Mărginimea
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Sibiului
Icoanele lui Oancea se disting mai
ales prin cromatică, semn distinctiv
este vastul cer albastru cobalt,
imaculat şi limpede precum şi
câmpul verde cu smocuri de iarbă.
Desenul este sigur şi rafinat, iar
ramele lui sunt pictate asemeni
mobilierului din Mărginime.
Maica Domnului îndurerată
mijlocul sec. XIX
Autor: Nicolae Oancea ?
Mărglnlmea Slblulul, sat Vale

Zugravul Ioan Morar al Măriuţei , născut în 1815 în Laz, a
urmat studii de pictură la Viena ceea ce explică particularităţile stilistice şi
cromatice ale icoanelor familiei Morar. O pictură fastuoasă
atât prin colorit cât şi prin desenul liber, agitat dar destul de
sigur în caligrafierea elementelor de decor. Aurul ocupă o mare
suprafaţă a icoanei iar chenarele sunt compuse din ornamente
tipic baroce. El a avut 2 fete care au continuat meşteşugul,
Emilia şi Elisabeta
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Popa Sandu (Pop Al nilru} dm
lomotfaia a activat în zo11 mt
anii 1796-1814. A zu r 1:Ît 1 n
de dimensiuni man, 60x47.
o
caracteristică gcneralJ, i o.m lt d
Iernuţeni au fondul dm foi d ur
presărat uneori cu flori multi o/ort
în formă de stea.
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Iisus Arhiereu
înetp. Sec. XIX
Autor: Popa Sandu din lrrnu1cni

Dtsmul me trasat în linii curbe,
1tTPU1toart, de grosime egală, sigur şi
pmis, alert, plin de veruă, expresiv şi
spiritual Anatom ia este atent redată,
ca dovadă a faptului că zugravul picta
pe lemn. ln alcătuirea cromatică
domină fondul de aur, roşu vişiniu,
urmat de albastru şi verde · oliv. Semn
distinctiv este datarea în litere chirilice.

Cina cea de taină
Sf. Sec. XIX încep sec. XX
Autori: Emilia şi
Elisabeta Morar

Maica Domnului Îndrumătoarea
prima jum a sec. XIX
Autor: Popa Sandu din lcrnu1cni

ICOANA

Transilvania este singurul teritoriu unde icoanele pe sticlă adoptă
iconografia, ortodoxă de provenienţă bizantină. În procesul de producţie
iconarii ţărani au ajuns la rafinate simplificări de linie, formă şi culoare
care au transformat arta bisericească în artă populară. Simplificările lor
amintesc de cele căutate mai târziu de marii pictori francezi Mattise
şi Piccaso.

Maierii Albei
Zugravul Prodan pleacă din Nicula
se stabileşte la Maierii Albei unde
activează o vreme. După moartea
sa văduva şi fiica lui îi continuă
meşteşugul. Ele folosesc un desen
liber, dar mai puţin sigur şi mai
puţin rafinat decât al tatălui lor.
Desenul executat cu pensula în
tuş negru realizează cu o singură
linie faţa, ochii, nasul şi gura.
Decorul baroc al tronului,
omoforului şi sacosului este desenat
cu negru pe foirJ de aur, iar în icoanele
lor albastrul se transformă în gri.
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Icoana - chip,
Icoana - Evanghelie,
Icoana - loc haric,
Icoana - lacrimi,
Icoana - bucurii,
Icoana - document,
Icoana - frumosul Dumnezeu

Proi:ram de vizitare:
Marţi - Vineri: 09 - 16
Sâmbătă:
09 - 14
Duminică:
09 - 13
Luni:
închis

de netăgăduit a credinţei în Dumnezeu şi a
talentului acestui popor şi
ICONARUL, zugravul ţăran,
cel care asemeni apostolului Luca a încercat a zugrăvi pe
sticlă chipul Mântuitorului şi a Preacuratei Sale Maici.
Dovadă

e-mail: muzeuetnomures@yahoo.com

Iisus Arhiereu
a doua Jum a sec. XIX
Autori:

Zugrăviţele

Prodan
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Nicula

Naşterea

lui llsus Hristos

Şcheii Braşovului

Hăsdate

Icoana pe sticlă din
Transilvania şi în special cea de
la Nicula îşi are originea în
miraculoasa lăcrimare a Maicii
Domnului cu Pruncul, din icoana
pictată de zugra vul
Luca din Iclod în anul 1681.
În urma acestei întâmplări,
zugravii ţărani au dat viaţă
unor icoane pline de sensibilitate
şi prospeţime cu o gamă de
mijloace şi sentimente foarte
variate.

colectivităţi.

Încoronarea Maicii Domnului

tncep sec. XIX

Oltului:

Făgăraş, Arpaş

În colecţia Muzeului de etnografie
se găsesc icoanele unei familii de
iconari; Tămaş,losif · tatăl, Petru ·
fiul şi Ana căs.Deji ·fiica
Drumul acestei familii de zugravi
pornită de la Nicula şi ajunsă În
Făgăraş este jalonat de creaţiile
acestora. Fiind obligaţi să picteze
icoane mai mar~ măresc desenul,îl
deformează, dar mai ales recurg la
chenare late, bogat ornamentate cu
linii albe, negre şi colorate pe fond de
Domnului îndurerau
culoare plată, amintind de covoarele Maica
prima Jum~tate a sec. XIX
populare din zonă.
Sfântul Nicolae
a doua Jumatate a sec. XIX

Maica Domnului îndurera~
a doua Jumatate a sec. XIX

a doua Jum.a sec. XVIII
,Trăsăturile definitorii ale
icoanelor de la Nicula sunt:
maxima simplificare a formelor,
limitarea desenului la liniile
esenţiale care conservă doar
principalele trăsături ale
subiectului propus
Imaginile s-au şlefuit s-au
abreviat necontenit până la
întruchiparea într·un simplu
semn plastic a cărui semnificaţie
este bine cunoscută de

Ţara

Veniţi din Nicula cu propriile concepţii artistice, iconarii
ţărani au fost nevoiţi săşi schimbe fondamental maniera
de lucru adaptând-o condiţiilor de aici şi contextului de
artă populară atât de înfloritoare în Ţara Bârsei.
Încăperile mai spaţioase precum şi predilecţia pentru un
decor viu şi bogat îi obligă să mărească formatul icoanelor.
Fiind obligaţi să producă mai mult au fost nevoiţi să
lucreze În serie ceea ce a dus la schematizarea desenului,
o execuţie mai puţin îngrijită, iar decorativismul coloritului
a fost dus la extrem.
Icoanele din Şchei sunt caracterizate de cel mai violent
cromatism din pictura românească pe sticlă, dominat
acordurile Între culorile primare, galben, roşu, albastru.
Liniile negre groase ale desenului organizează ferm
compoziţia conturând aproape brutal personajele,
amintind de armătura de plumb a vitraliilor

Desenului laconic îi corespunde
un colorit grav şi stenic.
Iconarii s-au rezumat la 8 culori
de bază: alb, negru, ocru, brun,

Daca Iosif Tămaş are un desen mai rafinat şi foloseşte o
armonie cromatică mai apropiată de temă neexagerând
în folosirea chenarelor, fiul său Petru pierde adesea proporţiile
personajelor compunând două teme pe aceiaşi icoană şi
exagerează în folosirea imenselor
ruji roşii, a cerurilor albatre
ultramarin înstelate cu alb.

Sfântul Nicolae , Arhanghelii Mihail

şi

Gavrll

a doua Jumatate a sec. XIX

. Icoanele Anei Tămaş Deji sale sunt uşor recunoscute
prin factura lor rudimentară, dar cu excepţionale calităţi
decorative. Ea transformă tabloul într-o grădină feerică
în câmpuri de culoare pură şi
plată, ceruri albastre înstelate „ ..._....,::---.......
cu alb,câmpuri modelate cu
linii negre şi albe ondulate
sau semicirculare.

roşu-cărămiziu verde-măsliniu,

şi

Adam şi Eva ; Stântul Gheorghe

aur, folosite în
în tonuri pure
preţioase şi saturate.
albastru-gri

Începutul sec. XX

tentă plată,

Maica Domnului cu Iisus
şi cei 12 Apostoli
lncep. Sec. XIX

Sflntul Gheorghe
începutul sec. XX

Cina cea de tain~
a doua Jumatate a sec. XIX
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Meşteşugul Anei Tămaş constituie
trecerea definitivă de la

pictura religioasă la cea populară.

