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Scurtă introducere

Icoanele au fost realizate în cunoscutele centre de pictu-
ră de la Nicula şi Gherla din judeţul Cluj, autorii lor fi ind 
anonimi. Ele pot fi  datate în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. Foaia subţire de sticlă prezintă neregularităţi-
le specifi ce atelierelor de turnare a sticlei, cunoscute sub 
numele de „glăjării”. Ramele de lemn sunt simple, cu un 
sistem de îmbinare ingenios. Cele două icoane de la Nicula, 
reprezentându-i pe Sfânta Paraschiva şi Sfântul Nicolae, au 
o compoziţie simplă, cu un desen naiv şi cromatică vie, în 
timp ce Maica Îndurerată de la Gherla prezintă o compozi-
ţie mai elaborată, cu trăsături mai rafi nate – deşi încă naive 
– şi tonuri de roşu şi negru ca şi dominantă cromatică.

Icoanele sunt în proprietate privată, dar s-au găsit 
icoane originale la Mănăstirea Nicula1, cu desenul, înscri-
surile, culorile, dimensiunile şi ramele foarte asemănătoa-
re. Este cazul următoarelor icoane (foto 1-2 pentru cele în 
proprietate privată şi foto 3–4 pentru cele originale de la 
Nicula).

De asemeni, se poate face o comparaţie între „Maica 
Îndurerată” de la Gherla (foto 5) şi icoanele asemănătoare 
de la Nicula (foto 6, 7, 8 notate cu „a”, „b”, „c”), unde se 
pot vedea infl uenţele şi împrumuturile, întrucât cele două 
centre sunt învecinate.

Starea de conservare

Aceasta poate fi  descrisă la modul general, întrucât toate 
cele trei icoane prezintă degradări asemănătoare. Deteri-
orările pot fi  grupate pe o scară de la cele mai puternice 
şi până la cele mai uşoare, după cum urmează: pierderi 
şi exfolieri la nivelul stratului de culoare, pulverulenţe, 
împrăştieri şi izolări de context a solzilor de culoare; fra-
gilizări, crăpături şi pierderi la nivelul părţii lemnoase da-
torită insectelor xilofage şi reparaţiilor necorespunzătoa-
re, murdărie (mai mult sau mai puţin aderentă), pălire şi 
decolorare a stratului pictural datorita luminii, halouri de 
umiditate prezente pe panourile de lemn.

 Exfolierea a apărut ca rezultat al îmbătrânirii naturale 
a liantului şi pierderii elasticităţii stratului pictural. Există 
tipuri diferite de desprinderi între suportul de sticlă şi stra-

1 Fotografi i primite prin internet, în octombrie 2009, prin bunăvoinţa pă-
rintelui Timbus Siluan.

tul de culoare – desprinderile oarbe (foto 9, 10), desprin-
derile în formă de acoperiş şi desprinderile deschise (foto 
11, 12). Tipul desprinderilor deschise include şi apariţia 
zonelor lacunare. De asemenea, trebuie să ţinem cont şi 
de acţiunea umidităţii, în special în cazul pulverulenţei 2, 
ce poate fi  observată în foto 13.

Pentru a ilustra împrăştierea şi izolarea de context 
a solzilor de culoare, foto 14, este relevantă, fi ind evident 
că aceştia au fost colectaţi la baza icoanei, din spaţiul din-
tre ramă şi capacul din spate. Acest tip de degradare este 
combinat cu murdăria de compoziţie eterogenă, ceea ce 
agravează situaţia (foto15).

În ce priveşte partea lemnoasă, foto 16, 17 şi 18 ilus-
trează deteriorările produse de insecte, reparaţii necores-
punzătoare şi umiditate. 

Restaurarea 

Aceasta a implicat consolidări amănunţite la nivelul pe-
liculei de culoare. Pentru început, particulele de murdă-
rie au fost îndepărtate, solzii de culoare au fost curăţaţi 
cu pensule fi ne şi colectaţi, cu notarea locaţiei acestora, 
acolo unde se cunoştea (foto 19). Ca şi consolidant, s-a 
folosit gălbenuşul de ou în apă distilată (în proporţie de 
1:3), cu un conservant (acid salicilic), emulsia având dublu 
rol: ca adeziv şi ca plastifi ant. Aceasta a fost introdusă în 
desprinderile deschise şi în formă de acoperiş cu o seringă 
cu ac subţire, iar pe restul zonei de consolidat prin pensu-
lare fi nă (foto 20-21). După ce pelicula de culoare a absor-
bit emulsia şi a devenit mai elastică, aceasta a fost presată 
uşor, manual, prin folia Melinex (foto 22). Această metodă 
este de preferat datorită tipului delicat de presare – fi ind 
cunoscut faptul că suportul de sticlă prezintă neregulari-
tăţi şi, de asemenea, aportul termic al mâinii este adecvat 
în procesul de consolidare. Ulterior, solzii de culoare des-
prinşi au fost repoziţionaţi în locaţia originară (foto 23). 
Verso-ul icoanei (suprafaţa acoperită cu stratul de culoare) 
a fost apoi curăţat cu aceeaşi emulsie de ou, datorită calită-
ţii acesteia de a acţiona şi ca un adevărat detergent natural 
şi pentru acţiunea blândă ca solvent în acest caz. Cealaltă 
parte a icoanei (faţa), a fost curăţată cu o soluţie pe bază 

2 În această zonă a fost o bucată de hârtie între stratul de culoare şi ca-
pacul icoanei, care – fi ind un material hidrofi l – probabil a absorbit şi 
menţinut umiditatea.

Restaurarea a trei icoane pe sticlă provenind din centrele
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de detergent şi alcool, în cazul petelor de bronz auriu de 
pe suprafaţă folosindu-se diluant nitro3. Integrarea croma-
tică a implicat folosirea culorilor tempera dar şi a acuare-
lelor, în funcţie de consistenţa diferită a stratului pictural, 
combinate cu emulsia de ou ca liant (foto 24). Micile zone 
aurite care prezentau uzură (aureole, gulere, mâneci) au 
fost completate cu folie”schlag-metal”, fi xată cu adeziv pe 
bază de apă „mixion”. 

La nivelul suportului lemnos, consolidarea s-a făcut cu 
Paraloid B72 în toluen – în diluţii progresive de la 8–10 % 
la 20%, aplicat prin injectare şi pensulare (foto 25-26). 
Aceasta a inclus panourile de pe verso şi ramele. Soluţia 
de Paraloid B72 a fost aleasă pentru proprietăţile ei con-
solidante şi insecticide. În procesul de curăţare, cea mai 
efi cientă s-a dovedit a fi  soluţia de hidroxid de amoniu 
5% (foto 27). Părţile desprinse au fost fi xate după caz, cu 
Paraloid B72 sau polivinil acetat (foto 28), iar completă-
rile cu Covidez RLP (foto 29). Compoziţia acestui produs 
(Covidez RLP) include: 60 părţi parafi nă, aceasta având 
o stabilitate chimică extremă), 30 părţi colofoniu esteri-
fi cat şi 10 părţi copolimerul EVA cu proprietăţi termo-
plastice, dezvoltat de Gustav A. Berger4. Acest compus cu 
proprietăţi termoplastice căruia noi i-am adăugat pulbere 
de lemn pentru o mai mare rezistenţă şi asemănare cro-
matică, a fost aplicat la cald, cu spatule metalice. Majori-
tatea penelor subţiri de lemn de la îmbinările ramelor au 
fost înlocuite cu unele noi, datorită structurii incomplete 
şi fragilizate (foto 30).

Compusul de tip ceară-răşină (Covidez RLP) a fost 
ales pentru reversibilitatea sa, rezistenţa (stabilitatea chi-
mică) şi compatibilitatea în cazul suprafeţelor cu aspect 
vitros rezultate în urma consolidărilor cu Paraloid. Inte-
grarea cromatică în cazul părţii lemnoase a fost realizată 
cu baiţ (pentru penele de la îmbinări) şi un amestec de 
culori de ulei/ răşină Dammar/ terebentină (pentru rame).

Montarea ansamblului – sticlă, ramă şi panourile spa-
telui – în forma iniţială s-a făcut potrivit următorilor paşi: 
asigurarea unui cadru sigur pentru foaia de sticlă prin lipi-
rea unor fâşii de pâslă cu adeziv pe interiorul falţului ra-
melor (foto 31); asamblarea baghetelor ramelor împreună 
cu penele subţiri de lemn de la colţuri într-un sistem de 
fi xare (foto 32); aşezarea şi fi xarea foii de sticlă folosin-
du-se stinghii elastice şi subţiri de lemn care să corecteze 
imperfecţiunile marginilor sticlei şi să stopeze mişcările 
acesteia în ramă (foto 33) şi fi xarea panourilor de pe spate 
prin introducerea unor holzşuruburi mici, fi ne, în eventu-
alitatea în care se va dori demontarea ulterioară a obiec-
tului (foto 34).

Icoanele după restaurare: (foto 35. 36. 37)

3 Un amestec de solvenţi accesibil comercial
4 “Formulating Adhesives for the Conservation of Paintings. Preprint 

of Contributions to the Lisbon Congress 1972”, Berger Gustav A. – , 
published by I.I.C. (information provided by http://restaurare.myforum.
ro/-vp35.html)

Dumitrescu Raluca Marilena
Restaurator pictură tempera 
Muzeul Judeţean Mureş
Str. Mărăşti nr. 8A, RO-540238 Târgu Mureş
Adresa : Piaţa Trandafi rilor, nr. 31, ap. 5. 
RO-540053 Târgu Mureş
Telefon: +040-745855210
E-mail: dumiralu1@yahoo.com

TITLURILE FOTOGRAFIILOR

Foto 1.  Sfânta Paraschiva (47x35cm).
Foto 2.  Sfântul Nicolaie (47x35 cm).
Foto 3.  Sfânta Paraschiva (49,5x38,5 cm).
Foto 4.  Sfântul Nicolaie (52x40 cm).
Foto 5.  Maica Îndurerată – Gherla (36x42 cm).
Foto 6.  Maica Îndurerată – Nicula (a)
Foto 7.  Maica Îndurerată – Nicula (b)
Foto 8.  Maica Îndurerată – Nicula (c)
Foto 9.  Desprinderi.
Foto 10.  Desprinderi.
Foto 11, 12  Desprinderi în formă de acoperiş.
Foto 13.  Pulverulenţe.
Foto 14.  Izolarea de context a solzilor de culoare.
Foto 15.  Solzi de culoare înglobaţi în murdărie.
Foto 16.  Insecte.
Foto 17.  Intervenţii neadecvate.
Foto 18.  Halouri de umiditate.
Foto 19.  Colectarea solzilor şi marcarea poziţiei lor.
Foto 20.  Injectarea consolidantului.
Foto 21.  Pensulare şi aplicare picături fi ne de consolidant.
Foto 22.  Fixare prin folie melinex.
Foto 23.  Identifi carea poziţiei originale a solzilor de culoare.
Foto 24.  Integrare cromatică.
Foto 25.  Injectarea consolidantului.
Foto 26.  Pensularea consolidantului.
Foto 27.  Curăţarea panoului de lemn.
Foto 28.  Fixarea părţilor desprinse.
Foto 29.  Completări cu Covidez RLP.
Foto 30.  Efectuarea părţilor de lemn pentru sistemul de îm-

binare.
Foto 31.  Lipirea benzilor de pâslă.
Foto 32.  Utilizarea unui sistem de fi xare pentru montare.
Foto 33.  Fixarea şi asigurarea cu baghete de lemn.
Foto 34.  Asamblarea şi fi xarea cu holzşuruburi mici.
Foto 35.  Sfânta Paraschiva.
Foto 36.  Sfântul Nicolaie.
Foto 37.  Maica Îndurerată.




