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Notă introductivă
În perioada 15-26 iunie 2015, Complexul Naţional Muzeal ASTRA prin Centrul ASTRA
pentru Patrimoniu. Departamentul de Conservare-Restaurare a organizat a II-a ediţie a
Workshopului de restaurare icoane pe sticlă. Deţinător al unei colecţii impresionante de icoane pe
sticlă, Muzeul ASTRA a pregătit de-a lungul anilor generaţii întregi de studenţi din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Specializarea Conservare-Restaurare. Alături de specialiştii
muzeului – gazdă au fost prezenţi la eveniment specialişti şi studenţi din Anglia, Republica
Moldova, Republica Macedonia şi România (Hunedoara, Bucureşti, Covasna, Dolj, Braşov, Argeş).
Acest workshop a reprezentat o încununare a primei ediţii, eveniment care a dus la
restaurarea a 10 icoane pe sticlă din Colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA.
În ediţia din luna iunie a anului 2015 s-au restaurat 5 icoane pe sticlă: Sfântul Ioan Scărarul,
nr. inv. 1252 OC, datată 1881, semnată de Pavel Zugrav sau Zamfir din Laz, provenienţă Deal,
comuna Câlnic, judeţul Alba, dimensiuni 44x34 cm; Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan, nr. inv. 1254
OC, datată 1899, probabil Pavel Zamfir din Laz, provenienţă Câlnic, judeţul Alba, dimensiuni
50x44 cm; Naşterea lui Iisus, nr. inv. 1372 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Maierii
Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru – probabil Petru Prodan, cca 1850-1886, dimensiuni 50x46
cm; Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1683 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atribuită
zugravului Ioan Pop din Făgăraş, dimensiuni 42,3x37,5 cm; Maica Domnului Îndurerată, nr. inv.
1603 OC, mijlocul secolului al XIX-lea, atribuită zugravului Nicolae Caţavei, dimensiuni 48,7x42,2
cm. Alegerea acestor icoane a fost determinată de starea de conservare precară, problemele
semnalate fiind prezente atât la nivelul suportului, cât şi la nivelul peliculei de culoare. Dintre
degradările întâlnite amintim: murdăria superficială, aderentă şi ancrasată, desprinderi şi pierderi ale
peliculei de culoare, fenomen de pulverulenţă, uzură funcţională, suport spart în două fragmente,
fragilizarea lemnului (capac şi ramă), pierderi de material lemnos, fisuri şi crăpături, intervenţii
anterioare (cuie metalice neconstitutive, hârtie interpusă între capac şi pelicula de culoare) etc.
În cadrul Workshopului de restaurare icoane pe sticlă, piesele au fost analizate din punct de
vedere al stării de conservare, s-a realizat documentaţia fotografică, s-au făcut investigaţii fizice,
chimice, biologice şi s-a întocmit documentaţia de restaurare. Numărul mare al participanţilor la
workshop s-a datorat legăturilor culturale care s-au stabilit între Muzeul ASTRA şi instituţiile de
cultură din ţară şi străinătate. Acest lucru a fost benefic atât pentru specialiştii care au putut schimba
păreri avizate în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului, cât şi pentru studenţii în formare.
La finalul workshopului a avut loc o Masă rotundă în cadrul căreia s-a sintetizat activitatea
profesională desfășurată în timpul celor 10 zile dedicate acestei acțiuni culturale. Întreaga activitate
a fost înregistrată pe suport digital, ca o continuare a filmului documentar ştiinţific realizat în cadrul
primei ediţii.
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PROGRAM
WORKSHOP DE RESTAURARE ICOANE PE STICLĂ
Ediţia a II-a
Complexul Naţional Muzeal ASTRA prin Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. Departamentul de
Conservare-Restaurare, Pădurea Dumbrava, nr. 16 - 20, Poarta 3,
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului organizează următoarele evenimente:

15 iunie 2015, ora 10.00
Deschiderea oficială a
Workshopului de restaurare icoane pe sticlă în cadrul Laboratorului de restaurare pictură
Prezentarea celor cinci icoane luate în studiu din cadrul
Colecţiei Complexului Naţional Muzeal ASTRA.
Probleme specifice de restaurare şi propuneri de restaurare
Coordonator:
dr. Alina Geanina Ionescu
15-19 iunie; 22-26 iunie 2015, orele 10.00-15.00
Restaurarea a cinci icoane pe sticlă din colecţia CNM ASTRA

26 iunie, ora 11.00
Masă Rotundă - Dezbateri finale
Etalarea icoanelor restaurate
Înmânarea diplomelor de participare
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Componenţa echipei:
1. Florence Hayward - specialist în restaurare (Ceramică, Sticlă, Metal), The Conservation
Studio, Londra
2. Gheorghe Caraji - specialist în restaurarea operelor de artă, Muzeul Naţional de Artă al
Moldovei, Chişinău
3. Valentin Puchianu - restaurator, Muzeul de Istorie Braşov
4. Magdalena Fekete - restaurator, S.C. ELSE Design SRL, Bucureşti
5. Mirel Bucur - specialist în restaurare pictură CNM ASTRA, Sibiu
6. Marius Iuga - restaurator CNM ASTRA, Sibiu
7. Anamaria Floca - restaurator CNM ASTRA, Sibiu
8. Dana Lăzureanu - specialist chimist CNM ASTRA, Sibiu
9. Ileana Chirtea - specialist biolog CNM ASTRA, Sibiu
10. Florin Păun - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare, Master restaurare lemn policrom
11. Alexandra Gălăbuţ - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă,
Specializarea Conservare - Restaurare, Master restaurare lemn policrom
12. Bács Magor-András - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă,
Specializarea Conservare-Restaurare, Master restaurare lemn policrom
13. Mihai Amuza - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare, Master restaurare lemn policrom
14. Ştefan Cântăcioiu - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare, Master restaurare lemn policrom
15. Camelia Clej - masterand în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare, Master restaurare lemn policrom
16. Ana-Maria Bexa - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare
17. Maria-Elisabeta Toader - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă,
Specializarea Conservare-Restaurare
18. Vlad Bucur - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare
19. Diana Nataşa Ionică - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea
Conservare-Restaurare
Echipa de filmare:
20. Gioko Mandil Goce - Director de imagine, Republica Macedonia
21. Răzvan Ioniţă - Director de imagine, România
22. Cristian Florin Ionescu - Senior editor, România
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CINCI ICOANE PE STICLĂ RESTAURATE ÎN CADRUL
WORKSHOPULUI DE RESTAURARE ICOANE PE STICLĂ
Ediția a II-a
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Rezultatele

investigaţiilor

fizice.

Radiografierea

celor

cinci

icoane

pe

sticlă

(dr. Ciprian Şofariu) ne-a furnizat date despre starea de conservare a acestora, date despre suport,
defecte ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără prelevare de probe: zonele albe, evidenţiate în
tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de plumb; similar apar zonele pictate cu roşu, ceea ce ne
indică utilizarea cu probabilitate a miniului de plumb sau a roşului cinabru, care dau acelaşi tip de
semnal radiografic. Foiţa aurie este un aliaj pe bază de cupru şi nu prezintă semnal radiografic.
Elementele metalice folosite pentru fixarea capacelor icoanelor dau un semnal radiografic puternic,
iar cepurile din lemn dau un semnal de culoare gri. În tonalităţi de gri închis apar și lacunele. Fibra
lemnului (lemn de răşinoase) este bine evidenţiată. Defectele existente în structura planşelor se
conturează sub forma unor zone luminoase (nodurile existente pe planşele capacelor). Distanţa
dintre planşele capacelor, la fel fisurile existente la nivelul suportului din sticlă (nr. inv. 1372 OC Nașterea lui Iisus) se disting ca o linie închisă la culoare.
Rezultatele investigaţiilor chimice (investigator chimist Dana Lăzureanu)
Probele au fost supuse unor teste microchimice, specifice. Majoritatea determinărilor s-au
făcut pe fragmente de culoare de dimensiuni foarte mici, unele fiind dislocate, căzute la demontarea
icoanei din ramă. Pictura este realizată cu liant proteic (ou) în amestec cu diferiți pigmenți de
granulație fin-medie.
La icoana Sfântul Ioan Scărarul, nr. inv. 1252 OC, datată 1881, semnată de Pave[l]
Z[ug]r[av] sau Z[amfi]r din Laz, rezultatele testelor microchimice ne determină să observăm, cu
probabilitate, prezența pigmenților: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3∙Pb(OH)2), roșu
cinabru (sulfură mercurică, HgS) în amestec cu miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), foiță
metalică, aliaj pe bază de cupru (Cu), negru de cărbune (C) - cf. Buletinului de analiză chimică
nr. 499/2015.
La icoana Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan, nr. inv. 1254 OC, datată 1899, probabil Pavel
Zamfir din Laz, rezultatele testelor microchimice ne determină să observăm, cu probabilitate,
prezența pigmenților: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3∙Pb(OH)2), miniu de plumb (oxid
de plumb, Pb3O4), foiță metalică, aliaj pe bază de cupru (Cu), albastru ultramarin în amestec cu
pigment alb. Testul microchimic specific de identificare (Ag) realizat pe foița metalică argintie
e negativ, la nivel de laborator - cf. Buletinului de analiză chimică nr. 501/2015.
La icoana Naşterea lui Iisus, nr. inv. 1372 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
Maierii Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan, cca 1850-1886, rezultatele
testelor microchimice ne determină să observăm, cu probabilitate, prezența pigmenților: alb de
plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3∙Pb(OH)2), miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), foiță
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metalică, aliaj pe bază de cupru (Cu), albastru ultramarin în amestec cu pigment alb, posibil alb de
zinc în amestec cu alb de plumb, pământuri - cf. Buletinului de analiză chimică nr. 502/2015.
La icoana Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1683 OC, a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, atribuită zugravului Ioan Pop, zugrav din Făgăraş, rezultatele testelor microchimice ne
determină să observăm, cu probabilitate, prezența pigmenților: alb de plumb (carbonat bazic de
Pb,2PbCO3∙Pb(OH)2), miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), foiță metalică, aliaj pe bază de
cupru (Cu), albastru ultramarin (posibil ultramarin sintetic, proba se albeşte parţial în acid), pigment
verde cu conținut de cupru (Cu) în amestec cu verde pământ - cf. Buletinului de analiză chimică nr.
503/2015.
La icoana Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1603 OC, mijlocul secolului al
XIX-lea, atribuită zugravului Nicolae Caţavei, rezultatele testelor microchimice ne determină să
observăm, cu probabilitate, prezența pigmenților: alb de plumb (carbonat bazic de
Pb,2PbCO3∙Pb(OH)2), miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), foiță metalică, aliaj pe bază de
cupru(Cu), pigment verde, cu conținut de cupru. Testul microchimic de identificare a ionului Fe+++
aplicat pe proba (P2), albastru este pozitiv - cf. Buletinului de analiză chimică nr. 500/2015.
Rezultatele investigaţiilor biologice (investigator biolog Ileana Chirtea)
Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi
agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinelor de analize
biologice nr. 100, 101, 102, 104, 103) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că
lemnul utilizat pentru ramă şi capac se încadrează în grupa răşinoaselor. Rezultatele obţinute după
prelevarea probelor arată că materialul lemnos din care au fost confecţionate este bradul (Abies
alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere. Aceste probe au fost preparate şi analizate la
microscopul optic prin efectuarea de secţiuni transversale.
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Sfântul Ioan Scărarul1, nr. inv. 1252 OC, datată 1881, semnată de Pave[l] Z[ug]r[av]
sau Z[amfi]r din Laz, provenienţă Deal, comuna Câlnic, judeţul Alba,
dimensiuni 44x34 cm

Ansamblu faţă, înainte de restaurare

1

Ionescu 2009, p. 89, pl. 263.
9

Ansamblu verso, înainte de restaurare

10

Radiografia icoanei

11

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice
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Descrierea stării de conservare:
 icoana joacă în ramă;
 glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă;
 pelicula de culoare prezintă murdărie superficială și aderentă, uzură funcţională, desprinderi,
lacune, fragmente de ziar ce au aderat la pelicula de culoare;
 rama prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, slab atac de insecte xilofage
Anobium punctatum inactiv, fragilizarea îmbinărilor ramei;
 capacul este confecţionat din trei planșe montate pe verticală pe care este scris cu creionul
următorul text: Această icoană este cumpărată din Comuna Deal de Ion Radu, numărul 107;
prezintă cepuri din lemn constitutive; două agăţători metalice și cuie neconstitutive; slab atac de
insecte xilofage Anobium punctatum inactiv; pierderi mici de material lemnos; murdărie aderentă și
ancrasată.
Descrierea operaţiilor de restaurare:
 demontarea capacului compus din trei planșe montate pe verticală, prin îndepărtarea elementelor
metalice neconstitutive și a cepurilor din lemn constitutive;
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac şi curăţirea mecanică prin intermediul unei
pensule cu păr aspru; curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală:
5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată;
 păstrarea penei din colțul superior drept al ramei și confecţionarea a trei pene noi pentru celelalte
îmbinări unde penele de lemn originale erau fragilizate; montarea lor în contrafibră pentru o cât mai
bună consolidare şi stabilitate a îmbinărilor; suplimentarea îmbinărilor ramei cu clei de peşte 20%,
prin intermediul foliei de Melinex şi al preselor; chituirea pierderilor de material lemnos; integrarea
cromatică cu baiţ pe bază de apă;
 consolidarea capacului cu Covidez L150 şi chituirea pierderilor de material cu Covidez RLP,
rumeguş şi pigment; integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;
 îndepărtarea fragmentelor de ziar care nu au aderat la pelicula de culoare;
 umectarea fragmentelor de hârtie ce au aderat la pelicula de culoare cu emulsie de gălbenuş de
ou și îndepărtarea lor prin intermediul tampoanelor de vată şi mecanic, cu bisturiul;
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi;
consolidarea peliculei de culoare prin pensulare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1,
cu adaos de conservant (acid salicilic); fixarea solzilor de culoare prin presare uşoară cu degetul,
prin intermediul unei folii de Melinex; curăţirea murdăriei aderente de pe suprafaţa peliculei de culoare
cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată;
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea zonelor
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lacunare cu alcool etilic;
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei, folosind
Covidez L 150;
 integrarea lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă şi emulsie de
gălbenuş de ou;
 montarea capacului prin intermediul cepurilor din lemn și suplimentarea lor cu holzşuruburi;
montarea a două agățători metalice cu holzşuruburi.
DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE

Aspecte din timpul demontării capacului

14

Aspecte icoană, după demontarea capacului

Detalii, după demontarea icoanei din ramă

15

Aspecte, după demontarea icoanei din ramă

Aspect din timpul îndepărtării fragmentelor de ziar ce nu au aderat la pelicula de culoare

Aspecte din timpul desprăfuirii, curățirii mecanice şi aspecte din timpul curăţirii chimice a
capacului (faţă-verso) cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată

16

Detalii din timpul curățirii mecanice şi aspecte din timpul curăţirii chimice a ramei
(faţă-verso) cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată

Detaliu din timpul chituirii pierderilor
de material lemnos la ramă

Aspect din timpul consolidării îmbinărilor ramei

Detaliu din timpul consolidării și
chituirii capacului

Aspecte din timpul integrării cromatice la capac și ramă
17

Aspect din timpul desprăfuirii peliculei de culoare cu o pensulă cu păr moale

Detalii din timpul umectării și îndepărtării hârtiei ce a aderat la pelicula de culoare
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Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare

Aspecte din timpul curăţirii peliculei de culoare şi din timpul degresării lacunelor

Ansamblu, după fixarea icoanei în ramă

Aspect din timpul integrării cromatice

19

Ansamblu faţă, după restaurare

20

Ansamblu verso, după restaurare

21

Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan2, nr. inv. 1254 OC, datată 1899, probabil Pavel Zamfir din Laz,
provenienţă Câlnic, judeţul Alba,
dimensiuni 50x44 cm

Ansamblu faţă, înainte de restaurare

2

Ionescu 2009, p. 89, pl. 264.
22

Ansamblu verso, înainte de restaurare

23

Radiografia icoanei

24

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice
25

Descrierea stării de conservare:
 icoana joacă în ramă; prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă;
 pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă, uzură funcţională, desprinderi, lacune;
 rama prezintă uzură funcţională, murdărie superficială și aderentă, orificii de prindere; slab atac
de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv; fragilizarea îmbinărilor ramei;
 capacul este confecţionat din patru planşe montate pe orizontală; prezintă resturi de cepuri din
lemn, agățători metalice și cuie neconstitutive, slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum
inactiv; pierderi mici de material lemnos.
Descrierea operaţiilor de restaurare:
 demontarea capacului prin îndepărtarea elementelor metalice neconstitutive;
 curăţirea mecanică la ramă şi capac prin intermediul unei pensule cu păr aspru; curăţirea
murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată;
refacerea îmbinărilor fragilizate ale ramei - confecţionarea a patru pene noi pentru îmbinările ramei
şi montarea lor în contrafibră pentru o cât mai bună consolidare şi stabilitate a îmbinărilor cu clei de
peşte 20%, prin intermediul foliei de Melinex şi al preselor; consolidarea planșei capacului în
registrul superior, colțul din dreapta cu Covidez L 150; chituirea pierderilor de material la capac cu
Covidez RLP, rumeguş şi pigment; chituirea pierderilor de material la ramă cu clei de pește 6%,
rumeguș și pigment; integrarea cromatică la capac și ramă cu baiţ pe bază de apă;
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare cu pensule moi, evitând zonele cu desprinderi;
consolidarea peliculei de culoare prin pensulare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1,
cu adaos de conservant (acid salicilic); fixarea solzilor de culoare prin presare uşoară cu degetul,
prin intermediul unei folii de Melinex; curăţirea murdăriei aderente de pe suprafaţa peliculei de culoare
cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată;
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea zonelor
lacunare cu alcool etilic;
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei, folosind
Covidez L 150;
 integrarea lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă şi emulsie de
gălbenuş de ou;
 montarea capacului şi a agăţătorilor metalice prin intermediul holzşuruburilor.
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE

Detalii din timpul demontării capacului

Aspecte icoană, după demontarea capacului

Detalii din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie la capac şi din timpul
curăţirii chimice cu apă amoniacală
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Aspecte din timpul desprăfuirii la ramă şi din timpul
curăţirii chimice cu apă amoniacală

Aspecte din timpul consolidării îmbinărilor ramei şi din timpul consolidării capacului

Detaliu ramă, după chituire și integrare cromatică
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Aspect din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie de pe suprafaţa peliculei de culoare

Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare

Detalii din timpul curăţirii peliculei de culoare şi din timpul curăţirii lacunelor
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Aspect din timpul curățirii sticlei pe față

Aspect din timpul integrării cromatice

Detaliu din timpul montării icoanei în ramă
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Ansamblu față, după restaurare
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Ansamblu verso, după restaurare
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Naşterea lui Iisus, nr. inv. 1372 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
Maierii Albei Iulia, zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan, cca 1850-1886,
dimensiuni 50x46 cm

Ansamblu faţă, înainte de restaurare

Detaliu față icoană, înainte de restaurare
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Ansamblu verso, înainte de restaurare
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Radiografia icoanei
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice
la capac și ramă (din original)
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Starea de conservare:
 icoana joacă în ramă; este spartă în două fragmente fixate pe față cu bandă adezivă transparentă;
în urma unei intervenții anterioare, icoana a fost montată între două plăci de sticlă de proveniență
industrială; semnalăm existența unei hârtii fotografice adăugate ulterior și a patru colțare din burete
cu rol de a atenua jocul sticlei în ramă;
 icoana prezintă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact cu falţul ramei;
 pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă şi ancrasată, desprinderi grave, lacune de mari
dimensiuni, fenomen de pulverulență; hârtie ce a aderat la pelicula de culoare;
 rama prezintă murdărie aderentă, uzură funcţională, prezintă atac activ fungic – mucegai
(cf. Buletinului de analiză biologică Nr. 102/2015) și slab atac de insecte xilofage Anobium
punctatum inactiv, un orificiu de prindere; cuie metalice neconstitutive; șipci de lemn adăugate prin
intermediul cuielor metalice neconstitutive, în vederea supraînălțării ramei (intervenție anterioară
inadecvată); rama este stabilă și nu necesită suplimentarea îmbinărilor adezive;
 capacul este compus din trei planșe fragilizate montate pe orizontală; prezintă cuie metalice
neconstitutive; prezintă atac activ fungic – mucegai (cf. Buletinului de analiză biologică Nr.
102/2015) şi slab atac biologic de Anobium punctatum inactiv, pierderi mici de material lemnos; un
nod căzător poziționat pe planșa din mijloc; cuie metalice neconstitutive.
Descrierea operaţiilor de restaurare:
 demontarea planșelor capacului prin extragerea elementelor metalice neconstitutive;
 curăţirea mecanică la ramă și capac prin intermediul unei pensule cu păr aspru;
 îndepărtarea șipcilor din lemn, prin extragerea cuielor metalice neconstitutive;
 aplicarea unui tratament antifungic cu Biotin R. în alcool etilic 3%, prin pensulare la capac și
ramă (pe verso); consolidarea structurală cu Paraloid B72 în acetat de etil 10% prin injectare şi
pensulare; curăţirea murdăriei aderente cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă
distilată la capac şi ramă; chituirea pierderilor de material la capac şi ramă cu Covidez RLP,
rumeguş şi pigment; golul rezultat în urma pierderii nodului căzător poziționat în partea stângă a
planșei din mijloc a fost obturat cu dop de plută, fixat cu Covidez L150 și chituit marginal cu
Covidez RLP, rumeguș și pigment; integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;
 îndepărtarea hârtiei fotografice și a plăcii de sticlă de proveniență industrială (icoana a fost
montată, în urma unei intervenții anterioare, între două plăci de sticlă – aceasta fiind spartă în două
fragmente);
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare prin pensulare uşoară; consolidarea peliculei de culoare
cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic); fixarea
solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex) şi curăţirea murdăriei aderente a peliculei de
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culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată;
umectarea fragmentelor de hârtie ce au aderat la pelicula de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou și
îndepărtarea lor prin intermediul tampoanelor de vată şi mecanic, cu bisturiul;
 curăţirea lacunelor și a părții nepictate a sticlei cu emulsie de ou și degresarea cu alcool etilic;
au fost îndepărtate benzile adezive transparente cu care au fost lipite cele două fragmente de sticlă;
 curățirea și degresarea pe zona de îmbinare a fragmentelor de sticlă; îmbinarea adezivă a
fragmentelor cu partea pictată în sus cu răşină epoxidică bicomponentă HXTAL NYL–1, folosind
pentru protecţie folie de Melinex; curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent
(acetonă);
 dublarea icoanei pe faţă cu sticlă de provenienţă industrială;
 fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei; supraînălţarea ramei
cu fâşii de pâslă fixate adeziv pe toată lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului să nu vină în contact
cu pelicula de culoare; integrarea parțială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor
de apă: acuarelă şi emulsie de gălbenuş de ou;
 montarea capacului şi a agăţătorilor metalice prin intermediul holzşuruburilor.
DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE

Aspecte icoană, din timpul demontării capacului şi din timpul îndepărtării
hârtiei fotografice neconstitutive
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Aspecte icoană, din timpul îndepărtării plăcii de sticlă de proveniență industrială
aflată în contat direct cu pelicula de culoare

Aspecte degradări, după demontarea icoanei din ramă
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Aspecte degradări, după demontarea icoanei din ramă

Detalii degradări, după demontarea icoanei din ramă
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Aspecte din timpul curățirii mecanice la capac și ramă (față-verso)

Aspect din timpul îndepărtării șipcilor adăugate ulterior,
prin îndepărtarea cuielor metalice neconstitutive
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Detaliu din timpul aplicării unui tratament cu Biotin R în alcool etilic 3%, prin pensulare

Aspect din timpul consolidării structurale cu Paraloid B72 în acetat de etil 10%, prin pensulare

Aspecte din timpul curăţirii chimice cu apă amoniacală la capac și ramă
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Aspecte din timpul consolidării și chituirii capacului

Detaliu din timpul integrării cromatice a capacului
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Aspect din timpul desprăfuirii peliculei de culoare

Aspect din timpul îndepărtării hârtiei ce nu a aderat la pelicula de culoare

Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare
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Detaliu din timpul îndepărtării hârtiei ce a aderat la pelicula de culoare, după umectare

Aspect din timpul curățirii peliculei de culoare

Detalii din timpul îndepărtării
benzilor adezive și din timpul
curățirii sticlei pe față

Aspect din timpul curăţirii şi degresării zonelor de îmbinare ale
celor două fragmente de sticlă în vederea consolidării cu
adeziv epoxidic bicomponent
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Ansamblu, după montarea icoanei în ramă

Detaliu din timpul integrării cromatice
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Ansamblu față, după restaurare

47

Ansamblu verso, după restaurare
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Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1683 OC, a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
atribuită zugravului Ioan Pop, zugrav din Făgăraş,
dimensiuni 42,3x37,5 cm

Ansamblu faţă, înainte de restaurare
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Ansamblu verso, înainte de restaurare
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Radiografia icoanei
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice
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Descrierea stării de conservare:
 icoana joacă în ramă; pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă și ancrasată, desprinderi
grave, lacune de mari dimensiuni pe fundalul albastru, solzi care s-au desprins și au migrat pe
suprafața icoanei, hârtie ce a aderat la pelicula de culoare;
 pe un fragment de hârtie inscripţionat „1856”, cifrele sunt scrise în oglindă; acest lucru ne-a
confirmat încadrarea corectă în timp a icoanei, făcută anterior;
 rama prezintă murdărie aderentă și ancrasată, slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum
inactiv; este stabilă și nu necesită suplimentarea îmbinărilor adezive;
 capacul este compus din două planşe montate pe verticală ce prezintă crăpături și fisuri în
structura lemnului; mici pierderi de material lemnos; cepuri din lemn; agățători, cuie metalice
neconstitutive și holzșuruburi.
Descrierea operaţiilor de restaurare:
 demontarea capacului compus din două planşe montate pe verticală prin extragerea cepurilor din
lemn și a elementelor metalice neconstitutive;
 îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac şi curăţirea mecanică prin intermediul unei
pensule cu păr aspru; curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală: 5 picături de
amoniac în 100 ml de apă distilată; consolidarea capacului cu Covidez L150 şi chituirea pierderilor
de material la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; integrarea cromatică cu baiţ pe
bază de apă la ramă și capac;
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare prin pensulare uşoară; consolidarea peliculei de culoare
cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic); fixarea
solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex) şi curăţirea murdăriei aderente a peliculei de
culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată;
umectarea fragmentelor de hârtie ce au aderat la pelicula de culoare cu emulsie de gălbenuş de ou și
îndepărtarea lor prin intermediul tampoanelor de vată şi mecanic, cu bisturiul;
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea zonelor
lacunare cu alcool etilic;
 fixarea icoanei în ramă cu bucăți de pâslă fixate adeziv pe falțul ramei; supraînălțarea parțială a
ramei cu fâșii de pâslă fixate adeziv pe lățimea baghetei superioare și pe lățimea baghetei din
dreapta (vedere dinspre verso);
 integrarea lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă şi emulsie de
gălbenuş de ou;
 montarea capacului şi a agăţătorilor metalice prin intermediul cepurilor din lemn și
suplimentarea lor prin intermediul holzşuruburilor.
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Obs.: După desprăfuire, documentul a fost protejat între hârtii de filtru şi păstrat în poziţie
orizontală într-o mapă confecţionată din carton cu aciditate redusă, într-un mediu cu microclimat
stabil: T=18ºC şi UR=50-60%3. Documentul se va expune împreună cu piesa restaurată.

Ansamblu document cu anul de datare 1856, scris în oglindă
DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE

Aspecte din timpul demontării capacului
3

Bulletin XXI 1986/87, p. 101.
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Aspecte icoană, după demontarea capacului

Detalii icoană, după demontarea capacului
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Aspecte capac – verso, după demontare

Aspecte ramă – verso, după demontare
56

Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi curăţirii chimice
cu apă amoniacală la capac și ramă (faţă-verso)

Detalii din timpul consolidării și
chituirii capacului

Aspecte din timpul integrării cromatice la ramă și capac
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Detaliu din timpul îndepărtării fragmentelor de hârtie
ce nu au aderat la pelicula de culoare

Aspect din timpul desprăfuirii şi îndepărtării depozitelor de murdărie
de pe suprafaţa peliculei de culoare

Îndepărtarea mecanică a hârtiei ce a aderat la
pelicula de culoare, după umectare

Aspecte din timpul consolidării
peliculei de culoare
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Aspecte din timpul curățirii peliculei de culoare și a zonelor lacunare

Detaliu din timpul curăţirii sticlei pe față

Ansamblu, după montarea icoanei în ramă

Aspect din timpul integrării cromatice
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Ansamblu faţă, după restaurare
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Ansamblu verso, după restaurare
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Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1603 OC, mijlocul secolului al XIX-lea,
atribuită zugravului Nicolae Caţavei,
dimensiuni 48,7x42,2 cm

Ansamblu faţă, înainte de restaurare
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Ansamblu verso, înainte de restaurare
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Radiografia icoanei
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice

Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice
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Starea de conservare:
 icoana joacă în ramă; pe faţa icoanei semnalăm murdărie superficială şi aderentă;
 pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă şi ancrasată, desprinderi de strat pictural; pierderi
mari ale peliculei de culoare;
 rama prezintă murdărie aderentă şi uzură funcţională; fragilizarea îmbinărilor ramei; prezintă
slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv; prezintă mici pierderi de material lemnos nod căzător poziționat pe bagheta superioară – colțul drept (vedere din față); semnalăm prezența
cuielor metalice;
 capacul este compus din două planşe de lemn montate pe verticală; menţionăm prezenţa
cepurilor din lemn constitutive și a cuielor metalice neconstitutive; slab atac de insecte xilofage
Anobium punctatum inactiv; mici pierderi de material lemnos; murdărie aderentă și ancrasată; hârtie
interpusă între capac și pelicula de culoare.
Descrierea operaţiilor de restaurare:
 demontarea capacului compus din două planşe montate pe verticală prin extragerea cepurilor din
lemn constitutive și a elementelor metalice neconstitutive;
 îndepărtarea hârtiei interpuse între capac şi pelicula de culoare;
 curăţirea mecanică la ramă și capac prin intermediul unei pensule cu păr aspru; curăţirea
murdăriei aderente cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată;
suplimentarea îmbinărilor adezive ale ramei cu clei de peşte 20%, prin intermediul foliei de Melinex
şi al preselor; chituirea pierderilor de material lemnos cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment;
integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;
 curăţirea mecanică a peliculei de culoare prin pensulare uşoară; consolidarea peliculei de culoare
cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:1, cu adaos de conservant (acid salicilic); fixarea
solzilor de culoare prin presare (folie de Melinex) şi curăţirea murdăriei aderente a peliculei de
culoare cu emulsie de gălbenuş de ou cu apă distilată 1:2, prin intermediul tampoanelor de vată;
 curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea zonelor
lacunare cu alcool etilic;
 fixarea corespunzătoare în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei, pentru ca
muchia falţului să nu vină în contact cu sticla, evitând tensionarea;
 integrarea parţială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: acuarelă şi
emulsie de gălbenuş de ou;
 montarea capacului prin intermediul cepurilor din lemn constitutive și al holzşuruburilor;
montarea agăţătorilor metalice cu holzșuruburi.
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE

Aspecte din timpul demontării capacului

Aspect din timpul demontării icoanei din ramă
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Aspect icoană, după demontare
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Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi
curăţirii chimice la capac şi ramă (faţă-verso)
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Ansamblu din timpul suplimentării
îmbinărilor adezive ale ramei

Detaliu, după chituirea nodului căzător

Aspect după consolidarea și
chituirea capacului

Aspect din timpul integrării cromatice
la capac

Detaliu din timpul integrării cromatice la ramă
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Aspect din timpul îndepărtării hârtiei interpuse între capac și pelicula de culoare

Detaliu din timpul desprăfuirii peliculei de culoare

Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare
71

Aspecte din timpul curățirii peliculei de culoare și a zonelor lacunare

Detaliu din timpul curățirii icoanei pe față

Aspect din timpul integrării cromatice, după montarea icoanei în ramă
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Ansamblu faţă, după restaurare
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Ansamblu verso, după restaurare
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Materiale folosite în restaurarea icoanelor pe sticlă: halat, măşti, mănuşi chirurgicale, vată,
folie transparentă (Melinex), acuarele, răşină epoxidică bicomponentă (HXTAL NYL-1), clei de
peşte, rumeguş, pigment, Biotin R, solvenţi, emulsie de gălbenuş de ou, acid acetil salicilic, lemn
uscat, Covidez RLP, Covidez L150, pâslă sintetică, baiţ, culori de apă (acuarelă), holzşuruburi,
agăţători metalice4.
Aparatură folosită în restaurarea icoanelor pe sticlă: lupe, stereobinocular, microscop
digital portabil, spatulă electrică, reşou, menghine, laptop, aparat foto, lampă UV.
Instrumentar folosit în restaurarea icoanelor pe sticlă: bisturiu, lame bisturiu, seringi,
pense, foarfeci, pensule retuş, pensule pentru desprăfuit (păr moale; păr aspru), greutăţi de marmură
şi de sticlă, săculeţi cu nisip, ciocan, trusă cleşti, riglă, şubler, ruletă, marker, cutter, şurubelniţe,
pânză fierăstrău.
Recomandări privind modul de păstrare a icoanelor pe sticlă: depozitarea sau expunerea
se va face într-un mediu cu o umiditate relativă cuprinsă între 55-65 % şi o temperatură de
18-20˚ C, iar nivelul iluminării trebuie să fie cuprins între 120-150 lucşi5.

Bibliografie
Corr 2000 - Corr, Susan, Caring for Collections, A Manual of Preventive Conservation,
Dublin, The Heritage Council, 2000
Ionescu 2009 - Ionescu, Alina, Geanina, Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții
sibiene, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2009
Ionescu

2014

-

Ionescu, Alina, Geanina,

Icoane pe lemn, icoane pe

sticlă.

Cercetare-Restaurare-Valorificare, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2014
Bulletin XXI 1986/87 - ***, Vade-mecum pour la protection et l’entretien du patrimoine
artistique, Bruxelles, Institut Royal du Patrimoine Artistique, 1986/87

4
5

Ionescu 2014, p. 98.
Corr 2000, p. 24.
75

Fotografii din timpul desfăşurării Workshopului de restaurare icoane pe sticlă – Ediţia a II-a
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Workshop de restaurare icoane pe sticlă – Ediţia a II-a
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