
Întroducere ºi Rezumat

La cea de a patra conferinþã ºi curs de perfecþionare a res-
tauratorilor maghiari din Transilvania, alãturi de proble-
mele legate de obiecte meºteºugãreºti, vestigii etnografi-
ce ºi arheologice, au fost dezbãtute ºi chestiuni ce privesc
restaurarea operelor de artã. Pe lângã expunerea profe-
sorul Institutului de Formare a Restauratorilor din cad-
rul Universitãþii Ungare de Arte, ce a vizat mãsura în
care putem recurge la metoda complectãrii în cazul pictu-
rilor, procesul reconstrucþiei, tehnicile de restaurare; am
urmãrit ºi materialul prezentat de László Vinczeffy, res-
turator la Muzeul Naþional Secuiesc din Sfântu-Gheorg-
he, prin care ºi-a prezentat lucrãrile de restaurare din pe-
rioada 2000–2003. Cele peste 20 de tablouri restaurate
de domnia sa au fost expuse în cadrul Muzeului Haáz
Rezsõ din Odorheiu-Secuiesc.

Cu ocazia excursiei de studii am parcurs de aceastã
datã traseul Sighiºoara, Mediaº, Sebeº, Alba Iulia, Rime-
tea, Turda, Huedin, Izvorul Criºului, Mãnãstireni, Vãle-
ni ºi Viºtea.

Studenþii de la specialitatea de restaurare a mobilieru-
lui, din cadrul Universitãþii Ungare de Arte, îºi efectuea-
zã practica în cadrul unor muzee transilvãnene începând
din 1995, ei au efectuat conservarea unei pãrþi a sculpturi-
lor de lemn pãstrate în cadrul muzeului din Miercurea
Ciuc, respectiv lãzile de breaslã ºi marea parte a mobilie-

rului de facturã popularã, ce poate fi vãzut în cadrul expo-
ziþiei de etnografie a muzeului din Odorheiu-Secuiesc.

În cadrul conferinþei a fost prezentatã ºi o dare de sea-
mã privind programul internaþional, organizat de Univer-
sitatea Ungarã de Arte Plastice, realizat cu participarea
studenþilor din Ungaria, precum ºi a celor de la universi-
tãþile de la EVTEK din Vantaa (Finlanda), Universität
Für Angewandte Wissenschaft und Kunst din Hildeshe-
im (Germania), Universitatea Lucian Blaga de la Sibiu,
program ce viza „Restaurarea mobilierului pictat sãsesc
din Ardeal”. Dupã cursurile teoretice þinute la Budapes-
ta, practica de restaurare din cadrul acestui program s-a
efectuat la Muzeul Astra din Sibiu. Acþiunea de restaura-
re a lãzilor pãstrate la biserica din Brãdeni a fost demara-
tã tot la propunerea profesorilor din cadrul Universitãþii
Ungare de Arte. Realizarea acestui program, planificat
pentru mai mulþi ani, a început în vara anului 2003, prin
conlucrarea catedrelor de resort de la universitãþile din
Budapesta ºi din Hildesheim, beneficiind de sprijinul fi-
nanciar al celor douã state. Lãzile restaurate în timpul
practicii de douã sãptãmâni a studenþilor de la cele douã
universitãþi, se pãstreazã la biserica evanghelicã din
dealul cetãþii Sighiºoara. Cu ocazia ambelor programe
am efectuat ºi cãlãtorii de studii, care au vizat
cunoaºterea istoriei Transilvaniei ºi a zestrei culturale
a acesteia.

Katalin GÖRBE
Procedeele de complectare aplicate la restaurarea
picturilor

Articolul investigheazã bazele principiale ale acelor
metode specifice de complectare, la care recurg restaura-
torii de tablouri.

Obiectul de artã este un ansamblu compus: reprezin-
tã o valoare artisticã, fiind totodatã ºi un vestigiu al trecu-
tului istoric. Abordarea diferenþiatã a problemei puse în
discuþie derivã tocmai din acest dublu caracter.

Acceptabilã poate fi doar o restaurare autenticã, dar
compromisul fiind inevitabil, execuþia e adesea pusã sub
semnul întrebãrii. Critica e oricum binevenitã, dar cum
carenþele de execuþie pot interveni oricând ºi oriunde, nu
ar fi indicat sã respingem metoda coplectãrii din capul
locului.

Starea iniþialã a operei de artã nu poate fi refãcutã
complect, dar restauratorul poate sã tindã cãtre impresia
artisticã oferitã de obiectul de odinioarã.

Scopul comlectãrii este punerea în evidenþã a fragen-
telor originale, accentuând prin aceasta calitãþile artisti-
ce ale operei.

Restauratorul poartã o rãspundere enormã, cãci comp-
lectarea devine parte integrantã a operei, în consecinþã
aceastã muncã poate fi încredinþatã doar unui specialist în-
zestrat cu o pregãtire ºi o inspiraþie corespunzãtoare.

Autoarea enumerã diferiþii factori ce influenþeazã
procesul de complectare: stilul de epocã, starea obiectu-
lui, relaþia acestuia cu cel ce îl va recepþiona, valoarea sa
culticã. Un rol aparte poate cãpãta valoarea obiectului
ca antichitate, ori caracterul sãu iluzionistic.

Pentru a pãstra valoarea istoricã a obiectului, proce-
sul de restaurare trebuie sã fie unul reversibil, iar opera
de artã recogniscibilã. Pentru aceasta putem apela la dife-
ritele metode oferite de ºtiinþele naturii.

Exemplele ce ilustreazã complexitatea multilateralã
a procedeelor de complectare provin din arhiva docu-
mentarã a Institutului de Formare a Restauratorilor din
cadrul Universitãþii Ungare de Arte.
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Autoarea face referire ºi la diferenþele conceptuale
dintre categoria retuºului ºi a reconstrucþiei, care în prin-
cipiu sunt metode bine diferenþiate, dar în practicã se înt-
rerpãtrund.

Metoda complectãrii ºi-a creat în timp feluritele pro-
cedee practice (integrant, diferenþial, neutralizant), auto-
area încercã sã ne îndrume cu ajutorul ilustraþiilor în cu-
noaºterea corectã a acestora.

În încheiere, ca o ilustrare sinteticã a celor expuse, au-
toarea ne introduce în dilemele cãutãrilor ºi a soluþiilor
alese în cazul unei execuþii proprii, anume complectarea
tabloului „Adorarea magilor”, de pe altarul principal al
bisericii de la Liptószentmárton.

În consecinþã se poate afirma: în procesul de restaura-
re al picturilor investigaþia istoricã nu poate suplini pier-
derea calitãþilor artistice.

Modalitãþile ºi mãsura operaþiunii de complectare se
stabilesc în funcþie de specificul obiectului, dar opera tre-
buie examinatã ºi tratatã în întreaga ei complexitate.

Katalin Görbe
Conferenþiar
Universitatea Ungarã de Arte Plastice

Judit B. PERJÉS – Petronella KOVÁCS
Restaurarea lãzilor transilvãnene ornate din lemn cu
înveliº de piele

În cursul anilor trecuþi autorii au restaurat douã lãzi
de lemn, ambele cu înveliº de piele ºi cu aplicaþii de ara-
mã, respectiv de fier. Pe lângã sarcinile legate direct de
procesul de restaurrare, autorii au investigat ºi tehnicile
de confecþionare, locul de provenienþã, date privind
foºtii proprietari ai lãzilor în cauzã. Au colecþionat ºi or-
donat datele referitoare la lãzile similare aflate în muzee-
le din Ungaria, respectiv au publicat descrierea altor
douã lãzi transilvãnene, aflate în proprietate privatã, res-
pectiv ecleziasticã. Lãzile examinate provin toate din
Transilvania, majoritatea lor de pe teritorii unde popula-
þia armeanã s-a stabilit în numãr mare în secolele
XVII-XVIII. Este o întrebare încã deschisã, dacã propri-
etarii acestor lãzi au fost oameni ce au cãlãtorit mult,
eventual negustori armeni, care le-au folosit ca obiecte
indispensabile carelor de cãlãtorie, mai apoi
a diligenþelor. Ori iniþial au fost lãzi de zestre, sau au fost
confecþoionate din capul locului pentru ambele
întrebuinþãri.

Studiul ne introduce – pe baza operei lui J. G. Krö-
nitz („Oeconomisch-technologischen Encyclopadie”),
apãrutã în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea – în
modul de confecþionare al aºa ziselor „coffere” (rãspân-
dite în mediu german probabil pe baza unor modele olan-
deze) cu înveliº de piele, probabi create prin colaborarea
mai multor meseriaºi. Anumite izvoare literare ne sem-
naleazã faptul cã tãbãcarii ºi lãcãtuºii din Gheorgheni
cunoºteau ºi practicau mai multe meserii. Drept care au-

torii nu exclud posibilitatea faptului ca lãzile examinate
în prezentul studiu sã fie – fiecare în parte – roade ale
muncii unui singur meseriaº. Fierarul ori lãcãtuºul putea
procura pielea tãbãcitã de la tãbãcar, iar munca de
tâmplãrie, fierãria o efectua singur.

În cursul restaurãrii lãzilor de la Gheorgheni autorii
au procedat la o curãþire manualã a aplicaþiilor metalice,
iar fierãria mult corodatã a fost tratatã cu o soluþie an-
ti-ruginã cu conþinut de acid fosforic ºi agent pasivizant.
Complectãrile metalice s-au executat din plãci de aramã
ºi tablã zincatã. Curãþirea uscatã a pielii s-a fãcut cu ºter-
gãtor de vinil ºi cu aspirator, iar spãlarea cu diferite emul-
sii pentru curãþat. În cazul lãzii cu elemente decorative
de fier, datoritã corodãrii puternice a pãrþilor feroase,
a devenit necesarã ºi înmuierea înveliºului de piele rigidi-
zat ºi crãpat. „Urechile” de piele anti-praf, rupte ºi pãst-
rate fragmentar, au fost complectate – în vederea evitãrii
noilor leziuni – cu piele de caprã, mai puþin „urechea”
din faþã a pãrþii superioare a lãzii ornate cu elemente de
fier. Înveliºul de piele s-a tratat cu Maroquin (vazelinã
mineralã neacidã, incolorã, rezistentã ºi protectoare faþã
de efectele de mediu), ca strat protector pentru pãrþile
metalice s-a folosit Paraloid B72, dizolvat în amestec de
1:1 aceton ºi toluol. Crãpãturile minore ale pãrþilor lem-
noase au fost lipite cu dispersie apoasã de poli(vinil-ace-
tat). Cãptuºelile textile interioare, dupã o aspirare aten-
tã, au fost curãþite cu o emulsie cu conþinut de apã ºi sol-
venþi organici, iar complectãrile s-au decupat din pânzã
obiºnuitã, cu un colorit apropiat de cel al pãrþii originale,
în aºa fel încât bucãþile de pânzã noi sã fie mai mari decât
gãurile, pentru a susþine ºi a întãri pe dinãuntru textura
slãbitã a cãptuºelii. Cãptuºeala desprinsã a fost fixatã de
partea lemnoasã cu amidon.

Judit B. Perjés
Restaurator de obiecte ºi metale
Muzeul de Istorie al Budapestei

Petronella Kovács
Restaurator de lemn ºi mobilã
Conducãtor al secþiei de restaurare obiecte
Universitatea Ungarã de Arte Plastice
ªef al secþiei de formare a restauratorilor
Muzeul Naþional al Ungariei

Ágnes SZENDRÕDI-GOMBÁS
Procedee practice ºi tehnici preventive de conservare
aplicate în cadrul Muzeului Etnografic în Aer Liber de
la Szentendre

În partea introductivã a studiului autoarea prezintã
circumstanþele înfiinþãrii secþiilor muzeale în aer liber
din Ungaria ºi obiectivele Muzeului Etnografic în Aer Li-
ber de la Szentendre.
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Obiectele pãstrate în condiþii improprii sunt supuse
unor efecte destructive multiple, cea ce îi obligã pe speci-
aliºti la cãutarea unor soluþii deosebite. În consecinþã,
restauratorii de la secþiile în aer liber recurg la tehnici
specifice, respectiv folosesc ºi anumite materiale ce lip-
sesc din gama de produse utilizate îndeobºte în munca
de restaurare.

La Muzeul Etnografic în Aer Liber de la Szentendre
conservarea obiectelor de fier se efectueazã de obicei cu
Noverox, o emulsie plasticã unicompusã. Pentru gazarea
materialelor lemnoase s-a folosit fosfin (fosfor-hidro-
gen). Tratarea pãrþilor componente de mari dimensiuni
ale unor clãdiri demontate s-a efectuat cu soluþia apoasã
a concentratului insecticid ºi fungicid Biokomplex (com-
ponenþii sãi activi: 20% 2-/tiociano-metiltio/benzitiazol
ºi 0,25% deltametrin /piretroid sintetic/), pãrþile de clãdi-
re afectate de precipitaþii au fost dezinfectate cu Wolma-
nol BX (cu componenþi activi organici) dizolvat în benzi-
nã. Împotriva furnicii telegare (Camponatus ligniperda),
insectã rãspânditã în ultima vreme, dãunãtoare materia-
lelor lemnoase, se foloseºte Pesquard-B.

În depozitele de materiale textile, indiferent dacã
existã sau nu obiecte infectate, materialele sunt tratate
de cãtre specialiºti externi anual cu piretroidul sintetic
denumit Coopex 2 5EC. Dacã existã obiecte textile infec-
tate de insecte, acestea sunt depuse timp de una-douã
luni în dulapuri izolate atmosferic, în care se aºeazã cris-
tale de Globol (paradiclorbenzen).

O modalitate de protecþie este ºi retragerea din expo-
ziþie a obiectelor periclitate toamna, dupã închiderea
expoziþiilor, ºi depunerea lor în depozite atare amenaja-
te. Mobilierul de mari dimensiuni, care rãmâne în case,
va fi îndepãrtat de pereþi, dedesubtul obiectelor aflate pe
pãmânt bãtãtorit se aºeazã cuburi de lemn. Pentru a le
proteja împotriva prafului, elementele de mobilier se vor
acoperi cu un înveliº de pânzã.

Perdelele din categoria obiectelor de muzeu se prote-
jeazã cu folii filtrante a razelor UV, spatele fotografiilor,
a tablourilor din hârtie se protejeazã cu carton de compo-
ziþie neacidã, acelaºi tip de hârtie, respectiv folie de poli-
etilen se va aºeza ºi între textile ºi pe rafturi.

În spatele ºi dedesubtul obiectelor expuse pe pereþii
predispuºi umezelii, ori aºezate pe pãmânt bãtãtorit, se
vor plasa folii presate din spumã de polietilen, groase de
1mm. Obiectele deosebit de periclitate – ex. perdele, fo-
tografii, tablouri din hârtie, obiecte sacrale din exterior,
anumite sculpturi din piatrã, tablouri pictate pe plãci me-
talice – vor fi retrase, ºi expuse în locul lor copii fidele ale
acestora.

Procesul de îmbãtrânire al obiectelor, cauzat de efec-
te de mediu, din pãcate nu poate fi stopat, doar atenuat,
drept care în cadrul muzeelor în aer liber capãtã o mare
importanþã conservarea preventivã, care are drept scop
crearea unui ambiant apropiat de cel optim. O atenþie
aparte se va acorda oricãror semne de degradare ce apar
pe obiectele, respectiv pe elementele de construcþie din
lemn. În aceste cazuri se va interveni imediat, pentru

a preîntâmpina extinderea infecþiei. În consecinþã, pen-
tru a preîntâmpina ori pentru a contracara efectele deg-
radante ce se rãsfrâng asupra obiectelor de muzeu,
trebuie instituit un control permanent (ºi în timpul ier-
nii), precum ºi o activitate de conservare preventivã rigu-
ros planificatã. Ghidându-se ºi dupã tendinþe recente
din muzeologia internaþionalã, ca o premierã în Unga-
ria, s-a amenajat la Szentendre un depozit-expoziþie (vi-
sual storage facility) deschis publicului vizitator, ce asigu-
rã condiþii optime de pãstrare pentru obiectele aflate aco-
lo. Acesta este o construcþie intermediarã dintre depozit
ºi expoziþie, care face posibilã prezentarea unui numãr
mare de obiecte, favorizând deci pe de o parte publicul
interesat, oferind totodatã ºi excelente condiþii de pãstra-
re pentru obiectele expuse.

Ágnes Szendrõdi Gombás
Restaurator de lemn ºi mobilã
Conducãtor al secþiei de restaurare
Muzeul în Aer Liber Szentendre

Mária ÚJVÁRI
Pãstrarea, conservarea ºi expunerea obiectelor textile
populare

Materialele textile de provenienþã popularã constitu-
ie o categorie foarte vulnerabilã a obiectelor muzeale.
Sunt dificil de manevrat, depozitarea ºi expunerea lor ne-
cesitã multã chibzuinþã ºi prudenþã.

Protecþia operelor de artã este adesea o problemã de
atenþie, de organizare ºi nu una materialã. Conservarea
preventivã oferã posibilitatea rezolvãrii problemelor pe
o cale mai raþionalã, mai economicoasã, dar numai
printr-o bunã colaborare dintre toþi lucrãtorii din cadrul
muzeului.

Conservarea preventivã însumeazã toate activitãþile
de mãsurare ºi de protecþie care nu dãuneazã obiectului
de artã ºi care sunt necesare pentru a preîntâmpina orice
degradare evitabilã. În fiecare muzeu trebuie amenajate
depozite de tranziþie, ca obiectele proaspãt achiziþionate
ºi ambalajele lor sã nu introducã în depozite surse de in-
fecþie biologicã.

Este necesarã ºi asigurarea condiþiilor optime pentru
pãstrarea textilelor, umiditate de 55–60%, temperaturã
de 16°C, ceea ce, pe lângã mãsurare permanentã, se reali-
zeazã prin umezirea, sau dupã caz uscarea aerului din în-
cãperea respectivã. Lumina naturalã trebuie eliminatã,
cea artificialã sã nu depãºeascã intensitatea de 50 lux.

Mobilierul din depozit sã aibã pH neutru, textilele de
pe rafturile deschise sã fie protjate contra prafului cu aju-
torul unor perdele. La ambalare sã se foloseascã materia-
le cu pH neutru, folii subþiri, hârtie neacidã. În poziþie
atârnatã sã se pãstreze doar obiecte aflate în stare bunã,
cu o texturã puternicã.

Operaþiunea de curãþire a textilelor, fie la uscat, fie
prin umezire, este un proces ireversibil. Scopul curãþirii
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nu este curãþenia ca atare, ci îndepãrtarea materialelor
degradante, eliminarea substanþelor acide. La spãlare se
va folosi doar apã deionizatã ºi substanþe active la supra-
faþã. Sã nu procedãm la albirea textilelor, deorece textu-
ra lor va avea de suferit! La dezinfectarea prin spãlare sã
folosim agenþi bactericizi ºi fungicizi – ex. Preventol
CMK (soluþia alcoolicã de 0,05–0,1% a paraclormeta-
zol) ºi Dodigen 226 (dimetil de alchil-benzil-clorurã de
amoniu).

În cazul textilelor populare sã procedãm doar la rema-
nierile ºi complectãrile strict necesare, strãduindu-ne sã
pãstrãm obiectul în starea în care l-am recepþionat. Obi-
ectul deteriorat, cu textura slãbitã poate fi fixat pe textila
de fond prin cusãturã, lipire, sau prin combinarea celor
douã metode. La lipire sã recurgem doar în ultimã instan-
þã, deoarece este un proces ireversibil, lipiciul se îndepãr-
teazã din fibrele texturii greu, sau de loc.

Chiar obiectul cel mai bine conservat ºi pãstrat poate
suferi deteriorãri ireversibile, dacã în expozþie nu îi asigu-
rãm condiþii optime.

Nu trebuie sã insistãm asupra expunerii cu orice preþ
a obiectului original, în cazul textilelor foarte valoroase
este mai indicat sã folosim copiile lor fidele. În expoziþii-
le permanente este bine sã schimbãm din vreme în vre-
me textilele din vitrine, cãci în sãlile de expoziþie proce-
sul de îmbãtrânire al obiectelor vulnerabile este mult
mai rapid, decãt în depozite.

Mária Újvári
Restaurator textile
Muzeul Tragor Ignác, Vác

Tibor SABJÁn
Probleme ale restaurãrii sobelor ºi cahlelor

Autorul analizeazã principalele probleme privind
procesul de restaurare a cahlelor, din prisma opticii unui
muzeograf. În prima parte a studiului sunt prezentate
principalele tehnici de confecþionare (roata olarului, seg-
mentarea ºi montarea, tehnici speciale), cu intenþia de
a sprijini ºi pe aceastã cale munca restauratorului. Diferi-
tele practici medievale ale confecþionãrii cahlelor sunt
prezentate în paralel cu punerea în evidenþã a principale-
lor conexiuni generale, a acelor legitãþi, prin care prezen-
tul material poate deveni inteligibil, în pofida caracteru-
lui sãu fragmentar.

Procesul de restaurare e prezentat mai întâi în cazul
cahlelor, elemente componente ale sobelor, care însã
pot fi privite ºi ca opere integre, urmând apoi problemati-
ca reconstrucþiei întregii sobe. Se atrage atenþia asupra
necesitãþii pãstrãrii acelor fragmente de lut ori resturi de
vopsea, care s-au amestecat printre cahle, ori s-au lipit
de ele, precum ºi asupra importanþei complectãrii ºi
a pãrþii de dos a cahlei restaurate. Prezentând procesul
de confecþionare a copiilor vechilor sobe, ilustreazã cu

exemple pozitive ºi negative rezultatele finale ale acestei
munci.

Tibor Sabján
Muzeograf
Muzeul în Aer Liber Szentendre

Katalin T. BRUDER
Probleme privind restaurarea decoraþiei ceramice
exterioare a clãdirilor

În urma schimbãrilor benefice a circumstanþelor eco-
nomico-sociale ºi a pretenþiilor umane, a demarat ºi în
spaþiul nostru actvitatea de reabilitare arhitecturalã ºi ur-
banã. Drept care a ajuns la ordinea zilei resturarea monu-
mentelor de arhitecturã ºi a celorlalte clãdiri valoroase.
Faþã de practica de pânã acum, în cadrul activitãþii de
proiectare ºi de execuþie a programelor de reabilitare,
restauratorii obiectelor de artã trebuie sã-ºi dobândeas-
cã un rol important.

Prezentul studiu se ocupã de problemele specifice res-
taurãrii decoraþiei ceramice exterioare a clãdirilor.

În anii de turnurã a secolelor XIX-XX observãm o in-
tensã activitate în domeniul construcþiilor, pe teritoriul
întregului Bazin Carpatic, pe fondul cãreia a înflorit – ca
element îndrãgit al istorismului arhitectural ºi mai ales al
stilului anului 1900 („secession”) – ceramica decorativã
exterioarã. Arhitectura vremii recurgea adesea la ele-
mente de artã popularã, dând naºtere unui stil artistic
specific unguresc. În cadrul acestei tendinþe elemntele
ceramice – pe de o parte ca fragmenete decorative, pe de
alta ca elemente arhitectonice – au avut un rol impor-
tant. Autoarea a selecþionat exemplificãrile sale din ace-
astã perioadã, deoarece este vremea proliferãrii respecti-
vei tehnici decorative, precum ºi datoritã specificitãþii
problemelor de restaurare. Studiul se ocupã în principal
de produsele vestitei întreprinderi ceramice „Zsolnay”,
fiindcã acestea erau rãspândite pe teritoriul întregii þãri,
influenþând puternic ºi restul producþiei de resort.

Din pãcate aceste decoraþii s-au deteriorat mult, din ca-
uza unor efecte de naturã fizicã ºi chimicã, drept care con-
servarea ºi restaurarea lor este o problemã stringentã.

Surprinzãtor este faptul cã literatura de specialitate,
care sã vinã în sprijinul restauratorului de resort, este ap-
roape inexistentã, iar puþinul material publicat se referã
ºi el doar la probleme cu totul specifice. Lipsesc total pub-
licaþiile referitoare la analizele de materiale, la concluzii-
le generale ce se pot trage de pe urma acestor analize.
Autoarea doreºte sã ofere prin prezentul articol o bazã
de discuþie pe aceastã temã.

Katalin T. Bruder
Restaurator în arta restaurãrii obiectelor
archeologice ºi a artelor decorative
ªef adjunct la secþia de restaurare
Muzeul Naþional al Ungariei
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Éva MESTER
Deteriorãrile specifice suferite de picturile pe sticlã ºi
de obiectele decorative din sticlã

În mileniul parcurs de omenire de la confecþionarea
primelor geamuri de sticlã platã incolorã ºi pânã în zilele
noastre, sticlãria construcþiilor a trecut printr-o evoluþie
substanþialã. Vitraliile, ca pãrþi integrante ale diferitelor
construcþii, au apãrut ca niºte reacþii la pretenþiile venite
din partea societãþii, la posibilitãþile economice ale unor
comunitãþi, precum ºi la condiþiile de mediu fizico-geog-
rafic. Goticul, epoca de glorie a vitraliilor, apare ca un
stil de referinþã în alegerea materialelor ºi a procedeelor
tehnice, în perioada istorismului, curent artistic caracteri-
zat de nostalgia puternicã a trecutului. Numeroasele rãz-
boaie, ce au pustiit Bazinul Carpatic, au distrus nu numai
bisericile, palatele romanice, gotice ºi renascentiste – re-
marcabile ºi la o scarã valoricã europeanã – din acest spa-
þiu, dar au dispãrut ºi acele picturi pe sticlã, respectiv ace-
le vitralii, despre existenþa cãrora ne vorbesc doar însem-
nãrile literare ale vremii, ori descoperirile arheologice
fragmentare.

Perioada dintre 1850 ºi 1930 este epoca reînvierii ar-
tei picturii pe sticlã în Bazinul Carpatic. Bogatul material
pãstrat este rod al activitãþii mai multor ateliere impor-
tante. Pe lângã trãsãturile lor specifice, obiectele de artã
pãstrate ne edificã asupra legãturilor dintre aceste atelie-

re, precum ºi a influenþelor externe. Caracterul ºi mãsu-
ra deteriorãrilor suferite de aceste picturi depinde de ma-
teriile de bazã folosite (sticlã platã, vopsea, ºine de
plumb) ºi de tehnologiile aplicate. Schimbãrile drastice
ale condiþiilor de mediu, poluarea atmosfericã, mutaþiile
climatice, distrugerile intenþionate ºi vânãtorii de como-
ri, conservarea amânatã ºi reamânatã, intervenþiile neavi-
zate, funcþiile modificate ale clãdirilor-gazdã, etc., au ca-
uzat laolaltã deteriorãri ireversibile.

Vitraliile confecþionate în ultimii 150 de ani îi aºeazã
pe restauratori în faþa unor sarcini noi. Conservarea, res-
taurarea, reconstrucþia acestora necesitã aplicarea unor
noi metode, experimentarea unor materiale noi, o cola-
borare internaþionalã rodnicã. Datoritã noilor materia-
le, a tehnicilor schimbate ºi din alte cauze, restaurarea
acestor geamuri pictate diferã din punct de vedere meto-
dic de cea a vitraliilor medievale. Activitatea de protecþie
a geamurilor de sticlã pictatã de la turnmura secolelor
XIX-XX nu este mai veche – nici în context internaþional
– de 15 ani. Existã însã o tendinþã profesionalã nouã,
care considerã protecþia picturilor pe sticlã din perioada
menþionatã la fel de necesarã ºi de importantã, ca ºi pãst-
rarea intactã a vitraliilor catedralelor medievale.

Éva Mester
Artist sticlar
Specialist în protecþia monumentelor
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