
Întroducere

Conferinþa de Perfecþionare a Restauratorilor Maghiari din
Transilvania – organizatã, potrivit tradiþiei, în luna
octombrie – continuã sã se bucure de interes. În 2002,
alãturi de participanþi veniþi din Ungaria ºi din
Transilvania, am avut prilejul de a-l saluta în mijlocul
nostru ºi pe Aurel Moldoveanu, figurã proeminentã a
muncii de conservare din România, care i-a avut ca
discipoli pe mai toþi resturatorii transilvãneni.
Cu prilelejul conferinþei, Muzeul Haáz Rezsõ din
Odorheiu-Secuiesc a gãzduit ºi o expoziþie de panouri,
prezentând lucrãrile de diplomã ale absolvenþilor
Institutului de Formare a Resturatorilor din cadrul
Universitãþii Ungare de Arte Plastice. Cãlãtoria de studii
legatã de cea din urmã conferinþã – dupã Bazinul Ciuc-
Gheorgheni (2000), mânãstirile din Moldova (2001) – ne-
a purtat în 2002 pe plaiurile pitoreºti ale Maramureºului.
De-a lungul cãlãtoriei noastre de trei zile am vizitat
monumentele, muzeele, locurile memoriale din Reghin,
Harina, Bistriþa, Beclean, Dej, Coltãu, Baia Mare,
Surdeºti, Mara, Sighetul Marmaþiei, Deseºti, Sãpânþa,
Bârsana, Poienile Izei, Ieud ºi Gherla. Ne-am bucurat de
interesul arãtat faþã de strãdaniile noastre de tinerii colegi,
aflaþi pe calea familiarizãrii cu secretele profesiunii,
precum ºi de studenþii-restauratori ai Universitãþii sibiene.
Entuziasmul lor ne-a întãrit crezul în utilitatea transmiterii
experienþelor ºi cunoºtinþelor ce le-am dobândit de la
predecesorii noºtri.

Petronella Kovács
restaurator de lemn ºi mobilã
Conducãtor al secþiei de restaurare obiecte
Universitatea Ungarã de Arte Plastice
Muzeul Naþional al Ungariei
Budapest 1450. 9. Pf. 124.

András MORGÓS – Levente DOMOKOS
Începuturile activitãþii de restaurare muzealã în
Transilvania ºi figuri ilustre de restauratori ardeleni

Restaurarea, ca activitate muzeisticã, în Ungaria ºi
Transilvania a început sã se dezvolte în ultimul pãtrar al
secolului al XIX-lea. În 1864 Viktor Molnár îºi ocupa
postul de laborant-restaurator la Muzeul Naþional al
Ungariei. Kemény József ºi-a început activitatea în cadrul
aceleiaºi instituþii în 1876, ocupându-se de restaurarea
obiectelor din fier, ºi a armelor. Amândoi au lucrat în
cadrul instituþiei timp de jumãtate de veac. Pentru a avea
termeni de comparaþie, amintim cã primul restaurator – J.

Doubleady – ºi-a început activitatea în cadrul
binecunoscutului British Museum (fondat în 1753) în
preajma anului 1840. Pânã atunci obiectele erau restaurate
de arheologii care le-au descoperit. În ce priveºte
amenajarea laboratoarelor chimice din cadrul muzeelor,
angajarea unor chimiºti, analiza componenþei materialelor
obiectelor muzeale, Ungaria – la turnura secolelor XIX-
XX – s-a situat în elita mondialã. Trebuie relevatã în acest
sens activitatea chimistului Dr. József Loczka. Primul sãu
articol de specialitate a apãrut în 1885. Prima analizã
asemãnãtoare, semnatã de E. Bibra, apãruse doar cu puþinã
vreme în urmã, în 1873. Laboratorul Muzeului Regal al
Prusiei din Berlin, amenajat de chimistul Dr. F. Rathgen,
considerat ca model peste tot în lume, a fost fondat în
1888. Laboratorul din cadrul British Museum, de care se
leagã activitatea chimiºtilor Dr. A. Scott ºi Dr. H.
Plenderleith, funcþioneazã doar începând din 1924.
Revenind la pionierii maghiari ai profesiunii, trebuie
relevatã activitatea restauratorului-chimist Dr. Géza
Elemér Gasparetz, stins din viaþã prea devreme, dupã o
activitate muzeisticã de doar 8 ani. În aceastã perioadã
scurtã el a desfãºurat o activitate de pionierat în domeniul
analizei straturilor picturale, a cercetãrii microscopice a
pigmenþilor ºi lianþilor vopselelor. De numele sãu se leagã
resturarea mai multor descoperiri arheologice importante,
pãstrate în muzeele din Ungaria. A inventat procedee noi
de restaurare, precum curãþirea obiectelor metalice prin
electrolizã, impregnarea obiectelor, înlocuirea parafinei
(utilizatã mai devreme la solidificarea obiectelor) cu
microcelulozã. Un pas important în dezvoltarea muzeelor
a constituit fondarea – de cãtre Béla Posta – atelierului de
restaurare de la Cluj (1900) ºi a atelierului de la Debreþin,
amenajat de restauratorul-chimist Zoltán Hegyi (între
1937-1940), dotat cu camerã de gazare ºi aparat röntgen.
Hegyi este ºi autorul primului manual de restaurare în
limba maghiarã. Primul autor transilvãnean al unui articol
de specialitate, privind restaurarea obiectelor muzeale,
este Sámuel Fenichel (în 1891), care ºi-a fãcut studiile în
Ardeal, lucrând apoi în cadrul Muzeului Naþional din
Bucureºti. La turnura secolelor XIX-XX obiectele mai
delicate ale muzeului clujean (picturi, textile) au fost
restaurate de specialiãti externi. Primul restaurator de
seamã din Cluj a fost András Lehoczky, care deºi nu
dispunea de o pregãtire prealabilã de specialitate, era dotat
cu o îndemânare în materie ieºitã din comun. Prima
menþiune a activitãþii acestuia dateazã din 1908. În 1921,
în cadrul unui curs de arheologie organizat la Cluj, ºi-a
instruit discipolii în procedeele de conservare a obiectelor
de fier, porþelan, sticlã ºi lut. În acelaºi an devine
restaurator al Muzeului Naþional al Ungariei.
Printre restauratorii care au lucrat în folosul muzeului
clujean se mai cuvine a fi amintiþi pictorii Rezsõ Moretti,
József Konstantin Beer (ultimul din Budapesta), Gyula
Merész (din Cluj), sculptorul clujean Ferenc Szeszák ºi
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resturatorul de tablouri Kálmán J. Najmányi. 
Prezentul studiu prezintã în detaliu activitatea unor
restauratori maghiari din Transilvania, precum Sámuel
Fenichel, József Koródi, János Erõss, Mária Antal
(Szabó), Kálmán Széles ºi István Ferenczi, ultimul stins
prematur din viaþã în 2002.

András Morgós
inginer chimist, resataurator de lemn ºi mobilã
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Levente Domokos
Conservator
Muzeul „Molnár István”
Cristuru-Secuiesc, P-þa Libertãþii nr. 45.

Aurel MOLDOVEANU
Este degradarea bunurilor culturale inevitabilã?

Rãspunsul la întrebare este afirmativ. Bunurile culturale,
din puncrt de vedere chimic, sunt instabile.
Descompunerea lor se produce pe calea unor procese
chimice, înlesnite de factorii fizico-chimici ai mediului.
Aceste procese sunt ireversibile, nici cea mai exigentã
restaurare nu poate readuce obiectul de artã în starea sa
iniþialã. „Ce ar trebui fãcut în acest sens?” – se întreabã
autorul, recomandând urmãtoarele: Depozitarea separatã a
colecþiilor vulnerabile într-un mediu cu o umiditate
relativã de maximum 45%, la o temperaturã de cel mult 
4-5oC, în încãperi izolate termic. Dacã astfel de condiþii
nu se pot asigura pentru toate obiectele vulnerabile, sã se
opereze o triere valoricã, astfel încât sã se poatã depozita
în 1-2, eventual 3 încãperi partea cea mai valoroasã a
colecþiilor vulnerabile. Folosirea unui obiect pãstrat în
astfel de condiþii se va face doar dupã echilibrarea termicã.
La fel se va proceda ºi cu ocazia realizãrii în depozit.
Pentru expoziþii: UR 40%, t=15o – 17o. Acesta va crea un
anumit disconfort, este preþul pe care actualele generaþii
trebuie sã-l plãteascã pentru ca generaþiile viitoare sã se
poatã bucura de aceste bunuri.  Îmbunãtãþiri se pot realiza
ºi în expoziþiile neclimatizate: Îmbunãtãþirea izolãri
termice. Atenþie la ferestre, care efectueazã un transfer
mare de cãldurã. Funcþionarea continuã a instalaþiilor de
încãlzire (în sezonul rece), dar la intensitate micã, pãstrând
o temperaturã constantã de 15-17oC. Folosirea aparatelor
pentru deumidificat aerul, asigurând în expoziþii acelaºi
UR ca în depozite: 30-40%. Expunerea celor mai
valoroase, ºi mai ales vulnerabile obiecte, doar 3-4
sãptãmâni anual. – Supravegherea continuã a sistemului
de protecþie asigurându-se intervenþii operative de câte ori
se defecteazã. Iluminatul incandescent (numai!) în acele
spaþii în care se expune doar un singur material de naturã
organicã.  Aplicarea acestor mãsuri are un caracter de

maximã urgenþã. Aplicarea lor depinde de trei factori:
capacitatea de înþelegere, cunoºtinþele necesare ºi
mijloacele materiale. Lipsa cu cel mai mare impact este
cea a capacitatãþii de înþelegere. Deºi muzeele sunt
conduse de oameni foarte bine pregãtiþi în diferite domenii
(artã, istorie, etnografie, etc.), acestora le lipseºte deseori
înþelegerea problemelor de ocrotire a patrimoniului. Ca ºi
în celelalte sectoare, obtuzitatea îmbracã uneori haine
academice. Dacã nu existã înþelegerea rostului unor
mãsuri, ce se mai poate face

András MORGÓS – Levente DOMOKOS
Restaurarea resturilor lemnoase a pomului (pãrul) lui
Petõfi de la Cristuru-Secuiesc

Potrivit tradiþiei, poetul maghiar Sándor Petõfi ºi-a
petrecut seara din ajunul bãtãliei fatale de la Albeºti (31
iulie 1849) într-o grãdinã din Cristuru-Secuiesc, sub
crengile unui pãr. Acest pãr a devenit cel mai cãutat loc
memorial ºi de pelerinaj al oraºului. Pomul este secat de
câteva decenii, iar trunchiul sãu uscat a fost spart în bucãþi
de niºte tineri vandali, în 2002. Aceastã întâmplare tristã a
pus în actualitate necesitatea restaurãrii ºi reaºezãrii în
poziþie iniþialã a resturilor lemnoase ale pãrului.
Operaþiunile de restaurare s-au efectuat prin colaborarea
Muzeului „Molnár István” din Cristuru-Secuiesc ºi a
Muzeului Naþional al Ungariei. În urma deteriorãrilor
anterioare, cauzate de insecte ºi ciuperci, a devenit
necesarã operaþiunea de solidificare a materialului lemnos.
Pãrþile cu microcapilare, distruse de ciuperci, au fost
tratate cu rãºinã sinteticã pe bazã de Araldite BY 158R,
dizolvatã într-o soluþie nitrodiluantã, de vreme ce orificiile
cauzate de acþiunea insectelor, spãrturile, desprinderile
provocate de ºocurile mecanice s-au fixat cu soluþii
nitrodiluante de concentraþii diferite, pe bazã de Paraloid
B72. Lipirea bucãþilor sparte s-a fãcut cu rãºinã sinteticã
Uverapid ºi Eporezit FM 20. Pentru umplerea crãpãturilor
interioare s-a folosit amestec de rãºinã, vopsea mineralã ºi
rumeguî fin de lemn. Protecþia împotriva dãunãtorilor de
naturã biologicã a fost asiguratã prin tratament cu soluþie
apoasã preparatã din concentrat de Biocomplex.
Complectãrile metalice – braþele de susþinere, coroana de
dafin – au fost curãþite cu soluþie de RO-55, apoi tratate cu
soluþia alcoolicã a unui lichid pentru agrãsealã, în sfârºit,
ca strat protector, s-a aplicat soluþie de Paraloid B72, iar
pãrþile metalice au fost unse cu ulei KK-18, folosit la
întreþinerea armelor. În interiorul materialului lemnos s-a
introdus un suport invizibil, cu ajutorul cãruia pãrul a fost
reinstalat la locul sãu iniþial.    

András Morgós
inginer chimist, resataurator de lemn ºi mobilã
Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
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Levente Domokos
Conservator
Muzeul „Molnár István”
Cristuru-Secuiesc, P-þa Libertãþii nr. 45.

Judit BAKAY-PERJÉS
Restaurarea obiectelor arheologice din piele

Colecþiile arheologice ale muzeelor cuprind relativ puþine
obiecte din piele. Drept care, cu ocazia cercetãrilor
arheologice, este necesar sã se depunã eforturi pentru
salvarea tuturor obiectelor ori fragmentelor din piele, cât
de mici ar fi ele. 
De unde aceastã lipsã de vestigii arheologice
confecþionate din piele, pe teritoriul Bazinului Carpaticã O
cauzã ar fi predispoziþia acestui material pentru degradare
rapidã, precum ºi circumstanþele care influenþeazã acest
proces. Degradarea obiectelor confecþionate din piele
depinde de calitatea materiei prime, de condiþiile de mediu
din timpul folosirii, de lungimea perioadei cât a fost
acoperit de pãmânt ºi de calitatea solului. Astfel,
caracterul solului, componenþa sa mineralã, pH-ul,
umiditatea, concentraþia de oxigen, influenþele reciproce
dintre acest sol ºi obiect, acþiunea microorganismelor, sunt
tot atâtea elemente ce determinã gradul ºi modul
degradãrii. Toate aceste circumstanþe pe teren pot apãrea
în forme ºi interferenþe deosebit de variate, de aceea e greu
de prevãzut starea eventualelor descoperiri de obiecte din
piele, în faza de proiectare a cercetãrilor. 
Compuºii metalelor – din care în sol existã o mare
varietate – au o acþiune distrugãtoare asupra fibrelor de
piele. Apropierea metalelor înlesneºte – cazul fierului – ori
încetineºte – cuprul, argintul – procesul de degradare a
pielii.  În solurile permanent acoperite de apã procesul de
descompunere a substanþelor organice este mai lent.
Scoaterea la suprafaþã a obiectelor de piele descoperite sub
pãmânt, datoritã poziþiei lor sau a gradului avansat de
degradare, necesitã o grijã aparte. Dacã aceastã operaþiune
se face într-o manierã superficialã, obiectul poate suferi
deteriorãri imposibil de rectificat. Cea mai recomandatã
este metoda recoltãrii „in situ”, procedeu descris în detaliu
pe paginile prezentului studiu. Dacã pielea este mult
deterioratã, este bine sã fie impregnatã deja la locul
descoperirii. Se recomandã a se folosi o soluþie ce ulterior
poate fi redizolvatã, pentru ca în condiþii de laborator sã se
poatã efectua operaþiunile de curãþire ºi de conservare
necesare. Obiectele, pânã la conservare, vor fi þinute în
stare umedã. Studiul se mai ocupã de modul ambalãrii ºi
al transportului, precum ºi de fazele restaurãrii.
Accentueazã importanþa documentãrii operaþiunilor prin
fotografii, desene, descrierea amãnunþitã a locului

descoperirii. Este prezentat procedeul curãþirii mecanice,
cu apã, respectiv cel chimic, fazele conservãrii în diferite
tipuri de soluþii alcoolice dizolvate în apã. Sunt descrise
diferitele modalitãþi de uscare – la temperatura camerei, cu
diluant sau în condiþii de îngheþare. Oferã informaþii
practice privind lipirea, complectarea obiectelor,
asamblarea obiectelor compuse din mai multe bucãþi.
Adeseori, în cazul descoperirilor arheologice
confecþionate din piele, complectarea pãrþilor deteriorate,
asamblarea obiectelor mai sofisticate nu se poate face fãrã
lezarea pieselor. În aceste cazuri autorul recomandã
reconstituirea integralã a obiectului.

Judit Bakay-Perjés
Restaurator
(Muzeul de Istorie al Budapestei)
Conferenþiar
(Universitatea Ungarã de Arte Plastice)

Márta KISS-BENDEFY
Restaurarea unui ornat preoþesc din piele auritã din
secolul al XVIII-lea

Ornatul sus amintit a fost confecþionat dintr-un material
deosebit, numit în mai multe limbi „piele auritã” (gilt
leather, corami d’ oro, cuir d’oré, goudleer), deºi n-are a
face cu aurul propriu-zis. Culoarea sa nu se datoreºte
procedeului de aurire, ci imitaþiei culorii aurului, pe o
suprafaþã întinsã. Studiul prezintã aceastã tehnicã aparte
de ornare a pielii, istoricul rãspândirii ei, cauzele
deteriorãrii obiectelor de piele auritã, apoi procesul de
restaurare al unui ornat confecþionat din respectivul
material. Despre confecþionarea pieilor aurite ne parvin
informaþii contemporane scrise din mai multe surse.
Autenticitatea reþetelor transmise de acestea este
confirmatã de analizele recente a mai multor obiecte
datate. S-au folosit piei de oaie ori de viþel, agrãsite cu o
soluþie de provenienþã vegetalã, pe suprafaþa cãrora s-au
aplicat plãcuþe subþiri de argint, cu clei de pergamen sau
albuº de ou. Argintul a fost aplicat prin poleialã, apoi uns
cu albuº de ou, ca sã nu se corodeze. Ornamentele dorite
s-au aplicat cu ajutorul unor prese de lemn. Peste
suprafeþele care trebuiau „aurite” se aplica un lac de
culoare brunã-gãlbuie, conþinând ulei de in ºi rãºini
naturale. Suprafeþele date cu acest lac gãlbui, respectiv
cele rãmase argintii au fost ornate mai departe prin presare
ºi vopsire. Cu aceastã tehnicã s-au confecþionat tapeturi,
tapiþerii pentru mobilã, paravane, înveliã pentru lãzi ºi
casete, ornate. Potrivit mãrturiilor inventarelor de epocã
obiectele din piele auritã erau rãspândite ºi în Ungaria
secolelor XVIII-XIX. Acestea se regãsesc ºi astãzi în
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colecþii muzeale ºi ecleziastice (Muzeul Naþional al
Ungariei, Muzeul Artei Industriale, Muzeul Creºtin de la
Esztergom, etc.). În tezaurul Episcopiei de la Gyõr se
gãseºte o piesã rarã, o pelerinã în formã de clopot
(„pluviale”). Piesele din piele „auritã” sunt periclitate de
mulþi factori distrugãtori. Starea lor depinde de materiile
de bazã ce s-au folosit la confecþionarea lor, modul de
utilizare, de pãstrare, intervenþiile anterioare de restaurare.
Efectele acestora sunt prezentate detailat pe paginile
studiului. Ornatul ce face obiectul acestui studiu este
proprietatea Tezaurului ºi Bibliotecii Episcopiei de la
Gyõr. A fost confecþionat în secolul al XVIII., dar nu-i
cunoaºtem locul de provenienþã. Materia ei primã –
probabil piele de oaie – a fost agrãsitã cu soluþie vegetalã.
Probabil mediul umed de pãstrare a fãcut ca materia ei sã
se deterioreze, sã se deformeze, sã se rupã, semnalându-se
ºi lipsa unor fragmente. Stratul superior de piele, împreunã
cu folia de argint ce i s-a aplicat, lacul auriu ºi vopseaua de
deasupra, era plinã de crãpãturi, pe alocuri mult slãbitã.
Întreaga suprafaþã a piesei era plinã de praf. A fost
necesarã desfacerea pãrþii din faþã ºi de la spate a
ornatului, scoaterea cãptuºelii, întãrirea ºi remedierea
pãrþilor rupte. Curãþirea materialului mult sensibil la
umezealã s-a fãcut pe cale mecanicã: cu o pensulã moale,
cu un instrument de ºters confecþionat din vinil, cu
aspiratorul (protejându-se cu un strat textil). Deformãrile
s-au remediat prin fixare, dupã aburire prealabilã. Pe urmã
au fost complectate pãrþile lipsã, aplicându-se din interior,
la rupturi, straturi de susþinere din piele subþiitî, agrãsitã cu
soluþie vegetalã. Lipirea s-a fãcut cu amidon de grâu, la
pãrþile greu de lipit s-a folosit o dispersie de amidon de
grâu ºi poli(acetat de vinil – Planatol BB Superior) în
proporþie de 2:1. Procesul de restaurare s-a încheiat prin
coaserea cãptuºelii din pânzã de in (în prealabil curãþitã ºi
complectatã), apoi ajustarea pãrþii din dos cu cea din faþã.

Márta Kiss-Bendefy 
Restaurator-chimist
Muzeul Naþional al Ungariei
Budapesta

Éva Mária BENEDEK
Restaurarea unuia din exemplarele primei Biblii
catolice de limbã maghiarã prin turnare de pastã

Biblia care face obiectul prezentului studiu a apãrut la
Viena, în 1626. Traducerea ei o datorãm lui György Káldi,
din iniþiativa arhiepiscopului Péter Pázmány. Este prima
Biblie catolicã complectã de limbã maghiarã. Efectul
acestei traduceri, în ce priveºte evoluþia limbii maghiare,
se poate compara cu cea exercitatî de Biblia reformatã a

lui Gáspár Károlyi. Istoria anterioarã a acestui exemplar
nu se cunoaãte, actualmente el se aflã în proprietate
particularã. Scoarþa de pilele a cãrþii, împodobitã prin
presare, respectiv prima ºi ultima coalã lipsesc. Cartea
probabil s-a aflat într-un mediu umed. Microorganismele
înmulþite peste mãsurã au dezintegrat în bunã parte hârtia
de bunã calitate. Filele cãzute erau pe cale de a se
dezagrega. Enzima eliberatã de mucegai a vopsit în mov
unele file. Pe alocuri au apãrut ºi pete foxing. Munca de
restaurare a început dupã întocmirea documentaþiei foto ºi
a planului de restaurare. Coplectarea pãrþilor lipsã de mari
dimensiuni s-a fãcut cu ajutorul maºinii de turnat pastã.
Aceasta a fost confecþionatã în Muzeul Secuiesc al
Ciucului, prin aportul colegului András Szabó. Îi datorãm
mulþumiri ºi resturatorului György Barkó din Budapesta,
care ne-a pus la dispoziþie planul maºinii de turnat pastã de
fabricaþie proprie. În procesul de restaurare a hârtiei,
turnarea pastei se face cu ajutorul vacumului, pentru a
complecta unele pãrþi lipsã a foilor restaurate. Aparatul se
compune din douã bazine supraetajate. Bazinul de sus
conþine un element de împãrþire ºi susþinere, aici se
desfãºoarã procesul de muncã propriu-zisã. În bazinul de
jos este pãstratã apa, ce trebuie pompatã – printr-o placã
inox perforatã ºi un filtru de plastic – pe suprafaþa filei ce
trebuie complectatã. Filele sunt bine fixate, ºi peste ele
este aºezatã cantitatea de celulozã mãcinatã necesarã.
Dupã uniformizarea densitãþii lichidului, este deschisã
supapa aflatã în partea inferioarã a bazinului de sus.
Cãderea directã a apei genereazã un efect de vacumare, în
urma cãruia întreaga cantitate de celulozã mãcinatã este
trasã ºi orientatã cu vitezã cãtre golurile foii respective,
unde fibrele de celulozã se depun uniform peste sitã.
Urmeazã îndepãrtarea greutãþilor de fixare ºi mascare,
dupã care fila complectatã împreunã cu sita de plastic sunt
scoase, urmeazã procesul de uscare, reîncleiere ºi presare
finalã. 

Éva Mária Benedek
Muzeul Secuiesc al Ciucului
Mirecurea Ciuc
P-þa Cetãþii nr. 2

József ORMOS
Tehnici foto

Atât pe plan intern, cât ºi în strãinãtate, fotografia s-a
impus ca obiect de artã de sine stãtãtor. De colecþionarea,
arhivarea, cercetarea ei se ocupã institute aparte. Tocmai
de aceea este necesar sã cunoaºtem diferitele tehnici foto,
deoarece fotografiile rezultate din tehnici diferite necesitã
un tratament diferenþiat. Autorul prezintã pe scurt
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tehnicile, respectiv proprietãþile daguerrotipiei,
cianotipiei, hârtiei albuminate, talbotipiei, pannotipiei,
ambrotipiei, ferrotipiei, a diferitelor materiale folosite de-
alungul vremii în arta ºi industria fotograficã. Conservarea
ºi restaurarea fotografiilor este o îndeletnicire relativ
recentã, mai ales în ce priveºte implicaþiile ei chimice.
Acest lucru se datoreºte în principal faptului cã
fotografiile sunt cele mai complexe obiecte a diferitelor
colecþii. Aceastã complexitate pune probleme ºi pe
tãrâmul depozitãrii, dar respectând anumite reguli, viaþa
fotografiilor poate fi mult prelungitã.
Sã nu ne atingem de fotografii cu mâinile neacoperite.
Pentru a evita depunerea amprentelor ºi petelor sã purtãm
mânuºi de aþã. Sã ne îngrijim de curãþenia spaþiului de
lucru. Fotografia sã o apucãm cu ambele mâini, sã o
aºezãm pe un suport de carton rigid, mai ales dacã e
vulnerabilã, prezintã leziuni. Sã nu atingem suprafeþele
emulsive.
Dacã fotografia se aflã în plic, sã îndepãrtãm plicul, ºi nu
sã scoatem fotografia din plic. Dacã ea s-a lipit de plicul
de pãstrare, sã nu o forþãm. Sã nu depozitãm unele peste
altele fotografii developate pe hârtie ºi cliºee de sticlã, sã
nu aºezãm nici un obiect pe deasupra fotografiilor. Sã nu
permitem consumul de alimente ºi de bãuturi în spaþiile
unde se aflã fotografii valoroase. Sã interzicem fumatul,
care poate produce mari daune în timp scurt.  Sã evitãm
folosirea cernelii sau a stilourilor cu fibre. Însemnãrile
fãcute cu acestea, la acþiunea umezelii pot deveni ilizibile,
aducând totodatã daune fotografiei, transparând pe partea
imaginii. Sã folosim mai degrabã un creion moale. Sã nu
facem uz de benzi de cellux, agrafe, ace de gãmãlie. Sã
supraveghem cu grijã orice persoanã, mai ales pe colegii
noi, care au acces la fotografii. Cu ocazia tratamentului
aplicat fotografiilor sã folosim corpuri de iluminat dotate
cu filtre UV. Pentru expoziþii, cercetãri sã folosim copii ale
fotografiilor originale. Sã pãstrãm o curãþenie strictã în
spaþiile de cercetare ºi în depozite. Praful poate provoca
leziuni de suprafþã. Sã controlãm cu regularitate nivelul
umiditãþii ºi al temperaturii. Fotografiile sã fie puse la
depãrtare de locuri proaspãt vopsite, maºini de copiat,
surse de cãldurã. Locurile de pãstrare sã fie
corespunzãtoare: dulapuri metalice emailate, cutii nelipite,
pentru înveliº: hârtie specialã („Silversafe”). Studiul
atrage atenþia asupra sensibilitãþii termice a filmelor din
nitraþi de celulozã, ºi se ocupã cu efectele dãunãtoare
generate de temperatura necorespunzãtoare, aerul poluat,
iluminatul.

József Ormos
Restaurator foto
Magyar Nemzeti Múzeum
1088. Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Sándor SZILÁGYI
Fotografia,
Bazele ºi practicile fotografierii obiectelor de artã

Fotografierea muzeisticã este una din cele mai variate
ramuri ale profesiunii de fotograf, deoarece însumeazã
mai toate tipurile ºi modalitãþile de fotografiere. Aceastã
varietate se datoreazã, printre altele, complexitãþii
compoziþiei materiale a operelor de artã. Studiul prezintã
tehnicile de fotografiere ale obiectelor de pe latura lor
practicã, accesibilã tuturor. În cazul fotografiilor de
documentare pentru procesul de restaurare, trebuie avut în
vedere înainte de toate prezentarea realã, nedeformatã ºi
clarã a coloritului, formei obiectelor, a caracteristicilor
materiilor de bazã. Fotografia în alb-negru continuã sã fie
singura tehnicã corespunzãtoare ºi aceptatã pentru
arhivare. De aceea, pe lângã fotografii color, cel puþin în
starea obiectului dinainte de restaurare ºi în cea
posterioarã acestui proces, sã se execute ºi fotografii în
alb-negru. Autorul prezintã evantaiul tehnic necesar –
masa de lucru, aparatul foto, obiectivele, filtrele. Atrage
atenþia asupra aparatelor mai vechi, de comandã manualã,
pentru cã nu întotdeauna ultimul rãcnet al tehnicii e cel
mai corespunzãtor pentru fotografierea obiectelor de artã.
Se ocupã de tehnicile de iluminat, de intensitatea ºi
dirijarea iluminatului. E foarte importantã armonia luminii
de bazã cu sursele secundare, de nuanþare. Lumina
orientatã tangenþial accentueazã cel mai bine natura
materialã a obiectului, gradul de profunzime al leziunilor.
Sunt prezentate, însoþite de sfaturi practicile, tehnicile
aferente diferitelor categorii de obiecte (de metal,
porþelan, monezi, sticlã, lemn, textile, picturi).

Sándor Szilágyi
Restaurator de lemn ºi mobilã
Szépmûvészeti Múzeum
H 1068 Budapest, Szondi u. 77.

Katalin T. BRUDER
Restaurãrile vasului grecesc („cantharos”) de la Szob

În 1910-11, cu ocazia amenajãrii unor piue de zdrobit
piatrã din apropierea râului Ipoly, au fost descoperite
morminte celtice cu un inventar bogat. Într-una din
acestea, în compania unei fibule latine s-a descoperit un
vas („cantharos”) confecþionat din bronz bogat în cositor.
Din partea bombatã a trunchiului vasului se desprind douã
mânere (toarte). Acestea sunt formate din douã fire
paralele, care se terminã în ogivã, depãrtându-se de gura
vasului. Vasul a intrat în inventarul Muzeului Naþional al
Ungariei în 1939. Locul descoperirii: Szob; datarea:
sfârºitul secolului al IV-lea îIH; nr. de inventar: 16/939.2.
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Primul resturator al obiectului a fost Gyõzõ Baky. La
prima intervenþie s-a procedat la reaplicarea ºi
complectarea toartelor. La cea de a doua restaurare Gyõzõ
Baky a ales un procedeu interesant: vasul fragmentar ºi
deformat a fost complectat prin metoda galvanoplasticã. 
La ultima restaurare s-a procedat în 2002, cu ocazia
amenajãrii celei mai recente expoziþii arheologice
permanente din Muzeul Naþional al Ungariei.
Completarea galvanoplasticã a fost pãstratã din douã
cosiderente: pentru cã era esteticã ºi elegantã, pe de altã
parte, pentru cã îndepãrtarea ei nu s-ar fi putut face fãrã
lezarea materialului iniþial al obiectului. Datoritã timpului
limitat ce l-am avut la dispoziþie pânã la vernisaj,
complectarea pãrþilor lipsã s-a fãcut cu material plastic cu
conþinut de metal „Diamant Kupfer Plastic”. Lipirea
bucãþilor de toartã s-a fãcut cu acelaºi material. Procedeul
optim ar fi fost complectarea cu metal turnat. Aplicarea lor
– deoarece metoda mai veche a sudãrii a devenit, din mai
multe motive, nerecomandatã – s-ar fi fãcut prin lipire.
Reconstituirea tãlpii „cantharos”-ului, pe baza analogiilor
de ceramicã (existente din belºug, în contrast cu cele din
metal, care sunt rare) nu ar fi o încercare temerarã. Vasul
grecesc de tip „cantharos” – prin exploatarea la maximum
a posibilitãþilor oferite de metal, prin forma finã a toartelor
ºi a întregului corp – poate fi considerat ca ºi culmea
evoluþiei acestei forme. El devine ºi mai important prin
faptul cã e singurul obiect grecesc din epoca La Tene,
descoperit pe teritoriul Ungariei (ajuns aici, ce-i drept nu
pe calea negoþului, ci luat ca pradã de cãtre celþi, din
Grecia).

Katalin T. BRUDER
estaurator ceramicã- metale
Magyar Nemzeti Múzeum
1088. Budapest,Múzeum krt. 14-16.

Éva MESTER
Pictura pe sticlã a Bazinului Carpatic. I.
Reprezentãri, tehnicã, materiale

Arta picturii pe sticlã, de alungul istoriei, a fost influenþatã
de gusturile de epocã, de stilurile arhitecturale, de relaþiile
geopolitice, economice, culturale din zonã. Obiectele de
provenienþã medievalã, de sticlã pictatã, au dispãrut în
urma vicisitudinilor vremii. Un aer de înviorare pe tãrâmul
acestei arte, în Bazinul Carpatic, poate fi semnalat în
condiþiile secolului al XIX-lea, când în 1878 ministrul
cultelor, Ágost Trefort, dupã pregãtiri îndelungate, va
înfiinþa Institutul Naþional de Picturã pe Sticlã. Este
punctul de plecare al unei evoluþii spectaculoase a acestui
gen de creaþie în Ungaria. Vor apãrea numeroase ateliere,

mai ales în capitalã, dar trebuie relevatã ºi activitatea
atelierului orãdean al fraþilor Neumann. Stilul specific, cu
colorit naþional al epocii se leagã de activitatea de
jumãtate de veac a lui Miksa Róth. Pornind pe urmele
tatãlui sãu, maistrul sticlar Zsigmond Róth, colaborând cu
cei mai iluºtri arhitecþi ºi artiºti ai timpului, acesta a ridicat
arta picturii pe sticlã la nivel naþional. El a combinat
tradiþiile moºtenite din evul mediu (mod de redactare,
tehnici, materii de bazã) cu ideile proprii. În a doua parte
a secolului al XIX-lea, picturile pe sticlã, rãspândite în
urma unor comenzii consistente din partea bisericilor,
poartã amprenta istorismului. Ca note specificve putem
menþiona modul plastic de prezentare, coloritul reþinut,
emailul colorat, umbrirea întunecatã, preluate de la maiºtri
germani ai vremii. Atmosfera Milleniumului ungar a fost
beneficã în privinþa productivitãþii artistice; modul de
reprezentare, tehnica ºi-a dobândit o personalitate aparte,
trecând în acelaºi timp ºi pritntr-un proces de uniformizare
regionalã. Marile construcþii ale turnurii de veac au sporit
lista comenzilor, contribuind ºi ele la naºterea unei picturi
pe sticlã tipice Bazinului Carpatic. Studiul prezintã ºi
principalele tehnici ale acestui gen de creaþie artisticã
(Schwarlot, Überzug, lazur, Silbergelb, grisaille, email) ºi
materiile de bazã aferente.

Éva Mester
Artist sticlar, specialist în protecþia monumentelor

Zita KÁROLYI
Restauratori transilvãneni în Muzeul în Aer Liber de
la Szentendre

În cadrul Muzeului în Aer Liber de la Szentendre în 2003
se va deschide un ansamblu de clãdiri, realizat prin
finanþarea Ministerului Moºtenirii Culturale Naþionale,
avînd o arie utilã de 3800 m2, cuprinzând un depozit-
expoziþie, birouri, galerie, centru pentru conferinþe.
Depozitul-expoziþie este o parte importantã a ansamblului,
la proiectarea acestuia s-au avut în vedere cele mai recente
tendinþe de conservare ºi protecþie. El se întinde pe o arie
de 2000 m2, în spaþiu climatizat, prevãzut cu ferestre din
sticlã rezistentã, cu un sistem de rafturi uºor manevrabile
(de tip SALGO), în care obiectele se vor alinia în ordine
tematicã. În baza de date computerizatã cei interesaþi vor
avea acces la fotografiile unor detalii ºi la texte
informative. Corpurile de iluminat, care vor pune în
evidenþã obiectele de pe rafturi, vor degaja o luminã mai
slabã de 300 lux. Iluminatul se va pune în funcþiune cu
ajutorul unor detectoare de miºcare. Iluminatul natural de
pe acoperiº ºi de pe laturi va fi diminuat prin procedee
speciale de umbrire. Darea în funcþiune va avea loc în luna
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august a anului 2003. Pentru restaurarea obiectelor ce
urmeazã a fi expuse, ºi numãrul cãrora depãºeºte cifra de
2000, muzeul-gazdã a organizat timp de trei ani tabere de
restaurare de 10 zile, la care au participat resturatori din
cadrul instituþiei, studenþi ºi restauratori din alte instituþii
de profil. În 2003 s-a lucrat cu obiecte de ceramicã, în
2004 urmeazã obiectele din lemn vopsit, în 2005
mobilierul cioplit. În luna iulie a anului 2003 au fost
invitaþi în tabãrã resturatori din diferite muzee
transilvãnene (Muzeul Secuiesc al Ciucului: Éva Magyari,
István Nagy; Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni:
Mária Lukács; Muzeul Breslelor din Târgu-Secuiesc:
Zoltán Orosz; Muzeul Haáz Rezsõ din Odorheiu-Secuiesc:
István Demeter, Zita Károlyi). Din Ungaria – alãturi de
colegii din cadrul muzeului din Szentendre – au mai
participat: Mária Áipli-Faragó, Zsuzsanna Horváth ºi
Veronika Harasztovics, respectiv studenþi ai facultãþii de
etnografie. Participarea la aceastã tabãrã a fost totodatã ºi
un curs practic de perfecþionare pentru resturatorii
transilvãneni, care au avut posibilitatea de a cunoaºte noile
metode de conservare, resturare ºi depozitare.

Zita Károlyi
restaurator ceramicã
Muzeul Haáz Rezsõ
535600 Odorheiu Secuiesc
str. Kossuth Lajos nr. 29.
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