
Fonduri memoriale întregite: 
A A l ” i V l i Di ”„Ana Aslan” și „Valeriu Dinu”

„Sa îmbătrânim frumos şi demn!” 
Ana ASLANAna ASLAN



Pi diPiese din 
fondul memorialfondul memorial 

Ana Aslan
(1 i i 1897 B ăil(1 ianuarie 1897, Brăila -

20 mai 1988, București)ș )

„Să îmbătrânim 
frumos şi demn”frumos şi demn  

Ana Aslan



Carte de vizită



Piese intrate în 1994 prin 
transfer de la Muzeul detransfer de la Muzeul de 

Istorie Bucureştiş



CĂNI

• cositor turnat• cositor, turnat, 
cizelat, poanson 
de meşter
atelier european• atelier european, 
sec. XIX



Cană şi ceainic pentru lapteCană şi ceainic pentru lapte

• porţelan
• atelier francez sec. 

XIX



Garnitură de salon

• atelier vienez, sec. XIX
• lemn cu intarsii de sidef, metal auriu, mătaselemn cu intarsii de sidef, metal auriu, mătase



Piese din garnitura de salon



Portretul domnişoarei Aslan

detaliu: plăcuţă de bronz cu
inscripţia:
D Theodorides/

• ulei/pânză
• datare: deceniul întâi al sec. al 

D. Theodorides/
Portrait de Mselle Aslan

XX-lea
• ramă de lemn tapiţată cu catifea



Piese intrate în patrimoniulp
Secţiei „Memoriale” în mai 2015,

prin transfer de la Fundaţia Ana Aslan”prin transfer de la Fundaţia „Ana Aslan ,
Bucureşti



Vas decorativ. Tipsie

• atelier italian, Tirolul de Sud
(Provincia autonomă Bolzano
• 1918 1922• 1918 – 1922
• inscripţii cu caracter publicitar: 
- pe faţă, central: Radio 
Rosengarten/ BOLZANO/ITALY

t î t d i j- pe spate, în partea de sus şi jos a 
siglei atelierului: FURSTEN ZINN / 
REIN ZINN
• staniu pur

d ţi b tă î t i t• decoraţie bogată, într-un registru 
desfăşurat pe marginea 
superioară; steme ale comunelor 
provinciei Bolzano, deasupra 
cărora este înscris numelecărora este înscris numele 
comunei; intercalate elemente de 
arhitectură şi elemente vegetale



Piese de uz din cositor
*realizate în ateliere italieneşti; ş ;
* marcate;    
* inscripţionate: PELTRO
* ¼ sec. XX- ¾  sec XX



Tava
*aramă; mânere din bronz

Suport pahare
*metal comunaramă; mânere din bronz

*atelier occidental, ½ sec XX
metal comun 

*atelier occidental, ½ sec XX

Coşuleţ
*cositor;*cositor; 

*atelier occidental, ½ sec XX



Bombonieră
• atelier german, Bavaria:
Ph. Rosenthal & Co.
•1919-1935
• porţelan
• marca atelierului pe fundul 
vasului, cu pastă verde: doi 
trandafiri aşezaţi în cruce; întrandafiri aşezaţi în cruce; în 
partea superioară, coroană; 
inscripţia: Rosenthal / Bavaria/ E
• decoraţie delicată realizată prin 
t h i d ltehnica underglaze;
-pe capac: un păun pe o ramură 
de copac; marginea capacului este 
dublu marcată de o bandă liniară 
aurie, urmată de un decor realizat 
din bobiţe; 
-- pe peraţi, în exterior, delicate 
desene vegetale.desene vegetale.



Platou decorativ
•atelier german, Bavaria: Ph. Rosenthal & 
Co

Ceaşcă de cafea
• atelier german, Bavaria: Co

• 1936
• porţelan • decor cu fructe şi fluture
• marginea octogonală, marcată de dungă 
aurie

g ,
Ph. Rosenthal & Co.

•1919-1935
• porţelan • decor floral (roze)

aurie



Set de cafea
tête à têtetête-à-tête

• atelier german: marca în• atelier german: marca în 
albastru underglaze: C C/ 
TRILLING / 
PORZELLANFABRIK;
coroana în bruncoroana în brun
• cca.1920
• decor floral (roze), margini 
marcate cu auriu, la fel gura de 
scurgere a cafetierei; lipsăscurgere a cafetierei; lipsă 
capacul



Platou decorativ

•porţelan englezesc
•marca: W.A.A. & Coa ca & Co
• producător: William 
Alsager Adderley (& Co) 
• locaţie: SEVERNlocaţie: SEVERN
• 1876-1905 
• decor bogat, floral, 
policrompolicrom



Cană

* maiolică hand made 
* t li it li* atelier italian : 
B.A.M.A. 
ACQUAPENDENTE / 
(VT) ITALY(VT) ITALY
*locatia: Viterbo
*pictat manual, pe fond 
alb cu pastă neagrăalb cu pastă neagră
*funcţie publicitară: pe 
baza, inscripţia: “ROMA 
RISTORANTERISTORANTE 
SABATINI S. MARIA IN 
TRASTEVERE 18 TEL: 

”...



FARFURIE

Funcţie publicitară:Funcţie publicitară: 
Ristorante Lido
Inscripţionată data :
16-17 Dic. 8216 17 Dic. 82 

Pe spate, aplicată 
deasupra mărcii fabricii de p
porţelan, sigla cu inscripţia: 
PASQUINUCCIO 
PASQUINUCCI/ VIA  
MANZONI 30/MANZONI 30/ 
PONTEDERA/ ITALY



„Rosenkavalier”„

•porțelan, alb, negru, argintiu 
și aurit pictat manual (metoda 
underglaze); 
•baza rotundă cu margine 
aurită;
* lb t i* marca cu albastru şi roşu: 
inscripţia: Augarten/ Wien/ 
Austria;
*cca 1960 modelul nr 1500cca. 1960, modelul nr. 1500, 
autor prof. Albin Dobrich 1924



Desen pe papirus: 
Ol (Ul i )Olpe (Ulcior)

Inscripţii:
OLPE CORINZIAOLPE CORINZIA 
SIRACUSA
PAPIRI ORIGINALE 
Semnat; ss. indescifrabilSemnat; ss. indescifrabil

Olpe (ulcior în formă de
pară cu o buza mare p
trompetă), stil de 
tranziție, este decorat 
cu frize suprapuse 

i t l t t iorientale: pantere, tauri, 
căprioare, stârci, sfincși, 
cu rozete realizate din 
punctepuncte.



Tavă (de servit)

*  faianţă, lemn, bronz
*  decor policrom, scenă de gen
* t li id t l ½ XX*  atelier occidental, ½ sec. XX



FARFURIE  DECORATIVĂ

• Farfurie decorativă din lemn; decor din sidef; provenienţă: Maroc• Farfurie decorativă din lemn; decor din sidef; provenienţă: Maroc
• 2/2 sec. XX



Casetă

*lemn de  trandafir *inserţii sidef *provenienţă: India
* 2/2 sec. XX



Vas pentru 
anafură

* argint turnat si cizelat
• cu capac pe o balama, 
model ambutisat fără
lipituri, 
• folosit pentru depozitat 
anafura
* design realizat sub 
forma unei cochilii de 
scoică - „Scoica 
Sfantului Iacob”



Fotografii de familie: mama, Sofia şi sora, Angela

Atelier ZEITHEIM, Focşani, Piatra
cca. 1880



CUTIE DE PĂLĂRII POŞETE

Magazin Sergio Angeletti”

GEANTA DE 

Magazin „Sergio Angeletti ,   
Milano

COSMETICE

PIELE REPTIL /  FORRO COCHINO
ARIES HECHO EN MEXICO



Perie de haine
* lemn pictat manual; 
* ½ sec. XX



Rochie şi 
pantofi 
Au aparţinut 
Anei Aslan



PORTRET
ANA ASLAN

* acuarelă / carton acuarelă / carton
• autor: Dimitrie Berea
(1908-1975)

semnat şi datat• semnat şi datat 
dreapta jos cu roşu: 
Berea /1957



Piese din fondul memorialPiese din fondul memorial 
„ aleriu Dinu”

(4.08.1905 Cioara Doiceşti, jud. Brăila
- 2.04.1997 București)

inginer, jurist, economist, ecologist, publicist, profesor



Imagine din expoziţia permanentă „Valeriu Dinu”
* călimară masivă din bronz; atelier austriac, ½ sec.XX

*Stielers Hand-Atlas, Justus Perthes, Gotha, 1933/1935; 254 de hărţi (color)



Radio marca „Blaupunkt”, cca. 1940



Diploma de doctor în economie; Universitatea din Munchen, 1932
Brevet, ordinul „Odrodzenia Polski”, în grad de cavaler,1936 , „ , g ,
Diploma de doctor în  filosofie; Universitatea din Giessen, 1933



Brevet, medalia „Meritul Comercial şi Industrial”, clasa I, 1935
Brevet, ordinul „Coroana României” în grad de cavaler, 1934

B t di l St R P R ” 1964Brevet, ordinul „Steaua R. P. R.”, 1964



Vitrină cu obiecte personale, documente, cărţi

obiecte personale: pipe, brichetă de argint, pungă pentru tutun (din piele)
joc de şah
piese de artizanat, ateliere bavareze, 2/2 sec. XX
carnet de student paşaport livret militarcarnet de student,  paşaport, livret militar
cărţi semnate Valeriu Dinu şi cărţi din biblioteca personală


