BISERICA „BUNAVESTIRE" DIN TRESTIA
(JUDEŢUL HUNEDOARA) - REPERE ARTISTICE

DOINA IONESCU

Biserica monument istoric din Trestia cu hramul „Bunavestire" a fost
construită în anul 1674. Date scrise despre existenţa acestui monument încă nu
deţinem. Ştim doar că această construcţie din piatră cu acoperiş de ţiglă a fost
ridicată de o comunitate mai înstărită, la ea contribuind financiar şi groful
Gyulay, mare proprietar de mine de aur şi pământ în satul Trestia. În acel secol
XVII, activitatea de construcţie în domeniul arhitecturii religioase româneşti
transilvănene, de care implicit se leagă pictura murală şi de icoane, este supusă
îngrădirilor. Confesiunile protestante manifestau aceeaşi intoleranţă faţă de
biserica românească din Transilvania, ca şi în secolele anterioare catolicismul,
iar prozelitismul calvin încerca pe toate căile, dar fără şanse de reuşită,
convertirea românilor.
Toate măsurile de îngrădire şi intoleranţă nu au putut însă împiedica
ridicarea a numeroase lăcaşuri de cult româneşti, răspândite pe întregul cuprins
al principatului transilvan, cele mai multe din ele fiind cioplite din lemnul
pădurilor şi nu puţine erau cele durate din piatră. În acest context a fost ridicată
şi biserica cu hramul „Bunavestire" din Trestia.
Din datele pe care le deţinem pictarea bisericii s-a făcut între anii 17501775. În istoricul existent la biserică se menţionează patru autori Stan, Simion,
Filip şi Iacov. Zugravii Stan şi Iacov din Răşinari şi Simion Silaghi din Abrud
sunt realizatorii icoanelor păstrate aici. Pictura murală rămâne deocamdată sub
semnul anonimatului.
Din pictura interioară ce acoperea în întregime pereţii bisericii se mai
păstrează într-o stare de conservare relativ bună, un frumos ansamblu de frescă
în exonartex şi pronaos şi într-o stare de conservare bună, iconostasul cu patru
icoane împărăteşti şi de asemenea patru icoane expuse în pronaos.
Privită în ansamblu pictura atât cât se mai păstrează, ilustrează unele
tendinţe de rupere din formulele picturii tradiţionale, prin înnoirea tematicii,
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printr-o nouă concepţie a compoziţiei şi prin caracterul ei mai mult decorativ.
Am putea vorbi de asemenea de o sinteză dintre tendinţele artistice principale,
tradiţia locală, brâncovenească şi barocă apuseană. Această sinteză o putem
urmări în redarea personajelor, a vestimentaţiei şi a ansamblurilor compoziţio
nale. Picturalitatea a înlocuit treptat grafismul tradiţional, liniile nu mai sunt
rigide, ductul lor este clar, liber. Veşmintele personajelor în special a celor din
icoane sunt decorate cu motive ornamentale culese din recuzita barocă (flori,
vrejuri, frunze de acant), faldurile veşmintelor cad libere, fără a se supune
stilizării geometrizante. Liniile faldurilor devin unduitoare, trasate uşor,
urmărind formele anatomice şi mişcarea personajelor. Chipurile pierd acea
expresie hieratică, devin mai umane şi deosebit de expresive.
În cele ce urmează facem o scurtă prezentare a interiorului bisericii:
Planul bisericii prezintă împărţirea caracteristică din bisericile ortodoxe:
navă şi absida semicirculară a altarului.
În distribuţia spaţiului interior, partea cea mai mare îi revine naosului.
Pronaosul, mărginit spre vest de zidurile exonartexului, se deschide spre naos,
printr-un arc în plin centru sprijinit pe pilaştrii dispuşi perpendicular la
perete pentru a marca separarea celor două compartimente. Pe acest arc
despărţitor se păstrează pictură. De asemenea sunt pictaţi pereţii dinspre nord
şi sud şi peretele dinspre vest. Spaţiul de sub turnul clopotniţă, în secţiunea
centrală, asigură accesul în pronaos şi este de formă dreptunghiulară, acoperit
cu o boltă semicilindrică joasă. Pe pereţii laterali şi pe boltă se păstrează de
asemenea pictură.
Între pronaos şi naos este situat cafasul care a fost construit din lemn şi
adăugat ulterior, probabil în secolul al XIX-lea, din nevoile specifice unei
biserici parohiale.
Peretele despărţitor între altar şi naos este construit din lemn,
iconostasul fiind o piesă de o reală valoare artistică (fig.I). Iconostasul se
desfăşoară pe 4 registre despărţite între ele de cornişe bogat ornamentate cu
elemente vegetale şi florale de influenţă brâncovenească şi de factură
renascentist barocă care se integrează compoziţiilor ortodoxe. Pictorul va
realiza o sinteză a elementelor tradiţionale şi novatoare, preluate din arta
apuseană începând cu tratarea şi redarea personajelor şi continuând cu
realizarea şi modelarea ancadramentelor icoanelor şi a tuturor elementelor
arhitecturale ale iconostasului. Aici apusul şi răsăritul s-au contopit într-o
formulă picturală care poartă amprenta personalităţii celui care le-a realizat.
Cele patru registre ale iconostasului cuprind:
- Primul registru compus din patru icoane împărăteşti reprezentând pe
Sfântul Nicolae, Maica Domnului cu Pruncul, Deisis şi icoana de hram
Bunavestire. Scena Bunavestire (fig. 2) am atribuit-o pictorului Iacov din
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Biserica „Bunavestire" din Trestia

(judeţul

Hunedoara) - repere artistice

411

Răşinari

iar scenele Maica Domnului cu Pruncul, Deisis (fig. 5) şi Sfântul
Nicolae, sunt realizările pictorului Simion Silaghi, confirmând calităţile sale de
iscusit meşter iconar.
- Registrul al doilea cuprinde sărbătorile cele mai importante, adică

prăznicarele domneşti.

- Următorul registru înfăţişează pe Sfinţii Apostoli.
- În ultimul registru, în centru, este amplasată crucea cu scena
Răstignirii, flancată de o parte şi de alta de Maica Domnului şi Sf. Apostol Ioan,
iar pe cele două laturi, în medalioane, apar proorocii mesianici.
Piesele de o frumoasă realizare artistică o constituie uşile împărăteşti de
inspiraţie rococo, cu o ornamentică alcătuită din vrejuri şi flori executate în
tehnica trafor şi care înfăţişează scena Bunavestire (fig.4), pictură realizată cu
multă minuţiozitate de un pictor de tradiţie brâncovenească din prima jumătate
a secolului XVIII. Întreaga ornamentaţie a lemnului este aurită şi policromată.
Vrejurile şi ghirlandele de flori, folosite la ancadramente, sunt în relief, pus în
evidenţă de culorile de pe suport: albastru ceruleum şi roşu cinabru. Această
paletă coloristică dă întregului ansamblu o notă de somptuozitate. Iconostasul
este nedatat şi nesemnat. Pe una din icoanele împărăteşti din registrul I, pe
spatele ei, am găsit literele chirilice Zg şi separat I şi V. De aici, presupunem că
ar putea fi vorba de zugravul Iacov, fratele lui Stan, cu care de altfel a colaborat
de-a lungul activităţii de zugravi. Cercetările ce vor urma, vor veni să confirme
sau nu identificarea corectă. Prezentăm în continuare ansamblul de pictură
murală ce se păstrează în pronaos şi exconartex.
Pe pereţii exonartexului au fost redate 4 scene:
Pe cel sudic, scene din Geneză: scena „Căderii în păcat" (fig. 5) şi scena
„Izgonirea din Rai".
Pe peretele nordic sunt redaţi Sf. Zosima şi Maria Egipteanca. Aceste
personaje sunt deosebit de expresiv redate, au o mişcare firească, frumos
gândită şi exprimată plastic. În acest spaţiu al exonartexului avem senzaţia unei
trăiri aievea. Cadrul de desfăşurare al acţiunii este natural, ne aflăm într-un
peisaj cu multă vegetaţie în care personajele îşi duc la bun sfârşit misiunea.
În pronaos, pe peretele vestic, pictura se desfăşoară pe trei registre reprezentând Judecata de apoi, redată într-o formă mai deosebită de cea tradiţională.
În partea superioară este redată scena ,,Înălţării Domnului". Central este
reprezentat Iisus Hristos (fig. 6), care se înalţă la ceruri, înconjurat de nori. De o
parte şi de alta sunt redaţi Sfinţii Apostoli care iau parte la acţiune. Corpul lui
Iisus este într-o mişcare dinamică, dinamism accentuat şi de giulgiul ce-l
învăluie, fiind puternic drapat.
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În registrul al doilea, personajul principal este Sf.Arhanghel Mihail cu
sabia de foc şi cu o balanţă (fig. 7). Este reprezentat uşor supradimensionat în
comparaţie cu cele două grupuri de personaje care reprezintă aşa cum şi scrie
deasupra capetelor lor: „ceata tuturor păcătoşilor" şi „ceata drepţilor" care,
dezbrăcaţi, aşteaptă judecata de apoi, redată în registrul următor printr-o gură
uriaşă a balaurului cu chip de om şi a diavolilor care plutesc printre limbile de
foc (fig. 8). Ceata drepţilor se îndreaptă spre Împărăţia lui Dumnezeu. Raiul
este reprezentat sub forma unei cetăţi dreptunghiulare cu bastioane în care se
află „mielul mistic" (fig. 9).
Pe suprafaţa pereţilor laterali ai pronaosului, ciclul de picturi cuprinde
mai multe frize. Peretele nordic cuprinde 4 frize: în registrul inferior apare
decorul de falduri cu care se împodobeşte de obicei soclul; urmează apoi trei
registre în care sunt redate personaje feminine reprezentând sfinte muceniţe
(fig. 10). Dacă în registrul 1 şi 2 ele sunt înveşmântate cu maforion şi hiton, în
registrul 3 vestimentaţia este compusă din himation şi hiton iar chipurile sunt
învăluite într-un văl de culoare închisă.
Peretele sudic cuprinde 3 registre, cel inferior decorat de falduri, cel
superior reprezentând Sfinte muceniţe, apoi de o parte şi de alta a ferestrei sunt
redate două personaje feminine de dimensiuni mai mari reprezentându-le pe
cuvioasa Sifolora şi pe Sf.mucenică Marina martelând diavolul. Pe arcul estic,
cel ce desparte pronaosul de naos, sunt reprezentate în medalioane circulare
busturile Sfintelor muceniţe, înveşmântate în himation, hiton şi tunică scurtă.
Toate personajele au capetele descoperite, părul fiindu-le lung, revărsându-li-se
pe umeri. În mâini ţin câte o pană, cruci şi săbii. Spaţiul dintre medalioane este
decorat cu vrejuri de viţă-de-vie (Fig. 11).
Pe stâlpii ce susţin arcul, sunt reprezentate cuvioasa Luciana şi Sf.
mucenică Fabiana, într-o vestimentaţie de epocă ţinând în mâna stângă o pungă
cu galbeni.
Pe bolta semicilindrică a pronaosului, central, se conturează puternic
Maica Domnului Împărăteasă celestă (fig. 12). Înfăţişarea ei este departe de cea
din iconografia răsăriteană, pictorul inspirându-se mai degrabă din iconografia
catolică a Imaculatei. Maica Domnului este redată în picioare cu tălpile strivind
un şarpe uriaş. Personajul feminin este aşezat pe un pâlc de nori. Personajul
feminin poartă maforion roşu desfăşurat amplu, hiton verde tivit la gât,
manşete şi la poale cu galon de aur, la fel este tivit şi maforionul. În mâna
dreaptă ţine un sceptru, iar în mâna stângă floare de crin. Pe cap are coroana
imperială înconjurată de nimb. Chipul sever imperial reflectă conştiinţa de sine
a personajului. Personajul feminin este înconjurat de o aureolă străbătută de
raze. Întreaga reprezentare a fost introdusă prin intermediul bisericii ortodoxe
din Banat care a fost receptivă la unele inovaţii iconografice apusene.
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Pictura nu este lipsită de monumentalitate. Scenele compoziţionale sunt
simple. Din punct de vedere stilistic ea se încadrează în mare într-o arie de
cultură bizantină, dar cu o notă proprie, specifică pe de o parte datorată unui
mediu provincial, iar pe de altă parte purtând amprenta unei uşoare
interferenţe cu stilul gotic, la rândul său provincializat, fenomen propriu
ambianţei transilvănene a epocii. În cadrul scenelor, personajele sunt puţine şi
de dimensiuni mari, ocupând aproape tot spaţiul disponibil şi conturându-se cu
claritate pe fundaluri neutre, gri-alburiu, gri-albastru, siena arsă şi ocru.
Problemele de compoziţie spaţială sunt minime, neconstituind o
preocupare din partea autorului. Uneori se recurge la supradimensionarea unor
personaje pentru a marca diferenţele de situare compoziţională în plan, cât şi
diferenţele de ordin ierarhic. Schemele compoziţionale nu dovedesc în toate
cazurile o anume gândire plastică.
Personajele au proporţii alungite, dar această deformare voită le conferă
eleganţă şi monumentalitate. Figurile personajelor sunt desenate cu un duct
ferm, după câteva modele, căutându-se o oarecare diversificare: cu un oval
prelung ce dă un oarecare aer de nobleţe figurilor, sau cu un oval rotunjit
aplecat cu graţie. Personajele feminine au chipurile încadrate în nimburi şi sunt
înveşmântate în maforioane, fiind proiectate pe un fundal deschis la culoare,
gri, ocru, siena, împreună cu inscripţia cu litere chirilice. Vestimentaţia nu este
pretenţioasă, este mai simplă şi mai apropiată de costumele din epoca respectivă.
Gama cromatică este restrânsă, dar nu săracă şi bine echilibrată: siena
arsă, ocru, alb şi negru, nuanţele fiind însă numeroase, dând astfel, la prima
vedere impresia unei game mai largi. Diferitele nuanţe de roşu sunt obţinute
din pigment ocru roşu (argilă pigmentată cu oxid de fier) amestecat în diferite
proporţii cu negru (cărbune de lemn) sau cu alb (var carbonatat) obţinându-se
efecte de roz, roşu (nuanţa de roşu englez), brun şi roşu violet. La fel şi în cazul
griurilor, diversitatea nuanţelor gri-albăstrui, gri spre negru, tonuri deschise de
gri, s-au obţinut prin combinarea negrului (cărbune de lemn cu alb) în diferite
proporţii. Culoarea este aplicată plat. Desenul faldurilor este în general redus la
câteva cute.
Meşterul zugrav de la Trestia, indiferent de locul de formare, este un
exponent al mediului românesc transilvănean al epocii sale, pictura sa
încercând să răspundă tematic în primul rând programului de cult ortodox, dar
fiind totodată şi o mărturie a realităţilor istorice din perioada respectivă.
Pe lângă frumosul ansamblu mural existent, biserica „Bunavestire" din
Trestia păstrează şi câteva icoane de o execuţie şi expresivitate artistică deosebită.
În pronaos, pe arcul despărţitor înspre naos, sunt amplasate patru icoane
împărăteşti ce poartă semnătura lui Stan Zugravul. În ordinea în care figurează
ele reprezintă: Sfntul Nicolae, Deisis, Maica Domnului cu Pruncul şi Bunavestire.
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Icoana reprezentându-l pe Sfântul Nicolae „făcătorul de minuni'', aşa
cum ne indică textul ce o însoţeşte, este reprezentat în postura unui arhiereu
bătrân cu barbă şi părul în bucle. Personajul poartă stihar verde-smarald, feton
de culoare deschisă ocru-siena arsă şi omofor alb ornamentat cu motive florale.
Sf. Nicolae poartă mitră arhierească. Faţa personajului este de formă ovală, cu
ochii marcaţi şi uşor accentuaţi de contururi deschise şi cu reliefarea arcadelor.
Faţa este încadrată de părul alb, de barbă şi mustăţi, ce dau chipului o notă de
nobleţe spirituală. Chipul este înconjurat de un nimb auriu, uşor incizat pe
margini. Personajul ţine cu mâna stângă Evanghelia sprijinită pe piept, iar cu
dreapta binecuvântează. Expresia feţei sugerează un povăţuitor cu privire
atentă, blândă şi binevoitoare, plină de bunătate. Trăsăturile feţei caută să
redea vârsta avansată a celui portretizat. Personajul este amplasat pe un fond
verde turcoaz închis. Icoana este semnată pe verso cu litere chirilice Stan
Zugrav şi datată 1775. Dimensiunile sunt de 76 x 63 cm şi se prezintă într-o
stare bună de conservare.
Următoarea icoană cu titlul „Deisis" îl reprezintă pe Iisus Christos, bust,
redat frontal, poartă mantie albastră cu inflexiuni verzui, tratată pictural printr-un
modelaj simplu. Mantia apare uşor învolburată şi este tivită cu galon auriu redat
într-o mişcare liberă. Hitonul roşu bordat la mâneci şi la baza gâtului cu un
galon auriu, este presărat cu motive ornamentale baroce. Personajul ţine în
mâna stângă Evanghelia deschisă, cu dreapta binecuvântează. Capul este de
formă triunghiulară tratat a plat necitindu-se forma volumetrică. Părul, cu
cărare la mijloc, cade în plete pe umeri. Iisus poartă nimbul crucifer trasat cu
roşu peste fondul de aur al icoanei. Pe fondul albastru Prusia cu reflexe verzui
sunt redate două personaje în miniatură. În partea stângă sus, Maica Domnului
bust, care se înalţă din nori. Poartă maforion roşu şi hiton albastru Prusia
închis. Contururile trupului şi ale mâinilor, precum şi detaliile chipului sunt
desenate în maniera miniaturilor. În dreapta, sus, se înalţă din nori, poartă
mantie verde şi hiton roşu. Conturul chipului şi drapajul tratat de asemenea în
maniera miniaturilor. Nimburile sunt de asemenea aurii. Pe spatele icoanei, cu
litere chirilice, cu negru, este semnată Stan Zugravul şi datată 1775 şi cu adausul
„Dumnezeu să-l erte''. Dimensiunile sunt de 76 x 63 cm şi se prezintă într-o
stare bună de conservare.
Icoana Maica Domnului cu Pruncul reprezintă figura de o nobilă
frumuseţe a Mariei ţinând în braţe pe Iisus. Personajele sunt redate frontal.
Iisus binecuvântează cu mâna dreaptă iar în stânga ţine globul pământesc.
Fecioara este înveşmântată cu maforion roşu presărat cu motive ornamentale
baroce şi bordat cu un bogat galon brodat şi un hiton albastru, de asemenea
ornamentat cu motive florale de factură barocă. Iisus este reprezentat aproape
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ca un adolescent (cu proporţii mărite), este înveşmântat în hiton albăstrui
deschis, drapajul fiind executat cu albastru verzui. Feţele personajelor exprimă o
atitudine calmă, mai contemplativă şi umbrită de o uşoară tristeţe la Maria, în
timp ce Iisus priveşte cu seninătate. Chipul Mariei este modelat cu un degrade
foarte fin de la umbră naturală la ocru deschis, cu o uşoară marcare a ovalului
feţei. Buzele frumos modelate, nasul drept, ochii mari, trăsăturile uşor
subliniate. Mâna dreaptă este frumos redată, încearcă să ocrotească sau indică
pruncul. Nimburile ce înconjoară capetele sunt aurite. Pe fondul albastru Prusia
cu reflexe verzui sunt redate două personaje care se înalţă din nori. Sus, în
stânga, arhanghelul Mihail cu aripi aurii, mantie roşie şi hiton albastru, iar în
dreapta este înfăţişat arhanghelul Gavril, cu aripi aurii, cu mantie roşie şi hiton
albastru. În ambele cazuri penajul este marcat cu linii subţiri negre, dând un
aspect grafic. Contururile, precum şi detaliile trupurilor şi a vestimentaţiei, sunt
desenate în manieră miniaturală. Icoana are dimensiunile de 70 x 55 cm este
semnată atât pe faţă jos, central, cât şi pe verso. Starea de conservare este bună.
Ce-a de-a patra icoană aparţinând lui Stan Zugravul reprezintă scena
„Bunavestire". Scena compoziţională este formată din trei personaje, două
amplasate pe un fond arhitectural convenţional, nelipsit din vechea pictură
bizantină. Deşi zugravul respectă stilizarea cadrului arhitectonic, în redarea
personajelor putem distinge uşoare tendinţe realiste. În stânga, arhanghelul, în
uşoară mişcare, cu mâna stângă arată Fecioarei spre Duhul Sfânt. Fecioara
Maria cu mâinile uşor ridicate ascultă vestirea arhanghelului. Chipul feciorelnic
iradiază nevinovăţie şi puritate. Poartă un maforion roşu şi hiton albastru,
amândouă piesele sunt presărate cu motive decorative baroce. Arhanghelul
poartă un himation roşu peste o tunică scurtă albastră şi una bogată ocru auriu,
piesele vestimentare fiind bogat decorate. Între cele două personaje este redată
o masă circulară pe care se află o carte. Chipurile personajelor sunt modelate
prin treceri subtile de la umbre uşoare transparente aşternute cu umbră
naturală, spre ocru şi alb. Chipul arhanghelului este delicat subliniat şi conturat
de culoarea închisă a părului cu cărare la mijloc căzând în plete pe umeri.
Duhul Sfânt care-şi trimite raza spre creştetul Fecioarei, ia chipul unui personaj
cu păr şi barbă albă, înveşmântat în straie albe şi înconjurat de nori. Întreaga
compoziţie este lucrată cu multă meticulozitate. Paleta cromatică este redusă la
4 culori, roşu, ocru şi albastru Prusia în combinaţie cu alb şi alb curat folosit la
detalii şi accente. Icoana este semnată cu litere chirilice pe spate, Stan Zugrav,
cu menţiunea „D-zeu să-l erte". Dimensiunile sunt 76 x 63 cm, iar starea de
conservare este bună.
Privite în ansamblu, icoanele aflate în biserica „Bunavestire" din Trestia,
reprezintă o interferenţă între tradiţie şi noile tendinţe realiste care se fac
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simţite în pictura religioasă a acelei epoci. Zugravul dovedeşte a fi un bun
desenator prin măiestria cu care a redat portretele şi gestica, personajele având
o expresivitate deosebită. Paleta cromatică este restrânsă, fără a fi însă săracă,
dar în acelaşi timp echilibrată, culorile reci fiind mereu în alternanţă cu cele
calde. Siguranţa în mânuirea pensulei, în modelarea figurilor, în redarea
luminilor şi umbrelor, dovedesc o mână sigură, nu a unui zugrav oarecare, ci al
unui păstrător al tradiţiei.
Biserica „Bunavestire", important monument istoric prin tezaurul
artistic existent şi conservat aici a suferit unele intervenţii de restaurare şi
consolidare în anii: 1879, 1919, 1931 şi în exterior în 1968.
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Ţara

Zarandului,

L'EGLISE « L'ANNONCIATION »DE TRESTIA. REPERES ARTISTIQUES
Resume
L'eglise, monument historique de Trestia avec le nom patronal« L'Annonciation »
a ete edifie dans l'annee 1674. La peinture de l'eglise a ete realise pendant la pfriode
1750-1775, mais on ne connait pas encore l'auteur (Ies auteurs) de la peinture. On sait,
certainemment, le foit que le peintre Stan de Răşinari a realise quelques icones qu'il
signe et Ies date. Nous supposons que son frere Iacov a ete present dans ces lieux, ii
etant l'auteur de quelques icones d'iconostase. La peinture murale on conserve
seulement dans le pronaos et aussi dans la piece qui se trouve sous le docher. Celui qui
l'a realise, n'importe pas de lieu, de son formation, est un representant du moyen
roumain de Transylvanie, a l'epoque. Sa peinture a essaye de repondre tematiquement,
premierement, au programme de culte orthodoxe.
L'iconostas a ete realise de bois et represente une piece d'une valeur artistique
reele d'une facture «brâncovenească». Les icones de l'eglise de Trestia, egalement ont
une realisation et une catactere expressif artistique particuliere. Les peintres ont
traverse une route normale en commencement avec !'art « brâncovenească » et
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« postbrâncovenească »vers une peinture d'une facture baroque qui est presente dans
toutes Ies provinces roumaines a la fin du XVIII-eme siecle.
La liste des images:

Fig. I. L'iconostas (fragment)
Fig. 2. L'icone imperiale« L'Annonciation » - Le peintre Iacov
Fig. 3. L'icone imperiale« Deisis » - Le peintre Simion Silaghi
Fig. 4. Les portes imperiales
Fig. 5. La Genese (fragment)
Fig. 6. Le Jugement dernier (fragment)
Fig. 7. Le Jugement dernier (fragment)
Fig. 8. Le Jugement dernier (fragment)
Fig. 9. Le Jugement dernier (fragment)
Fig. 10. Les martyres (fragment)
Fig. 11. Les martyres (medaillons, fragment)
Fig. 12. La Vierge Imperatrice.
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Fig. 1. Iconostas (fragment).
Fig. 2.

Icoană împărătescă

pictor Iacov din

Fig. 3.

Icoană împărătească

„Bunavestire",

Răşinari.

„Deisis

pictor Simion Silaghi.

Fig. 5. Geneza (fragment).

Fig. 4.

Uşi împărăteşti.

Fig. 6. Judecata de apoi (fragment).
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Fig. 8. Judecata de apoi (fragment).

Fig. 10. Sfintele Muceniţe (fragment).

Fig. 9. Judecata de apoi (fragment).

Fig. 11. Sfintele Muceniţe
(medalioane, fragment).

Fig. 12. Fecioara Maria !mpărăteasă.
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