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Ce înţelegem prin papier maché? Obiecte realizate – pe 
de o parte – din pastă obţinută din fi bre de hârtie, liant şi 
materiale de umplutură, introdusă în mulaje negative sau 
– conform unei alte tehnici – piese realizate prin stratifi ca-
rea bucăţelelor de hârtie cu ajutorul unui adeziv, în mulaje 
negative ori peste forme pozitive.

În Europa, mai precis în Italia, se realizau obiecte din 
papier maché deja în perioada gotic târziu-renaştere tim-
purie: icoane în relief, cutii pentru obiecte sacre şi alte 
piese. Începând cu secolul al 18-lea s-au confecţionat din 
ce în ce mai multe tipuri de obiecte prin această tehnică: 
în Anglia, alături de piese mai simple, găsim aplice, rame 
de oglinzi cu decor ornamental, candelabre; în Germania, 
tabachere, cutiuţe. Acestea sunt în mare parte capodope-
re artizanale, piese valoroase, pretenţioase, cu suprafeţe 
aurite, incrustaţii de sidef, pictate şi uneori lăcuite (foto 
1–2).

Mulajele negative păstrate de meşteri după realizarea 
unor obiecte au oferit posibilitatea producerii obiectelor 
în serii mici1. În atelierele mai mari (de familie), s-a înce-
tăţenit repede împărţirea sarcinilor, specializate pe diferi-
te faze de lucru. La sfârşitul secolului la 18-lea se realizau 
în tehnica papier maché vaze, aplice, cutii de ceas, rame 
de tablou, ornamente decorative de masă şi de perete, bus-
turi ale împăraţilor romani şi alte obiecte, cum ar fi  copii 
ale unor statui clasice, de factură antică, la modă din acea 
perioadă, piese de mobilier, blaturi de mese, tăvi, cutii de 
bijuterii, tocuri, „copii” de picturi în relief. Piesele lăcuite 
sau decorate cu incrustaţii au fost realizate peste struc-
turile cele mai fi ne, obţinute prin suprapunerea a 60–70 
de straturi subţiri de hârtie. Ca material de bază s-a fo-
losit hârtia din fi bre textile, adezivul fi ind în general pap 
din făină de secară2. O parte a obiectelor realizate în serie 
câteodată peste forme pozitive, dar în general în mulaje 
negative, au fost impregnate cu un vernis de ulei de in, 
ceea ce a consolidat obiectele, le-a conferit o mai mare 
rezistenţă la umiditate şi o duritate elastică (foto 3–4).

Până la pragul dintre secolele 18–19 s-a conturat me-
toda fabricării şi utilizării papier maché-ului la scară lar-
gă, respectiv la nivel industrial. S-a brevetat realizarea din 

1 Obiectele realizate în mai multe exemplare, având o calitate identică, se 
vindeau mai ieftin, erau deci cumpărate de un public mai larg, fapt ce 
îndemna la realizarea a şi mai multor obiecte.

2 Este un material de bază accesibil oriunde, ieftin şi de calitate corespun-
zătoare, care permite ulterior aplicarea unui tratament cu ulei de in.

papier maché a pereţilor interiori ai caselor3, magazine-
lor sau navelor, a elementelor de mobilier, a banchetelor 
pentru toate felurile de vehicule cu roţi, căruţe. În epoca 
victoriană (atât în Europa cât şi în America) au fost deose-
bit de populare şi adecvate „modei de elită” obiectele mici 
realizate din pastă de hârtie şi liant, la fel ca şi stucaturile, 
piesele de mobilier, cutiile, paravanele, scaunele şi mesele 
maché obţinute prin tehnica stratifi cării. 

Până la mijlocul, respectiv a doua treime a secolului 
al 19-lea, produse din papier maché erau confecţionate de 
meşteri, manufacturi şi fabrici (foto 5–6).

Până la sfârşitul secolului al 19-lea, situaţia s-a schim-
bat radical; stilul Art Nouveau impunea forme noi, speci-
fi ce, favorizând – atât în producţia artizanală cât şi în cea 
industrială – materiale tradiţionale prelucrate pretenţios. 
Astfel – după aproximativ un secol – obiectele din papier 
maché au fost înlăturate de pe pieţele mari, în timp ce pro-
ducţia lor – posibilă numai prin manoperă – a devenit din 
ce în ce mai scumpă. Pe de altă parte, ca urmare şi a situa-
ţiei menţionate mai sus, anumitele tipuri de obiecte papier 
maché fabricate în serii mari s-au „degradat” în produse 
industriale, în timp ce la realizarea decorurilor arhitecto-
nice, a stucaturilor, ornamentelor de pereţi s-a revenit la 
folosirea materialelor originale. 

În fi nal, atunci când modifi carea chimică a unor mate-
riale naturale (cauciuc, gume, răşini etc.), apoi prelucrarea 
industrială a materialelor, răşinilor sintetice a condus la 
producerea unor obiecte similare, la o calitate identică sau 
mai bună decât cele din papier maché, într-un timp mai 
scurt, cu forţă de muncă şi fonduri mai puţine, importanţa 
practică a tehnicii papier maché a dispărut. 

Realizarea stucaturilor din papier maché

Arhitectura interioarelor utilizează tehnica papier ma-
ché pentru realizarea stucaturilor, cornişelor, pilaştrilor 
şi a altor elemente similare, începând cu prima treime a 
secolului al 18-lea. Masa acestora a fost realizată întot-
deauna din papier maché stratifi cat: din hârtie manuală 
din fi bre textile4 destinată acestui scop, colorată în albas-
tru sau brun, respectiv roşiatic, încleiată cu pap din făină 

3 În 1793, în Norvegia, lângă Bergen, se construieşte din papier maché 
o biserică. A persistat 37 de ani. A fost demolată în 1830, în locul ei 
fi ind construită o biserică de dimensiuni mari din piatră. 

4 Pentru hârtia manuală colorată, destinată tehnicii papier maché, exista 
un impozit diferit faţă de celelalte produse din hârtie 
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de secară. Suprafaţa motivelor fi nalizate a fost adeseori 
grunduită cu grund de cretă sau ipsos, care a fost eventual 
aurită, sau – în cazul coloanelor etc. – decorată cu imitaţie 
de marmură. În alte cazuri, suprafaţa motivelor a fost aco-
perită cu hârtie albă, adică primul strat aplicat în negativ 
a fost o hârtie albă, pentru a preveni transparenţa stratu-
rilor următoare colorate prin pictură. Varietatea motivelor 
de stucatură din papier maché disponibilă în comerţul eu-
ropean a crescut repede. Motivele identice, aşezate una în 
alta, erau depozitate în legături, erau uşor transportabile, 
nefi ind fragile, permiţând curbarea în cazul suprafeţelor 
arcuite sau a bolţilor. Cu ocazia folosirii puteau fi  croite 
cu foarfece sau cuţit şi fi xate pe suprafaţa pereţilor prin 
cuie. 

Stucaturile şi decorurile interioare de papier maché au 
ajuns în cele mai înstărite palate şi clădiri publice. În ulti-
mul sfert al secolului al 19-lea ele decorează deja şi pereţii 
locuinţelor burgheziei.

Restaurarea stucaturilor din papier maché

Necesitatea tratamentului stucaturilor din papier maché se 
iveşte în general cu prilejul renovării clădirilor (încăperi-
lor), reparării unor pereţi deterioraţi, datorită infi ltraţiilor 
de apă sau deteriorărilor mecanice, ori datorită lipsurilor 
parţiale suferite de stucatură, ce necesită completări. 

Pentru planifi carea intervenţiilor este necesară efectua-
rea unor probe de decapare în mai multe puncte ale stucatu-
rii, acoperită în general de mai multe straturi de zugrăveală, 
cu scopul de a stabili tehnica acesteia: să ştim dacă avem de 
a face cu ipsos sau cu papier maché. Stucaturile din papier 
maché, realizate din materiale organice, impun un trata-
ment total diferit faţă de stucaturile din ipsos. (foto 7).

Dacă stucaturile nu trebuie (sau nu pot fi ) desprinse 
de pe perete, nu există altă posibilitate decât îndepărta-
rea mecanică in situ a zugrăvelilor suprapuse ce modifi că 
conturul motivelor. Înainte de intervenţie, trebuie să ne 
asigurăm, că stucatura de maché nu este umedă. Răzuirea 
suprafeţei stucaturii umede, înmuiate, poate produce de-
teriorări, rupturi, deformări serioase, care devin vizibile 
uneori numai după uscarea totală a stucaturii de papier 
maché. 

Bineînţeles, nu trebuie, nu este permisă desprinderea 
stucaturilor din locul original, dacă intervenţia nu este 
justifi cată (foto 8). 

Pe de altă parte, trebuie analizată eventuala prezenţă 
a unui atac fungic, datorat unor infi ltraţii de apă persis-
tente mai timpurii, fl uctuaţiilor de umiditate ori condens. 
Factorii microbiologici constituie o primă problemă spe-
cifi că, deoarece pe pereţi, bolţi, sub zugrăveli, nu este vi-
zibilă infestarea ce degradează interiorul gol al stucaturii. 
Degradarea poate fi  stabilită deci cu certitudine numai 
după desprinderea elementului. De aceea o analiză atentă 
a zonelor cu lipsuri din motivele maché degradate, a su-
prafeţelor de ruptură este relevantă. De exemplu, starea 
precară, lipsurile prezente în mai multe puncte ale unui 
motiv, sugerează un atac fungic.

Diferitele tipuri de stucaturi din papier maché, având 
forme şi structuri variate, suportă în mod diferit umezeala 
pereţilor şi condensul. 

Stucaturi papier maché cu interior gol

Exemple ale acestui tip de papier maché găsim în Castelul 
Regal din Gödöllő, în încăperile nr. 45–46–47 de la parter, 
amenajate pentru regina Elisabeta. Majoritatea motivelor 
prezintă o plasticitate accentuată. Golurile elementelor 
sunt în întregime închise, laturile motivelor fi ind izolate 
cu ipsos5 (fi g. 1 şi foto 9).

În golurile închise de mari dimensiuni, datorită ume-
zirii peretelui sau condensului, se ajunge la o umiditate 
relativă ridicată. În perioada diurnă, când încăperea se 
încălzeşte, aceste goluri devin nişte sere pentru microor-
ganismele ce descompun celuloza, respectiv amidonul. 
Dacă stucatura este acoperită cu o zugrăveală ce absoarbe 
umiditatea şi este permeabilă faţă de vaporii de apă, umi-
ditatea din papier maché este capabilă să se evapore prin 
straturile de hârtie. 

În cazul Castelului Regal însă ambiţiile ghidate de 
bunăvoinţă au rezultat în aplicarea unor straturi de zu-
grăveală impermeabilă, lavabilă pe suprafaţa pereţilor. 
Astfel, din stucaturile de papier maché oricum predispuse 
la umezire, apa nu s-a mai putut evapora. Materialul în 
permanenţă umed s-a infestat cu ciuperci. Coeziunea stra-
turilor exterioare ale stucaturii din maché a slăbit, acestea 
fi ind rupte, sfâşiate de stratul de zugrăveală contractat şi 
cojit în urma îmbătrânirii (foto 10–12).

Cu ocazia restaurării stucaturii, vopselele lavabile pot 
fi  îndepărtate de pe motivele de maché desprinse doar prin 
metode mecanice6. În acest caz, în timpul curăţirii meca-
nice, o mare parte a motivelor grav infectate de fungi pur 
şi simplu s-au dezagregat (foto 13–14). 

Părţile distruse, respectiv motivele dispărute de pe 
perete au putut fi  completate numai cu copii realizate cu 
negative de ipsos, prelevate din zonele originale intacte 
(foto 15–16).

Stucaturi papier maché cu goluri umplute

Un exemplu bun pentru acest tip îl oferă stucaturile găsite 
în încăperea nr. 112 a castelului Orczy din Gyöngyös, în 
cazul cărora primele straturi aşezate în negativ au fost din 
hârtie albă, peste care a fost aplicat în mai multe straturi 
rumeguş amestecat cu amidon. Peste acest strat s-a aşezat 
o armătură din sârmă menită să asigure rigiditatea stuca-
turii, care s-a acoperit cu un alt strat cu rumeguş. La sfâr-
şit reversul maché-ului a fost închis cu carton gros, colorat 
cu roşu englez (fi g 2 şi foto 17).

Datorită structurii acestui tip de papier maché, golul 

5 Pentru ca în goluri să nu îşi facă cuib păianjeni sau alte insecte.
6 „Solvenţii” disponibili în comerţ pentru acest scop au putere mare de 

oxidare, sunt dezvoltaţi pentru curăţirea pereţilor tencuiţi; utilizarea lor 
pe obiecte din papier maché este interzisă
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dintre perete şi stucatura aplicată pe perete este redus, lo-
cul acestuia fi ind ocupat de straturile de rumeguş. Astfel, 
în interior nu se poate forma un spaţiu cu umiditate ridica-
tă. În acelaşi timp, cantul subţire păstrat de jur împrejur pe 
marginea motivului îndepărtează elementul de planul pe-
retelui şi reduce la minim suprafaţa de contact cu acesta7.

Stucaturi papier maché construite pe schelet de şipci

Încăperile unei locuinţe burgheze din „cartierul palate-
lor” în Budapesta, pe strada Horánszky, au fost decorate 
în anii 1890 cu papier maché aplicat la intersectarea pla-
nului pereţilor laterali cu planul tavanului; stucatura este 
construită pe un schelet de şipci şi decorează încăperile 
sub forma unei frize arcuite, fi ind însoţită de şipci orna-
mentale profi late.

Stucaturile au fost executate într-un atelier mare şi sunt 
de o calitate deosebită. Negativele folosite la producerea 
lor sunt forme tridimensionale, potrivite în mod cert pro-
ducţiei în serii mai mari, care – în ciuda bogăţiei motivelor 
– pot fi  uşor umplute. Hârtia folosită la prepararea pastei 
este neîncleiată, formată din amestec de fi bre textile (in-
cânepă, bumbac) şi celuloză de răşinoase. Friza decorată cu 
capete de îngeri înaripaţi este formată din unităţi de 50x28 
de cm. Stucaturile de papier maché au fost preparate în mo-
dul obişnuit, cu straturi de hârtie albă şi (în acest caz) roşu 
cărămiziu, stratifi cate cu ajutorul unui pap de făină. 

Unităţile cu capete de îngeri sunt prevăzute pe latura 
stângă cu o ureche, având menirea de a susţine unitatea 
alăturată; latura dreaptă se termină într-o coloană, care se 
sprijină pe latura următoarei unităţi (foto 18–19). 

Din câte patru unităţi cu capete de îngeri s-au format 
porţiuni de 2 metri lungime în felul următor: s-au lipit ure-
chile a 4 unităţi de coloanele alăturate, după care golurile 
mai mari au fost umplute din spate cu o pastă obţinută din 
făină de lemn şi amidon. După uscare, piesele de 2 m au 
fost consolidate prin lipirea pe dos a unei fâşii de pânză 
rară de sac. Aceasta a fost urmată de noi straturi de hârtie 
roşu-cărămizie, dintre care ultimul strat a fost înfăşurat şi 
în jurul celor două şipci fi xate pe laturile longitudinale ale 
ornamentului. Introducerea şipcilor a fost necesară pentru 
siguranţă în timpul transportului, şi au uşurat într-o oare-
care măsură fi xarea stucaturii de papier maché pe perete. 
Au asigurat în acelaşi timp şi distanţarea cojii groase din 
papier maché de pereţi. 

În vederea mascării inexactităţilor apărute la tăierea 
unităţilor în unghi de 45° în colţurile încăperilor, s-au 
montat motive de colţ, care se încadrau în unghiul drept 
la 45 °.

Locuinţa de odinioară cu mai multe camere a fost 
compartimentată la mijlocul secolului 20. în mai mul-

7 În această încăpere, cu prilejul reconstrucţiei, au fost decapate şi resta-
urate picturi murale mai timpurii, de secol 18. S-a luat decizia desprin-
derii stucaturilor papier maché, realizate la sfârşitul secolului al 19-lea, 
care din punct de vedere tehnic se păstrau în stare bună, dar – datând 
dintr-o perioadă mai recentă – nu se încadrau în ansamblu şi nu aveau 
un caracter dominant.

te apartamente, prin despărţirea unor încăperi. Scopul 
restaurării a fost crearea unui interior unitar prin des-
coperirea stucaturilor de papier maché din încăperile 
despărţite. 

Prin desfacerea minim necesară a frizei, a devenit vi-
zibil un gol închis cu un spaţiu interior amplu, situat între 
peretele lateral al încăperii, tavan şi stucatură, care împrej-
muieşte încăperea de-a lungul pereţilor (fi g. 3 şi foto 20).

Această structură este – din punctul de vedere al sen-
sibilităţii la condens – un al treilea tip, predispus într-
o măsură mai mică umezirii: în spaţiul comun al por-
ţiunilor de pereţi mai reci (deasupra ferestrelor) şi mai 
calde (deasupra şemineurilor), se formează curent, ceea 
ce ajută la egalizarea valorilor de umiditate. Acest efect 
însă nu a compensat îndeajuns o infi ltraţie repetată de 
lungă durată. Astfel, în colţul nord-vestic al încăperii s-a 
declanşat un atac fungic pe o suprafaţă de aproximativ 
1 m2. În afară de acesta, pe suprafaţa interioară a stuca-
turilor am observat impurităţi negre, aparent funingine, 
care însă – la analiza microscopică – s-au dovedit a fi  
depuneri groase de excremente de insecte. Pe baza anali-
zelor mai aprofundate am descoperit şi câteva mumii de 
larve. În urma consultărilor cu specialişti presupunem că 
amidonul din pastă a fost consumat de insectele vieţu-
ind în acest spaţiu interior gol, însă identifi carea exactă 
a acestora nu a fost posibilă prin simpla analiză a excre-
mentelor. Mumiile de larve sunt resturile unor insecte de 
dimensiuni mai mari, care vânau probabil insectele ce se 
hrăneau cu amidon. 

Numeroasele straturi de zugrăveală de pe suprafa-
ţa pereţilor şi a stucaturilor au fost îndepărtate în mare 
parte prin curăţire mecanică in situ de către meşterii care 
au executat renovarea locuinţei. Decoraţiunile de papier 
maché demontate au fost transportate în atelier pentru cu-
răţire-conservare, completarea deteriorărilor provocate de 
demontarea lor, respectiv în scopul prelevării negativelor. 
Conform calculelor noastre, cu ocazia restaurării s-ar fi  
acumulat o lacună de aproximativ 40 de cm, ce necesita 
completare. În urma curăţirii mecanice obişnuite supra-
feţele au fost curăţate-izolate cu soluţie concentrată de 
Glutofi x. Corecturile mai mici au fost efectuate prin apli-
carea pe suprafaţă a unor fâşii rezistente de hârtie-brună 
cu ajutorul unei dispersii de polivinil-acetat (introducerea 
unui cep neconstitutiv din carton neacid, utilizat în mod 
curent în alte cazuri, nu a fost posibilă datorită friabilităţii 
straturilor).

Porţiunea de pe stucatura de doi metri – curăţată şi 
res taurată – care s-a desemnat pentru luare de mulaj 
a fost izolată cu mai multe straturi de soluţie Regnal (po-
livinil-butiro-acetal), într-o concentraţie de 5% în alcool, 
respectând intervalele de uscare. Apoi laturile suprafeţei 
delimitate au fost înconjurate cu un cadru de plastilină, 
după care – ţinând cont de concavitatea suprafeţei – s-a 
turnat ipsos în trei etape. După solidifi carea ipsosului, 
maché-ul a fost extras cu grijă din mulaj. După această 
operaţie suprafaţa stucaturii a fost supusă unei aburiri 
cu alcool sub folie nailon, apoi s-a spălat din abunden-
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ţă cu alcool  tehnic8. După fi nisarea suprafeţei interioare 
a mulajului uscat din ipsos, acesta s-a izolat cu Regnal, 
iar după uscarea stratului de Regnal cu ceară de albine. 
Copiile din papier maché au fost realizate în felul urmă-
tor: după un strat de hârtie albă (celuloză de răşinoase 
cu sulfi t, 28 SRo) s-au aplicat cu pap din făină de secară 
şase straturi de hârtie brună (120 g/m2); după uscare s-a 
mai aplicat un strat de hârtie albă9, urmată de alte şase 
straturi de hârtie brună (foto 21–23). 

După uscarea acestora, pe dos s-a caşerat pânză rară 
de bumbac, peste care s-a aplicat un ultim strat de hârtie 
brună. După uscarea completă maché-ul s-a scos din for-
ma negativă şi pe suprafaţa ei s-a aplicat un strat de cretă 
la rece10. Acesta nu are alt scop, decât acela de a uşura 
îndepărtarea eventualelor repictări ulterioare cu prilejul 
unui nou tratament. 

Una din sarcinile cele mai problematice ale restaurării 
stucaturilor din papier maché este dezinfecţia şi conso-
lidarea hârtiei stratifi cate cu atac fungic. Soluţia optimă 
este deseori impregnarea în vid. Literatura de specialitate 
menţionează din ce în ce mai des impregnarea cu derivaţi 
acrilici. Utilizarea acrilaţilor modifi că însă caracteristicile 
piesei din hârtie. Necesitatea ori evitarea aplicării acestui 
tratament într-o situaţie dată trebuie bine gândită. Aceas-
tă intervenţie va conferi papier maché-ului cu certitudine 
o duritate mai mare, însă este ireversibilă. În nici una din 
intervenţiile realizate de noi nu am aplicat acest tratament 
(foto 24–26).

În legătură cu tratamentul stucaturilor din papier ma-
ché, aducem în atenţie o problemă fundamentală: în ge-
neral, specialiştii care se ocupă cu tratamentul acestor 
stucaturi nu sunt licenţiaţi în restaurarea hârtiei. În acelaşi 
timp, cele două tipuri de materiale – ipsosul anorganic şi 
papier maché-ul cu compoziţie complexă, obţinută din 
materiale organice – permit şi impun tratamente radical 
diferite una faţă de cealaltă. Stucaturile din papier maché 
– datorită în parte materialelor constitutive sensibile – dis-
par treptat. Însă o altă cauză, inacceptabilă, este atitudinea 
din lumea întreprinzătorilor care – câteodată pentru bani 
mulţi – „din considerente fi nanciare” sau mai degrabă da-
torită lipsei de profesionalism, permit schimbarea papier 
maché-ului cu stucaturi de ipsos. Ori, stucaturile din papi-
er maché sunt mărturii – mai mult sau mai puţin deosebite 
– ale unei tehnici uitate dintr-o lume de odinioară. Păstra-
rea lor este datoria noastră.

8 Îmbibarea cu alcool are un efect nociv asupra hârtiei/materialelor pe 
bază de hârtie. În acest caz, suprafaţa papier maché-ului a fost acope-
rită cu un strat destul de solid de grund de ipsos, ceea ce a îngreunat 
pătrunderea alcoolului în hârtie. Pe de altă parte, prin pulverizarea apei 
pe suprafaţă – înainte de uscarea hârtiei îmbibate cu alcool – se poate 
preveni uscarea excesivă a hârtiei; alcoolul ajută penetrarea apei.

9 În producţia industrială, stratul de hârtie albă introdusă la mijlocul gro-
simii papier maché-ului este primul strat al celei de-a doua etape, după 
uscare

10 În soluţie de metil-celuloză, având vâscozitatea mierii, am adăugat praf 
de cretă, cât cuprindea, iar după 24 de ore de sedimentare am turnat 
surplusul din soluţia de adeziv, am stors materialul rămas şi am adăugat 
dispersie apoasă de polivinil-acetat (Planatol BB Superior) 0,5 dl/litru. 
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