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Abstract: The article deals with a new approach, from the artistic perspective, of a marble 
piece with the representation of Venus Pudica, who comes from Bumbeşti-Jiu „Gară”. It is an 
openwork altorelief (with the crude dorsal) which illustrate a unique scene in Roman Dacia: 
Venus Pudica framed by a typical small Eros and a little Thanatos with wings attached, who 
stays in his normal position, with legs crossed and leaning into a stick or the upside down 
facla. 

The composition is a mediocre one, the features of the characters are just adumbrated, 
placing emphasis on the goddess. Unfortunately, there is kept only the bottom of the relief 
from the waist down, however, there is visible the anatomic disproportion especially on the left 
hand with which covers area genital and feet compared with the rest of her body. 

 
 
 Din colecţiile Muzeului Judeţean Alexandru Ştefulescu din Târgu Jiu face 
parte un relief cu reprezentarea Venerei1 (fig. 1). Piesa a fost amintită de către 
Dumitru Tudor2 şi, mai recent, de Vasile Marinoiu, care a inclus-o într-un catalog al 
descoperirilor de epocă romană de la Bumbeşti-Jiu „Gară”3. Prin intermediul acestei 
note dorim să analizăm piesa şi din perspectivă artistică, nu doar ca simplu obiect de 
cult cum a fost tratat până acum. 
 Artefactul este un relief din marmură albă, cu dimensiunile maxime 18,8 × 20 
× 4 cm4, reprezentând-o pe zeiţa Venus însoţită de un amoraş şi un Thanatos. Starea 
de conservare este bună. Din piesa fragmentară se mai păstrează jumătatea de la 
brâu în jos a zeiţei, Thanatos întreg, corpul integral al amoraşului şi soclul pe care 
stau cele trei personaje. Prezintă urmele acţiunilor mecanice în zona genunchiului 
drept al zeiţei şi a palmei stângi (singura care se mai păstrează), la nivelul aripii 
vizibile a lui Thanatos şi în partea stângă a soclului. Plinta este zgâriată (urme 
recente) iar pe partea dorsală a piesei sunt depuneri de calcar. Condiţiile descoperirii 
nu sunt clare, singura informaţie concretă este că vine de la Bumbeşti - Jiu ˝Gară˝. 

                                                 
* Muzeograf, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 
1 Mulţumim şi pe această cale d-lui dr. Dumitru Hortopan care mi-a facilitat accesul la piesă pentru 
studiu şi colegului dr. Radu Ota pentru idei şi sugestii. 
2 TUDOR 1978, p. 393. 
3 MARINOIU 2004, p. 132 şi 246, pl. XCI. 
4 H × L × l cm inclusiv soclul. 




