
Panoul central îl prezintă pe Iisus Hristos Atotţiitor Într-un
medalion Înconjurat de flori În relief Scena este despărţită
de pomelnic printr-o bandă de culoare cu flori din puncte.
Pomelnicul propriu zis are În partea superioară stele. Uşa
este pictată cu arhanghelul Gavril în scena Bunei Vestiri :
cu aripi şi Însemne.Cromatica: albastru, verde, roşu , alb,
maron, galben, negru, auriu. Dimensiuni: L= 36 cm; I =
23 cm; gr = 2,5 cm
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
- 1825
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur, verni uri.
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, Încheiat cu pene
şi cepuri din lemn, grunduit, pictat cu pensula.Descriere:
Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse pe
catapeteasmă sau ca icoană de praznic.Piesă de formă
dreptunghiul ară alcătuită din icoana propriu -zisă (blat din

Atotţiitorul (Fiu l)
Dumnezeu Savaot
(tatăl) , Sfântul
Grigorii, Sfântul
Vasi lii Veliki,
Cfântul Ioan Zlatosti,
Sf Arg. Mihail, Sf.
Arh. Gavril

Stare de conservare:
- stratul
pictural exfoliat pe
mici porţiuni , lipsă o
uşă. Inscripţii: IS HS,
Eu sunt cel ce este;
Vii Floria, Maria,
Simion,
Makarie, ... dora,
. Ştefană, Morşi
Vas .. ...Marika ..
Sofronia,
Maria ... Vasilie ..
17 .. - RomânoBună

chirilică .

Stare de conservare:

~-

Valea
Sebeşului

".....

~

R.595
Icoană

lemn

pe

Autor:
probabil Barbu
Zugrav
Atelier: rural

"Maica
Domnului
împărătiţă"

Zonă/centru:

Sudul
Transilvaniei

,-.....

28~ R.596
Icoană

lemn

Autor: Barbu
pe Zugrav
Atelier: rural
Zonă/centru:

Sudul
Transilvaniei

"Iisus Hristos
mare
Învăţător"

trei scânduri Întărite pe spate cu do"" chingi) şi ramă
aplicată pe blat. Scena o repre;;;!ntă
na iconografică a
Soborului Sfinţilor Voievozi. In prim plan sunt
reprezentaşi Arhanghelii Mihail şi Gavril susţinând un
medalion În care Iisus Hristos binecuvântează cu ambele
mâini. În spatele arhangheli lor apar cetele sfinţilor. Scena
este dominată de Dumnezeu Tatăl Într-un medalion de
nori. Duhul sfănt sub, forma unui porumbel este Încadrat de
o stea În opt colţuri . Intreaga scenă este aşezată pe nori ân
care plutesc şase heruvimi .Cromatica: albastru, verde,
roşu, alb, maron, galben, negru, auriu. Dimensiuni: L=
85,5 cm; 1= 65 cm; gr = 6 cm
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
- 1825
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur, verni uri.
Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat, Încheiat cu pene
şi cepuri din lemn, grunduit, pictat cu pensula.Descriere:
Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse pe
catapeteasmă sau ca icoană de praznic . Piesă de formă
dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă (blat din
trei scânduri Întărite pe spate cu două chingi) şi ramă
aplicată pe blat.Scena o reprezintă pe Maica Domnului
aşezată pe tron cu Pruncul Iisus În braţe . Iisus este
reprezentat ca Emanuel. Ambii poartă coroane şi
insemnele Împărăteşti : sceptre. Ea este Înveşmântată Într-o
haină albastră cu stele şi o mantie roşie ~şezată pe ambii
umeri. Aureolele sunt Întrerupte de coroane. Tronul este
sprijinit de Arhanghelii Mihail şi Gavril. Scena
iconografi că este limitată de o ramă În trei
culori.Cromatica: albastru, verde, roşu, alb, maron,
galben, negru, auriu. Dimensiuni: L= 87 cm; 1= 67,5 cm;
gr.= 4,5 cm
Material: brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1825
verni uri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Descriere: Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse
pe catapeteasmă sau ca icoană de praznic.
Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din Icoana
propriu-zisă (două scânduri) şi ramă aplicată .
Scena îl reprezintă pe Iisus Hristos, pe tron, cu Cartea

Valoare de inventar:'
150 lei

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii: IS HS,
"Cel ce sunt", MR
QO, ARHMl, ARH
GV (pe faţă şi dos) caractere chirilice ş i

greceşti
Achziţie 1955
Valoare de inventar:
150 lei

Stare de conservare:
Bună

Jns«ipţii:

IS HS,
;;;.
~'~~ SUNT",
:;;
'J!

lft\J~AN'
NE !

NIŢE ĂTRE

'~0 . RT~~~ OVIŢI
-=-~

~ R.646 .
Icoană

lemn

----- I R.749~
~

Icoana
lemn

I

Autor: anonim I "Sf. Mare
pe Atelier: rural
Mucenic
Zonă/centru:
Dimitrie"
Moldova de
Nord

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

Transilvania,
Lăpuş

"Adormirea
Maicii
Domnului"

SIantă în stânga şi binecuvântând c
eapta. Capul
PARINTELUI MEU
Mântuitorului este încadrat de Feci~~.a Maria şi Sf. Ioan
DE MOŞTEN1Ţ
Botezătorul. Iisus este înveşmântat Într-o haină roşie cu
1825, Barbu Zugflori şi un patrafir albastru. Aureola crucigeră poartă
caractere chirilice ş i
inscripţi a "Cel ce sunt" cu caractere greceşti . Tronul cu
greceşti.
arcade, volute şi acante. Fondul bicolor este albastru în
Achiz i ţie 1955
partea superioară, pământul fiind reprez~ntat
Valoare de inventar:
neconvenţional prin benzi de culoare. Scena este încadrată
150 lei
de ramă bicoloră . Cromatica: Albastru, verde, roşu, alb,
maron, negru, auriu. Dimensiuni: L= 87 cm; l = 67,5 cm;
gr = 4,5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1883
Stare de conservare:
verni uri. Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
Bună - crăpată, lipsă
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
partea inferioară a
Descriere: Piesa face parte din icoanele Împărăteşti puse
ramei
pe catapeteasmă sau în locul de hram.
Inscripţii: novaln .10
Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din icoana
1881 ; această icoană
propriu-zisă din trei scânduri, chingă pe spate şi ramă
s-au făcut de Serghei
aplicată.Icoana îl reprezintă pe Sf. Dimitrie, călare, cu
şi ..... s-au făcut
suliţa înfiptă În pieptul unui soldat. Partea sup erioară a
pomană pentru 1883
icoanei este ocupată de case şi un caroiaj cu stele.
mai - caractere
Pământul sugerat de linii văI urite
chirilice.
Cromatica: verde, roşu, alb, gri, negru, orange.
Dimensiuni: L= 79,5 cm; 1= 59 cm; gr = 3 cm
Material: brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
verniuri . Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, asamblat.
Inscripţii:
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe tetrapod
Adormirea Precistei,
sau în casă pe peretele de la răsărit.Piesă de formă
Eu sunt cel ce este dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă (două
Româno-chirilică,
scânduri), două chingi pe spate şi ramă aplicată . Scena
Greaca Clasică
reprezintă scena sărbătorii (15 august) creştine În amintirea
Achiziţie
trecerii Sfintei Fecioare din viaţa pământească În cea
cerească. Fecioara Maria stă Întinsă pe catafalc, Îmbrăcată
În veşminte cu falduri bogate. Catafalcul este Înconj urat de
mulţime de sfinţi arhierei, un arhanghel şi apostoli, unul
dintre aceştia ţinând În mână o cădelniţă . Contrar
erminiior, Iisus nu este reprezentat în mandorlă, stă pe nori
cu sufletul mamei sale în brate. Aureola crucigeră~oartă
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I Autor: anonim

R.SU
Icoană

pe

Atelier: rural

"Incoronarea
Fecioarei"

Zonă/centru:

lemn

Moldova de
Nord

~
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I Autor: anonim
Atelier: rural
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"Maica
Domnului cu
Pruncul"
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Nord

~

însemnele "Eu sunt cel ce este". Lip~a ormanetelor conferă
icoanei sobrietate acordată cu tragismul momentului.
Cromatica: Albastru, verde, roşu , alb, maron, galben, gri.
Dimensiuni: L= 31,5 cm; 1 = 24,3 cm; gr = 2,5 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1843(?)
Stare de conservare:
verni uri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat , sculptat,
Bună
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Inscripţii: IS HS;
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe iconostas.
MR QO; TATĂL;
Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din icoana
1843 ; DH SFpropriu-zisă dintr-o singură bucată de lemn şi ramă
caractere chirilice.
aplicată.Icoana reprezintă tema iconografică a încoronării
Transfer, 02.07.1967,
Fecioarei Maria. În partea superioară se află Sfânta
Bucureşti , Tribunalul
Treime: Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui iar Duhul Sfânt
Bucureşti
îşi revărsă raz~le . Cei doi susţin coroana ce va fi pusă pe
Piesa
a
fost
capul Mariei. In partea inferioară stă Maria, în genunchi,
confiscată
de
la
cu mâinile împreunate la piept. Aureolele sfinţilor dunt
Streticeanu Georgeta
realizate din raze aurii. Scena se petrece în ceruri
în 1960
Cromatica: bleu, gri, albastru, roşu, maron, auriu.
Valoare de inventar:
Dimensiuni: L= 43 cm; I = 34 cm; gr = 2 cm
80 lei
Material: fag, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
4/4 sec. XIX I Stare de conservare:
verni uri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat, grunduit,
Bună - stratul pictural
pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.Descriere: Piesa face
exfoliat pe mici
parte din icoanele împărăteşti puse pe iconostas . Piesă de
porţiuni .
formă dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă din
Inscripţii: IS HS ;
două scânduri, chingi pe spate şi ramă realizată prin
MR QO; Eu sunt cel
sculptarea blatului.Scena o reprezintă pe Maica Domnului,
ce este; Arh. Mihail;
cu coroană, de tip Hodighitria (CăIăuzitoarea), aşezată pe
Arh. Gavriiltron cu Pruncul Iisus în braţe . Iisus este reprezentat ca
Româno-chirili c ă,
Emanuel, binecuvântează cu dreapta şi susţine Evanghelia
Greaca Clasică.
cu stânga. Aureola crucigeră poartă inscripţia canonică . Ea
Transfer, 02.07.1967,
este înveşmântată într-o haină verde cu bricuri şi maforion
Bucureşti , Tribunalul
roşu . Inscripţiile sunt Înscrise În medalioane.Tronul este
Bucureşti
sprijinit de Arhanghelii Mihail şi Gavril. Scena
Piesa a fost
iconografică este limitată de o ramă bicoloră . Cromatica:
.y;: ~
. . cată de la
bleu, gri, verde, roşu, maron, auriu. Dimensiuni: L= 75
/.:;'''' Stre'%
u Georgeta
cm; 1= 58,5 cm; gr = 4 cm
miP960'
Material: lemn de fag.Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat,
3/4 sec\!~~e! ~nservare:
sculptat.Descriere: Obiect de cult cu care preotul imprimă
\
art
na
semnul crucii, iniţialele şi semnele ritual~p_e pâine pe care
. ~ TbrIC . ţii: Iisu s

f

R.S14
Pistornic

I Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

"Sfântul
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tJ R.I035
Icoană

Autor: anonim
pe I Atelier: rural

"Naşterea lui
Iisus Hristos"

Zonă/centru:

lemn

Transilvania,
Maramureş

\. 1..

'.

35.

Autor: anonim

R.2327
Icoană

lemn

pe

I Atelier: rural
Zonă/centru:

"Prăznicar"
(Răstignirea)

apoi o aşază pe disc când oficiază Liturghia; Acest Sf.
Hristos Nika - repetat
Agneţ pare a fi fost racut de un me:
popular care nu ştia
de trei ori pe disc şi o
prea bine ritualul liturgic. Piesă de formă circulară cu
dată pe dosmâner pe dos.Astfel, faţă de prototip, sunt diferenţe : textul
caractere chirilice;
apare de trei ori, triunghiurile nu sunt chiar canonice şi
MQ Fecioara Maria lipseşte textul de jur Împrejur. Pe Sf. Agneţ conform
caractere greceşti .
ritualului sunt trecute crucea cu Însemnele IS HS NI KA,
Achiziţie,
reprezentarea Maicii Domnului, a arhiereului
18.12.1967, s. Mihail
(patriarhului), a stăpânirii, a celor 9 cete Îngereşti şi a
Kogălniceanu ,
jud .
ctitorilor, prin triunghi uri. De asemenea sunt reprezentaţi
Constanţa ,
PV
vii şi morţii . Cele patru casete sunt separate de o cruce
1352/26. 12.1967
dreaptă Înconjurată de triunghi uri. De jur Împrejur se trecea
Valoare de inventar:
textul : "Aşezarea Sf. Agneţ pe Sf. Disc şi srarâmarea lui"20 lei
cu alfabet grecesc sau chirilic - În limba greacă, slavonă
sau română . Pe capătul mânerului sunt deasemenea
sculptate Însemnele IS HS NI KA. Pe margine apar dinţi de
fierăstrău . Dimensiuni: D = 13 cm; i = 8 cm. Cromatica:
gălbui - culoarea naturală a lemnului patinat.
Material: brad, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
4/4 sec. XIX 1 Stare de conservare:
verniuri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
Foarte bună
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.Descriere:
Inscripţii: NA IS XC
Piesa face parte din icoanele puse pe în biserică pe
- caractere chirilice.
tetrapod sau În casă pe perete.Piesă de formă
Achiziţie,
10.11.
dreptunghiul ară alcătuită din icoana propriu-zisă.
1971 , Bucureşti ;
Scena reprezintă scena naşterii lui Iisus Hristos. Scena este
PV 1376/01.12.1971
dominată de ieslea În care este culcat Iisus având la
Valoare de inventar:
picioare pe Maria, În genunchi, care arată spre Prunc. La
1000 lei
cap stă Iosif. În plan secund apar ciobanii cu oile şi magii
cu coroane pe cap. Staulul este sugerat de o grotă din care
se văd capetele animalelor. Scena are vivacitate prin
mişcările animalelor. Care par să danseze după muzica
auzită din fluierul tânărului păstor. Veşmintele sunt
decorate cu stele şi flori din puncte. Deasupra scenei este
sugerată steaul cu razele revărsate asupra pruncului.
Cromatica: bleu, gri, verde, roşu, maron, auriu.
Dimensiuni: L= 37 cm; 1= 33 cm ;~ = 3 cm
Material: blatul din lemn de tei, grund, clei, culori
onservare:
tempera, foiţă de aur, verniuri. Tehnică: Tăiat, cioplit,
fasonat, sculptat, Încheiat cu pene şi cepuri din lemn,

Rusia

. ~ R.1423
Icoană
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Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:
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R.1439
Icoană

Autor: anonim
pe I Atelier: rural

"Invierea lui
Iisus Hristos;
Sf. Gheorghe
şi Dimitrie"

"Sf. Militari
Ghe0!X.he şi

grunduit, pictat cu pensula . Descrier~ . .'iesa face parte din
icoanele împărăteşti puse pe catapeteasmă sau ca icoană de
praznic . Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din icoana
propriu-zisă . Icoana este împărţită în două registre
sugerând fomula " icoană în icoană". Scenele sunt
delimitate ca în panouri de icoane.În partea superioară, în
centru sunt reprezentate două teme iconografice:
"Acoperământul Maicii Domnului" şi " Căutarea sufletelor
pierdute". Lateralele sunt ocupate de două reprezentări ale
Maicii Domnului cu Pruncul: Hodighitria (CăIăuzitoarea)
şi Glikofilusa (Îndurătoarea) . În partea inferioară, de
dimensiuni mai mari, este reprezentată scena "Răstigni rea
lui Iisus Hristos": Iisus răstignit pe cruce este vegheat de
Sf. Petru şi Pavel în partea stângă şi de Sf. Nicolae şi
Haralambie în partea dreaptă . Deasupra Răstignirii ,
Dumnezeu Tatăl, Sf. Duh şi doi îngeri. Pe bordurile
laterale apar zece sfinţi plasaţi în casete: Petru, Filip,
Serghie, Sofronie, Eftimie (În stânga), Achilina, iulita,
Chiriachi, Anania, Azaria şi Misail (cei trei tineri din
cuptor) În dreapta. Prăznicarul este mărginit de un chenar
bicolor.Cromatica: auriu, albastru, verde, roşu, alb, gri.
Dimensiuni: L= 99,5 cm; 1= 56 cm; gr = 6 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verniuri.Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe tetrapod.
Piesă de formă dreptunghiulară alcătuită din icoana
propriu-zisă . !coană cu două feţe . Pe una din feţe este
pictată scena Invierii lui Iisus Hristos: Iisus se ridică din
mormânt Înconjurat de o mandorlă alcătuită din raze, nori
şi soare. EI binecuvântează cu dreapta iar în stânga tine
steagul biruinţei asupra morţii . În partea inferioară de o
parte şi alta a pietrei de mormânt stau soldaţii iar
mironosiţele sunt de dimensiuni foarte mici.Faţa a doua
reprezintă pe Sf. Militari Gheorghe şi Dimitrie îmbrăcaţi în
haine ostăşeşti . Cromatica: verde, gri, roşu, maron, galben,
auriu. Dimensiuni: L= 19,8 cm; 1= 13 cm;.Ef = I cm
Material: fag, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verniuri . Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat,

Crucii

Tale
ne
Hristoase
şi Sfântă Învierea ta o
lăudăm ,
Dumnezeu
Savaoth, Cf. Duh,
Cuv. Petru, Sf. Ap.
Filip, Cuv. Paisie,
Cuv. Serghie, Sf.
Sofronie,
Cu v.
Eftimie, Sf. MC.
Achilina,
Cuv.
Evdochia, Sf. Mc.
Sf.
Mc.
Iulita,
Chiriachi, Sf. Anania,
Sf.
Azaria,
Sf.
Misail, .... - slavonă

închinăm ,

şi greacă .

Proprietar anterior:
Ion Dinu, Cernăuţi
Valoare de inventar:
10.000 lei
4/4 sec. XIX I Stare de conservare:
Bună

Inscripţii: "Eu sunt
cel ce este";
SF.Gheorghie; Sf.
Dimitrie - caractere
chirilice.
Donaţie,
199 1,
Bucureşti , Doncea
Valoare de inventar:
1000 lei
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Autor: anonim
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Nord

~

R.1511
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe I Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova de
Nord

Dimitrie"

grunduit, pictat cu pensula.Descrierp , Piesa face parte din
,ă dreptunghiul ară
icoanele puse pe tetrapod . Piesă de f
alcătuită din icoana propriu-zisă şi chingi pe spate.
Icoană Îi reprezintă pe cei doi sfinţi, călare, faţă În faţă cu
suliţele Înfipte În balaur şi soldatul roman, reprezentări
conforme cu erminile. Deasupra, pe nori, ocupând aproape
jumătate din icoană, stă Iisus Hristos. Aşezat pe nori, Iisus
În chip de Atotţiitor, binecuvântează cu ambele mâini. EI
are aureolă crucigeră cu Însemnele: Eu sunt cel ce este".
Cele două registre sunt separate de Duhul Sfânt. Scena este
Încadrată de chenar dublu .Cromatica: verde, gri, roşu ,
maron, galben, auriu. Dimensiuni: L= 35 cm; 1= 28 cm;
gr = 2cm
"Botezul lui
Material: tei grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
4/4 sec. XIX
Iisus Hristos" verniuri . Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din
icoanele puse pe tetrapod . Piesă de formă dreptunghiul ară
alcătuită din icoana propriu-zisă şi o chingă pe spate.
Icoană reprezintă scena Botezului lui Iisus Hristos. Iisus
stă cu picioarele În apa Iordanului, cu mâinile pe piept şi
primeşte Sfânta taină de la Ioan. Aureola crucigeră poartă
insemnele "Eu sunt cel ce este" . Botezătorul stă pe mal, cu
dreapta desupra capului lui Iisus şi în stânga ţinând steagul
biruinţei . Pe cealaltă parte, pe nori, stau doi îngeri cu
ştergare . Deasupra capului lui Iisus se află Sf Duh ce îşi
revarsă razele.Maniera picturală cu multe umbre, bricuri
ne fac să credem că autorul era şcolit şi avea talent
Înnăscut. Scena este Încadrată de chenar dublu .
Cromatica: verde, gri, roşu , maron, galben, auriu.
Dimensiuni: L= 28,2 cm; I = 22 cm; gr = 2 cm
"Maica
Material: tei, grund, clei, culori tempera, argint, verniuri.
4/4 sec. XIX
Domului cu
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, ciocănit la cald,
Pruncul"
pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din icoanele
puse pe tetrapod . Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită
din icoana propriu-zisă . Scena, În treimea superioară o
reprezintă pe Maica Domnului, cu coroană, de tip
Hodighitria (CăIăuzitoarea), aşezată pe tron cu Pruncul
Iisus În braţe. Iisus este reprezentat ca Emanuel, susţine
globul pământesc În mâna dreaptă şi EV:j1nghelia în stâl1g3..

Inscripţii:

SfGe
SfDu .. , SfDimitr .. caractere chirilice.
Donaţie,
1991 ,
Bucureşti, Doncea
Valoare de inventar:
3000 lei

Stare de conservare:
chingile
Inscripţii: Botezu lu :
IS HS; "Eu sunt cel
ce este" - caractere
chirilice.
Donaţie,
\ 99\ ,
Bucureşti , Doncea
Valoare de inventar:
1500 lei
Bună - lipsă

Aureola crucigeră poartă inscripţi
lnonică. Maica este
Într-un maforion roşu cu arabescuri. Doi
Îngeri stau de o parte şi alta a capului Mariei susţinând o
filacteră cu inscripţie . Aureolele, mâinile şi picioarele sunt
din argint decorat cu motive f10rale şi geometrice. Maica
cu Pruncul sunt aşezaţi pe nori Încadraţi de un vas cu flori
şi un sfeşnic . Inscripţiile sunt Înscrise În medalioane.
În treimea inferioară a icoanei apare un registru cu cinci
sfinţi: Iisus Hristos cu globul pământesc, pentru ceilalţi
patru inscripţiile sunt indescifrabile. Scena iconografică
este limitată de o ramă bicoloră.
Cromatica: verde, gri, roşu, maron, galben, auriu .
Dimensiuni: L= 36 cm; 1= 25,5 cm; gr = 2 cm
Material: lemn de fag
Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, incizat.
Descriere: Listă cu numele persoanekor, În viaţă sau
decedate pe care le pomeneşte preotul În timpul slujbelor
religiose sau rugăciuni . Practica pomelnicelor pe lemn are
ca motivaţie permanenţa pomenirii, În biserică, a
persoanelor Înscrise.
Piesă de formă dreptunghiul ară cu un mâner În partea
superioară . Decor f10ral stilizat - flori cu patru petale
dispuse În cruce dreaptă.
Dimensiuni: D = 35 cm; 1= 12 cm; gr = l cm
Cromatica: maron - culoarea naturală a lemnului patinat.

Bucureşti ,

Doncea .
Valoare de inventar:
15000 lei

Înveşmântată

\'40. \ I R.1552 .
\..1 PomelDlc

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia

41.

R.1871
Uşă
împărătească

Autor: anonim
Atelier: rural
Zonă/centru:

Muntenia

"Buna
Vestire"

Material: brad, grund, clei, culori tempera, fier .
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, forjat, ciocănit la
cald, pictat cu pensula.
Descriere: Piesa reprezintă una din cele dou ă canaturi ale
intrării principale din naos În altarul unei biserici.
Obiectul este alcătuit din două piese (uşi) cu blatul dintr-o
scândură, ramă aplicată pe o latură lungă, chingi pe spate
şi balamale ţigăneşti (perechea uşii la nr. Inv. 1872).

1869

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii: Vii,
Zamfir, Elisabita,
Giorgi, Profira,
Dimitri, Florea,
Morţi , Ştefan , Maria,
Ioan,
Casandra,lcaterina,

PavăI ,

2/2 sec. XIX

Andrii,Ifrosina,
Maria, Zamfir, Ana,
Giori, Dimitri,
Dimitri, Teodor,
Marina, Vasili,
Giorgi , Hena, 1869,
mart, .... - caractere
chirilice
Stare de conservare:

)

~

'e

Uşă

Autor: anonim
Atelier: rural

împărătească

Zonă/centru:

R. 1 872

"Buna
Vestire"

Muntenia

,..."

~I

R.210?
Icoana
lemn

pe

Autor: anonim
rural

I Atelier:

Zonă/centru:

Oltenia, Gorj

Qt4~

1/

I R.2228

Autor: anonim

"Prăznicar"

Sf. ap. Ioan şi
Sf Dimitrie;
Sf. împăraţi
Constantin şi
Elena

Icoana este împărţită în două registr" orizontale încadrate
de registre decorate cu flori şi arabe
"Î.
În registrul superior, conform canoanelor, pe uşă este
pictată, parţial , scena Bunei Vestiri : arhanghelul Gavril cu
florile de crin în mână. În spatele său apare prorocul
Solomon cu un sul cu inscripţii . În registrul inferior sunt
reprezentaţi trei proroci: Daniil, Aron şi Irmia.
Cromatica: verde, roşu , galben, albastru, argintiu .
Dimensiuni: L = 122 cm; 1= 42 cm; gr = 3 cm
Material: brad, grund, clei, culori tempera, fier.
Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, forjat, ciocănit la
cald, pictat cu pensula.
Descriere: Piesa reprezintă una din cele două canaturi ale
intrării principale din naos în altarul unei biserici.
Obiectul este alcătuit din două piese (uşi) cu blatul dintr-o
scândură, ramă aplicată pe o latură lungă, chingi pe spate
şi balamale ţigăneşti (perechea uşii este la nr. Inv. 1871).
Icoana este împărţită în două registre orizontale încadrate
de registre decorate cu flori şi arabescuri . În registrul
superior, conform canoanelor, pe uşă este pictată, parţial,
scena Bunei Vestiri : Fecioara Maria cLl-.mâinile întinse. În
spatele său apare prorocul David cu un sul cu inscripţii . În
registrul inferior sunt reprezentaţi trei "proroci": Moise,
Zaharia şi Avakum.
Cromatica: verde, roşu, galben, albastru, argintiu .
Dimensiuni: L = 122 cm; 1= 42 cm; gr = 3 cm
Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
verniuri. Tehnică: Tăiat, cioplit, fasonat, sculptat, grunduit,
pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din icoanele
împărăteşti puse în biserică. Piesă de formă dreptunghiulară
alcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o singură bucată de
lemn.Icoana prezintă două scene iconografice: la stânga
apar Sf apostol Ioan şi Sf militar Dimitrie iar în partea
dreaptă Sf împăraţi Constantin şi Elena susţinând crucea
Răstignirii . Veşminte simple, canonice. Fondul bicolor.
Scenele sunt încadrate de chenar dublu . Cromatica: roşu ,
verde, alb, gri, maron, galben. Dimensiuni: L= 45,5 cm; I
= 28,5 cm; r = 2,5 cm
Material: lemn de fag . Tehnică: tăiat, cioplit, fasonat,

chirilice
Achiziţie,

19.10.1995, Bucureşti
Bucureşti ;

Bd.532/ 17.10.1995
Valoare de inventar:
750.000 lei

2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
Bună

Inscripţii:

Proroc
Solomon; Vestire;
Chivot am văzut. .
Pro: Moisie; Pro:
Zaharia; Pro:
A vakum - caractere
chirilice
Achiziţie,

19.10.1995,
Bucureşti ;

Bd.532/I 7.10.1995
Valoare de inventar:
750.000 lei

1898

Stare de conservare:
Bună

Inscripţii: Sf ap .
Ioan; Sf Dimitrie; Sf
Cons .. Ilena, 1898 caractere chirilice.

Pistornic

Atelier: rural
Zonă/centru:

Oltenia

'" R.2275
19J1
Icoană

lemn

Autor: Mina
pe I K<imisrean
Atelier: rural
Zonă/centru:

Sudul
Transilvaniei

~I R.232~
Icoana
lemn

I

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Rusia

sculptat, incizat.Descriere: Sigiliu
liatră sau lemn (în
Bună
de cruce) cu care se împrimă 1''' prescuri semnul
Inscripţii: IS HS,
crucii şi iniţialele rituale. Piesă în formă de cruce cu braţe
Nika, 1838 sculptate dintr-o singură bucată de lemn. Pe faţă apar
caractere chirilice
însemnele rituale înconjurate de decor geometric: linii
Donaţie
1999,
curbe, triunghi, dreptunghi. La partea inferioară, pe
Bucureşti Marian şi
suport, apare sigiliul cu însemnele.
Luminiţa Iacob
Dimensiuni: D = 21 cm; 1= 7 cm; gr = 2,5 cm
Valoare de inventar:
Cromatica: maron - culoarea naturală a lemnului patinat.
200.000 lei
"Maica
Material: blatul din lemn de tei, rama din lemn de brad,
1841
Stare de conservare:
Domnului cu
grund, clei, culori tempera, foiţă de aur, verni uri.
Bună
Pruncul"
Tehnică: Tăiat, cioplit; fasonat, sculptat, încheiat cu pene
Inscripţii: IS HS,
şi cepuri din lemn, grunduit, pictat cu pensula.Descriere:
"Cel ce sunt", MR
Piesa face parte din icoanele împărăteşti puse pe
QO, zugr. Mina
catapeteasmă sau ca icoană de praznic . Piesă de formă
Komisrean, 1841 , dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă (blat din
caractere chirilice ş i
două scânduri) întărită pe spate cu două chingi. Scena o
greceşti
reprezintă pe Maica Domnului de tip Hodighitria
Achziţie, 23 .11 .2000;
(CăIăuzitoarea) aşezată pe tron cu Pruncul Iisus în braţe .
Bucureşti ,
Iisus este reprezentat ca Emanuel. AnJbii au aureole. Ea
Bd.1745/02.11 .2000
este înveşmântată într-o haină mov cu bricuri albe şi o
Valoare de inventar:
mantie roşie cu marginile bordate cu fir de aur. Tronul este
10.000.000 lei
bogat ornamentat cu arabescuri şi doi porumbei pe spătar.
În partea superioară apare un nori cu fondul interior roşu .
Cromatica: bleu, verde, roşu, alb, maron, galben, Iila,
auriu. Dimensiuni: L= 76,5 cm; 1= 53,5 cm;_gr .= 3 cm
"Iisus Hristos Material: blatul din lemn de tei, grund, clei, culori
2/2 sec. XIX I Stare de conservare:
Mare
tempera, foiţă de aur, verni uri.Tehnică: Tăiat, cioplit,
Bună
Arhiereu"
fasonat, sculptat, încheiat cu pene şi cepuri din lemn,
Inscripţii: Împăratul
grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din
împăraţilor, Domnul
icoanele împărăteşti puse pe catapeteasmă sau ca icoană
Domnilor şi
de praznic . Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din
Arhiereul
icoana propriu -zisă . Scena îl prezintă pe Iisus pe tron,
binecuvântează cu dreapta, ţinând cu stânga Evanghelia,
sceptrul şi cârja. Arhanghelii Mihail şi Gavril flanchează
nimbul cruci ger. Colţurile sunt marcate de patru
medalioane cu icoanele Maicii DomnuluiTihvinskaia
(stânga) şi Teodorovskaia (dreapta), SfNicolae şi Sf
Ioan Teologul cu un înger pe umăr. Pe bordurile laterale
formă

I

e

R.2325
Icoană

lemn

Autor: anonim
pe Atelier: rural
Zonă/centru:

Rusia

"Prăznicar",

(Unule
nenăscut)

sunt reprezentaţi Cuv. Gheorghe, P' Rafail şi Sf. Vasile
(stânga), Sf. Mc. Vera, Sf. MC. Ro
, şi Prorociţa Ana
(dreapta). Proiecţie spectaculoasă a tronului plasat pe fond
de aur, cu profile de inspiraţie clasică şi palmete uriaşe,
sugerând elemente de arhitectură eclectică.
Cromatica: auriu, albastru, verde, roşu, alb, gri.
Dimensiuni: L= 99 cm; I = 56 cm; gr = 5 cm
Material: blatul din lemn de tei, grund, clei, culori
tempera, foiţă de aur, verniuri. Tehnică: Tăiat, cioplit,
fasonat, sculptat, Încheiat cu pene şi cepuri din lemn,
grunduit, pictat cu pensula.Descriere: Piesa face parte din
icoanele Împărăteşti puse pe catapeteasmă sau ca icoană
de praznic . Piesă de formă dreptunghiul ară alcătuită din
icoana propriu-zisă. Icoana este Împărţită În trei cinci
registre sugerând fomula "icoană În icoană". Scenele sunt
delimitate ca În panouri de icoane. Scenele iconografice
sunt structurate pe axă: În partea superioară Dumnezeu
Tatăl , În nori, aşezat pe heruvimi binecuvântează cu
amândouă mâinile.Registrul următor prezintă, central,
Într-un medalion "Cina de la Mamvri" Îl1tre doi Îngeri ce
susţin soarele şi luna, flancaţi de Arhanghelii Mihail şi
Gavri1.AI treilea registru : Iisus În chip de Emanuel plasat
Într-un cerc al puterilor cereşti susţine un rotulus cu imnul
"Unule Născut" . Registrul următor prezintă Îl}tr-un
medalion pe Maica Domnului a Semnului / Intrupării cu
Pruncul Iisus În mandolă (clipeus), pe Iisus răstignit, şi pe
Iisus ostaş stând pe braţul crucii.La baza icoanei este
figurată Împărăţia morţilor, cu arhanghelul Mihail În
stânga, schelete cu coasa şi păcătoşi În dreapta.
Cromatica: auriu, albastru, verde, roşu, alb, gri, maron.
Dimensiuni: L= 100 cm; 1= 56 cm; gr = 6 cm

Început era cuvântul'
şi cuvântul era la
Dumnezeu şi
Dumnezeu era
cuvântul Ioan 1, I
(dreapta) - slavonă
2/2 sec. XIX

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

" Unule
Fiule
şi
Cuvântul
lui
Dumnezeu Cel ce eşti
fără de moarte Şi ai
binevenit
pentru
mântuirea noastră a te
Întrupa din Stănta
Născătoare
de
Dumnezeu şi pururea
Fecioara Maria, Care
neschimbat
te-ai
Întrupat,
Şş
Născut,

răstignindu-te,

Hristoase
Dumnezeule,
Cu
moartea pe moarte ai
călcat, Unul fiind din
Stănta
Treime,
Împreună slăvit cu
Tatăl şi cu Duhul
Sfănt,

mântuieşte-ne

~ MR QO·
~,."\\
So1t~ ' una, Mihail:
}''S
./ ~

S . .,l§.€ihmez~u

.;

<

~

.fI grea
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Bunuri culturale mobile cu
,.--...

I

~ R.1393
Icoană

pe

semnificaţie

I Autor: anonim
Atelier: rural

Zonă/centru:

lemn

Moldova de
Nord

etnog •.•• lcă clasate În categoria juridică Fond
"Sf.
Alexandra,
Nicolae,
Vasile cel
Mare şi
Haralambie"

,-..,

(j

Autor: anonim

R.555
Icoană

lemn

pe

I Atelier: rural
Zonă/centru:

Moldova de
Nord

"Sf.
Arhangheli
Mihail şi
Gavril"

aOat~

.n patrimoniul Muzeului

Naţional

al

Material: tei, grund, clei, culori tempera, foiţă de aur,
1868
verniuri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat, asamblat.Descriere:
Piesa face parte din icoanele puse pe iconostas . Piesă de
formă dreptunghiulară alcătuită din icoana propriu-zisă
alcătuită din trei scânduri şi o chingă pe spate.Icoana
reprezintă patru sfinţi: Sf. Mucenică Alexandra, Sf. Ierarh
Nicolae, SfBasile cel Mare şi Sf. Mucenic Haralambie.
Sfinţii sunt prezentaţi în picioare cu însemnele canonice
(cruce, Evanghelie şi potir) aureole şi veşminte bogat
ornamentate cu borduri aurite.Scena este încadrată de o
arcadă susţinută de stâlpi . Deasupra arcadei apar motive
florale stilizate de influenţă bizantină . Cromatica: bleu,
verde, gri, albastru, roşu , maron, galben, auriu.
Dimensiuni: L= 33,2 cm; 1 = 28,5 cm~ = 2 cm
Material: tei, grund, clei, culori temper~, foiţă de aur,
2/2 sec. XIX
verniuri.Tehnică: Tăiat , cioplit, fasonat, sculptat,
grunduit, pictat cu pensula, ştanţat , asamblat.
Descriere: Piesa face parte din icoanele puse pe tetrapod
cu ocazia sărbătorilor religioase . Piesă de formă
dreptunghiul ară a lcătuită din icoana propriu-zisă dintr-o
singură bucată de lemn închisă într-o casetă la care lipseşte
geamu1.Icoana îi reprezintă pe Sf. arhangheli Mihail şi
Gavril susţinând globul pământesc. În cealaltă mână
Mihail ţine sabia şi Gavril flori de crin. Sfinţii stau pe nori
iar deasupra lor Duhul Sfânt sub formă de porumbel Îşi
revarsă razele. Desenul elaborat cu veşminte cu multe
falduri şi umbre. Rama icoanei este ornamentată cu stâlpi,
flori , frunze de acant şi arabescuri. Caseta are marginile
decorate cu benzi de culoare oblice.Cromatica: albastru,
verde, roşu , alb, gri, negru, orange, lila, auriu.
Dimensiuni: L= 46 cm; I = 34,5 cm; gr = 7 cm

Ţăranului

Român

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii:

S: M :
Alexandra, s: rer.
Nicolae, Sf. rer.
Vasile cel Mare, Sf.
M . Haralambie, 1868,
semn ătură

indescifrabilă caractere chirilice.
Donaţie,
199 1,
Bucureşti , Doncea
Valoare de inventar:
3000 lei

Stare de conservare:
Bună
Inscripţii: A Mihail ;
A Gavriil- caractere
chirilicfe.
Achiziţie, piesa face
din fondul vechi

e inventar:

MINISTERUL CULTURII $1 PATRIMONIULUI NATIONAL
Bucuraşli, 011341, $OS.lCiseleO or.30, seclor 1, 0.P.33, ROMANIA

DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL
COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢII LOR
Nr. 3411 /3/30.11.2010

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedinţa din data de 30.11.2010, în unna analizării Rapoartelor de
a documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică Tezaur, a 49 bunuri culturale mobile cu semnificaţie
etnografică (piese din colecţia Religioase), aflate în patrimoniul Muzeului
Naţional al Ţăranului Român.
expertiză şi

Or. Ernest Oberlănder-Târnoveanu

PREŞEDINT~. ~IA NAŢIONALĂ A
MU7JOE/

_ŞI COLECŢIILOR

