Conferințele ASTREI
WORKSHOP DE RESTAURARE PICTURĂ PE LEMN
Ediția a VI-a

Editor: dr. Alina Geanina IONESCU

Editura „ASTRA Museum”
Sibiu, 2019

Consiliul Județean Sibiu
Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu

Editor: dr. Alina Geanina IONESCU
Colaboratori:
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Foto: Florin Păun
Layout: dr. Alina Geanina Ionescu

Responsabilitatea pentru conţinutul textului revine editorului

© Complexul Naţional Muzeal ASTRA, 2019

Catalog editat de Complexul Național Muzeal ASTRA
cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu
____________________________________
TIPOGRAFIA PrintATU.ro
Sibiu
e-mail: niu@printatu.ro
www.printatu.ro
____________________________________

ISBN 978-606-733-283-4

În perioada 10-14 iunie 2019, Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile
prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a organizat prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
evenimentul Conferințele ASTREI. Workshop de restaurare pictură pe lemn, Ediția a VI-a.
Muzeul ASTRA a fost gazda acestui eveniment care a reunit peste 50 de participanți. Specialişti
din cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu, studenţi ai Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu și invitați din Satu Mare, Bacău, Covasna, Harghita, Hunedoara, Argeș, București,
Călărași, Dolj, Braşov, Vâlcea, Gorj, Prahova, Neamț, Vaslui, Sibiu au participat la această
acţiune ce a avut ca scop redarea stării de sănătate a elementelor din lemn pictat din
componența iconostasului bisericii din Vința, județul Alba.
În urma acordului de salvare a picturii din interiorul bisericii din Vința, județul Alba, din
încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop IRINEU, echipa Muzeului ASTRA a
efectuat operația de consolidare profilactică a straturilor picturale, urmată de desprinderea
controlată a pânzelor interstițiale și demontarea elementelor din lemn pictat, respectiv boltă și
iconostas (naos), peretele despărțitor dintre naos și pronaos și tavan pronaos. Pictura a fost
realizată în perioada 1819 - 1821 de Simion Silaghi-Sălăjeanu. Până în prezent s-au efectuat
investigații fizico-chimice, investigații biologice și intervenții de restaurare pe elementele din
lemn pictat ce formează bolta bisericii, în cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu. În urma
restaurării (2019-2021), cele 65 elemente din lemn pictat, aproximativ 100 m² de pictură (41
elemente reprezentând bolta, iconostasul din naos, peretele despărțitor dintre naos și pronaos și
24 elemente reprezentând tavanul din pronaos) vor fi valorificate prin repunerea lor în interiorul
bisericii reconstruite în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Biserica se va reloca în
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului cu toate elementele constitutive.
Deschiderea oficială a Workshop-ului de restaurare, aflat la cea de-a VI-a ediție, a avut loc
luni, 10 iunie 2019, ora 09.00 la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Pădurea Dumbrava, nr. 1620, Poarta 3, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. În cadrul evenimentului s-a făcut o
prezentare a bisericii din Vința, s-au prezentat elementele din lemn pictat care formează
iconostasul, s-au efectuat analize cu spectrometrul de fluorescenţă de raze X portabil. În perioada
10-14 iunie 2019 s-a desfășurat procesul de restaurare a celor 7 elemente din lemn pictat din
structura iconostasului bisericii din Vința. În data de 14 iunie 2019, în clădirea Centrului ASTRA
pentru Patrimoniu au avut loc dezbaterile finale.
Coordonator proiect:
Conf. univ. dr. Alina Geanina Ionescu, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu – C.N.M. ASTRA

PROGRAM
Conferințele ASTREI
WORKSHOP DE RESTAURARE PICTURĂ PE LEMN
Ediţia a VI-a

Muzeul ASTRA, prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
a organizat următoarele evenimente:

10 iunie 2019, ora 09.00
Deschiderea oficială
Conferințele ASTREI. Workshop de restaurare pictură pe lemn, ediția a VI-a
Prezentarea elementelor din lemn pictat /
Analize cu spectrometrul de fluorescenţă de raze X portabil

10 iunie 2019, orele 11.00-17.00
11-13 iunie 2019, orele 09.00-17.00
14 iunie 2019, orele 09.00-12.00
Desfășurarea procesului de restaurare

14 iunie 2019, ora 13.00
Dezbateri finale

Locație
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
Pădurea Dumbrava, nr. 16 – 20, Poarta 3,
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului
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Biserica din Vința, înainte de demontare

Iconostas (naos), înainte de consolidarea profilactică și demontare

Introducere
Datorită depunerilor avansate de steril din iazul de decantare Valea Șesii, Permanența Consiliului
eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și-a dat acordul pentru efectuarea de urgență a
intervențiilor de specialitate, în vederea strămutării bisericii din localitatea Vința în Muzeul în
aer liber din Dumbrava Sibiului.
În urma acordului de salvare a picturii din interiorul bisericii din Vința, județul Alba, echipa
Muzeului ASTRA a efectuat operația de consolidare profilactică a straturilor picturale, urmată de
desprinderea controlată a pânzelor interstițiale și demontarea elementelor din lemn pictat,
respectiv boltă, iconostas (naos), peretele despărțitor dintre naos și pronaos și tavan pronaos.
Pictura a fost realizată în perioada 1819 - 1821 de Simion Silaghi-Sălăjeanu, pictor muralist și
pictor de icoane pe lemn.
În acest proiect, pe lângă echipa Muzeului ASTRA care se ocupă exclusiv de salvarea
elementelor din lemn pictat, există o echipă externă care, în urma semnării unei convenții, a avut
atribuțiuni privind extragerea picturii în tehnică frescă (pictură realizată de același Simion
Silaghi-Sălăjeanu) și o altă echipă externă care a avut ca obiectiv demontarea structurii din lemn
(turla bisericii) și demontarea zidăriei din piatră.
Iconostasul bisericii din Vința, județul Alba a beneficiat de intervenții de restaurare, fiind
finalizat în cadrul Workshop-ului de restaurare organizat de Muzeul ASTRA prin Centrul
ASTRA pentru Patrimoniu în perioada 10-14 iunie 2019.

Intervenții preliminare efectuate pe elementele din lemn pictat ce formează iconostasul
Elementele din lemn pictat ce formează iconostasul bisericii au fost analizate din punct de vedere
al stării de conservare, s-au făcut determinări fizico-chimice și investigații biologice şi s-a
întocmit documentaţia în vederea restaurării.
În urma rezultatelor analizelor biologice în vederea identificării esenţei lemnoase la elementele
din lemn pictat s-a constatat că lemnul utilizat se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele
obţinute după prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate
elementele din lemn pictat este bradul (Abies alba). Aceste probe au fost preparate şi analizate
la microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale. Elementele din lemn pictat
prezintă orificii de zbor provocate de atacul de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv.
Elementele suport pentru stratul de pictură prezintă fâșii de pânză interstiţială care asigură
continuitatea picturii. În urma investigaţiilor a reieşit că pânza interstiţială este confecţionată din

cânepă. Fibra de cânepă prezenta depuneri aderente şi urme de clei, cf. Buletinului de analize
biologice nr. 91 / 10.10.2018 realizat de expert investigator biolog Ileana Chirtea.
Rezultatele investigațiilor fizico-chimice au atestat prezența unui grund compact, pe bază de
ipsos (posibil sub formă de dihidrat, CaSO 4·2H2O), alb de plumb (carbonat bazic de plumb,
2PbCO3·Pb(OH)2), cinabru (sulfură mercurică, HgS), pigment verde pe bază de cupru, ocru
roșu (Fe2O3), miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), cf. Buletinului de analize fizico-chimice
nr. 708 / 10.10.2018 realizat de expert investigator chimist Daniela Văcariu.
Investigațiile fizico-chimice au fost coroborate cu analizele fizice realizate cu spectrometrul de
fluorescenţă de raze X portabil efectuate în cadrul workshop-ului de restaurare, suport științific
acordat de expert investigator chimist Gheorghina Olariu.

Diagnostic / Descrierea stării de conservare
Pe suprafaţa elementelor din lemn pictat au fost semnalate desprinderi și lacune ale straturilor
picturale, îmbătrânirea liantului, depuneri superficiale și aderente de praf, fisuri și crăpături în
structura suportului din lemn și implicit a straturilor picturale, pierderi de material lemnos, atac
biologic inactiv de insecte xilofage Anobium punctatum, rupturi la nivelul pânzei interstițiale și
strat pictural fragilizat.
Întrunirea unei comisii de specialitate 1 a avut ca scop prezentarea și avizarea etapelor de
restaurare pentru elementele din lemn pictat.
Operațiile de restaurare a elementelor din lemn pictat ce formează iconostasul bisericii din
Vința au constat în curățirea mecanică, intervenții de dezinsecție (preventiv), consolidarea
structurală și mecanică a elementelor din lemn, consolidarea parțială a pânzelor interstițiale,
consolidarea propriu-zisă a straturilor picturale, îndepărtarea foiţei japoneze, curăţirea,
degresarea şi chituirea zonelor lacunare, efectuarea testelor de curăţire la nivelul suportului și la
nivelul straturilor picturale cu amestecuri de solvenți, intervenții de integrare cromatică și în
operația de vernisare (protecție finală a straturilor picturale).

1

Coordonator proiect de restaurare: dr. Geanina Ionescu, Expert restaurator pictură; Responsabil derulare proiect: dr. Valeriu
Olaru, Expert restaurator lemn și lemn policrom; Expert în conservare și restaurator Tolomeiu Iov, coordonator demontare și
restaurare elemente din lemn pictat; Echipă - experți restauratori: Anamaria Floca (Rotaru), Nicolae Potcovel, Marius Iuga, Ana
Maria Nicolae, Sorin Fogarascher; restauratori: Florin Păun, Timișescu Emanuela, Clej Camelia, Mirițoiu Raluca, Șerban Lazăr.

Operații pe suport:
•

curățirea mecanică a verso-ului tuturor elementelor din lemn pictat;

•

dezinsecție cu Perxil 10;

•

consolidarea structurală cu Paraloid B72 în acetat de etil 10%;

•

consolidarea mecanică a elementelor din lemn afectate de umiditate (completări cu
material lemnos uscat din aceeași esență cu suportul original, clei de piele 20%, cuie de
lemn);

•

degresarea cu alcool etilic, încleierea prin pensulare cu soluție de clei cald de pește 6%,
chituirea în etape a pierderilor mici de material lemnos cu un amestec de rumeguș, clei și
pigment în cromatica lemnului;

•

curăţirea chimică a verso-ului elementelor din lemn pictat, în urma testelor de curățire;

•

integrarea cromatică a zonelor consolidate (pe verso) cu baiţ pe bază de apă.

Operații pe straturile picturale:
•

consolidarea parțială a pânzelor interstițiale desprinse de pe suport cu soluţie de clei cald
de pește 20% și asigurarea continuității lor prin aceeași operație de consolidare, după
repunerea elementelor din lemn pictat în interiorul bisericii ce se va reconstrui în Muzeul
în aer liber din Dumbrava Sibiului (2019-2021);

•

consolidarea propriu-zisă a straturilor picturale prin pensulare cu soluţie de clei cald de
pește 6%, prin alternanța presei calde (spatula electrică) cu presa rece (săculeți cu nisip și
plăci de sticlă); presarea cu spatula electrică s-a realizat prin intermediul foliei de
Melinex, care are proprietatea de a fi transparentă și neaderentă;

•

îndepărtarea foiței japoneze cu tampoane înmuiate în apă caldă, având grijă ca surplusul
de apă să nu pătrundă în interiorul straturilor picturale și astfel să se producă fenomenul
de deconsolidare;

•

consolidarea suportului în zona fisurilor și crăpăturilor existente în structura lemnului și a
straturilor picturale (pe față): degresarea cu alcool etilic, încleierea prin injectare cu
soluție de clei cald de pește 6%, chituirea în etape a pierderilor de material lemnos cu un
amestec de rumeguș și clei, praf de cretă și clei;

•

curăţirea lacunelor, degresarea cu alcool etilic şi texturarea suprafeţelor, încleierea cu
soluţie de clei cald de pește 6%, chituirea în etape, şlefuirea cu hârtie de granulaţie fină şi
finisarea cu dop de plută, îndepărtarea surplusului de chit cu tampoane înmuiate în
emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:3; acolo unde au existat pierderi de suport,

chituirea s-a făcut cu un amestec de rumeguș, clei și pigment, iar ultimul strat de chit s-a
constitui din praf de cretă și clei de pește 6%;
•

curățirea straturilor picturale cu amestecuri de solvenți, în urma testelor de curățire;

•

integrarea cromatică a zonelor chituite cu retuş imitativ şi punctiform cu ajutorul
culorilor pe bază de apă (acuarele), pentru ca intervenţia să fie reversibilă
iar materialele folosite cât mai apropiate de cele originale;

•

vernisarea cu vernis pe bază de răşină naturală (dammar) în esenţă de terebentină
(soluţie de concentraţie 6%).
Pentru ilustrarea corespunzătoare a stării de conservare şi a intervenţiilor efectuate pe

elementele din lemn pictat ce formează iconostasul bisericii s-au efectuat fotografii pe parcursul
etapelor de lucru.

Iconostas, după restaurare

Concluzii
Iconostasul va fi valorificat prin repunerea lui în interiorul bisericii ce se va reconstrui în Muzeul în aer
liber din Dumbrava Sibiului. Biserica se va reloca în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului cu toate
elementele constitutive.
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