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Abstract: Tell-settlement of Vidra was located on the left bank of the Sabar stream and it was discovered
by D.V. Rosetti in 1929 with the occasion of a fieldwork investigation. It was intermittently excavated between
1931-1958. The settlement had several levels of habitation belonging to the Boian and Gumelnița cultures. In this
paper are presented the figurines and personal adornments discovered in the site and which are preserved in
collections of the Bucharest Municipality Museum. According to the information provided by D.V. Rosetti, these
pieces come exclusively from Gumelnița levels. 85 pieces were analyzed of which 24 made of bone, 2 made of teeth
and 59 made of bivalve shell. These are finished pieces, exceptionally preserved and which gives us information
about the spiritual and aesthetic life of the Vidra community.
Rezumat: Tell-ul de la Vidra era situat pe malul stâng al pârâului Sabar și a fost descoperit de D.V.
Rosetti, în anul 1929, cu ocazia unei cercetări de teren. A fost săpat, cu intermitențe, în intervalul 1931-1958.
Așezarea avea mai multe niveluri de locuire aparținând culturilor Boian și Gumelnița. În acest studiu sunt
prezentate figurinele și obiectele de podoabă descoperite în tell și care sunt conservate în colecțiile Muzeului
Municipiului București. Conform informațiilor oferite de D.V. Rosetti, aceste piese provin exclusiv din nivelurile
Gumelnița. Au fost analizate 85 de piese, dintre care 24 confecționate din os, 2 din dinte și 59 din cochilie de
bivalvă. Este vorba despre piese finite, excepțional conservate și care ne oferă informații legate mai ales de viața
spirituală și estetică a comunității de la Vidra.
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