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Artist de mare profunzime, unul dintre cei mai remarcabili 

XVIII- i a mai fost obiectul unui studiu al 
nostru, publicat recent1

Semnalat de Atanasie Popa în 1932

, pe care îl vom rezuma în câteva cuvinte, 

2, zugravul a beneficiat 
ci decenii, când Marius 

3

1 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, 

XVIII-lea, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 13/2009, 
p. 225-254.

cunoscute, subliniindu-

lui Nistor.

2 Atanasie Popa, Biserica de lemn din Iernut (Târnava- , în Anuarul 
Comisiunii Monumentelor Istorice, 1930-1931, Cluj, 1932, p. 263.
3 Marius Porumb, -lea,
în -Napoca, XXVI, 1983-
1984, p. 377-380; Idem, -
vania. Secolul XVIII, -45.
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- -

nevoie de identif

-
-

Propunem în continuare o reevaluare a concluziilor prin 
-a dovedit destul de generos 

-

-
ni, contribuind la 

au încercat zbuciumatul Secol al Luminilor.

sem Maicii 
Domnului cu Pruncul, apoi în 1724 la Geoagiu de Sus (jud. 

-
-

Iernut (ju

secondându- -

-
, ne-a inspirat ipoteza ca artistul 

4

4

. Venirea sa în Transilvania a 
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angajat în 1716-1717 la
în cartierul Maieri din ruinele vechii catedrale mitropolitane5, sau 

în 1698- -
din 6 -

zugravul se afla în compania lui Ivan la Certege, semn al unei 

-

din anii de mijloc ai veacului. Astfel, 
la 1750 zugravul este înregistrat ca proprietar al unei case, al 

7. Din mai mult decât modesta 
dar 

8

Cristache-Panait, -XVIII, în 
Ars Transsilvaniae, VIII-IX, 1998-1999, p. 193-203.

. Cea 
-

5

pe una dintre icoane ( ,

6 Marius Porumb, -
vania. Sec. XIII-XVIII

-

7
Tabella ad conscriptionem Sedis Cibiniensis signanter pagi Reschinar 

deserviens, 1750 (Magyarország Országos Levéltár, rola 47376).
8

Tabella individualis praestanda contributionis pro anno militari 1754/5, 
pagi Resinar in Sede Saxonicali Cibiniensi existentis et ad emporium 
primae classis Cibiniense eiusque plagam primam spectantis (registru 

-

de doar 88 de litri.
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casei, ci din practicarea 
rea lui Nistor cu a celor-
-un total de 947 gospo-

747, care 

din Transilvania. Or, Nistor nu contribuie la acest renume. Mai 
calului de care 

alul 1750-1754. Desigur,

-a acceptat fie 

-

tuala sa adoptare în 
-

-a adâncit 
ului artistului sau al

-
-

lentul unei tone de cereale.
Pentru dezlegarea misterului originii sale, cea mai edificatoare

-o venitul colaborator -
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9 10

-

- -
-

singurul responsab -
-
-

11

9 Augustin Bunea, ,
Blaj, 1900, p. 364.

, ne vom concentra în continuare

10 Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo (editori), “… 
virtuti decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda …” Biserica 

,
Alba Iulia, 2009, p. 172.
11 -a oferit d-nul Ioan Oros, care ne-a
semnalat inserarea într-un pomelnic redactat în 1718 pe filele unui 
Liturghier

Academiei Române, Ms. rom. 3199, publicat de Ca-
B.A.R. 3101-4413

1987, p. 47-

carte, atât din Liturghierul Mineiul de la Preluci 
vezi Ioan Oros, 

, în Acta Musei Porolissensis, XIX, 1995, p. 
437, 440-441 sens 
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artistice
a

- ecedent. 

-

urile pentru 

oferirea unor repere 

-
lor ca preambul ni se pare mai 

-

ocru-

dem în 
icoanele Popii Ivan. De asemenea, la unele icoane a fost utilizat 
rozul

, vol. I (1395-

în Cuvântare la patima cea mântuitoare, text semnat de Radu Brânco-
apud Ioan Bianu, Ner

ei 
(1708-1722), -

-lui Ioan 
es, pentru amabilitatea cu 

care ne-a pus-



NEMVS 38 

schi-
-

cei dublat. Uneori forma 
delimitat de conturul oval (vezi icoanele Maicii Domnului de la 

În maniera lui Nistor, conturul nasului 
sprâncenei stângi, cu o linie 

Forma urechilor este, la Nistor,

cel anatomic. Cel mai bun reper este urechea Pruncului din icoana
-

lae de l

ample aplicate pe forma -

La redarea chipurilor, în special cel al Mântuitorului, Nistor 
-

celelalte personaje, în vreme ce la Ivan for

Pentru analiza propriu-
lor, vom începe cu icoanele, într-

nalogiile 

.

ordine este Maica Domnului cu 
Pruncul, pentru care dispunem de cinci icoane cu paternitatea 

patru semnate efectiv, asupra celei de-a cincea 
prelungindu- -pereche, cu 
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reprezentarea Sfântului Nicolae. Este vorba, într- -

171812 (1), de de
13 (16) (3)

(4), semnate de Nistor14 -
-

1732 (2).

Fig. 1. Popa Ivan, 

Fig. 3. Popa Ivan, Blaj

Fig. 4. Nistor, 

12 Ultima publicare: Alina Geanina Ionescu, 

Alexandru Efremov, , p. 134, il. 256.
13 Ultima publicare: Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica 
Pop, op. cit., p. 241, fig. 6.
14

Ibidem
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Nesemnate sunt, într-
-

buit 15) (5) 16) (6), 
(7)

inedite) (8-9) - 17)
(15) 18, apoi lui 
Nistor19) (10) 20) (11-
12)
la Muzeul “Astra” (atribuire: Popa Ivan21) (13) -

l22

1) 
) (14).

23

15 M. Porumb, -1730. 
Alexan

op. cit., p. 135-136, il. 260).

(fig. 1 a

un ton ocru-brun, cu suprapuneri succesive spre ocru- -
forma 

-

contrast 
închis-

16 -Daniela Cucui, Saveta-Florica 
Pop, op. cit., p. 234, 240, fig. 5.
17 Datat -Daniela Cucui, Saveta-Florica 
Pop, op. cit., p. 229, 244, fig. 9.
18 , p. 194.
19 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
231-232.
20 Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn monumente istorice din 

,
Alba Iulia, 1987, p. 120-
Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, 
lemn din T , în -Bolyai”, Theologia Catho-
lica, LIII, 3, 2008, p. 148, 155, fig. 4-5.
21 Alina Geanina Ionescu, op. cit., p. 51, fig. 79.
22 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
231, 249, fig. 15.
23 Complexul 



an V (2010), nr. 9-1041 

s
-

lobul central ferm, rotunjit spre vârf; lobul stâng este mic în com-

2) Blaj (muzeu) (fig. 3 repre-
zentarea Maicii este 

-

-

Maicii, oval, cu obr

reiese din modul de trasare a pleoapei inferioare, care are o linie 
supe-

rioare este 

-

formarea lobilor, dintre care cel stâng este mai mic decât cel 
drept, iar cel central rotunjit la vârf.

3) (fig. 2

-
-r

straturile subiacente. Conturul chipurilor este prezent în zona de 

oc
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4) 24

5) Boarta

(fig. 4).
acestei opere a lui Nistor, trecerile succesive ale cromaticii sunt 
des -
gravul s-a folosit de un ton ocru-verde care poate fi descifrat în 

sunt destul de intense zonele de roz-
-

din pupila 
iniile care le contu-

În partea 
chi

25

6) Certege (fig. 9). Întocmai celei anterioare, culoarea de 
ocru-

(fig. 6). lui, 
-verde, peste care sunt 

- -
Lumina este aplicat

e ale 

coana de la 

aracteristici ale 

Maicii de la .

24 663.
25 Muzeul de Istorie, 2146.
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Fig. 5

Fig. 6. Nistor (atribuire), Boarta

Suprapuner -

Nasul
lobul central este rotunjit la vârf, iar cel drept mult mai amplu 

este mai accentuat 

7) Dumbrava (fig. 7 – care se constituie
–

la -brun, peste care sunt tratate gradat straturile
de ocru-

Figura Fecioarei, cu conturul pornind din zona 
i,
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el spre Nistor. Un detaliu care se impune a fi remarcat, deoarece 

-
dintr-un poem cel mai probabil dedicat Maicii Domnului, sunt ceva 

-
nea

dimensiuni (69,5x43,5x3,5 cm), 
dar mai ales prin incredibila ei poveste,

26, a avut o zestre admirab

Fig. 7. Nistor (atribuire), Dumbrava

Fig. 8. Popa Ivan (atribuire),
Ohaba Streiului

26
-

catolice române de Alba- , Blaj, 
1900, p. 163.
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Fig. 9. Nistor (atribuire), Certege

Fig. 10

8) 27

9) 

(fig. 5). Tot ne
-

repre-zentare, de dimensiuni mici (47x34,5x

mâinilor s- ve de la ocru-verde pentru 
- -

prelung, cu con- Mâinile Maicii 
-

irisul are o mai r analogii oferind tot icoana lui 

28

27 -Gai, inv. nr. 171.

(fig. 10). Extrem de precara stare de conservare

-

28 -Gai, inv. nr. 171; 59,5x45 cm.
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ca 29

10) Ohaba Streiului

. A 

- -
- iar 

contururile sunt viguros trasate cu brun. Forma nasului Fecioarei 

30

11) (fig. 11).
Maicii Domnului cu fondul albastru, în care suprapunerile succe-

realizate pornind de la un ton deschis de ocru-verde, ocru-
tuie în 

mâinilor. Mâinile 

(fig. 8).
este c -brun, peste care sunt 

ocru-
– destul de ample, pe 

partea stâ – sunt 
-

,
.

es
-

-o reliefare accen-

-brun, cu zone abia vizibile de ocru-

29 -Gai, inv. nr. 594.
30 Proprietate 5 cm.
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Maicii pot fi puse în tandem cu cele ale Maicii din icoana de la 

12) (fig. 12).
fundal verde

-
-

câ -

f -
cului î aceste icoane.

Fig. 11-12

13- Muzeul “Astra”
Mitropoliei din Sibiu -

intre reperele luate în calcul în 

16) Certege fig. 13 -

a celor -

ocru-
-un
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-
omaticii închise a proplasmei. 

conturul acestuia, ,

rajilor. Elementele analizate ne conduc 
au fost executate de Popa 

Ivan, aportul lui Nistor constând, probabil, în executarea celorlalte
segmente ale icoanei.

Pentru cea de-a doua te Iisus Pantocrator -
ori în formula Deisis

31 (1) 32

31 Ultima publicare: Alina Geanina Ionescu, op. cit.
op. cit., p. 135, il. 257.

(2).

32 -
opinii. Corina Nicolescu a avansat anul 1743 ( ,
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paternitate revine icoanei de la Muzeul de Istorie din 
Blaj33

Popii Ivan

(3)
piesa-pereche reprezentându-l pe Sfântul Nicolae, într-

- (4).

34) (5), Boarta ( 35) (6), Certege
(7) (9) 36,
apoi lui Nistor37) (10) 38) (11-12)
o lo-
prezent 39

, zugra ), corectat 
de Marius Porumb în 1723 (
în 1721 (op. cit.
Marius Porumb (ibidem

lor, care nu apare nici în partea 

-
diferite: Iisus Pantocrator Sfântul Nicolae
se poate ci acestei icoane

(13).
Necunoscute sunt proven ale altei
icoane, publicat în Telegraful Român 

33

-
nar, p. 194); -Daniela Cucui, Zugravii de la 
Feisa, Alba Iulia, 2008, p. 8, fig. 1.
34 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, , Alba Iulia, 
2009, p. 25, fig. 38.
35 M. Porumb, -1730. 

op. cit., p. 135-136, il. 259).
36 , p. 194.
37 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 231.
38 Datate la mijlocul secolului XVIII; Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 
120-121; Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, 

, p. 147-148, 154, fig. 2-3.
39 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
231, 249, fig. 16.
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40

1) 
(8).

41 (fig. 14).
Ivan cu ocru-
straturile de ocru-

n

ochilor 

ul de mare. 

Fig. 14-16

40 An 141, Sibiu, 1 octombrie 1994, nr. 37-38, p. 1.
41 Sibiu, inv. nr. 257 OC.
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Fig. 17- Fig. 19. Nistor 
(atribuire), Boarta

albul 
ochiului , care contribuie la accentuarea vo-

ochilor, mai apoi deasupra lobului central red

decât cel drept.
2) 42

3) Blaj (muzeu) (fig. 17 ezentare a Mân-
-

sive. Peste proplasma ocru- -o

treceri de la ocru- - u fost aplicate cu 

-

la 
alte piese

(fig 15).
-

în ocru- -

re dublura pleoapei superi-

nându-se pleoapei de sus, ca 

b

42
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4) 43

5) Berghin

(fig. 21).
-

-
de ocru-
accentuate la f

-

-
pune peste acesta, iar cel mic este redat aproape vertical. Nistor 

- -le, tra-
tând cromatic zona exte

de alb -

Pleoapele linie întâlnindu-se într-un
punct marginal

-

nasului, delimitând lobul drept, redat mai amplu decât cel stâng.
44

6) Boarta

(fig. 16 -verde
s- -

o anali

45

43 662.

(fig. 19).
-verde 

- - -

44 e de Alba Iulia, inv. nr. 97.
45 Muzeul de Istorie, 2147.
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-

blicurile urmându- ul ochilor,
mai accentuat în apropierea irisului, -

7) Certege (fig. 18
Domnului (1720) foarte probabil

, care se 
Pantocratorului de

cu care similitudinile sunt 
evidente acestui zugrav
nici un semn de întrebare.

Fig. 20. Popa Ivan (atribuire)

publicate în Telegraful Român, despre care îns
-negru (fig. 20).
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9) 46 (fig. 22
mâinilor, -

oare 
- -

schematic.

Boarta.

Fig. 23. Popa Ivan (atribuire),
Ohaba Streiului

10) Ohaba Streiului47

46 -Gai, inv. nr. 172; 47x34,5x4 cm.

(fig. 23).
-brun, cu suprapuneri succesive 

de ocru- -

47 52,5x4 cm.
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marginale care-l a
Ivan, greu de stabilit, o 

-pereche a Maicii Domnului cu Pruncul.

Fig. 24-

11) (fig. 24).

-un ton deschis de ocru-verde, peste
- - -

cele ulterioare sunt realizate delicat, abia perceptibil, iar umbrele 
-
-

lor sunt trasate cu brun, iar conturul din 
Albul
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12) (fig. 25). Icoana Mântuitorului cu fondul verde are 
-brun, peste care s-au

aplicat gradat ocru-
fe

-
-
-

Mitropoliei din 
Sibiu
nu se potrivesc cu reperele oferite de celelalte piese studiate.

Pentru imaginea Sfântului Nicolae
de pe icoana de la Muzeul de Istorie din Blaj48 (4). Cu certitudine 

49 (1), 
50 (2) 51

Nesemn
.

52 (5) 53 (6)
54 (7) au fost atribuite Popii Ivan, lui Nistor revenindu-i, prin 

55

mai înainte opera zugravului Toader56

48 , p. 194.

(8).

49 ina Geanina Ionescu, op. cit., p. 19 

50 Datarea a fost (op. cit., p. 44), 1723 
de Marius Porumb (
(op. cit. b.
51 , p. 194, cu fig. la p. 271; Idem, Un 

, fig. 95.
52 , p. 194.
53 -1730; Ana Dumitran, 

, în Terra Sebus, 1/2009, p. 251, 257, fig. 4.
54 -Panait, op. cit., p. 
120; Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, 

, p. 149, 155, fig. 7.
55 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
229-230, 248, fig. 14.
56 M. Porumb, , p. 422-423.
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1) 57 (fig. 26). Pent
, -brun, peste care se 

succed straturile, ajungând la ocru-roz-

alungit, în zona urechilor, formându-se astfel o 
. Conturul pleoapei superioare este 

Fig. 26-28.

Blaj

2) 58

57

(fig. 29 -

Proplasma este ocru-verde, peste care s-au aplicat tonuri de 
ocru- -

al mâinii, este viguros trasat cu brun. Linia pleoapei superioare 
ple-

58 2838.
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sub ochi Nasul este redat din-
tr-un se central
acoperindu-l pe cel stâng.

3) Ocna Sibiului59 (fig. 30).
-verzui, 

Fig. 29-

59
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Fig. 31-

succesive de culoare, prin tonuri gradate -
,

albul ochilor este aplicat

4) Blaj (muzeu) (fig. 28)

-
- -

lumul, nu atât de accentuat ca la chipul Sfântului Nicolae de la 

insistat excesiv asupra trecerilor cromatice, dar care surprinde 
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Albul
din ochiul propriu-
din jurul ochilor sunt destul de evidente pentru a contribui la 

asul are 
lobul stâng mai mic, fiind acoperit de lobul central, supradimen-
sionat, cel

5) Certege (fig. 27). -verde 

zona 
urechil

zona de 
alb rii de

e axul central al 
nasului. Autorul icoanei este Popa Ivan.

6). (fig. 31). Proplasma, de culoare ocru-verde, are 

straturi î

-
i

7) (fig. 32). -un strat de 
ocru-verde într-un ton deschis, peste care se succed straturile de 
ocru-
din 

-
ntea 
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este cea a Soborului Arhanghelilor
-

cu chipul Mântuitorului. Un Sobor al Arhanghelilor ne-
Popa Ivan la Ocna 60. O 

-
atribuit- 61

Icoanele Arhanghelului Mihail nu au fost niciuna semnate. 
-

der62 63) (1) de Sus (jud. Alba, 
(2) 64

60 M. Porumb, , p. 194.

) (3)
(4) (5).

61 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
229, 245, fig. 10.
62 M. Porumb, , p. 422-423.
63 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
229, 248, fig. 13.
64 oana Cristache-Panait, op. cit., p. 
120; Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, 

, p. 149, 155, fig. 6.
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Fig. 33. Popa Ivan (atribuir

1) Prin caracteristicile sale, icoana de la este 

2) de Sus (fig. 34). Peste stratul de ba
cu ocru-brun, sunt aplicate straturi de ocru-

-

schematizate, redate 
prin treceri succesive de la închis la deschis.

3) (fig. 35
de ocru-
umbrite.Straturile succesive sunt redate cu ocru-

-o

echile sunt redate sim-
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4) (fig. 36). -verde, 
-

-
nierei Popii Ivan. Se distinge modul de aplicare a stratului de 

Sibiului.
5) (fig. 33).

verde- a nasului -

sunt executate cu ocru- -portocaliu, luminile sunt apli-

-

acestei icoane este irisul, redat într-
icoanele de la Ohaba Streiului, atribuite Popii Ivan.

Pentru Sfântul Gheorghe
65 66

65 M. Porumb, , p. 194.
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(fig. 37) -
-

-

cu o linie 

albul ochilor est
-

lobul stâng 
nu este vizi -
pra lobului central.

Fig. 37. Nistor 
(atribuire), Certege

Fig. 38. Nistor

66 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
233-234, 242, fig. 7.
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trei icoane-
descoperite la Sânpetru de 

care le-am atribuit lui Nistor67

Arhanghelul Mihail Sfântul 
Nicolae Maica 
Domnului cu Pruncul Iisus Pantocrator
o reprezentare a Pogorârii Sfântului Duh

- 68

Mai înainte de a încerca extragerea câtorva concluzii pe 

, prin 
.

Tema Localitatea Datare Paternitate Nistor Ivan

Maica 
Domnului cu 

Pruncul

1718 x
Certege (icoana 1720 x x

Certege atribuire x
1730 x

Blaj (muzeu) 1732 x
1733 x

Ohaba Streiului 1752 atribuire x
Boarta atribuire x
Dumbrava atribuire x

atribuire x
atribuire x
atribuire x
atribuire x

Iisus 
Pantocrator

1718 x
1720 x

Blaj (muzeu) 1732 x
1733 sem x

Ohaba Streiului 1752 atribuire x
Berghin atribuire x
Boarta atribuire x

67 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 
232, 250-252, fig. 17-19.
68 Inv. nr. 239; 37,5x29,4 cm.
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Certege atribuire x
atribuire x
atribuire x
atribuire x

Telegraful Român atribuire x
Arhanghelul 

Mihail
de Sus atribuire x

atribuire x
atribuire x
atribuire x

Soborul 
Arhanghelilor

Ocna Sibiului 1724 x

Sf. Nicolae 1718 x
1723 x

Ocna Sibiului 1724 x
Blaj (muzeu) 1732 x
Certege atribuire x

atribuire x
atribuire x

Sf. Gheorghe Certege atribuire x
atribuire x

Total 39 21 19

Prima
rezumativ are în vedere a Popii

din utilizarea

pe care îl 

unde se afla în luna martie, apoi spre Apuseni, unde îl întâlnim în 
-

st 
-lea, traversarea unor 

întinderi atât de mari, uzând de cele mai rudimentare mijloace de 
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transport, în care trebuiau înghesuite toate cele necesare traiului 
Dar totul 

fost localitatea care îl tocmise în prealabil pe zugrav, apoi cele 
-

-
de servicii ocazionale care tra-

versau satele strigându- ele pentru a atrage clientela?
-

-

prin sat a putut aduce, pentru înce

realizate de Nistor

desti
69 70 71, Cuvin72 73

69
Maica Domnului cu Pruncul -Gai, inv. 

nr. 334.

. Databile 
anterior desprinderii ucenicului de primii i i” pentru a-

-al treilea deceniu al veacului al XVIII-lea, 

unt 
cele do de

70
Sfântul Nicolae, inedit -Gai, inv. nr. 470.

71
Arhanghelul Mihail, inedit -Gai, inv. nr. 191.

72
Arhanghelul Mihail; vezi Horia Medeleanu, 

-
Gai, Arad, 1986, fig. 40.
73

Maica Domnului cu Pruncul Sfântul Nicolae; vezi ibidem, fig. 43-44.
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icoana 
intimitate74. Chipul

Pruncului, cu 
-

ilor
ni, iar 

vâr

meseriei.

***

Fig. 39-40. Nistor (atribuire), portretele ctitorilor de la Ocna Sibiului

Ca semnatari ai picturii murale, -
75, în 1724 (1)

76

74 , p. 180.

(3). Nesemnat, dar atribuit Popii Ivan, este 

75
Ibidem, p. 136, 194, 265; Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-

Florica Pop, op. cit., p. 253, fig. 20.
76 M. Porumb, , p. 194, 265, 325; Ana Dumitran, Elena-Daniela 
Cucui, Saveta-Florica Pop, op. cit., p. 234-235, 254, fig. 21.
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Arhangheli” din Ocna Sibiului77

78 (2).

Fig. 41. Popa Ivan (atribuire),
Sfântul Artemie, Ocna Sibiului

Fig. 42. Nistor (atribuire), Sfântul 
, Ocna Sibiului

1) Din fresca de la Geoagiu de Sus
tabloul votiv din pronaos
propune separarea caracteristicilor stilistice ale celor doi semnatari.

2) La Ocna Sibiului, penelul lui Nistor a fost identificat în 
Sfântul Mucenic Nistor) (fig. 43), cu aju-

-
79

3) La 
.

77 M. Porumb, , p. 194, 272.
78 Saveta-Florica Pop, 
Ocna Sibiului, în , vol. 

.
79

Ibidem,p. 101.
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exterior.
ini de Proorocul Aaron

Plângerii lui 
Iisus -
mi -1761, de 

.

Fig. 43. Nistor (atribuire), Sfântul Mucenic Nistor

Chipul proorocului Aaron (fig. 44) este, deci, punctul de 
plecare în conturarea manierei de lucru a zugravului Nistor. 

superior al ochilor este realizat printr-o linie care se ampli
-

du-
-
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de lungi ca liniile din jurul acestora. Nasul este realizat peste 
-o alter-

ulare 
marcate de contur.

Fig. 44. Nistor, Proorocul Aaron

-un pigment 
ocru-verzui, peste care au fost aplicate tonurile deschise pentru 

ma 

-
gereze volumul. 

-deschis.

Nistor. Ne gândim în primul rând la ,
reprez Coborârii la iad.
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dintre care cel reprezentându-
împ

-i lui 
iovici Zugraf, 1785,

- itatea 
80

-l acum din perspectiva întregii

un contur , ochii sunt prelungi, forma pleoapei superi-
oare ea aco-

pupila, în vreme ce 

, ident asupra, anume comple-
Apostolului Timothei,

a Evanghelistului Ioan Apostolilor Varnava 
Tit. Figurile acestora fac indubitabil parte din repertoriul de 
modele al familiei Ranite.

Fig. 45. Nistor, Sfântul Ioan Fig. 46. Popa Ivan, Sfântul Vasile
cel Mare

-i revine din punct 
de veder

80 M. Porumb, , p. 327; Idem, , p. 51.
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este dublat, iar cromatica închis- ochilor volum.
Cu ajutorul acestor detalii, propunem câteva atribuiri, restrân-

gând lista per -

i-au revenit astfel Proorocii Aaron (fig. 44) Iezechiel, Apostolii 
Andrei, Bartolomeu, Filip (fig. 59) Petru (fig. 57), i Ioan 

(fig. 45), Maica Domnului Eleusa (fig. 55) Ioan 
(fig. 58) Sfântul Nicolae din zona altarului (fig. 47),

Arhanghelul Gavriil (fig. 56) naje din scenele 
Plângerea lui Iisus Coborârea la iad (fig. 48).

Popa Ivan a realizat, de asemenea, o serie de personaje 
din pot atribui Proorocii Solomon, Zaharia
(fig. 50) Daniil (fig. 60), Arhanghelul Mihail
Arhanghelul Mihail (fig. 54), Apostolul Iacov
(fig. 49), Sf. Vasile cel Mare (fig. 46), Sfântul Nicolae pe tron (fig.
51), Maica Domnului pe tron (fig. 52) Sfânta Treime (fig. 53).
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Fig. 47. Nistor, Sfântul Nicolae
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Fig. 48. Nistor, detaliu din scena Coborârii la iad

Fig. 49. Popa Ivan, Apostolul Iacov, Fig. 50. Popa Ivan,
Proorocul Zaharia
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Fig. 51. Popa Ivan, Sfântul Nicolae pe tron

Fig. 52. Popa Ivan, Maica Domnului cu Pruncul
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Fig. 53. Popa Ivan, Sfânta Treime ari

Fig. 54. Popa Ivan, Arhanghelul Mihail
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Fig. 55. Nistor, Maica Domnului Eleusa

Fig. 56. Nistor, Arhanghelul Gavriil
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Fig. 57. Nistor, Apostolul Petru

Fig. 58. Nistor, 
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Fig. 59. Nistor, Apostolul Filip

Fig. 60. Popa Ivan, Proorocul Daniil
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Identificarea celei de-

ie de piese au 

pe care am privit-o, , strict din
perspectiva me
cele mai credibile în vederea unor atribuiri as

puse recent pe seama sa, a 

acum a fi ope
-

c A

se , deci, -
-

În 
a sa poate 

The P
-abstract-

The present thesis is dedicated to one of the most important 
Romanian painters from the first half of the 18th century, and by 
extension, to his close collaborator, Popa (the Priest) Ivan.

The paper analyses all the works attributed to the two painters, 
as well as those signed by them. The result is a new perspective on 
their work as painters of icons as shown in the table at page 64-65.

As for the mural paintings, the research has been eased by the 
discovery of Nistor’s signature on the phylactery of one of the 
characters painted inside the niches under the cornice of the church in 

inari.


