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Inventario D-1178

Clasificación Genérica Obxectos devocionais; Obxectos rituais e cerimoniais comúns;
Pintura

Objeto/Documento Icona

Tipología/Estado Doméstica

Autor/a Anónimo

Título San Xurxo

Conjunto Colección de iconas rusas

Materia/Soporte Soporte: Madeira Marrón
Elementos sustentados: Témpera [Cores: ocre, amarelo, branco,
vermello, azul, negro e verde]

Técnica Pintura a man alzada
Pintura á témpera

Dimensiones Icona: Profundidade = 2,50 cm; Altura = 32,10 cm; Anchura = 25,70
cm

Descripción É unha reprodución de boa calidade na que se representa a san
Xurxo sobre o cabalo branco atravesando a garganta do dragón que
está no chan. O escudo do santo ten perfil ondulado e dentro está
representado o sol con pétalos lobulados. A lanza do santo está
rematada nunha cruz e ten un bandeirola vermella como a súa capa.
Á esquerda, un palacio sobre unhas rochas e á dereita na esquina
superior, vese o brazo de Deus que sae de entre dous cuartos de
esfera concéntricos, como representación do mundo celestial. A
cabeza do cabalo é moi pequena. Na parte de arriba hai unha
inscrición. A escena está recadada por unha banda pintada en cor
ocre que imita a arca das iconas antigas.

A figura de san Xurxo é a imaxe ideal da superación do mal. Este
feito está entre outras fazañas e milagres que fixo durante seus sete
años de Paixón. Foi mártir, pero a imaxe máis popular e querida é
esta na que aparece como príncipe y cabaleiro cristián a lombos do
cabalo branco. Foi a cultura bizantina a que difundiu este tema.

Iconografia Icona: San Xurxo; Deus Pai

Inscripciones/Leyendas Cara anterior, parte superior, Pintado a man alzada
[Cor vermella]

Datación 1789[?]-1900[?]

Contexto Cultural/Estilo Idade Contemporánea

Lugar de Producción/Ceca Rusia (Europa Central e Oriental, Europa)

Uso/función Devocional

Descriptores Geográficos Rusia

Lugar de Procedencia Estonia



Lugar Específico/Yacimiento Tallin

Historia del Objeto <EXPOSICIÓNS>: A contemplación do invisible. Iconas rusas.
Colección Santos - Illueca; programa de exposicións temporais sede
Praterías, (do 13 xullo de 2016 ao 30 de decembro de 2016).

Clasificación Razonada As iconas son obxectos de veneración, moitas delas contan cunha
fama engadida porque se consideran milagreiras por se lles atribuír
curacións e outras accións beneficiosas. Algunhas constitúen o
obxecto principal de veneración de santuarios, meta de importantes
peregrinacións. Determinadas características do territorio e
circunstancias de tipo histórico marcarán as diferenzas da produción
rusa respecto dos precedentes bizantinos e doutras rexións baixo a
órbita ortodoxa.

Segundo as características que presenta, posiblemente poida formar
parte da tipoloxía de iconas domésticas. Estas estaban destinadas ao
lugar de oración familiar que todos os domicilios posuían e
acostuman a ser de tamaño reducido (entre 20 x 15 e 40 x 35 cm.).

Dentro da iconografía de san Xurxo podemos atopar dous tipos. Na
chamada "concisa", o santo aparece só co dragón, mentres que na
denominada "detallada" tamén aparece a princesa, os muros da
cidade de Lacia e a xente observando o milagre. Os exemplos máis
temperás do primeiro tipo aparecen en frescos dos séculos X e XI
dalgunhas igrexas da rexión de Capadocia, en Anatolia; os exemplos
máis antigos da "detallada" é posible que estean en Pavnisi, Xeorxia,
e serían de mediados do século XII. Hai tamén unha variante moi
curiosa onde o cabalo é de cor negra. Esta é típica dalgunhas iconas
dos séculos XIV ao XVI da zona de Novgorod e tamén aparece
nalgunhas do norte do país.

A difusión destas imaxes de san Xurxo por Occidente foi bastante
rápida (converteuse en patrón de moitos lugares, como Inglaterra) e
tamén polas terras de influencia ortodoxa, especialmente polo
Cáucaso e Rusia. De feito, a primeira imaxe do santo en Rusia data
de mediados do XII e está na igrexa de Staraya Ladoga, no óblast ou
rexión de Leningrado ao noroeste de Rusia.

Forma de Ingreso Depósito

Fecha de Ingreso 28/10/2013

Catalogación Cobas Macías, Cristina; Sánchez Ruiz, Silvia
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