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Localizată în spațiul sacru al monumentului de cult arta ecleziastică
medievală a fost dedicată bineînțeles, în primul rând, unei funcții spirituale,
cu o caracteristică didacticistă. Abia la sfârșitul secolului al XIX‑lea, dar mai cu
seamă în secolul XX a intrat în atenția cercetătorilor, dar și atunci a fost atins
mai ales aspectul artistic, istoric sau arheologic. În a doua jumătate a secolului al
XX-lea, cercetarea s‑a aplecat și asupra culturii materiale ilustrate aici, folosindu‑se în acest scop de imaginile suprapuse în straturi de culoare, adesea prea
precar conservate.
Recunoaștem astăzi că studiul acestui domeniu nu poate fi completă
doar din perspectiva cercetării arheologice sau a documentelor păstrate și ele
fragmentar.
Ne vom folosi deci în continuare de tot ceea ce avem la îndemână, mergând
la sursa acestor informații. Iar în acest caz arta vizuală ne vine în întâmpinare
cu numeroase imagini‑document. Le vom repertoria și descrie, încercând în
continuare să identificăm, în cazul de față, doar tipul de delimitare al spațiului
exterior: împrejmuiri, îngrădituri și deschideri (porți).
Dacă în spaţiul urban, aflat în plină dezvoltare economică şi, implicit,
arhitecturală, piatra şi cărămida au fost apreciate şi folosite la ridicarea locuinţelor sau a lăcaşurilor de cult, în mediul rural, lemnul a fost materialul de
construcţie cel mai utilizat, preferat de cei mai puțin potenți financiar. De la
clădiri şi dependinţe de utilitate publică sau privată până la spaţii de depozitare,
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ateliere de prelucrare a obiectelor, mori de măcinare a cerealelor sau împrejmuiri/îngrădiri ale terenurilor, lemnul a rămas materialul folosit cu prioritate,
asociat uneori cu piatra sau cărămida.
În urma extinderii treptate a pământului folosit în agricultură, materialul
lemnos a fost şi cel mai la îndemână element de construcţie. A fost prelucrat în
cele mai diverse forme, de la obiecte de veselă, unelte, mobilier până la construcţiile în care oamenii își petreceau traiul zilnic.
Spaţiul din afara locuinţei sau gospodăriei, dinamic, comun tuturor
membrilor colectivităţii, dedicat deplasării, interacţionării sau activităţilor
publice, opus prin definiţie spaţiului static, intim, al locuinţei, a fost separat
printr‑un obstacol, o protecţie care niciodată nu a fost imposibil de trecut, dar
care demarca cele două lumi: cea personală şi cea colectivă.
Împrejmuirea terenului cu un gard din material lemnos (nuiele împletite,
crengi, stuf, scândură tăiată), din piatră sau din cărămidă a apărut din nevoia
de siguranţă a comunităţii sau a individului. A fost ideea unei stavile în faţa
necunoscutului, a pericolului iminent. În incintă se putea pătrunde prin cadrul
porții sau peste „pârleaz” – „o scândură de circa 1 m lungime, fixată orizontal pe
doi pari la jumătatea gardului”1. Este cunoscută folosirea gardului împletit din
nuiele, formă de împrejmuire realizată din dispoziţia primarului Vienei în anul
14442. Desigur, câteva milenii anterior omul se folosise de aceleași mijloace
aflate la îndemână.
Îngrădirea unui spaţiu printr‑un obstacol desemna destul de clar, pentru
oricine, dreptul exclusiv de folosinţă al terenului respectiv. Dar mai simboliza
şi cele două laturi de desfăşurare a vieţii: cea intimă, de refugiu, personală,
familială şi cea exterioară, comunitară, publică. Locul de trecere obişnuit între
acestea două, întotdeauna s‑a realizat prin cadrul porţii. Încărcată cu multiple
semnificaţii, legislative, sociale, mistice, această „trecătoare” între cele două
lumi a fost recunoscută implicit de societate.
Este cunoscută folosirea acestor materiale și în cadrul sistemelor defensive. În
timpul acţiunilor comune întreprinse pe Dunăre împotriva turcilor în anul 1445,
cronica cavalerului Walerand de Wavrin amintește de desfacerea unui gard din
pari de lemn folosit ca sistem de apărare a unei fortificaţii turceşti3. Un asemenea
gard fortifica şi oraşul Nicopole, împrejmuire plasată în râu între parapeţii de
apărare4. Desigur, astfel de fortificaţii erau întâlnite la majoritatea sistemelor de
apărare, deoarece erau relativ uşor de realizat şi puneau o piedică temporară în
calea unui eventual inamic, acordând acele momente esențiale în cadrul apărării.
   Pavelescu 2014, 112.
  Fabini 1982, 30.
3
   Holban 1968, 95.
4
   Holban 1968, 113.
1
2

193

Împrejmuirea gospodăriei sau a unui teren realizată prin construcţia unui
gard din nuiele împletite sau a unui gard din scânduri de lemn, aşezate vertical
sau orizontal, este ilustrată și în pictura de panou a polipticelor medievale, în
scena Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor sau în pictura cu tema Naşterea
Domnului, mai rar fiind reprezentată în cazul picturii murale. Nu îi excludem
însă prezența în acest spațiu, dovadă fiind scene similare pictate în biserica ev.
din Mediaș sau de la Mălâncrav.
Să încercăm în cele ce urmează o succintă repertoriere a unor astfel de
imagini, conștienți fiind că exemplele sunt mult mai numeroase. Deoarece
imagini‑document găsim suficiente în arta medievală sud‑transilvăneană,
mai precis în pictura polipticelor și în pictura murală a bisericilor săsești din
Transilvania, ne vom limita de această dată cercetarea la acest spațiu geografic.
Cadrul istoric înspre care ne‑am direcționat cercetarea corespunde secolelor
XV–XVI, acolo unde am găsit cele mai convingătoare exemple.
Polipticul bisericii din Beia (jud. Braşov) datat în anul 1513, atribuit ipotetic
pictorului „Johannes Stoss” din Sighişoara, oferă o astfel de imagine. Pe voletul
din partea stângă sus, văzut din faţă, al ansamblului închis, este zugrăvită scena
Rugăciunea din grădina Ghetsimani. Hristos îngenunchiat în rugăciune este reprezentat în planul central, acoperind aproape jumătate din zona mediană a panoului.
În spatele său este ilustrat un gard din lemn, în poarta căruia, vizibil înghesuiţi,
sunt reprezentaţi câțiva soldaţi. Poarta înaltă, compusă din doi stâlpi masivi de
lemn, are prinse la partea superioară două contrafişe din bârnă care susţin acoperişul din şindrilă în două ape. Imaginea arhitecturii porții pare contemporană. În
mediul rural îndeosebi încă pot fi văzute asemenea construcții de utilitate privată.
Prin cadrul porţii, un grup de ostaşi înarmaţi cu lănci şi halebarde intră ghidaţi
de trădătorul Iuda care, cu mâna dreaptă, le arată poteca grădinii, în timp ce în
mâna stângă strânge cu satisfacţie la piept punga cu bani, preţul trădării. (Pl. 1.1)
Cu o iconografie asemănătoare a voleţilor, ansamblul închis al polipticul
din Cund (jud. Mureş), databil în primele două decenii ale secolului al XVI‑lea
şi dedicat Sf. Nicolae, atribuit ipotetic aceluiaşi pictor5, ilustrează şi el pe unul
din voleți tema Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor. Gardul care delimitează
spaţiul grădinii a fost ridicat pe un schelet de pari bătuţi în pământ, cuprinşi
într‑o împletitură de nuiele transpusă orizontal. Poarta este ilustrată la fel cu
cea de pe voletul polipticului din Beia, acoperişul din şindrilă este sprijinit pe
două contrafişe din bârnă de lemn. Parcă acelaşi grup de oşteni, îmbrăcaţi în
echipament militar și dotaţi cu halebarde, se grăbesc să intre prin deschiderea
porţii, având acelaşi personaj drept călăuză (Pl. 1.2) Analogii apropiate ale
acestui tip de construcție se găsesc în gravurile lui Israhel van Meckenem.
   Firea 2010, 125; Fabini 2012, 158.
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Reproducând aceeaşi iconografie, a cărei temă principală este Ciclul Patimilor,
ansamblul închis al polipticului din Dupuş (jud. Sibiu), databil în ultimul sfert al
secolului al XV‑lea6 și păstrat în nava nordică a Bisericii evanghelice din Mediaş,
înfăţişează pe panoul din stânga, sus, scena Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor.
În plan median, Hristos este reprezentat aşezat în rugăciune, înconjurat de
apostolii cuprinşi de somn. În spatele unei stânci, pictat în plan secund, se află
gardul din scânduri de lemn aşezate vertical, cu partea superioară terminată în
unghi ascuţit, prin a cărui poartă pătrunde Iuda, arătând cu o mână drumul
de urmat soldaţilor. Aceștia, îmbrăcaţi în echipament militar, dotaţi cu lănci,
steaguri şi halebarde, se pregătesc să intre în grădină prin poarta formată doar
din cei doi stâlpi de lemn, sculptaţi în unghi ascuţit la partea superioară. (Pl. 1.3)
Un gard asemănător, construit în aceeaşi tehnică, cu scândurile la partea
superioară în unghi ascuţit şi prinse între ele cu ajutorul unui lăţişor, este pictat
pe polipticul din Fişer (jud. Braşov). Datat printr‑o inscripţie în anul 15227,
polipticul dedicat Sf. Martin tratează şi el, pe panourile pictate ale ansamblului
închis, tema Patimilor, ale căror episoade se succed începând cu panoul din
partea de sus, stânga, văzut din faţă. În planul superior al câmpului pictat cu
tema Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, în spatele vegetaţiei bogate din
grădină, sunt redate gardul şi poarta formată din stâlpii înalţi, acoperită cu
şindrilă în două ape. În spatele porţii, un grup numeros de soldaţi înarmaţi
sunt conduşi de Iuda care, cu mâinile duse la ochi, încearcă să zărească grupul
apostolilor şi pe Iisus. Acoperişul porţii este realizat în două ape, sprijinit pe
contrafişe şi este redat identic cu porțile pictate pe panourile polipticelor din
Beia, Cund şi Hălchiu. (Pl. 1.4)
Databil în prima jumătate a secolului al XVI‑lea8, polipticul bisericii
evanghelice de la Hălchiu (jud. Braşov) este închinat Sfinţilor Apostoli.
Ansamblul închis redă, pe extradosul voleţilor, scene din Ciclul Patimilor,
începând cu Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor. În registrul superior al
panoului este reprezentată o împrejmuire ridicată pe parii bătuţi în pământ,
cuprinşi în împletitura de nuiele confecţionată orizontal. La mijlocul gardului
este vizibilă poarta construită din stâlpi de lemn, pe care se sprijină acoperişul
din şindrilă, susţinut de contrafişele din bârnă. (Pl. 1.5)
Un gard din scânduri de lemn prinse între ele cu ajutorul unor laţi, cu
partea superioară a fiecărei bucăţi în unghi ascuţit, este reprezentat pe predela
polipticului de la Jimbor (jud. Braşov)9. Piesa este databilă în al doilea deceniu
  Firea 2010, 131; Nagy-Sarkadi 2008, 179.
   Roth 1916, 87; Firea 2010, 157; Nagy-Sarkadi 2008, 223.
8
   Firea 2010, 166; Nagy-Sarkadi 2008, 169.
9
   Conform cercetătorului C. Firea această piesă nu își are încă stabilit cu precizie locul de
proveniență (Firea 2010, 192).
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al secolului al XVI‑lea10. În spatele personajelor participante la eveniment este
redat gardul şi poarta mare din lemn, elemente care delimitează spaţiul ordonat
al grădinii de peisajul salbatic pictat în fundal. (Pl. 1.6)
Pe panoul pictat cu tema Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, situat în
partea dreaptă, sus, văzut dinspre privitor, al aceluiași poliptic, în spatele lui
Iisus aflat în rugăciune, în fundalul scenei se zăreşte gardul din lemn şi poarta pe
care intră soldaţii Templului, conduşi de Iuda. Gardul este compus din scânduri
de lemn late, transpuse vertical, tăiate în unghi ascuţit la partea superioară şi
prinse între ele cu laţi din lemn. Poarta este formată din doi stâlpi groşi pe care
este montat acoperișul în două ape cu o învelitoare din şindrilă, susţinută la
margini de două contrafişe din lemn. (Pl. 2.1)
Polipticul Bisericii evanghelice din Mălâncrav (jud. Sibiu), databil în a doua
jumătate a secolului al XV‑lea11, înfăţişează în două panouri ale ansamblului
festiv (Naşterea Domnului şi Închinarea Magilor) reprezentarea gardului din
nuiele, ca parte componentă a staulului în care s‑a născut Hristos. Este ilustrat
şi aici acelaşi tip de gard din nuiele susţinut de pari bătuţi în pământ, imagine
desigur întâlnită de pictor în viaţa cotidiană atât a Transilvaniei, cât şi de pe
întreg teritoriul european. Modelul este posibil să fie preluat de autor și din
exemplele grafice care circulau în epocă, dar la fel de posibil este să fie preluat
din tipologia împrejmuirilor existente în acea perioadă, folosite până în zilele
noastre. (Pl. 2.2)
Ansamblul închis al polipticului din Mediaş (jud. Sibiu), databil în ultimele
decenii ale secolului al XV‑lea12, înfăţişează în cele opt panouri componente,
scene din Ciclul Patimilor, începând cu scena Prinderea lui Iisus. Şi aici este
reprezentat, în plan secund, gardul din nuiele ridicat pe un schelet de pari
bătuţi în pământ, dar şi o poartă din lemn, cu acoperişul din şindrilă, în două
ape, susţinut de două contrafişe uşor arcuite înspre interiorul grădinii, prinse
de stâlpii verticali. În partea superioară a panoului, în fundal, este reprezentat
oraşul medieval cu arhitectura gotică a caselor, cu pinion în trepte şi turnuri
zvelte, cu acoperişuri înalte împodobite cu fleuroane. Un tip identic de poartă
şi gard a fost realizat de către Israhel van Meckenem, modelul acestuia servind,
posibil, pictorului anonim al polipticului medieşan. (Pl. 2.3)
Retablul din Prejmer (jud. Braşov), databil la mijlocul secolului al XV‑lea13,
prezintă în iconografia sa, pe trei dintre voleţii părţii festive, imaginea gardului
din nuiele ridicat pe un schelet de pari bătuţi în pământ. Este ilustrat în fundalul
   Nagy-Sarkadi 2008, 156; Firea 2010, 190.
   Firea 2010, 210.
12
   Roth 1916, 37; Guy Marica 1970, 113; Fabini 1982, 29; Firea 2010, 224.
13
   Vătășianu 1959, 779; Kertesz 1991, 77; Richter 1992, 41; Firea 2010, 249; Nagy-Sarkadi
2008, 193.
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scenelor: Învierea lui Hristos (Pl. 2.4), Punerea în mormânt şi Mironosiţele la
mormânt.
Polipticul din Roadeş (jud. Braşov), databil în prima jumătate a secolului al
XVI‑lea14, aflat spre păstrare în Biserica Evanghelică Johanniskirche din Sibiu,
deţine şi el, pe ansamblul închis, un panou pictat cu tema Rugăciunea de pe
Muntele Măslinilor. Şi aici, în spatele Mântuitorului aflat în rugăciune, sunt
reprezentați soldaţii înarmaţi care pătrund în grădină printr‑o poartă înaltă
din lemn. În stânga şi în dreapta porţii acoperite, un gard din uluci prinşi în
pământ, separă spaţiul grădinii de ţinutul muntos înfăţişat în fundal. (Pl. 2.5)
Imaginea unui gard din scânduri de lemn prinse vertical și a unei porți cu
acoperiș în două ape, sprijinit pe contrafișe, este ilustrată pe panoul pictat cu
tema Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, parte componentă a polipticului de
la Sibiu, datat în prima jumătate a secolului al XVI‑lea. (Pl. 2.6)
Delimitarea spaţiului printr‑un gard din nuiele, ridicat pe un schelet de
pari bătuţi în pământ şi cuprinşi într‑o împletitură de nuiele transpusă orizontal
la partea superioară a parilor, poate fi identificat în pictura predelei polipticului de la Şmig (jud. Sibiu). Polipticul este databil în primul sfert a secolului
al XVI‑lea15. Spaţiul de trecere este marcat de o poartă din lemn cu acoperişul
din şindrilă, sprijinit pe două contrafişe. În spaţiul deschis al porţii, la care este
vizibilă şi uşa din scânduri de lemn, grupul apostolilor îl aşteaptă liniştiţi pe
Iisus care îşi ia la revedere de la Maria şi de la celelalte mironosiţe. (Pl. 3.1)
Pe altarul principal al Bisericii „din Deal” de la Sighişoara este amplasată
o predelă triptic, databilă în primele două decenii ale secolului XVI‑lea16,
provenită, probabil, de la biserica parohială din Şaeş. Pe cele trei panouri sunt
zugrăvite scene din Ciclul Patimilor: Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor,
Răstignirea şi Coborârea de pe cruce. În primul panou, Hristos este ilustrat
aşezat în rugăciune, înfățișat în zona mediană a imaginii. În fundalul unor
stânci este reprezentat gardul din scânduri de lemn aşezate vertical şi poarta
înaltă cu acoperiş din şindrilă prin care tocmai a intrat grupul numeros al
soldaţilor, înfăţişaţi în culori închise, în puternic contrast cu veşmântul alb al
Mântuitorului. (Pl. 3.2)
Pe o predelă atribuită pictorului Vincentius, databilă în primele decenii ale
secolului al XVI‑lea17 și aflată spre păstrare în Muzeul Naţional Brukenthal din
   Firea 2010, 266.
   Roth 1916, 71; Vătășianu 1959, 789; Firea 2010, 367. Mulțumesc pe această cale MNAR
pentru fotografiile puse cu amabilitate la dispoziție.
16
   Roth 1916, 110; Richter 1992, 248; Vătășianu 1959, 791, 797; Firea 2010, 356; Nagy-Sarkadi
2008, 239.
17
   Roth 1916, 153; Vătășianu 1959, 798; Kertesz 1991, 76; Firea 2010, 333; Nagy-Sarkadi 2008,
207.
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Sibiu, în spatele îngerului de lângă Iisus este ilustrată o grădină în care este săpat
un mormânt. Predela, cu tema Iisus Înviat se arată Mariei, redă în fundal, lângă
zidul mormântului, pe Iisus cel Înviat propovăduind mironosiţelor. Grădina
este înconjurată de un gard din nuiele împletite, ridicat pe ţăruşii înfipţi în
pământ. (Pl. 3.3)
Biserica evanghelică „Sf. Margareta” din Mediaş păstrează încă o parte
din pictura murală, parţial acoperită de modificările arhitecturale pe care le‑a
suferit monumentul în prima parte a secolului al XV‑lea18. O inscripţie, pe un
chenar dintre registre, datează pictura în anul 142019. Pe suprafaţa peretelui
nordic al navei centrale, în scena Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, parte a
Ciclului Patimilor ilustrat aici, se poate identifica imaginea unui gard. În spatele
lui Hristos, îngenuncheat în rugăciune, este zugrăvit gardul din nuiele împletite,
ridicat pe un schelet de pari bătuţi în pământ. Lăsat de restauratorul picturii
într‑o culoare deschisă, lipsit de detalii, gardul se află în contrast puternic
cu fundalul albastru al cerului şi cu veşmintele colorate ale participanţilor la
eveniment. (Pl. 3.4) Același tip de gard împletit este ilustat de pictor în scena
Naşterea Domnului realizată în fresca corului bisericii din Mălâncrav (jud.
Sibiu).
În fresca Bisericii evanghelice „din Deal” de la Sighişoara (jud. Mureş),
pictură realizată în mai multe etape de meşteri activi în orașul de pe Târnava
Mare, este vizibil un gard și o poartă din bârne de lemn deasupra cu un acoperiș
în două ape cu învelitoare ceramică. În fața porții este redat un sfânt (Francisc?)
îngenuncheat în fața lui Iisus20. Pictura se păstrează astăzi într‑o stare avansată
de degradare. (Pl. 3.5)

Concluzii
Acest tip de garduri din nuiele împletite sau din scânduri transpuse
vertical sau orizontal a fost utilizat curent în lumea urbană, dar mai ales în cea
rurală, până în perioada actuală. Nu cred că mai este necesar să amintim că
tipul de poartă compus din stâlpi verticali cu un acoperiș în două ape, sprijinit
de contrafișe, este utilizat curent și astăzi așa cum a fost utilizat de‑a lungul
ultimului mileniu.
Din gravurile folosite ca model de către pictorii care au activat în
Transilvania, constatăm că se încadrează aceleiași tipologii uzuale folosite și în
lumea occidentală. Structura sa constructivă şi‑a găsit utilitatea nu numai în
ridicarea gardurilor sau a fortificațiilor militare; a fost utilizată și la construcţia
   Avram 2006, 22.
  Drăguț 1976, 22.
20
   Jenei 2013, 60.
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coşerelor, magaziilor, adăposturilor pentru animale, la căptuşirea pereţilor
gropilor de alimente, aşa cum a fost, spre exemplu, identificat acum aproximativ un deceniu, la cele 23 de gropi de provizii, descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în Piaţa Mare din Sibiu21.
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LIMITING OF THE EXTERNAL SPACE IN THE MEDIEVAL PICTURE
IN SOUTHERN TRANSYLVANIA (15TH–16TH CENTURIES)
Abstract
Fencing in the ground with a yard of wood, stone or brick resulted from the community or the individual person’s need of security. It was generated by the idea of an obstacle
in front of the unknown, of the imminent danger. The materials used today or in during the
medieval age might be identified not only through archaeological investigations, but also
in the medieval churches reference‑images of the mural or panel picture. The present study
focuses on the 15th–16th centuries in the southern Transylvania.
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Pl. 1. 1.1 Panou pictat, polipticul din Beia, jud. Braşov, (detaliu). / Painted panel, the
polyptych at Beia, Braşov County – detail; 1.2 Panou pictat, polipticul din Cund, jud. Mureş,
(detaliu) / Painted panel, the polyptych at Cund, Mureş County – detail; 1.3 Panou pictat,
polipticul din Dupuş, jud. Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the polyptych at Dupuş, Sibiu
County – detail; 1.4 Panou pictat, polipticul din Fişer, jud. Braşov, (detaliu) / Painted panel,
the polyptych at Fişer, Braşov County – detail; 1.5 Panou pictat, polipticul din Hălchiu, jud.
Braşov, (detaliu) / Painted panel, the polyptych at Hălchiu, Braşov County – detail; 1.6 Panou
pictat, predela polipticului din Jimbor, jud. Braşov, (detaliu) / Painted panel, the polyptych
predella at Jimbor, Braşov County – detail.
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Pl. 2. 2.1 Panou pictat, polipticul din Jimbor, jud. Braşov, (detaliu) / Painted panel, the
polyptych at Jimbor, Braşov County – detail; 2.2 Panou pictat, polipticul din Mălâncrav, jud.
Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the polyptych at Mălâncrav, Sibiu County – detail; 2.3 Panou
pictat, polipticul din Mediaş, jud. Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the polyptych in Mediaş,
Sibiu County – detail; 2.4 Panou pictat, retablul din Prejmer, jud. Braşov, (detaliu) / Painted
panel, the reredos at Prejmer, Braşov County – detail; 2.5 Panou pictat, polipticul din Roadeş,
jud. Braşov, (detaliu)/ Painted panel, the polyptych at Roadeş, Braşov County – detail; 2.6
Panou pictat, polipticul din Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the polyptych in Sibiu, – detail;
3.1 Panou pictat, polipticul din Şmig, jud. Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the polyptych at
Şmig, Sibiu County – detail; 3.2 Panou pictat, polipticul din Sighişoara, jud. Mureş, (detaliu)
/ Painted panel, the polyptych in Sighişoara, Mureş County – detail.
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Pl. 3. 3.3 Panou pictat, predela din Sibiu, (detaliu) / Painted panel, the reredos in Sibiu –
detail; 3.4 Pictură murală, biserica din Mediaş, jud. Sibiu, (detaliu) / Mural painting, Church
in Mediaş, Sibiu County – detail; 3.5 Pictură murală, biserica din Sighişoara, jud. Mureş,
(detaliu) / Mural painting, Church in Sighişoara, Mureş County – detail.

