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oglinzi
veneþiene

ANTICHITÃÞI

oglinzi. Începând cu secolul XVII, acestea ºi implicit ramele în
care erau expuse, capãtã un rol din ce în ce mai important în
decorarea spaþiilor interioare. Primele rame erau fãcute din
fildeº, argint, abanos, carapace de broascã þestoasã sau erau
împodobite cu incrustaþii din lemn de nuc, mãslin sau salcâm
galben. Odatã cu trecerea timpului apar tot mai multe modele
florale ºi ornamente de inspiraþie clasicã. Francezii încep sã facã
oglinzi înconjurate de rame suflate cu aur, în stil neoclasic, uneori cu sfeºnice.Douã astfel de exemplare, rarisime acum, confecþionate din bronz ºi cristal ºi datând din acea perioadã, pot fi
gãsite la Maria’s Antique, situat la etajul Galeriei de Artã ºi
Antichitãþi Hanul cu Tei . Tot aici puteþi descoperi o oglindã
dintr-un cristal bizonat gros, cu o ramã din secolul XVIII de o
remarcabilã fineþe ºi distincþie, fãcutã din lemn cu stuc ºi
proaspãt restauratã. Încorporatã într-un bufet, oglinda cu ramã
în stil baroc, realizatã în 1920 din lemn de nuc iniþial aurit, dominã micul butic cu antichitãþi . Tot din aceeaºi perioadã
dateazã ºi oglinda rotundã, de dimensiuni mai reduse, model
Psyche, confecþionatã din bronz . Lângã aceasta, parcã vrând sã
o concureze, se aflã o oglindã ovalã, dintr-un cristal foarte gros,
încadratã de o ramã din metal argintat, veche de 120 de ani. O
altã piesã specialã pe care o puteþi gãsi în acest loc este mica
oglindã de mânã, montatã într-un suport din argint, pe suprafaþa
cãruia se aflã sculptat un model de o frumuseþe rarã . La Galeria
Novecento, veþi descoperi încã o oglindã de la 1900, din cristal
bizonat ºi conturatã de o ramã din lemn cu foitã de aur.
Sub aspecte foarte variate, oglinda apare aproape în toate credinþele ºi superstiþiile lumii, fiind denumitã chiar „simbolul simbolismului”. Ea poate reprezenta reciprocitatea conºtiinþelor,
sufletul, armonia, iluzia sau chiar poarta cãtre alte spaþii.
Perceputã astfel, oglinda poate fi vazutã ca un magnet de
poveºti ºi trãiri, cãci ea “memoreazã” de-a lungul veacurilor
toate oglindirile sale.
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