
Klára K. Csilléry

(1923-2002)

Klára Csilléry ºi-a închis ochii pentru totdeauna. A
adormit, precum adorm sfinþii, cãci moartea îi rãpeºte
doar pe oamenii de rând. Cine a avut ºansa de a o
cunoaºte, ºtie – mai puþin poate cei total insensibili faþã
de spiritul uman – cã a fost una din personalitãþile cu
adevãrat remarcabile, un om de ºtiinþã inimos ºi multi-
lateral, lipsit însã de aerul de superioritate ce-i carac-
terizeazã pe unii suspuºi. O personalitate total lipsitã
de umbra închistãrii – cea ce rar se întâlneºte în lumea
muzeelor – ºi a provincialismului, ce-i învãluie de obi-
cei – cu toatã strãdania lor de-a se opune – pe etno-
grafi.
ªtiam cu toþii cã sfârºitul e pe aproape, lucru pe care ea
îl conºtientiza cu calm, fãrã teamã ºi mâhnire.
Cunoºteam diagnosticul, ce nu lãsa nici urmã de
îndoialã. O chestiune gravã, pe care ea o caracteriza
prin cuvinte simple. Era probabil convinsã cã nimic nu
poate dãuna sufletului ei nemuritor, restul fiind doar
un pumn de pulbere. A plecat cu o demnitate rar întâl-
nitã în lumea mediocritãþilor umane, predispuse
laºitãþii ºi deznãdejdiei, lucrând fãrã încetare pânã la
ultima suflare. În toate acestea se oglindeºte înþelep-
ciunea popularã, pe care o cunoºtea în adevãrata ei
profunzime.
Nu cred cã acest profil profesional poate fi analizat
acum cu obiectivitate de un istoric de artã, ori chiar de
un etnograf. Înþelepciunea timpului va filtra totul, evi-
denþiind ori eliminând anumite elemente din opera
vieþii sale. Se pare cã evidenþierile vor fi totuºi mai
frecvente. Suntem însã datori a remarca faptul cã
Csilléry Klára ºi-a fãcut o parte a studiilor la ºcoala
Superioarã de Arte, apelând apoi adesea la
cunoºtinþele, deprinderile dobândite pe tãrâmul
“artelor frumoase”, la talentul ei artistic indiscutabil.
Fãrã îndoialã, nu este întâmplãtoare nici atracþia ei
pentru arta popularã de înaltã calitate. Aceastã selecþie
calitativã poate fi surprinsã numai în opera ei scrisã,
cãci doar ca muzeolog al Muzeului Etnografic, apoi al
Muzeului în Aer Liber, se apleca cu aceeiaºi grijã
asupra fiecãrui obiect.
Domeniul principal al activitãþii sale profesionale îl
reprezintã mobilierul pictat ºi celelalte obiecte de artã
pictate. O stranã de stil gotic, o ladã mai deosebitã din
mediu rural, ori un obiect remarcabil de provenienþã

urbanã o delectau la fel de mult, ca un altar sculptat cu
canaturi din Tirol. O atrãgea tot ce era nou ºi necunos-
cut. Priveam cu ruºinare cum se cãþãra pe scãrile
aproape verticale a bisericilor fortificate sãseºti din
Ardeal, deja cuprinsã de maladie, dar cu o sprintenealã
aproape juvenilã, pentru cã ºtia cã acolo sus o aºteaptã
mistere încã nedesluºite. 
Cunoºtinþele ei vaste în domeniul materialelor, a
tehnologiilor de confecþionare, au determinat-o sã se
implice ºi în diferitele forme de perfecþionare ale
restauratorilor. Nu scãpa nici un prilej pentru a atrage
atenþia tinerilor asupra unitãþii culturii populare ºi a
celei de elitã. Ultima datã am putut-o urmãri “mânân-
du-ºi” discipolii la Viena, pentru a privi lãzile de zestre
“Gonzaga”, provenite din spectrul de creaþie
Mantegna, atrãgându-ne atenþia asupra motivelor care
apoi s-au transpus în arta popularã. Un mesaj viu, pen-
tru eternitate. Ar fi bine sã-l întipãrim adânc în minte,
alãturi de cea care ni l-a expediat: Klára K. Csilléry.

László Mravik
Istoric de artã
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Jenõ ZEPECZANER 
Scaunul Odorhei ºi oraºul Odorheiu Secuiesc

Þara Secuilor (Secuimea) se situeazã în patrea de Sud-
Est a Transilvaniei. În centrul ei se aflã masivul muntos
al Harghitei, râurile principale ce o strãbat sunt
Mureºul ºi Oltul. Scaunul secuiesc al Odorheiului s-a
format pe versanþii apuseni ai acestui masiv central,
diferenþa de nivel extremã de pe teritoriul sãu este de
1466 m (!). Izvoarele menþioneazã scaunul Odorheiu-
lui, ca ºi unitate administrativã distinctã, la 1448, însã
date indirecte ne sugereazã existenþa sa încã din seco-
lul al 14-lea. Oraºul Odorheiu-Secuiesc e atestat pen-
tru prima datã în registrele dijmelor papale din 1333-
1334. Scaunul – cu douã scurte întreruperi – a funcþion-
at pânã la 1876. Pânã la 1950 va funcþiona ca ºi comi-
tat, apoi judeþ, devenind în anul menþionat raion. Ca
unitate administrativã distinctã s-a desfiinþat în 1968,
când a fost comasat în judeþul Harghita. Oraºul
Odorheiu-Secuiesc ºi-a dobândit privilegiile orãºeneºti
în 1557 ºi 1558, privilegii reconfirmate ºi întãrite pe
rând de principii Transilvaniei. Dezvoltarea urbei a fost
lentã, dar din secolul al 16-lea se poate mândri cu o
reþea puternicã de bresle ºi cu ºcolile sale vestite.
Epoca sa de înflorire a fost perioada dualismului.
Rãzboaiele secolului 20, dictaturile de dreapta ºi de
stânga au influenþat viaþa oraºului. În anii socialismului
numãrul locuitorilor a devenit de patru ori mai mare,
au apãrut noi întreprinderi industriale, dar acesta nu a
mai fost un proces de evoluþie organicã.
Muzeul Haáz Rezsõ este una din instituþiile cultural-
ºtiinþifice din oraº. Prima menþiune a unei colecþii
muzeale locale dateazã din 1797. Haáz Rezsõ a fost
profesorul de desen al colegiului reformat din locali-
tate, cel care în 1913 a inaugurat muzeul etnografic al
colegiului, apoi în 1950 tot el va deveni primul director
al muzeului etatizat. Instituþia ºi-a dobândit prima
clãdire aparte în 1968, în 1978 îºi va deschide porþile
(într-o clãdire separatã) ºi Galeria de Artã. Sunt
deschise vizitatorilor expoziþiile sale de istorie localã,
de etnografie, Galeria de Artã, Biblioteca
Documentarã ºi douã camere memoriale. La Bãile
Szejke, ºirul de porþi secuieºti, montate de-alungul
potecii ce duce la mormãntul lui Orbán Balázs, ar
putea fi germenele unui muzeu etnografic în aer liber.
Tot aici, în jurul unui izvor de apã mineralã, se va con-
strui muzeul de balneologie ºi al apelor minerale, una
din sarcinile noastre pentru anii ce urmeazã. 

Jenõ Zepeczaner 
Director, muzeograf

Muzeul Haáz Rezsõ din Odorhei

Dr. András MORGÓS
Despre dendrocronologie

Dendrocronologia, adicã datarea pe baza inelelor
copacilor este una din metodele cele mai excte de sta-
bilire a vârstei obiectelor de lemn. Cu ajutorul ei vârs-
ta obiectelor de artã confecþionate din lemn se poate
stabili cu o exactitate anualã. Metoda a început sã fie
folositã la începutul secolului trecut în S.U.A., apoi, în
urma perfecþionãrii sale din Germania, s-a încetãþenit
ºi în Europa. Ea poate fi aplicatã în cazul tuturor
obiectelor ce au fost confecþionate din lemne provenite
din mediu climatic moderat (unde iernile întrerup pro-
cesul de creºtere al arborilor), ºi care conþin destule
inele (cca. 50), pe baza cãrora se poate face datarea.
Arborii ce trãiesc în condiþii climatice tropicale, unde
nu existã alternanþa perioadelor de creºtere ºi de
acalmie, cresc necontenit, deci fãrã inele. Grosimea
inelelor, pe lângã factorii genetici ºi geografici, mai
este influenþatã ºi de condiþiile climatice (umiditate,
temperaturã). În caz de condiþii climatice nefavorabile,
inelul este subþire, când condiþiile sunt favorabile,
inelul este gros. Drept care grosimea inelelor ne trans-
mite informaþii referitoare nu numai la vârsta
arborelor, dar ºi asupra condiþiilor climatice ale medi-
ului în care a trãit. De munca specificã dendrocronolo-
giei face parte ºi colecþionarea de mostre de lemne cu
vârste necunoscute ºi cunoscute, mãsurarea inelelor
lor, compararea lor (mai nou cu ajutorul comput-
erelor). Se cautã astfel repere (prin comparaea config-
uraþiei de inele a arborilor a cãror vârste sunt cunos-
cute, cu cele de vãrste necunoscute) care sã fie de folos
la datarea altor obiecte.
Pe teritoriul Ungariei s-a pãstrat puþin material lemnos
uscat dinainte de secolul al 17-lea, mult mai bogat este
materialul din secolele 17-19. Faþã de þãrile Europei
Apusene, sunt puþine ºi descoperirile de material lem-
nos umed. Bunã parte din acesta din urmã nu a fost
conservat, s-a uscat, deci nu poate servi ca mostrã. 
Pe lângã cele rezumate mai sus, articolul se mai ocupã
ºi de modul de colectare a mostrelor, de instrumentele
speciale folosite, de pregãtirea mostrelor ºi a tehni-
cilelor de mãsurare, de prelucrarea datelor rezultate
de pe urma mãsurãtorilor.
Pentru a putea întocmi schiþe cronologice pentru
diferitele regiuni, cerem ajutorul specialiºtilor ce con-
sultã prezenta publicaþie, rugându-i sã ne semnaleze
obiectele, materialele de construcþii, pisele arheologice
confecþionate din lemn de stejar sau brad, care conþin
multe inele, ori existenþa unori arbori în viaþã sau deja
uscaþi, de vãrstã forte înaintatã.

Dr. András Morgós
Chimist

Specialist în arta resaurãrii mobilierului de lemn
ªef la secþia de restaurare
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Muzeul Naþional al Ungariei
Petronella KOVÁCS
Fixarea suprafeþelor desprinse ale mobilierului vopsit
ºi încrustat

Leziunile cele mai frecvente ale pieselor de mobilier
încrustat ºi vopsit sunt desprinderile placajului, a stra-
tului de fond, de vopsea ori a înveliºului aplicat pe
materia de bazã. Acest fenomen se datoreazã
îndeobºte proprietãþii lemnului de a tinde spre concor-
danþã cu condiþiile de mediu: cînd se înbibã cu apã se
dilatã, când pierde apã, se contractã. Dacã aceastã
miºcare a lemnului nu poate fi preluatã de materiile cu
care acesta a fost învelit ori protejat, aceste materiale
din urmã se vor fisura, desprinzându-se de baza de
lemn, ori unele de altele. Placajul se va burduºi, va
crãpa, vor apãrea deformãri asemãnãtoare acoperi-
ºurilor de case. Pe straturile desprinse pot apãrea
crãpãturi, ele pot aluneca unele peste altele; miºcând
obiectul, putem cauza cãderea acestor straturi. În afarã
de miºcãrile descrise mai sus ale materiei lemnoase,
mutaþiile sunt dependente ºi de alte cauze ºi circum-
stanþe: insecte, microorganisme, oscilaþia temperaturii,
praful, leziuni mecanice, intervenþii prealabile
incorecte, gradul diferit al higroscopiei celorlalte mate-
riale folosite, tehnicile de confecþionare ºi de vopsire. 
Peste obiectele placate se aplicã de obicei cuvertura de
furnir sau alte materiale organice ori anorganice (os,
fildeº, corn, þeastã, sidef, metal), de cele mai multe ori
folosindu-se ca liant clei de origine animalã. La
obiectele vopsite straturile se suprapun astfel: 
1. Grundul este stratul dintre pelicula de culoare ºi
materialul de bazã, având un rol de protecþie mecanicã
ºi unul estetic. Liantul sãu este îndeobºte clei,
conþinând ºi ulei, cazeinã, eventual ºi rãºinã. Mai are în
compoziþie cretã, ipsos, uneori pigmenþi albi sau de
altã culoare. 2. Stratul de vopsea se compune din pig-
menþi sau materiale colorate ºi din liant. Liantul asi-
gurã coeziunea pigmenþilor ºi adeziunea lor la stratul
de fond. 3. Stratul protector este menit de a asigura o
protecþie împotriva ºocurilor mecanice, respectiv de a
spori efectul optic. Deºi în interesul conservãrii stra-
turilor desprinse cel mai urgent ar fi fixarea acestora,
uneori suntem nevoiþi sã procedãm întâi la consoli-
darea angrenajelor, a materialului lemnos deteriorat
de acþiunea insectelor, etc. În aceste cazuri este reco-
mandabilã fixarea straturilor desprinse de sus, cu o
hârtie înbibatã în clei. Folosirea benzilor de plastic nu
se recomþndã, deorece materialul lor aderent uneori
poate fi îndepãrtat doar cu solvenþi ce atacã ºi stratul
ce urmeazã a fi protejat. În cazul lemnului ros de
insecte, gãurile mai mici pot fi umplute cu rumeguº fin
(“fãinã de lemn”) înbibat în clei, cele mai mari cu

beþiºoare din acelaºi tip de lemn, acordînd atenþie ºi
concordanþei direcþiei fibrelor. La operaþiunile de
fixare a straturilor desprinse trebuie sã þinem seama de
principiul “intervenþiei minime”, care în ultima vreme
s-a impus din ce în ce mai mult ºi în arta restaurãrii
mobilierului. Scopul este pãstrarea integritãþii materia-
lelor ºi formelor iniþiale, pe cât posibil ºi în cazul stra-
tului protector. Drept care procedeele ce lezeazã sta-
turile protectoare sensibile la oscilaþiile temperaturii ºi
umezelii, precum “cãlcarea” umedã ori uscatã a
furnirelor, se pot aplica doar dacã nu mai existã alte
soluþii. Se interzice în schimb ºlefuirea straturilor
denivelate sau a marginilor de furnir strâmbate.Fixarea
cuverturii de furnir aplicate iniþial cu clei se va face cu
clei de os sau de piele cald, cãci materialele plastice
reacþioneazã diferit la factorii de mediu ºi la miºcarea
proprie a structurii materialului lemnos, cauzând noi
leziuni. O altã cauzã pentru care se recomandã
evitarea maselor plastice – preferate de unii pentru
rapiditatea ºi uºurinþa cu care pot fi manipulate – este
faptul cã destul de rar sunt întocmite documentaþii
care sã ateste materialele cu care s-au tratat diferitele
suprafeþe ale obiectului. Dacã obiectul de lemn s-a
contractat foarte mult, soluþia nu trebuie sã fie redu-
cerea proporþionalã a întinderii cuverturii de furnir, ci
complectarea materialului lemnos.
La obiectele de lemn vopsit leziunile apar sub forma
desprinderilor straturilor de vopsea: între diferitele
straturi de grund, între baza de lemn ºi grund, între
grund ºi vopsea, între vopsea ºi stratul protector.
Desprinderile pot fi de forma scoicilor, anume când dea-
lungul nervurilor plasei de crãpãturi “insulele”
peliculei de culoare se ridicã; a plãcilor, când se
desprind straturi rigide (vopsele cu conþinut mare de
rãºinã sau clei); de forma acoperiºului, când cauza este
contracþia bazei lemnoase; burduºeli, dacã în urma
îmbãtrânirii materialului adeziv stratul de vopsea se
desprinde odatã cu hârtia sau cu pânza de la interstiþii;
de forma bãºicilor, în urma cãldurii excesive sau a
acþiunii unor materiale corozive.
La fixarea straturilor desprinse vom utiliza clei natural
(glutinat) ºi mase plastice (acrilaþi, poli-vinil-acetaþi,
derivate de celulozã), sub formã de soluþii sau disper-
sii. Ca fixatori se vor folosi materiale incolore sau de
culoare deschisã, degresate, cu viscozitate redusã, elas-
tice, rezistente în timp ºi la condiþiile de mediu, pene-
trante, pe cât posibil cu masã molecularã micã, cu
aderenþã bunã chiar în concentraþii mici. Plasarea lor
se va face prin pensulare sau injectare, prin plasa de
crãpãturi sau direct sub pelicula desprinsã. Dupã ce s-
a introdus materialul fixativ, la suprafaþã vom aºeza
hârtie filtrantã sau de þigaretã, penru îndepãrtarea sur-
plusului de fixativ, apoi stratul desprins cu ajutorul
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unei unelte speciale ori a fierului de cãlcat, peste o
foaie de hârtie, va fi repus la loc prin presare-cãlcare.
În cazul utilizãrii acrilaþilor (Paraloid B72, Plextol)
foiþa japonezã se îndepãrteazã înainte de închegarea
materialului fixativ, suprafaþa tratatã se va cãlca doar
dupã evaporarea complectã a diluantului, peste o folie
sau hârtie neaderentã la materialul conservant (ex:
Melinex). Pentru fixarea straturilor de grund sau a
peliculelor de culoare pulverulente, se mai utilizeazã ºi
eteri celulozi solulbili în apã ºi în solvenþi polari orga-
nici (Produse Klucel), care trebuie pulverizaþi pe
suprafaþa ce urmeazã a fi tratatã.
Fixarea suprafeþelor desprinse este una din cele mai
delicate operaþiuni din domeniul conservãrii obiectelor
de lemn, drept care în cazul observãrii acestor deterio-
rãri trebuie sã apelãm la un restaurator avizat, cãci
intervenþiile neavenite, materialele greºit alese vor
agrava situaþia. Factorii externi ai desprinderilor de
straturi pot fi neutralizaþi prin metodele preventive de
conservare, prin menþinerea unei umiditãþi constante
în spaþiul de conservare, excluzând pe de altã parte
posibilitatea apariþiei vieþuitoarelor dãunãtoare
materiei lemnoase.

Petronella Kovács
Specialist în arta restaurãrii mobilierului de lemn

Muzeul Naþional al Ungarirei
Conducãtor al Secþiei de Restaurare Obiecte 

Universitatea Ungarã de Arte Plastice

Cornelia BORDAªIU
Biserica “Sf. Mercurie”, Rãdãºeni, judeþul Suceava.
Intervenþii de conservare-restaurare

Atestarea documentarã a satului Rãdãºeni dateazã din
16 februarie 1424, ºi este un act de danie al lui
Alexandru cel Bun, redactat la Suceava în favoarea lui
Popa Iuga. Zece ani mai târziu ªtefan, fiul lui
Alexandru, întãreºte aceastã danie, reamintind numele
satului. Aceste documente indicã exact denumirea ºi
localizarea satului Rãdãºeni, pe valea ªomuzului. Din
interpretarea datelor scrise, rezultã cã biserica de la
Rãdãºeni ar putea fi ctitorie a domnitorului ªtefan
Tomºa. Atribuirea ctitoriei lui ªtefan Tomºa este totuºi
incertã, mai ales cã în Moldova au existat doi domni-
tori cu acest nume, primul în perioada 1563-1564, al
doilea cu douã domnii, în perioadele 1611-1615 ºi
1621-1623. Tradiþia menþioneazã o linguriþã inscrip-
þionatã donatã de domnitor bisericii, linguriþã ce astãzi
nu mai existã, fiind înlocuitã cu o replicã. Izvoare con-
temporane nu atestã veridicitatea acestei tradiþii,
voievodul apare însã în tabloul votiv al bisericii,
împreunã cu Elena Doamna, þinând în mânã chivotul

bisericii. 
În încercarea de a face o datare a picturii din interiorul
bisericii trebuie avute în vedere inscripþiile: “S-au
zugrãvit Sfântul altar în anul 1873 de robii lui
Dumnezeu ieromonahii Iulian, Kelsie ºi Ioan, trei fraþi
pentru iertarea pãcatelor sale, dimpreunã cu Ioan
Irimescu, fiind ucenic, pentru a lui mântuire.”
Analizând registrele picturale considerãm cã din
aceastã perioadã dateazã a doua etapã a picturii bi-
sericii, recogniscibilã în registrele cu sfinþii în picioare
din altar, naos ºi pronaos, inclusiv tabloul votiv. Mai
târzii (din 1935-38) sunt picturile de pe bolta naosului,
timpanul dintre naos ºi pronaos, benzile decorative de
la nivelul superior al draperiei ce marcheazã stranele
fixate în perete. Aceastã picturã târzie este executatã în
tehnicã de ulei, pe suport de P.F.L. stratificat, cu rolul de
a masca degradãrile picturii originale survenite în timp. 
În 1997, cu ocazia efectuãrii unor intervenþii de
urgenþã la arhitectura bisericii s-a descoperit sub maru-
flajul amintit o picturã în tehnicã tempera, de facturã
mai veche, executatã în maniera picturilor din biseri-
cile maramureºene.
Picturile erau într-o stare foarte proastã, ca urmare a
miºcãrilor materiei lemnoase a suporturilor, a schim-
bãrilor de microclimat, a depunerilor de impuritãþi
(praf, fum, grãsimi). Grundul s-a friabilizat, pelicula de
culoare s-a exfoliat ºi a devenit pulverulentã, pânza de
la interstiþiile de lemn s-a desprins, ca ºi stratul pictural
ce o acoperea. Pe bolta naosului s-a pierdut integral
30% din stratul pictural. Pentru conservarea straturilor
pãstrate, pe timpul intervenþiilor arhitecturale stratul
pictural a fost tratat cu o soluþie de clei de 2-3%, cu un
adaos de pentaclorfenolat de sodiu de 0,5%, ca biocid,
protejatã ulterior cu foiþã japonezã armatã suplimentar
(la interstiþii) cu foiþã de filtru cu pH neutru.
Straturile desprinse ori pulverulente s-au tratat în mai
multe faze. 1. Pelicula de culoare pe zonele cu exfolieri
ºi pulverulenþã a fost umectatã prin pulverizare cu apã
distilatã ºi pensulare ulterioarã cu soluþie de clei de
gãlbenuº de ou, urmatã de uscare liberã. 2. S-au înde-
pãrtat murdãriile adunate din zonele desprinderilor
oarbe ale stratului ºi a pânzei de la interstiþii, apoi s-au
introdus prin injectare soluþii de clei de cartilagii de
iepure ºi grund (de consistenþã moale) cu adaos de praf
de cretã ºi pentaclorfenolat de Na, ulterior zonele
injectate au fost aduse în plan prin presare cu prese de
lemn confecþionate special. 3. Consolidarea stratului
pictural cu diferite desprinderi ºi grund friabilizat s-a
efectuat printr-o pensulare la cald cu soluþie de clei de
peºte 3%, protejatã de foiþã japonezã ºi hârtie
absorbantã, urmatã de tamponare pentru crearea
prizei definitive. Operaþia s-a repetat de mai multe ori
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pânã la saturarea cumulativã cu liant a stratului pictu-
ral. Uscarea definitivã s-a fãcut în spaþiul de lucru, con-
trolându-se ventilaþia ºi temperatura mediului ambiant
(18oC) cu ajutorul instalaþiilor de climatizare. 
4. Fisurile distanþate s-au consolidat cu material lem-
nos ºi chituri diferite, ca liant folosindu-se clei de oase.
Ulterior complectãrile s-au fãcut cu chit de profunzime
(pânã la nivelul grundului original), compus din soluþie
din clei de peºte, praf de cretã ºi rumeguº fin de lemn.
Complectarea la nivelul original al stratului pictural s-
a efectuat cu un grund compus din soluþie de clei de
peºte ºi praf de cretã. 
S-a urmãrit concomitent complectarea zonelor mici ºi
mijlocii (ca dimensiune), care sã permitã din punct de
vedere estetic reconstituirea finalã a imaginii picturale.

Cornelia Bordaºiu
Restaurator picturã, lector universitar 

Universitatea de Artã George Enescu ºi 
Facultatea de Arte Plastice Decorative ºi Design

Györk MÁTÉFY
Observaþii cu privire la conservarea covoarelor ana-
toliene din secolele 16-18, pãstrate în Transilvania

Strãbãtând Ardealul de la Cãlãþele, prin Cluj,
Sighiºoara, Biertan, ºi mergând pânã la Braºov ori
Sibiu, cãlãtorul va întâlni în mai multe biserici ori
muzee una sau chiar mai multe covoare anatoliene din
secolele 16-18. În veacurile trecute s-a acordat o mare
împortanþã procurãrii covoarelor orientale ºi a
tapiþeriilor europene de cãtre locatarii cetãþilor,
castelelor, conacelor, a caselor orãºeneºti mai înstãrite
din Ungaria Superioarã. Majoritatea covoarelor este
de provenienþã turceascã din Asia Micã, ajungând în
Transilvania sau în Ungaria Superioarã pe calea co-
merþului, datoritã unor negustori greci, sârbi ºi saºi.
Cercetãtoarea Mária V. Ember împarte covoarele
provenite din Asia Micã, pe baza ornamenticii lor, în
douã grupe. O grupã formeazã covoarele cu motive
ornamentale stilizate, de o rigiditate aproape geomet-
ricã: covoarele aºa numite “Holbein”, cele cu arabes-
curi, cu pãsãri ºi cu bile. În cealalaltã grupã intrã
covoarele bogat ornate, cu motive vegetale stilizate,
astfel covoarele de rugãciune, de doliu ºi de înmor-
mîntare, covoarele din categoria “usa”, mari ºi mici.
Din aceastã categorie a covoarelor “usa” fac parte aºa
numitele “covoare transilvãnene”, denumite astfel nu
dupã locul lor de provenienþã, ci dupã teritoriul unde s-
au descoperit cele mai multe dintre ele. 
Starea covoarelor pãstrate în câteva mici colecþii tran-

silvãnene e foarte bunã – luând în considerare
vechimea lor – dar plasarea lor, modul lor de sus-
pendare cam lasã de dorit, cu toate cã se vede
preþuirea ºi grija proprietarilor faþã de ele. 
Majoritatea lor au fost suspendate pe inele cusute pe
margini, drept care în locurile respective covoarele s-
au întins, s-au zdruncinat. Piesele aºezate la înãlþimea
brâului sau a umerilor sunt uºor de atins, cea ce duce
la murdãrirea lor. Lumina ce pãtrunde prin ferestre
face ca pãrþile expuse mai multã vreme luminii intense
sã se decoloreze, firul de lânã sã devinã fragil, pe
suprafaþa covorului sã aparã rupturi, crãpãturi. Pereþii
care sunt în contact direct cu covoarele în cauzã sunt
adesea umezi, umezealã preluatã ºi de covoare, drept
care lâna începe sã putrezeascã, în locurile întunecate
îºi fac apariþia moliile ºi alte soiuri de insecte dãunã-
toare, mucegaiul.
Prin plasarea mai circumspectã a covoarelor, cea ce nu
necesitã investiþii materiale, degradãrile enumerate
mai sus s-ar putea preveni. Ca mod de suspendare se
recomandã banda adezivã  dublã (“arici”), care trebuie
cusutã cu latura neadezivã pe partea superioarã a
covorului, anume cu fir de lânã, nicidecum cu aþã sin-
teticã. Cealaltã parte a benzii va fi fixatã (lipitã, bãtutã
în cui) pe o ºipcã de lemn, fixatã la rândul ei pe perete. 
Covoarele, deºi majoritatea lor sunt relativ curate, tre-
buiesc curãþite cu apã, dupã ce s-au fãcut analizele pre-
alabile privind rezistenþa coloritului. 
O altã problemã prezintã reparaþiile, cârpelile ºi com-
plectãrile mai vechi. Cu aceste ocazii de multe ori s-au
decupat fragmente lezate. Coloritul de proastã calitate
al complectãrilor s-a decolorat. Aceastã metodã e con-
traindicatã din motive etice ºi estetice!
Înainte de începerea operaþiunilor de conservare-
restaurare trebuie analizatã starea covorului, nivelul
degradãrilor de naturã fizicã, chimicã, sã se stabileascã
caracteristicele tehnicii de confecþionare, materialele
componente, tipul coloritului, toate acestea sã se docu-
menteze în scris, cu desene ºi fotografii. Trebuie stabilit
scopul intervenþiei – cercetare, conservare, com-
plectare, restaurare integralã, efectuare de copie – ºi în
funcþie de acesta sã se aleagã colaboratorii. În proiec-
tul de restaurare sã figureze problemele de eticã ce tre-
buie avute în vedere, metodele ºi materialele alese în
funcþie de experienþele anterioare ºi pe baza literaturii
de specialitate (materiale pentru curãþit, chimicale,
textile, coloranþi, materiale auxiliare pentru expunere
sau depozitare). Fazele restaurãrii: curãþirea de praf,
îndepãrtarea petelor cu solvenþi organici, curãþirea cu
apã, eventual protejarea pe lungã duratã împotriva
insectelor dãunãtoare, formarea, uscarea, alegerea
materialelor ºi firelor pentru suport, fierberea, co-
lorarea acestora, efectuarea cusãturilor de conservare,

95



întinderea covorului pe ramã, pregãtirea pentru opera-
þiunile urmãtoare: complectarea firelor, a preþesã-
turilor ºi a þesãturilor laterale, reînnodarea firelor, sus-
pendarea, pregãtirea materialelor pentru depozitare
sau împachetare, întocmirea unei sugestii de depo-
zitare. Documentaþia trebuie sã cuprindã, pe lângã
materialele ºi procedeele utilizate, ºi experienþele pozi-
tive ºi negative acumulate în cursul operaþiunilor de
conservare-restaurare.

Györk Mátéfy
Specialist în arta restaurãrii textilelor ºi a hârtiei

Muzeul Naþional al Ungariei

Katalin OROSZ
Deteriorarea documentelor de arhivã ºi posibilitãþile
de prevenire

Documentele pãstrate în arhive au în compoziþia lor
diferiþi componenþi organici – hârtie, piele, coloranþi,
aderenþi, etc. – ºi anorganici – pigmenþi, metale. Hârtia
este o foaie confecþionatã din fibre vegetale, având ca
materie de bazã celuloza. Rezistenþa mecanicã a hâr-
tiei e asiguratã de catenele lungi de celulozã, elastici-
tatea sa de legãturile dintre catene ºi de moleculele de
apã intercalate. Pielea, ca materie de bazã a docu-
mentelor sau ca ºi înveliº al celora de hârtie, este o
materie organicã fibroasã, pe bazã de proteine (colla-
gen). În urma acþiunii concomitente a cãldurii ºi umi-
ditãþii, pielea ºi pergamenul se descompun, rezultând o
materie cleioasã.
Textilele se împart în douã grupe mari: materii þesute pe
bazã de celulozã, respectiv de proteine. þesãturile de in-
, cânepã- ºi de bumbac se compun din fibre de celulozã,
constituþia lor chimicã este acceiaºi cu cea a hârtiei.
Materia de bazã a mãtãsii, a catifelei de mãtase ºi a
lânei sunt proteinele. Mãtasea este o materie elasticã,
durabilã ºi stabilã în mediu acid. Lâna e de asemenea
stabilã în mediu uºor acid, dar sensibilã la baze.
Proteina din compoziþia sa conþine sulf. 
Descompunerea ºi îmbãtrânirea substanþelor organice
este un proces natural de lungã duratã, ce poate fi
înlesnit de condiþiile de mediu. Dezagregarea este
rezultat al unor ºiruri de reacþii chimice, care necesitã
energie. Fiecare materie organicã e capabilã sã
absoarbe radiaþii echivalente în energie cu energia
legãturilor sale chimice. Sursele de luminã (soarele,
becurile incandescente ºi tuburile fluorescente) emit
radiaþii electromagnetice (lumina vizibilã, raze
infraroºii, ultraviolete). Ca efect al razelor ultraviolete
absorbite, lanþul de celulozã al hârtiei, respectiv cel
proteic al pielii va fi lezat, diminuând rezistenþa acestor
materiale. Hârtia scrisã, vopsitã ori coloratã, sau de
fabricaþie industrialã (cu conþinut de ligninã) e sensi-

bilã ºi la razele de luminã vizibile. 
Creºterea temperaturii, anume în cazul obiectelor com-
puse din mai multe feluri de materii, cauzeazã
degradãri de naturã fizicã (precum crãpãturi pe pelicu-
la de culoare de pe suprafaþa de hârtie ori pergamen).
Se poate modifica chiar starea de agregare (în cazul
topirii sigiliilor de cearã). Temperatura ridicatã
înlesneºte procesul de îmbãtrânire. 
Apa poate fi prezentã în mediul înconjurãtor al docu-
mentului în stare fluidã ori gazoasã. Hârtia ºi pielea
sunt materiale poroase, care tind cãtre echilibru cu
umiditatea aerului. Umiditatea va umfla fibrele lor,
favorizând pãtrunderea oxigenului, a microorganis-
melor, acizilor, sãrurilor, etc., cea ce va înlesni dezagre-
garea prin oxidare. Datoritã acþiunii apei, impuritãþile
ºi rezultatele fenomenelor de dezagregare se concen-
treazã într-o anume parte a foii de hârtie, formând aºa
numite pete de apã. Deosebit de dãunãtoare este
schimbarea permanentã a umiditãþii relative a aerului
din încãperile vizate, cãci fibrele hârtiei, pielii ºi perga-
menului vor fi în miºcare necontenitã, slãbind stabili-
tatea legãturilor chimice. 
Acizii ºi bazele vor descompune catena de celulozã, vor
dizolva din piele sugbstanþele folosite la tãbãcire,
înlesnind descompunerea catenei de proteine.
Poluanþi de stare gazoasã sunt gazele acide, ozonul ºi
hidrogenul sulfurat. Ozonul este un gaz puternic oxi-
dant, descompune substanþele organice, vopselele, cer-
nelurile, pigmenþii. Hidrogenul sulfurat atacã în primul
rând argintul, arama, plumbul ºi pigmenþii alb de
plumb.
Praful, cu conþinut de poluanþi de stare solidã,  captând
umiditatea din aer, va rezulta baze, care vor estompa
culorile vopselelor, a cernelurilor, vor diminua ºi mai
mult calitatea hârtiei industriale.
Înmulþirea microorganismelor – mucegaiul, bacteriile –
poate duce la distrugerea totalã a documentului.
Cauza deteriorãrii documentelor de arhivã a fost ºi
este depozitarea ºi tratarea incorectã. Depozitele ilu-
minate necorespunzãtor, agenþii de mediu extremi,
manipularea incorectã, dimensiunile ºi formele
necorespunzãtoare a mijloacelor de pãstrare cauzeazã
mutaþii negative de naturã chimicã, biologicã ºi
mecanicã. Prin depozitare corectã acestea se pot pre-
veni. Cele mai corespunzãtoare sunt rafturile metalice
reglabile, protejate cu lac de ciocan. S-au dovedit a fi
ideale rafturile manevrabile pe ºine fixate în podea.
Dacã sunt totuºi din lemn, acesta sã nu aibã un conþi-
nut mare de rãºinã. Raftul de jos, pentru a asigura o
aerisire corespunzãtoare, sã fie la o distanþã de cel
puþin 15 cm de podea ºi de perete. Corpurile de ilumi-
nat sã nu fie prea apropiate de documente, iluminatul
sã fie stadial. Sã nu folosim substanþe pentru curãþit a
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cãror compoziþie nu o cunoaºtem. În locul dosarelor sã
preferãm cutiile, care sã asigure protecþie împotriva
prafului, a luminii, a leziunilor mecanice. Hãrþile, pla-
nurile, documentele foto, cele cu sigilii atârnate le vom
pãstra separat. Obiectele de dimensiuni mai mari se
pot depozita de preferinþã în dulapuri cu sertare bine
închise, dar se pot folosi ºi cutii din carton presat
cãptuºite cu hârtie neacidã. Între documente vom
aºeza foi subþiri de hârtie neacidã. Piesele mari le vom
aºeza în cilindri de carton neacid, cu diametrul de cel
puþin 20 cm. Sã dispunem de planuri de evacuare pen-
tru cazurile cãnd conducte sparte sau ºuvoaie de apã
din exterior ar periclita fondul de documente. Dacã
catastrofa s-a produs deja, sã evacuãm documentele ºi
sã le aºternem în locuri rãcoroase, bine aerisite.
Operaþiunea de uscare sã nu se facã cu aer încãlzit,
deorece aerul cald ºi umed favorizeazã formarea
mucegaiului. Dacã inundaþia ori curgerea de apã s-a
produs iarna, sã oprim încãlzirea. Apa de pe foile
îmbibate sã o absorbim cu sugativã, cãrþile sã le aºezãm
“în picioare”, deschise în formã de evantai. Pentru a
înlesni circulaþia aerului sã folosim ventilatoare. Pieile
se contractã mult în timpul uscãrii, de aceia este bine sã
le punem în pungi de polietilenã ºi sã le congelãm.
Existã situaþii când aceastã metodã nu poate fi aplicatã,
de exemplu picturile de pe piei ori sigiliile de cearã pot
suferi deteriorãri.
Condiþiile de pãstrare ideale sunt foarte costisitoare.
Cu multã atenþie, prin excluderea consecventã a facto-
rilor degradanþi putem menþine în bunã stare materialul
arhivistic prin cheltuieli materiale mult mai modeste.

Katalin OROSZ
Specialist în arta restaurãrii pieii ºi a hârtiei

Arhiva Naþionalã a Ungariei

Márta KISS-BENDEFY
Restaurarea obiectelor de piele

Pielea este un material sensibil, de facturã organicã, pe
bazã de proteine. Datoritã structurii sale fibroase, sub-
stanþele folosite pentru tratare se pot îndepãrta cu difi-
cultate. Drept care trebuie sã cumpãnim cu grijã: ce
materiale sã folosim cu ocazia restaurãrii obiectelor
din piele. 
Primii paºi ai operaþiunii de restaurare sunt: observaþia
atentã a tehnicilor de confecþionare ºi a stãrii de
degradare a obiectului, consultarea literaturii de spe-
cialitate, analizele de materiale ºi operaþiunile de
curãþire, proiectarea operaþiunilor de
conservare/restaurare, cântãrind circumspect toate
avantajele ºi dezavantajele posibile.
O parte a analizelor le pot efectua chiar resturatorii.

Metodele analitice, menite sã dea rãspunsuri la între-
bãri mai speciale, care necesitã mãsurãtori mai exacte
ºi mai sofisticate, presupun ºi colaborarea cu un spe-
cialist în ramurile vizate a ºtiinþelor naturii. Analizele
ce pot fi efectuate de restauratori: 1. Analize micro-
scopice – se poate identifica astfel specia animalã ºi
urmele degradãrilor nevizibile cu ochiul liber; 2.
Mãsurarea pH-lui cu hârtie indicatoare ori cu aparat
electronic (nivelul indicat pentru obiecte de piele: 5);
3. Stabilirea conþinutului de umiditate (nivel indicat:
12%); 4. Stabilirea conþinutului de grãsime (nivel indi-
cat: 5-6%); 5. Identificarea materialului folosit la tãbã-
cire prin teste cu picãturi (sare de fier pentru identifi-
carea materialelor de tãbãcire de provenienþã vegetalã,
test cu alizarinã pentru identificarea alaunului din
piele); 6. Test de ardere pentru identificarea originii
organice sau anorganice a materialelor de tãbãcire. Pe
lângã identificarea materialelor ce compun obiectul în
cauzã, trebuie identificaþi ºi agenþii poluanþi. Curãþirea
este o operaþiune ireversibilã, drept care trebuie evi-
tatã eliminarea oricãror impuritãþi ce pot prezenta
importanþã istoricã, etnograficã ori de altã naturã.
Praful de la suprafaþã se va îndepãrta prin aspirare
atentã, depunerile mai rezistente cu guma de ºters. De
impuritãþile bine fixate vom scãpa doar cu ajutorul
unor emulsii ori solvenþi: impuritãþile apolare le vom
îndepãrta cu solvenþi apolari, cele polare cu solvenþi
polari. Grãsimile – pentru a preveni formarea de pete
persistente – le vom ândepãrta cu benzinã amestecatã
cu materiale absorbante (rumeguº, praf de celulozã). 
Înainte de folosinþã este obligatorie verificarea pH-lui
materialelor utilizate la curãþire! Materialele de curãþit
piele procurabile din comerþ au fost confecþionate pen-
tru piei de fabricaþie nouã, ori pentru uz industrial,
adesea cu efect chimic bazic, nu se recomandã
folosirea lor. Restauratorul e bine sã-ºi confecþioneze
el însuºi solvenþii ori emulsiile cu care va lucra, dupã
natura obiectului aflat sub tratament.
Se întâmplã adesea ca obiectele din piele sã se con-
fecþioneze în combinaþie cu alte materiale (metal,
lemn, textile, etc.). Piesele componente din metal sub
influenþa umiditãþii aerului se vor coroda, materialele
rezultate din procesul de coroziune colorând ori dete-
riorând pielea. La efectuarea opreaþiunii mecanice de
îndepãrtare a acestor materiale rezultate din corozi-
une, partea de piele se va acoperi, pentru a nu fi leza-
tã. Dacã pielea se poate izola de metal, putem aplica
pe suprfaþa metalicã o pastã compusã din celulozã
metilicã ºi dintr-o soluþie de 4-5% care sã formeze
combinaþii complexe (EDTE, citrat de triamoniu).
Atenþie: sã se evite ca impuritãþile rezultate de pe urma
coroziunii sã se “infiltreze” astfel în piele! Unele mate-
riale utilizate pentru înmuierea pielii (glicerinã, PEG)
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pãstrezã anumit nivel de umezealã în structura pielii,
prin care favorizeazã fenomenul coroziunii. Pielea
aflatã în contact cu un metal nu este indicat sã se
trateze cu materiale unsuroase, uleioase, cãci acizii
graºi liberi pot fi la rândul lor cauze ale coroziunii.
Obiectele de piele deformate pot fi aduse în forma lor
iniþialã prin înmuiere. Aceastã operaþiune se poate
face în camerã specialã de aburire cu un dispozitiv de
ultrasunete, cu apã rece curatã ori utilizând soluþii
saturate sãrate. Dacã datoritã dimensiunilor sau a sen-
sibilitãþii sale la umezealã obiectul nu poate fi plasat în
camerã de aburire, operaþiunea de aburire se poate
efectua local, utilizând de exemplu o membranã semi-
permeabilã Gore-tex. Obiectele aburite, dupã ce li s-a
redat forma iniþialã, se vor usca cu precauþie, pentru a
evita contractarea lor. 
Dacã obiectul de piele are crãpãturi, bucãþi lipsã, ori
fragmente dezlipite, îl putem întãri, folosind ca suport
piele nouã, textile neþesute (Vetex), foiþã japonezã, dar
în cazul unor obiecte speciale apelãm la maþe ori bãºici
de animale. Sã fim însã atenþi la comportamentul
materialului folosit ca suport la oscilaþiile umiditãþii
aerului, deoarece un material prost ales va cauza ondu-
larea ori chiar ruperea pielii. Crãpãturile ºi gãurile se
vor complecta pe latura din spate. La croirea materia-
lelor folosite ca suport sau pentru complectare sã avem
în vedere nu doar dimensiunile rupturii, dar ºi cele ale
materialului slãbit din preajma acesteia. Tiparul va fi
desenat iniþial pe folie transparentã ori paus, apoi
decupat din piele iniþial umezitã ºi uscatã, ca nu cumva
mai trârziu, sub efectul coloranþilor sau a adezivelor, sã
se contracte. Marginile trebuie subþiate, pe cât posibil
dinspre “partea cãrnoasã”, slãbind astfel tensiunile
suprafeþelor. Pentru a mãri adeziunea, suprafaþa ce
urmeazã a fi lipitã e bine sã fie uºor scãmoasã. 
În restaurarea pieilor se folosesc deopotrivã adezivi
naturali ºi sintetici. Adezivii pe bazã de colagen sunt
rigizi ºi fragili dupã uscare. Drept care jelatina ºi cleiul
de pergamen se folosesc la lipirea pergamenelor, a
pieilor tãbãcite, la piei tãbãcite nu vom aplica adezivi
elastici. Cleiul de peºte, deºi cu o putere adezivã nu
prea mare, îl utilizãm datoritã capacitãþii sale de pene-
trare la fixarea unor straturi deprinse. Lianþii pe bazã
de polizaharide (amidonul de grâu sau de orez,
derivaþii substituiþi de celulozã) au avantajul ca dupã
uscare pielea lipitã sã rãmâne elasticã. Aderenþa lor
este însã slabã. Hidroxi-propil-celuloza, dizolvatã în
solvenþi organici e aplicabilã la întãrirea suprafeþelor
de piele slãbite sau pulverulente. Dintre polimerii sin-
tetici se pot folosi pastele de lipit dispersive pe bazã de
poli-vinil-acetat (Mowilith, Hewit 155, Planatol BB,
etc.) sau pe bazã de acril (Lascaux 498HV). Avantajul
lor e cã sunt gata confecþionate, au o aderenþã bunã ºi

pielea se poate modera relativ bine în timpul operaþiu-
nii de lipit. Combinând proprietãþile avantajoase a
adezivilor naturali ºi sintetici, uneori se utilizeazã ºi
amestecurile acestora. Dacã ruptura e prea mare, se
recomandã ca lipirea sã se facã gradat. Suprafeþele lipi-
te trebuie fixate pânã la uscare. Scopul operaþiunilor
de lipire ºi de întãrire cu suport este conservarea cât
mai îndelungatã a formei iniþiale a obiectului, drept
care obiectul trebuie dupã caz împãiat, pãstrat în cutie
ori pungã specialã de protecþie.

Márta Kiss-Bendefy
Restaurator-chimist
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Katalin T. BRUDER
Restaurarea obiectelor de ceramicã II.

Prezentul studiu este continuarea materialului publicat
în Isis. I. Magyar Restaurátor Füzetek I. pp. 81-87.
În domeniul restaurãrii obiectelor ceramice în deceniul
din urmã s-au impus douã direcþii vãdit opuse. Una
insistã asupra principiului “intervenþiei minime”,
lãsând la discreþia fanteziei vizitatorului de muzeu
complectarea obiectelor expuse, pe când cealalatã
direcþie tinde ca starea obiectului dinainte de restau-
rare sã fie recogniscibilã doar de o privire atentã.
În cazul reconstruirii din fragmente a unui vas ceramic
de dimensiuni mai mari – de ex. urnã –, pe baza schiþei
de reconstrucþie se va confecþiona un schelet din sârmã
rezistentã de aramã, potrivit dimensiunilor interioare a
vasului, complectat la nevoie ºi de o plasã de aramã,
peste care se vor aºeza fragmentele la locurile lor.
Ornamentele a cãror conture iniþiale le cunoaºtem
sigur, pot fi complectate. Cele plastice e bine sã le for-
mãm odatã cu aºezarea ipsosului, în cazul orna-
mentelor liniare încrustate vom fi atenþi la alegerea
instrumentului de lucru, pentru a evita necesitatea
corecþiilor ulterioare. În privinþa rostuirii pãrþilor lipi-
te, pãrerile se împart. Se impune din ce în ce mai mult
opinia potrivit cãreia restauratorul este dator sã acorde
o atenþie mare nu doar rezistenþei, dar ºi aspectului
estetic al operaþiunii rostuirii.
În cazul unor obiecte cu lipsuri mari, de exemplu a
strãchinilor lucrate la roatã, uneori pe baza unui ºablon
fãcut dupã profilul interior al vasului, forma miezului
interior se poate confecþiona la roatã. Se con-
fecþioneazã apoi ºablonul formei exterioare, frag-
mentele sunt aºezate pe miez, apoi se fac complectãrile
cu ipsosul pe cale de a se închega, iar cu ajutorul
ºablonului fãcut dupã forma exterioarã se modeleazã
reconstrucþia la roatã. 
La complectarea cahlelor metoda de lucru trebuie
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aleasã în funcþie de caracteristicile obiectului, de
dimensiunile pãrþii lipsã ºi de tipul ornamenticii. În
cazul obiectelor cu ornamentaþie simetricã putem efec-
tua complectarea prin inversarea imaginii. Se întâmplã
ca ornamentul sã fie reproiectabil, dar nu dispunem de
nici un fragment care sã serveascã la confecþionarea
negativului. În aceste cazuri se efectueazã o copie a
fragmentului original, pe care este profilatã com-
plectarea, apoi se executã negativul acestui obiect în
silicon aºezat în pat de ipsos. Metoda “cioplirii” în ne-
gativ se foloseºte în cazul cahlelor cu o plasticã orna-
mentalã “joasã”, frecventã la obiectele de stil gotic ori
renascentist. Pe baza fragmentelor e reproiectatã orna-
mentica, se confecþioneazã negativele fragmentelor
existente, acestea sunt incluse într-o placã de ipsos,
urmãrind cu grijã sã fie aºezate exact la acelaºi nivel.
Desenul de reconstrucþie se copiazã pe aceastã placã ºi
este cioplit în negativ. În varianta finalã fragmentele
originale vor fi aºezate la locurile lor.
Ca material de complectare se poate utiliza deopotrivã
ipsos alb sau colorat. Colorarea se face de obicei cu
tempera închegatã ulterior cu dispersie de acril
(Plextol). Ceramicile cu ornamente de grafit este bine
sã fie complectate cu un ipsos de culoare cât mai
închisã. Culoarea cea mai nimeritã pentru a complecta
vasele de tip “terra sigilata” se obþine adãugând la
ipsos oxid de fier ºi sienit ars, iar luciul lor caracteristic
se poate imita prin tratarea cu cearã. Ceramica
smãlþuitã pe o singurã parte e bine sã se complecteze
cu ipsos colorat. La complectarea obiectelor cu smalþ
transparent se executã mai întâi coloritul engobului,
respectiv ornamentele de sub smalþ, folosindu-se tem-
pera cu Plextol, apoi, dupã uscare acestea se ung cu
Plextol nediluat. Colorarea ceramicilor cu smalþ co-
lorat se poate face cu vopsea artisticã de ulei cu lac alb
sau incolor, amestecat cu pastã colorantã; cu tempera
cu conþinut mare de Plextol. La complectare se pot
folosi ºi anumite rãºini sintetice, dar utilizarea lor
necesitã multã experienþã. 
Porþelanurile au fost complectate multã vreme cu ipsos
de uz stomatologic, care însã adesea s-a desprins.
Partea întregitã a fost pictatã cu vopsea de ulei, de
multe ori acoperindu-se ºi coloritul originar. Aceastã
metodã este inacceptabilã, deºi o întâlnim adesea ºi în
muzee. Azi întregirea porþelanurilor se face cu diferite
mase plastice. Dezavantajul lor este cã, deºi calitatea
lor din ce în ce mai bunã întârzie procesul lor de
îmbãtrânire, cu timpul se opacizeazã, se îngãlbenesc, se
contractã. La complectãrile efectuate din mase plastice
vom folosi forme de cearã sau de silicon. Materialele
folosite la întregire se pot colora cu paste, cu vopsea
pulverizatã. etc. 
Degradarea ceramicii are la bazã patru cauze princi-

pale: 1. Coroziunea fizicã, în care agenþii de bazã sunt
apa ºi sãrurile. 2. Coroziunea biologicã, ce are loc pe
suprafeþele umede, unde se stabilesc diferitele
microorganisme, cea ce va împiedica uscarea ceramicii,
ºi emit prin procesul lor de metabolism substanþe
nocive (ex. nitraþi). 3. Coroziunea chimicã este influen-
þatã de condiþiile de mediu dinainte de restaurare, de
exemplu compoziþia chimicã a solului. 4. Daunele pro-
duse în urma tratamentului neadecvat (“coroziunea
umanã”) se încadreazã în categoriile mai sus amintite,
dar meritã a fi menþionate aparte. Adesea sunt utilizate
la operaþiunea de curãþire materiale ce dizolvã anumite
componente ale ceramicii, ce ar fi fost necesare pentru
analizele arheometrice amãnunþite. Curãþirea prin fre-
care drasticã, ºlefuirea suprafeþelor de-alungul între-
girilor, sunt operaþiuni neadecvate ce lasã urme de
lungã duratã.

Katalin T. Bruder
Specialist în arta restaurãrii obiectelor 

arheologice ºi a artelor decorative
ªef adjunct la secþia de restaurare 

Muzeul Naþional al Ungariei

Gábor SÉD
Restaurarea sculpturilor în aer liber ºi a decoraþiilor
arhitecturale exterioare din metal
Materialele din care se confecþioneazã aceste sculpturi
ºi elemente decorative, începând din antichitate, au
fost aliajele de aramã ºi cositor, în secolele 19-20.
rãspândindu-se rapid zincul, datoritã tehnologiei sale
de prelucrare mai ieftine. Componentul de bazã a
diferitelor bronzuri este cuprul (Cu). Rezistenþa aces-
tuia este sporitã cu alte metale: cositor (St), zinc (Zn),
aluminiu (Al), la care se adaugã plumb (Pb), nichel
(Ni), mangan (Mn). Culoarea bronzului – în funcþie de
componenþa aliajului – variazã de la roºu, auriu ºi
mergând pânã la alb-cenuºiu.
Mai de mult, când principalul agent de poluare era
bioxidul de carbon ce se degaja împreunã cu fumul
produs prin încãlzirea locuinþelor, obiectele de bronz
erau acoperite de carbonaþi de cupru bazici. Acceºtia s-
au format treptat, alcãtuind o aºa-zisã patinã nobilã pe
suprafaþa acestor obiecte. Cele mai frecvente variante
ale lor se aseamãnã cu minereurile de azuritã ºi mala-
chitã. Agenþii poluanþi ai zilelor noastre îºi fac simþitã
prezenþa nu numai în marile centre industriale, dar
purtaþi de vânt afecteazã ºi natura aparent neatinsã de
societatea industrializatã. Ploile cu acizi (sulfurici), for-
mate în urma degajãrii bioxidului de sulf, au dus la
rãspândirea unor sãruri – antlerit, brocantit, calcanit –
care se fac responsabili în ultima vreme de “înverzirea”
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statuilor expuse în aer liber. Acest strat, care parþial se
poate conserva, nu mai e “patinã nobilã”, ci poate
cauza noi distrugeri, unele din componentele sale, la
care se adaugã ºi negrul de fum captat din aer, creazã
un aspect estetic sumbru.
Existã mai multe metode pentru curãþirea statuilor
expuse în aer liber de aceste depuneri. Obiectul nu tre-
buie, ºi nici nu e recomandabil, sã fie curãþit pânã la
metal, dacã dupã îndepãrtarea straturilor corozive
instabile ºi incomode din punct de vedere estetic
putem crea o suprafaþã patinatã, omogenã. Aceastã
metodã, ce presupune pãstrarea patinei “originale” sau
“naturale” necesitã intervenþii chimice ºi mecanice, dar
numai pe suprafeþele unde straturile corozive nu pot fi
pãstrate. Curãþirea pânã la metal se recomandã dacã
componenþii agresivi sunt depistaþi pe suprafeþe mari,
iar omogenitatea esteticã a obiectului a avut mult de
suferit, ori dacã operaþiunile de restaurare au necesitat
intervenþii sculpturale ºi de sudurã. O metodã accep-
tatã ºi îndrãgitã a curãþirii pânã la metal este
împrãºtierea cu granule. Calitatea, dimensiunile gra-
nulelor împrãºtiate, intensitatea împrãºtierii trebuiesc
stabilite circunspect. 
Dacã e nevoie de suplinirea unor bucãþi de metal tur-
nat ori de placaj metalic, trebuie sã alegem materiale
cu o compoziþie asemãnãtoare cu originalul. Acest
lucru este valabil ºi la materialele folosite la sudurã. La
suplinirea golurilor ºi remedierea fisurilor se poate
aplica sudura cu arc cu protecþie de argon. Dacã se
înlocuieºte o unitate distinctã de metal turnat, fixarea
se poate face ºi cu ºuruburi. Pentru patinarea verzuie a
complectãrilor trebuie sã creem pe suprafaþa acestora
un strat de o componenþã similarã cu sulfaþii de cupru
bazici. Pentru acesta vom folosi bicarbonat de amoniu,
care va forma un carbonat de cupru bazic, iar în
condiþii atmosferice acide se vor obþine sulfaþi. Pentru
protejarea statuilor din pieþele publice se poate folosi
Combat A88 ºi cearã teflonatã (Turtle Wax special), în
amestec de 1:1. În interesul protecþiei permanente se reco-
mandã repetarea acestui tratament din doi în doi ani.
În cazul statuilor fântânilor apa curge peste suprafaþa
de metal, cea ce creazã depuneri. Apele din reþeaua
urbanã conþin clor, cea ce creazã posibilitatea formãrii
acidului clorhidric, fenomen ce lezeazã metalul,
gãurindu-l. Poluanþii ce conþin praf calcaros sub
influenþa ploilor acide se transformã în sulfat de calciu.
Crearea cristalelor de ipsos poate duce la tensionarea
orificiilor poroase, a crãpãturilor ori a detaliilor fine
ale acestor obiecte. La fântânile arteziene, pe lângã
aplicarea unor straturi protectoare peste suprafeþele
metalice, poate da roade ºi utilizarea unor instalaþii de
purificare a apei. 
Componenþa pieselor turnate din zinc este variatã.

Condiþiile de mediu deteriorate în cursul secolului al
20-lea au avut puternice efecte negative asupra
obiectelor de zinc expuse în aer liber. Acizii ºi bazele
au acþionat asupra stratului protector natural ce se
formeazã pe suprafaþa zincului, ori au împiedicat for-
marea acestuia, dupã care acizii au început sã atace
metalul. Un alt pericol, poate mai mare decât coroziu-
nea – în cazul zincului – îl prezintã leziunile mecanice
(crãpãturi, spãrturi). Obiectul deformat este foarte
greu de remediat, unele piese trebuiesc returnate, ori
sudate bucatã cu bucatã. Dupã sudare suprafaþa acidu-
latã se va trata cu Na2CO3. Scheletele de fier din inte-
riorul statuilor pot declanºa la rândul lor procese de
coroziune electrochimicã, la punctele de atingere ale
metalelor distincte. De aceea aceste schelete trebuiesc
protejate cu un strat protector de rãºinã specialã.
Statuia montatã prin sudare e bine sã se trateze cu
granule împrãºtiate, apoi lustruitã, pentru ca sã disparã
urmele sudurii. Ca strat protector se poate folosi
amestecul deja amintit.

Gábor Séd,
Specialist în arta restaurãrii metalelor

Muzeul Naþional al Ungariei
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