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 În perioada 16-27 iunie 2014, 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 a organizat prima ediţie a 

Workshopului de restaurare icoane pe sticlă ce a reunit alături de specialiştii muzeului - gazdă, 

invitaţi din Londra, Chişinău, Cluj şi studenţi din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” – Sibiu, 

implicarea lor demonstrând că tânăra generaţie este interesată de un patrimoniu care aşteaptă să 

fie pus în valoare.  

Deţinător al unei colecţii impresionante de icoane - 177 icoane pe lemn şi 1862 icoane pe 

sticlă, Muzeul ASTRA are pe lista priorităţilor sale amenajarea unei săli de expoziţie permanente 

în care acest patrimoniu să fie accesibil publicului larg.  

Îmbinarea reperelor teoretice cu demonstraţiile practice pe icoanele luate în studiu, aflate 

într-o stare de conservare precară, a dus la salvarea a zece icoane din Colecţia Muzeului ASTRA, 

piese cu probleme specifice de restaurare: murdărie superficială, aderentă şi ancrasată, 

desprinderi şi pierderi ale peliculei de culoare, fenomen de pulverulenţă, uzură funcţională, 

suport spart în două sau mai multe 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 vederea desfăşurării 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 în vederea restaurării 

pieselor. 

Şase din icoanele selectate aparţin centrului de la Nicula – cel mai vechi centru în care 

 s-au pictat icoane pe sticlă, două icoane provin din Gherla, o icoană provine din Maierii Albei 

Iulia, zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan, cca 1850-1886, şi o icoană provine 

din Cârţişoara. Aceasta din urmă este datată 1893 şi i-a fost atribuită zugravului Matei Ţimforea, 

pictor cu o bogată activitate artistică.  

Acest eveniment cultural s-a dorit a fi o continuare a Trainingului de restaurare icoane 

pe sticlă ce a avut loc în perioada 27-29 noiembrie 2013 în Republica Moldova, eveniment ce s-a 

desfăşurat la sediul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Ca dovadă că evenimentul a avut un 

impact pozitiv, în urma acestei acţiuni s-au deschis oportunităţi de parteneriat, creându-se o 

punte de legătură culturală între cele două instituţii (Complexul Naţional Muzeal ASTRA şi 

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei). 
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Astfel, printre invitaţi îi amintim pe Svetlana Pociumban – consultant principal în cadrul  

Direcţiei de Patrimoniu Cultural, Guvernul Republicii Moldova – Ministerul Culturii, Gheorghe 

Caraji  - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, specialist în restaurarea operelor de 

artă şi Florence Hayward - The Conservation Studio, Londra, specialist în restaurare.  

La finalul celor zece zile de workshop, în cadrul festivităţii de încheiere ce a avut loc în 

aceeaşi locaţie la data de 27 iunie, ora 11.00, cei 19 participanţi din România, Republica 

Moldova, Anglia şi Republica Macedonia au primit diplome, iar invitaţii au vizitat expoziţia cu 

icoanele restaurate, au participat la lansarea catalogului şi la prezentarea filmului ştiinţific 

educaţional realizat pe durata evenimentului.  

Documentarul a surprins aspecte din timpul procesului de restaurare, fiind un demers 

cultural-ştiinţific, imagini - document care să facă vizibil patrimoniul transilvănean. Au fost 

redate cu exactitate etapele restaurării, ca instrument de lucru şi de cunoaştere pentru studenţi şi 

specialişti, ca reper de înţelegere pentru publicul larg. Restaurarea patrimoniului cultural mobil 

reprezintă o prioritate naţională. 

 

Coordonator: 

dr. Alina Geanina Ionescu 
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PROGRAM  

WORKSHOP DE RESTAURARE ICOANE PE STICLĂ 

 

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 a organizat următoarele evenimente:  

16 iunie 2014, ora 9.00  

Deschiderea oficială a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă  

în cadrul Laboratorului de restaurare pictură 

Prezentarea celor zece icoane luate în studiu din cadrul Colecţiei Complexului Naţional Muzeal 

ASTRA. Probleme specifice de restaurare şi propuneri de restaurare 

Coordonator: dr. Alina Geanina Ionescu 

 

17-20 iunie; 23-26 iunie 2014, orele 9.00-17.00  

Restaurarea a zece icoane pe sticlă din colecţia Complexului Naţional Muzeal ASTRA 

 

27 iunie, ora 11.00 

Festivitatea de încheiere a  Workshopului de restaurare icoane pe sticlă: 

Expoziţia cu icoanele restaurate 

Lansarea catalogului 

Prezentarea filmului ştiinţific educaţional realizat pe durata evenimentului 

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. Mirel Bucur – specialist în restaurare pictură CNM ASTRA, Sibiu 

4. Dana Lăzureanu – specialist chimist CNM ASTRA, Sibiu 

5. Ileana Chirtea – specialist biolog CNM ASTRA, Sibiu 

6. Maria Juravle – expert restaurator pictură tempera în cadrul Muzeului Etnografic  

al Transilvaniei, Cluj  

7. Constantin Ionescu – expert restaurator lemn policrom, pictură pe panou, Sibiu 

8. Florin Păun – student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, Specializarea 
Conservare-Restaurare 
9. Haralambie Tiurean - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
10. 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 
11. Bács Magor-András - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 
de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
12. Mihai Amuza - student în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de 
Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă, 
Specializarea Conservare-Restaurare 
13. 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 
14. Iulia Gâţă – 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. Ioan Brai - 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. 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 
 
Echipa de filmare:  
17. Gioko Mandil Goce - Director de imagine, Republica Macedonia  
18. Răzvan Ioniţă - Director de imagine, România  
19. Cristian Florin Ionescu – Senior editor, România 
 
Invitată la festivitatea de încheiere a Workshopului de restaurare icoane pe sticlă: Svetlana 
Pociumban – consultant principal în cadrul Direcţiei de Patrimoniu Cultural, Guvernul 
Republicii Moldova – Ministerul Culturii  
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Sfânta Paraschiva, nr. inv. 149 OC 

secol XIX, Nicula 

   
Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 32,8 – 32,9 cm; l= 27,6 – 27,9 cm; 

• fără ramă: Î= 28,5 cm; l = 23,5 cm. 
 

Cromatica folosită:  

• roşu, alb, negru, brun, verde, foiţă aurie. 
 

Descrierea stării de conservare:  

• icoana joacă în ramă;  

• glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă;  

• pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă, uzură funcţională, lacune;  

• rama prezintă uzură funcţională, murdărie aderentă, un orificiu de prindere în bagheta 

superioară şi un orificiu de prindere în bagheta inferioară, slab atac de insecte xilofage 

Anobium punctatum inactiv, urme de bronz auriu; în partea superioară, la îmbinările 

baghetelor ramei s-au păstrat penele de lemn; sârmă introdusă dinspre faţa ramei spre 

verso-ul capacului;  

• capacului confecţionat dintr-o singură planşă i s-a adăugat ulterior o baghetă din lemn de 

răşinoase în partea superioară, prevăzută cu două agăţători metalice; prezintă cuie 

metalice neconstitutive, slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum, pierderi mici 
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de material lemnos, crăpături în partea inferioară, o etichetă adăugată ulterior poziţionată  

în registrul inferior central, două numere de inventar (149 OC – nou; 4731 vechi) şi 

localitatea de provenienţă – Mohu, Sib. scrise cu vopsea albă; în registrul inferior al 

capacului se repetă localitatea de provenienţă - Mohu.  
 

Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului şi a baghetei superioare (intervenţie ulterioară), îndepărtarea 

elementelor metalice bătute dinspre faţă spre verso şi a cuielor 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; îndepărtarea etichetei cu un 

tampon înmuiat în apă caldă;  

• confecţionarea a două pene noi pentru colţul inferior stâng şi pentru colţul inferior drept 

al ramei şi montarea lor în contrafibră pentru o cât mai bună consolidare şi stabilitate a 

îmbinărilor; refacerea îmbinărilor ramei, adeziv (Covidez L150); consolidarea capacului 

cu Covidez L150 şi chituirea pierderilor de material la capac şi ramă cu Covidez RLP, 

rumeguş şi pigment; confecţionarea unei baghete din lemn de răşinoase şi integrarea 

cromatică cu baiţ pe bază de apă, în vederea înlocuirii baghetei superioare fragilizate a 

capacului icoanei;  

• 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; îndepărtarea celor două fragmente de lemn care au 

aderat la pelicula de culoare;  

• 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 baghetei noi confecţionate din lemn de răşinoase, montarea  

agăţătorilor metalice cu holzşuruburi.  
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Investigaţii fizice. Radiografierea celor zece piese ne furnizează date despre starea de 

conservare a acestora, date despre suport, defecte ale acestuia, natura pigmenţilor utilizaţi fără 

prelevare de probe. 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 

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 şi fisurile existente la nivelul suportului din sticlă, 

acolo unde este cazul, se disting ca o linie închisă la culoare.  
 

Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfânta Paraschiva, nr. inv. 149 OC, ne-a 

furnizat date cu privire la natura pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de probe: zonele albe, 

evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de plumb; similar apar zonele pictate 

cu roşu, zugravul folosind probabil miniu de plumb sau roşu cinabru, care dau acelaşi tip de 

semnal radiografic. Rezultatele investigaţiilor chimice ne-au confirmat prezenţa albului de plumb 

(carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a roşului cinabru (sulfură de mercur, HgS) în amestec 

cu miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 456/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Probele prelevate în vederea efectuării investigaţiilor chimice au 

fost supuse examinărilor microscopice şi testelor microchimice specifice. Pictura este realizată 

cu liant proteic în amestec cu diferiţi pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). 

Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, roşu cinabru (sulfură 

de mercur, HgS) în amestec cu miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de 

analiză chimică nr. 456/2014.  

    
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

Investigaţiile biologice caracterizează materialul lemnos, identifică esenţele lemnoase şi 

agenţii de biodegradare. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de analiză  

nr. 55/29.04.2014) 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. Lemnul nu prezintă atac biologic activ 

şi prin urmare nu necesită tratament cu soluţie insecticidă. 

 
Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 

 

     
Aspecte din timpul demontării capacului 

 

     
Aspecte icoană, după demontarea capacului 
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii şi din timpul curăţirii capacului (faţă-verso) cu apă amoniacală:  

5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată 
 
 

 

 

 

 

 

 



 15

 

 

 

 

 

 

 

     
 

     
Aspecte din timpul desprăfuirii şi din timpul curăţirii ramei (faţă-verso) cu apă amoniacală:  

5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată 
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Aspecte din timpul consolidării îmbinărilor ramei şi 
din timpul chituirii pierderilor de material lemnos 

 

     
 

Aspecte din timpul consolidării capacului şi din timpul integrării cromatice 
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Aspect din timpul curăţirii mecanice a peliculei de culoare cu o pensulă cu păr moale  

 

         
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 

     
Aspecte din timpul curăţirii peliculei de culoare şi din timpul degresării lacunelor 
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Aspect din timpul fixării icoanei în ramă Aspect din timpul integrării cromatice 

 

 
Ansamblu după montarea icoanei în ramă    

 

 
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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     Sfinţii Constantin şi Elena, nr. inv. 1320 OC 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, Nicula 
 

    
Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î=28-28,2 cm; l=23,4-23,5 cm 

• fără ramă: Î=23,8 cm; l=18,7 cm 

 

Cromatica folosită:  

• roşu, cărămiziu, brun, albastru, alb, verde, negru, foiţă aurie.   

 

Starea de conservare:  

• icoana joacă în ramă;  

• glaja prezintă murdărie superficială şi aderentă, în special în zona de contact cu falţul 

ramei;  

• pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă şi ancrasată, desprinderi, lacune;  

• rama prezintă murdărie aderentă şi ancrasată, uzură funcţională, slab atac de insecte 

xilofage Anobium punctatum inactiv, sârmă introdusă dinspre faţa ramei spre verso-ul 

capacului, cuie metalice neconstitutive; s-au păstrat trei cepuri din lemn constitutive; 

pana de lemn din colţul drept (registrul superior) s-a pierdut şi a fost adăugată sârmă la 

îmbinarea baghetelor ramei;   



 21

• capacul este compus dintr-o singură planşă fragilizată ce prezintă atac activ fungic – 

mucegai şi slab atac biologic de Anobium punctatum inactiv, crăpături, fracturi, fisuri, 

pierderi de material lemnos în partea superioară; prezintă fragmentele de hârtie rămase de 

la o etichetă, sârmă introdusă dinspre verso-ul capacului spre faţa ramei; cuie metalice 

neconstitutive. 
 

Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului fragilizat compus dintr-o singură planşă ce prezintă atac activ 

fungic – mucegai, crăpături, fracturi, fisuri, pierderi de material lemnos în partea 

superioară a capacului, prin extragerea elementelor metalice neconstitutive;  

• îndepărtarea depozitelor de murdărie la ramă şi capac şi curăţirea mecanică prin 

intermediul unei pensule cu păr aspru;  

• aplicarea unui tratament antifungic cu Biotin R. în alcool etilic 3%, prin pensulare la 

capac; consolidarea structurală cu Paraloid B72 în acetat de etil 10% prin injectare şi 

pensulare; confecţionarea unei baghete din lemn de răşinoase în vederea completării 

capacului în partea superioară; integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;  

• curăţirea murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 

ml de apă distilată la capac şi ramă; confecţionarea unei pene de lemn pentru colţul 

superior drept al ramei (vedere din faţă); refacerea îmbinărilor ramei, adeziv (Covidez 

L150); consolidarea capacului cu Covidez L150 şi chituirea pierderilor de material la 

capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; completări la capac cu lemn de 

răşinoase, 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea 

zonelor lacunare cu alcool etilic; 

•  fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  

• 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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Investigaţiile fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfinţii Constantin şi 

Elena, nr. inv. 1320 OC, ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele 

investigaţiilor chimice ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 

Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză 

chimică Nr. 463/2014.  
 
 

 

 
 

Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Pigmenţii identificaţi: miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), albastru de Prusia 

(ferocianură ferică, Fe4[Fe(CN)6]3) în amestec cu alb de plumb - cf. Buletinului de analiză 

chimică nr. 463/2014.  
 

       
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 
 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 51/28.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale 

rezinifere. Lemnul prezintă atac biologic inactiv şi prin urmare nu necesită tratament cu soluţie 

insecticidă. 
 

 
 

Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 

 

     
Aspecte din timpul demontării capacului 

 

     
Aspecte icoană, după demontarea capacului 
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie la capac şi din timpul 
curăţirii murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală 
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Aspect din timpul efectuării tratamentului 

antifungic prin pensulare (Biotin R.  
în alcool etilic 3%) 

Detaliu din timpul consolidării structurale cu 
Paraloid B72 în acetat de etil 10%  

prin injectare 
 

    
 

     
 

Aspecte din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie la ramă şi  
din timpul curăţirii murdăriei aderente şi ancrasate cu apă amoniacală 
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Aspecte din timpul consolidării îmbinărilor ramei şi din timpul consolidării capacului 
 

 
Detaliu din timpul chituirii pierderilor de material lemnos 

 

 
 

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

               
 

Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Detaliu din timpul curăţirii  
peliculei de culoare 

Detaliu din timpul montării  
icoanei în ramă 

 

        
 

Aspect din timpul integrării cromatice 
 

Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

 

  
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Buna Vestire, nr. inv. 1714 OC 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, Nicula  
 

   
 

Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 33,4 – 33,8 cm; l= 28,1 – 28,7 cm; 

• fără ramă: Î= 29 cm; l = 24 cm. 
 

Cromatica folosită: 

• roşu, roşu – cărămiziu, verde, ocru, negru, alb, albastru, foiţă aurie (mici fragmente). 
 

Descrierea stării de conservare:  

• icoana este spartă în două fragmente; prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă; 

lipseşte un fragment din registrul inferior drept al suportului din sticlă (vedere din faţă);  

• pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă, desprinderi grave, lacune de mari 

dimensiuni, cracluri pe zonele pictate cu alb şi roşu-cărămiziu;  

• rama prezintă murdărie aderentă, slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum 

inactiv; fragilizarea îmbinărilor ramei; bagheta superioară prezintă un orificiu de 

prindere; pe baghete sunt prezente cuie metalice bătute dinspre faţa ramei spre verso-ul 

capacului; 

• capacul este compus din două planşe montate pe orizontală, distanţate, cuie metalice 

neconstitutive, atac biologic inactiv, fisuri, crăpături, pierderi de material lemnos (colţul 

inferior stâng); pe capac sunt prezente două etichete: pe prima sunt trecute localitatea de 

provenienţă a icoanei, numele proprietarului şi suma de achiziţie: Băcăinţi, Giurgiu 

Eugen „Bunavestire” lei 15, iar pe a doua etichetă apare un alt nume: Ionaşcu [...]. 
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Descrierea operaţiilor de restaurare: 

• demontarea capacului compus din două planşe montate pe orizontală prin extragerea 

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;  

• îndepărtarea celor două pene de tablă (colţul superior şi colţul inferior drept  - vedere 

din faţă; refacerea îmbinărilor ramei prin confecţionarea unor pene de lemn şi 

suplimentarea îmbinărilor adezive cu clei de peşte 20%, prin intermediul foliei de 

Melinex şi al preselor; consolidarea mecanică a colţului superior drept al ramei 

(vedere dinspre verso); consolidarea capacului cu Covidez L150 şi chituirea 

pierderilor de material la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; 

completarea colţului inferior al capacului cu lemn de răşinoase şi schimbarea poziţiei 

planşei în vederea consolidării capacului; completarea capacului în partea superioară 

cu o baghetă din aceeaşi esenţă lemnoasă; 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; umectarea hârtiei ce a aderat la 

pelicula de culoare, poziţionată în registrul inferior drept al icoanei (vedere dinspre 

verso) cu emulsie de gălbenuş de ou prin intermediul tampoanelor de vată şi mecanic, 

cu bisturiul;  

• confecţionarea fragmentului din sticlă de provenienţă industrială, decupat după 

conturul pierderii; degresarea pe zona de îmbinare a celor trei fragmente de sticlă; 

îmbinarea adezivă a fragmentelor cu partea pictată în sus cu răşină epoxidică 

bicomponentă HXTAL NYL – 1, folosind pentru protecţie folie de Melinex şi prese 

(săculeţi cu nisip şi bucăţi de marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic 

(bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; 

degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic;  

• 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 
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pâslă fixate adeziv pe toată lăţimea ei, pentru ca verso-ul capacului să nu vină în 

contact cu pelicula de culoare;  

• integrarea parţială 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. 

 

Investigaţiile fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Buna Vestire, nr. inv. 1714 

OC, ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele investigaţiilor chimice ne-au 

confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a roşului cinabru 

(sulfură de mercur, HgS) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 461/2014.  

 

 
         Radiografia icoanei 
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Investigaţiile chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu(BaSO4). Pigmenţii identificaţi: alb de plumb 

(carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, roşu cinabru (sulfură de mercur, HgS), ocru roşu 

(Fe2O3), albastru de Prusia (ferocianură ferică, Fe4[Fe(CN)6]3) – cf. Buletinului de analiză 

chimică nr. 461/2014. 
 

       
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice (solzii de culoare au 

fost prelevaţi de pe verso-ul capacului) 
 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 50/28.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba). Lemnul prezintă atac biologic inactiv.  
 

 
Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 
 

             
Aspecte din timpul demontării capacului 

 

            
Aspecte icoană, după demontarea capacului  
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Fotografii la microscop  
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Aspecte din timpul desprăfuirii şi din timpul curăţirii chimice cu apă amoniacală la capac 

(faţă – verso) 
 

       
 

    
 

         Aspecte din timpul desprăfuirii şi din timpul curăţirii chimice la ramă (faţă-verso) 
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Aspecte din timpul consolidării, chituirii şi integrării cromatice a capacului 

 

 
Detaliu din timpul realizării conturului după fragmentul de sticlă care s-a pierdut 
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Aspecte din timpul îndepărtării depozitelor de murdărie de pe suprafaţa peliculei de culoare şi din 

timpul operaţiei de desprăfuire      
 

       
Aspecte din timpul consolidării şi curăţirii peliculei de culoare 

 

 
Aspect din timpul consolidării fragmentelor de sticlă 

 

        
Aspecte din timpul montării icoanei în ramă şi din timpul integrării cromatice 
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Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

 

 

 
Aspecte din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Sfântul Gheorghe, nr. inv. 2023 OC 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, Nicula 
 

    
Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 32,1 – 32,3 cm; l= 27,6 – 27,9 cm; 

• fără ramă: Î= 26,5 cm; l = 21,5 cm 
 

Cromatica folosită:  

• alb, ocru, roşu, verde, albastru, negru, brun, foiţă aurie la aureolă şi suliţă.  
 

Starea de conservare:  

• icoana joacă liber în ramă;  

• glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă; lipseşte un fragment din sticla 

pictată - colţul inferior stâng al icoanei (vedere din faţă);  

• pelicula de culoare prezintă desprinderi grave, lacune, murdărie aderentă şi ancrasată;  

• rama prezintă uzură funcţională, murdărie aderentă, slab atac inactiv de insecte xilofage 

Anobium punctatum inactiv, pene de lemn la îmbinările baghetelor ramei şi sârmă 

metalică introdusă dinspre faţa ramei spre verso-ul capacului (mai puţin colţul din 

dreapta – registrul inferior); bagheta superioară a ramei prezintă două orificii de prindere;  

• capacul compus din două planşe montate pe orizontală prezintă trei cepuri originale, cuie 

metalice neconstitutive, atac biologic inactiv, pete accidentale de var, mici pierderi de 

material lemnos, o etichetă adăugată ulterior.  
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Descrierea operaţiilor de restaurare:  

 

• demontarea capacului compus din două planşe montate pe orizontală prin extragerea 

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;  

• îndepărtarea etichetei adăugate ulterior, prin intermediul unui tampon înmuiat în apă 

caldă;   

• confecţionarea unei pene noi pentru colţul inferior drept al ramei (vedere din faţă); 

refacerea îmbinărilor ramei, adeziv (Covidez L150); 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;  

• 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• confecţionarea fragmentului din sticlă de provenienţă industrială, decupat după conturul 

pierderii; 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 şi prese (săculeţi cu nisip şi bucăţi de 

marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea 

zonelor lacunare cu alcool etilic; 

•  fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  

• integrarea parţială 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. 
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Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfântul Gheorghe, nr. inv. 

2023 OC, ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele investigaţiilor chimice  

ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului 

de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 458/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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    Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). Pigmenţi identificaţi: alb de plumb 

(carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), galben de 

crom (cromat de plumb, PbCrO4), verde de pământ, în amestec cu alb de plumb şi sulfat de 

bariu. Foiţa aurie este un aliaj pe bază de cupru cu conţinut de Zn. Test identificare uleiuri 

nesaturate (ulei de in) cu o soluţie de KMnO4 1% , pozitiv - cf. Buletinului de analiză chimică 

nr. 458/2014).  
 

       
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice  

(solzii de culoare au fost prelevaţi de pe verso-ul capacului) 
 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 58/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba). Lemnul prezintă atac biologic de insecte 

xilofage Anobium punctatum inactiv.  
 

 
     Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 

 

 
 

 
Aspecte din timpul demontării capacului  

 

 

 

 



 47

 

 
 

 
Aspecte icoană, după demontarea capacului  

 



 48

 
 

 
 

 
Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi curăţirii chimice  

cu apă amoniacală la capac (faţă-verso) 
 

    
 

    
Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi curăţirii chimice cu apă 

amoniacală la capac (faţă-verso) 
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Detaliu din timpul consolidării îmbinărilor ramei 
 

 
 

Detaliu din timpul consolidării capacului 
 

 

           
          Detaliu din timpul realizării conturului după fragmentul de sticlă care s-a pierdut 
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Aspecte din timpul desprăfuirii şi îndepărtării depozitelor de murdărie  

        de pe suprafaţa peliculei de culoare 
 

         
Aspecte din timpul consolidării şi curăţirii peliculei de culoare 

 

         
Detaliu din timpul curăţirii 

zonelor lacunare 
 

Aspecte din timpul curăţirii şi degresării zonelor de îmbinare ale 
fragmentelor de sticlă în vederea consolidării cu adeziv epoxidic 

bicomponent 
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Aspecte după consolidarea fragmentelor de sticlă şi din timpul îndepărtării surplusului de adeziv 

 

        
  Aspect din timpul 

    montării icoanei în ramă 

 
 Aspect din timpul integrării cromatice 
 
 

         
 

                                          Ansamblu după montarea icoanei în ramă 
 

                               
 

                               Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Sfântul Gheorghe, nr. inv. 2113 OC 

prima jumătate a secolului XIX, Nicula 
 

     
Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î=24,8 - 25 cm; l=20,2 – 20,5 cm 

• fără ramă: Î=21,2 cm; l=16 cm 
 

Cromatica folosită:  

• ocru, negru, alb, brun, roşu, gri, verde, foiţă aurie pe aureolă şi suliţă. 
 

Starea de conservare:  

• glaja prezintă murdărie superficială şi aderentă; lipsesc două fragmente din glaja pictată - 

colţul superior şi cel inferior din dreapta icoanei (vedere din faţă);  

• pelicula de culoare prezintă desprinderi grave, lacune de mari dimensiuni pe veşmântul 

Sfântului Gheorghe; hârtie foto de culoare neagră introdusă între pelicula de culoare şi 

capac, pe zona cu pierdere de suport, în registrul inferior drept (vedere din faţă) – 

intervenţie ulterioară inadecvată;  

• rama prezintă slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv, murdărie 

aderentă, fisură în bagheta laterală dreaptă, fragilizarea îmbinărilor, uzură funcţională; 

prezintă două orificii de prindere;  

• capacul este format din două planşe montate pe orizontală; prezintă şase cepuri din lemn 
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originale şi cuie metalice neconstitutive; fisuri, crăpături, pierderi de material lemnos, 

murdărie superficială, nod în structura planşei superioare - în dreapta; o etichetă adăugată 

ulterior; slab atac de insecte xilofage inactiv, un orificiu de prindere. 
 

Descrierea operaţiilor de restaurare: 

• demontarea capacului compus din două planşe montate pe orizontală, prin extragerea 

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;  

• îndepărtarea etichetei cu un tampon cu apă caldă;  

• refacerea îmbinărilor ramei prin confecţionarea unor pene de lemn şi suplimentarea 

îmbinărilor adezive cu clei de peşte 20%, prin intermediul foliei de Melinex şi al 

preselor; consolidarea capacului cu Covidez L150 şi chituirea pierderilor de material 

lemnos la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; consolidarea capacului; 

integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;  

• îndepărtarea hârtiei fotografice de culoare neagră adăugată ulterior pe zona cu pierdere de 

suport (colţul inferior stâng – vedere dinspre verso);  

• 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• confecţionarea fragmentelor din sticlă de provenienţă industrială, decupate după conturul 

pierderilor; degresarea pe zona de îmbinare a fragmentelor de sticlă; îmbinarea adezivă a 

fragmentelor cu faţa pictată în sus cu răşină epoxidică bicomponentă HXTAL NYL – 1, 

folosind pentru protecţie folie de Melinex şi prese (săculeţi cu nisip şi bucăţi de 

marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea 

zonelor lacunare cu alcool etilic;  

• 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 parţială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: 

acuarelă şi emulsie de gălbenuş de ou;  
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• montarea capacului şi a agăţătorilor metalice prin intermediul holzşuruburilor. 

Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfântul Gheorghe, nr. inv. 

2113 OC, ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele investigaţiilor chimice  

ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului 

de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 459/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de 

plumb (oxid de plumb, Pb3O4), albastru Prusia (ferocianură ferică, Fe4[Fe(CN)6]3 ) în amestec cu 

alb de plumb. Foiţa aurie este un aliaj pe bază de cupru cu conţinut de Zn - cf. Buletinului de 

analiză chimică nr. 459/2014).  
 

       
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 56/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale 

rezinifere. Lemnul prezintă atac biologic de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv. 
 

 
            Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 
 

  
 

 
Aspecte din timpul demontării capacului  
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     Aspecte icoană, după demontarea capacului  
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi curăţirii chimice  

la capac şi ramă (faţă-verso) 
 
 

 
Aspect din timpul consolidării capacului 
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                  Aspect din timpul îndepărtării hârtiei fotografice neconstitutive 

 

                 
Detalii din timpul realizării conturului fragmentelor de sticlă care s-au pierdut şi din timpul operaţiei  

de desprăfuire a peliculei de culoare 
 

         
              Aspecte din timpul consolidării şi curăţirii peliculei de culoare 
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Detaliu din timpul curăţirii 
zonelor lacunare 

Detaliu din timpul consolidării 
dintre fragmentul nou de sticlă şi 

sticla suport 
 

       
Detaliu din timpul montării 

icoanei în ramă 
  Aspecte din timpul integrării cromatice 

 
 

 
Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

 
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Icoană pe sticlă Sfântul Gheorghe, nr. inv. 2193 OC 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, Nicula 
 

     
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 30,9 – 31 cm; l= 25,5 cm; 

• fără ramă: Î= 26,4 cm; l = 21,3 cm. 
 

Cromatica folosită:  

• ocru, alb, negru, roşu, brun, albastru, verde, foiţă aurie la aureolă şi suliţă. 
 

Starea de conservare:  

• glaja prezintă murdărie superficială şi aderentă, lipseşte un fragment din sticla pictată - 

colţul din registrul inferior stâng (vedere din faţă);  

• pelicula de culoare prezintă cracluri pe zonele pictate cu alb şi cu albastru; desprinderi 

grave, lacune; hârtie foto de culoare neagră interpusă între capac şi pelicula de culoare 

(intervenţie ulterioară inadecvată); 

• rama prezintă murdărie superficială, uzură funcţională, îmbinare adezivă şi cu pene; 

bagheta din dreapta a fost înlocuită în urma unei intervenţii anterioare; prezintă orificii de 

prindere, slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum la cele trei baghete originale; 

• capacul este compus din trei planşe montate pe verticală; prezintă slab atac de insecte 

xilofage, fisuri, crăpături, pierderi de material lemnos, prezintă cuie metalice 

neconstitutive, o etichetă adăugată ulterior, numărul 40 scris cu creion roşu.  
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Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului compus din trei planşe montate pe verticală prin extragerea 

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; îndepărtarea etichetei şi a 

numărului 40 scris cu creion roşu existent pe planşa a treia, de la stânga spre dreapta; 

• chituirea pierderilor de material la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; 

integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă;  

• suplimentarea îmbinărilor adezive ale ramei cu clei de peşte 20%, prin intermediul foliei 

de Melinex şi al preselor; 

• inversarea planşelor în vederea evitării pătrunderii murdăriei prin fantele planşelor 

capacului; consolidarea planşelor cu Covidez L150; chituirea pierderilor de material la 

capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; integrarea cromatică cu baiţ pe bază 

de apă pe zonele cu uzură funcţională; refacerea numărului de inventar cu culoare albă pe 

bază de vernis în partea inferioară a capacului; 

• îndepărtarea colţarilor şi a hârtiei fotografice de culoare neagră de pe suprafaţa peliculei 

de culoare; 

• 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• confecţionarea fragmentului din sticlă de provenienţă industrială, decupat după conturul 

pierderii; 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 şi prese (săculeţi cu nisip şi bucăţi de 

marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea 

zonelor lacunare cu alcool etilic; 

• fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  

• integrarea parţială 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. 
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Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfântul Gheorghe, nr. inv. 

2193 OC, ne-a furnizat date cu privire la 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 

roşului cinabru, care dau acelaşi tip de semnal radiografic. Rezultatele investigaţiilor chimice  

ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului 

de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 466/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4) şi a sulfatului de calciu (CaSO4). 

Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de plumb 

(oxid de plumb, Pb3O4), albastru ultramarin (silicat de aluminiu şi de sodiu conţinând şi sulfuri) -  

cf. Buletinului de analiză chimică nr. 466/2014).  
 

    
 

           
 

     Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 57/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba). Lemnul prezintă atac biologic inactiv. 
 

 
Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 

 

  
 

 
Detalii faţă, înainte de restaurare 
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Aspecte din timpul demontării capacului  

 

    
Aspecte icoană, după demontarea capacului 
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Aspect icoană, după îndepărtarea colţarilor şi a hârtiei fotografice neconstitutive 
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii, îndepărtării depozitelor de murdărie şi  

din timpul îndepărtării etichetei şi a fragmentelor de hârtie 
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Aspecte din timpul curăţirii chimice la capac şi ramă 

 

 
Detaliu din timpul consolidării planşelor capacului 

 

    
 

Aspecte din timpul îndepărtării hârtiei fotografice neconstitutive şi din timpul realizării conturului 
fragmentului de sticlă care s-a pierdut 
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Detaliu din timpul desprăfuirii peliculei de culoare 

 

    
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare şi din timpul curăţirii zonelor lacunare 

 

               
 

Aspect din timpul consolidării dintre 
fragmentul nou de sticlă şi sticla suport  

Detaliu din timpul montării 
 icoanei în ramă 
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Aspecte din timpul integrării cromatice 

 

  
Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

 
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Icoana pe sticlă Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 2050 OC 

sfârşitul secolului al XIX-lea, Gherla 
 

       
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 28 cm ; l= 22,8 – 23 cm; 

• fără ramă: Î= 24,5 cm; l = 19,8 cm 
 

Cromatica folosită:  

• roşu, brun, ocru, verde, alb, negru.  
 

Starea de conservare:  

• icoana este spartă în trei fragmente; semnalăm pierderea colţului inferior stâng - vedere 

din faţă; în urma unei intervenţii anterioare, cele trei fragmente din suportul original au 

fost lipite pe faţă cu bandă adezivă transparentă, iar icoana a fost dublată cu sticlă de 

provenienţă industrială; pe faţa icoanei semnalăm murdărie superficială şi aderentă;  

• pelicula de culoare prezintă murdărie aderentă şi ancrasată, mici desprinderi de strat 

pictural;  

• rama prezintă murdărie aderentă şi uzură funcţională; nu a fost prevăzută cu pene de 

lemn; baghetele ramei sunt îmbinate prin intermediul cuielor metalice; nu prezintă atac 

biologic;   

• capacul este compus din două planşe de lemn neconstitutive montate pe verticală; 

menţionăm prezenţa cuielor metalice neconstitutive; pe capac există o etichetă adăugată 

ulterior pe care sunt trecute scena Maica Îndurerată şi numărul 731. 
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Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului compus din două planşe montate pe verticală prin extragerea 

elementelor metalice neconstitutive;  

• îndepărtarea hârtiei fotografice şi a colţarilor interpuse între capac şi pelicula de culoare;  

• confecţionarea unui capac nou din lemn de răşinoase şi integrarea cromatică cu baiţ pe 

bază de apă; scrierea numărului de inventar cu culoare albă pe bază de vernis, în partea 

inferioară a capacului; 

• curăţirea mecanică la ramă prin intermediul unei pensule cu păr aspru; curăţirea 

murdăriei aderente cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată; 

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 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului; îndepărtarea benzii adezive 

transparente cu care au fost lipite fragmentele de sticlă;   

• confecţionarea fragmentului din sticlă de provenienţă industrială, decupat după conturul 

pierderii; 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 şi prese (săculeţi cu nisip şi bucăţi de 

marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• 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; supraînălţarea parţială a ramei cu fâşii de 

pâslă;  

• integrarea parţială 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. 
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Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Maica Domnului 

Îndurerată, nr. inv. 2050 OC, ne-a furnizat date cu privire la natura pigmenţilor utilizaţi, fără 

prelevare de probe: zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de 

plumb; similar apar zonele pictate cu roşu, zugravul utilizând probabil miniu de plumb sau roşu 

cinabru, care dau acelaşi tip de semnal radiografic. Rezultatele investigaţiilor chimice ne-au 

confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului de 

plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 462/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Probele prelevate în vederea efectuării investigaţiilor chimice au 

fost supuse examinărilor microscopice şi testelor microchimice specifice. Pictura este realizată 

cu liant proteic în amestec cu diferiţi pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). 

Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2), miniu de plumb 

(oxid de plumb, Pb3O4), ocru roşu (Fe2O3), verde de pământ - cf. Buletinului de analiză chimică 

nr. 462/2014.  
 

       
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 53/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale 

rezinifere. 
 

 
        Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE: 
 

 
 

 
Aspecte din timpul demontării capacului  
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Aspect icoană, după îndepărtarea capacului şi a hârtiei fotografice 
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Fotografii la microscop 
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     Aspecte din timpul curăţirii mecanice şi curăţirii chimice la ramă (faţă-verso) 

 

 
Detaliu din timpul realizării conturului fragmentului de sticlă care s-a pierdut 
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Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

         
Aspecte din timpul consolidării şi curăţirii peliculei de culoare 

 
Detaliu din timpul îndepărtării benzii adezive 
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       Detalii din timpul consolidării fragmentelor de sticlă şi din timpul montării icoanei în ramă 
 

 
Aspect din timpul integrării cromatice 

 

   
Detaliu din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1286 OC 

început de secol XX, Gherla 
 

    
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î= 31,6 – 32 cm; l = 25,4 cm; 

• fără ramă: Î=  27 cm; l = 21 cm. 
 

Cromatica folosită:  

• roşu, negru, verde, ocru, alb, albastru deschis, foiţă aurie. 
 

Starea de conservare: 

• icoana joacă în ramă; pe faţa glăjii semnalăm murdărie superficială şi aderentă;  

• pelicula de culoare prezintă desprinderi, lacune; între capac şi pelicula de culoare au fost 

interpuse hârtie fotografică de culoare neagră şi carton pe care s-a pictat în zonele ce 

corespund cu pierderile peliculei de culoare, în special în registrul superior al icoanei 

(albastru deschis şi roşu);   

• rama prezintă murdărie superficială şi aderentă, uzură funcţională, un orificiu de prindere 

pe bagheta superioară; în urma unei intervenţii anterioare, baghetele ramei au fost 

îmbinate adeziv şi cu pene de lemn; slab atac de insecte xilofage Anobium punctatum 

inactiv - trei orificii de zbor; zgârieturi;  
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• capacul este format dintr-o singură planşă; colţul stâng din registrul inferior a fost 

adăugat ulterior, probabil datorită degradărilor (planşa originală a fost tăiată şi s-a făcut 

completare cu un fragment dintr-o altă planşă mai veche); semnalăm prezenţa cuielor 

metalice neconstitutive; slab atac de insecte xilofage, fisuri, crăpături, pierderi de 

material lemnos în registrul inferior drept; pe capac există o etichetă adăugată ulterior şi 

un fragment de hârtie; murdărie superficială şi aderentă. 

 

Descrierea operaţiilor de restaurare: 

• demontarea capacului şi a completării ulterioare prin îndepărtarea cuielor metalice 

neconstitutive, îndepărtarea colţarilor, cartonului ondulat şi hârtiei fotografice de pe 

suprafaţa peliculei de culoare;  

• 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; îndepărtarea etichetei de pe 

capac şi a fragmentului de hârtie; 

• completarea capacului cu o baghetă din lemn de răşinoase; consolidarea planşelor cu 

Covidez L150; chituirea pierderilor de material la capac 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 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• 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;  

• integrarea parţială 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. 
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Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Maica Domnului 

Îndurerată, nr. inv. 1286 OC, ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele 

investigaţiilor chimice ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de 

Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză 

chimică Nr. 457/2014.  

 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Probele prelevate în vederea efectuării investigaţiilor chimice au 

fost supuse examinărilor microscopice şi testelor microchimice specifice. Pictura este realizată 

cu liant proteic în amestec cu diferiţi pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). 

Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de plumb 

(oxid de plumb, Pb3O4), albastru ultramarin (silicat de aluminiu şi de sodiu conţinând şi sulfuri) 

în amestec cu alb de plumb şi sulfat de bariu - cf. Buletinului de analiză chimică nr. 457/2014).  
 

     
 

         
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 54/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba). Lemnul prezintă atac biologic inactiv şi 

prin urmare nu necesită tratament cu soluţie insecticidă. 

 
Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE:  
 

 
 

  
Detalii faţă, înainte de restaurare 
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Aspect din timpul demontării capacului  

 

          
 

         
Aspecte icoană, după demontarea capacului,  

după îndepărtarea colţarilor, a cartonului şi a hârtiei fotografice neconstitutive  
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii şi curăţirii mecanice, aspecte din timpul îndepărtării etichetei şi din timpul 

curăţirii chimice ca capac şi ramă  
 

   
 

Detaliu din timpul consolidării  
îmbinărilor ramei 

Aspect din timpul consolidării capacului 
 

 

 
Aspect din timpul operaţiei de desprăfuire a peliculei de culoare 
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Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare şi  

din timpul curăţirii peliculei de culoare şi a zonelor lacunare 
 

      
Detalii din timpul montării icoanei în ramă şi din timpul integrării cromatice 

 
Ansamblu după montarea icoanei în ramă 

 
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Maica Domnului Îndurerată, nr. inv. 1733 OC 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea   

Maierii Albei Iulia 

zugrav din familia Poienaru - probabil Petru Prodan 

cca 1850-1886 
 

    
Ansamblu faţă-verso înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î=  51,1 – 51,2 cm; l= 41,4 – 41,5 cm; 

• fără ramă: Î= 43 cm; l = 34 cm. 
 

Cromatica folosită:  

• negru, roşu, portocaliu, alb, gri, brunuri colorate, verde, albastru, foiţă aurie. 
 

Starea de conservare:  

• glaja prezintă pe faţă murdărie superficială şi aderentă; lipseşte un fragment din sticla 

pictată - colţul inferior stâng al icoanei (vedere din faţă);  

• pelicula de culoare prezintă murdărie superficială, aderentă şi ancrasată; mici desprinderi 

şi lacune; fragmente de hârtie interpuse între capac şi pelicula de culoare;  

• rama a fost vopsită cu maro în urma unei intervenţii anterioare inadecvate; prezintă slab 

atac de insecte xilofage Anobium punctatum inactiv pe bagheta inferioară; îmbinarea 

baghetelor ramei s-a realizat prin intermediul cuielor metalice;  

• capacul este format din cinci planşe constitutive montate pe verticală prin intermediul 
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cuielor metalice; prezintă slab atac de insecte xilofage; o etichetă pe care este menţionată 

Regiunea Straja Manciulea C-tina Maica D-lui lei 70 şi o altă etichetă cu N. 5; planşele 

prezintă uzură funcţională, pierderi de material lemnos – planşa unu de la stânga spre 

dreapta (vedere dinspre verso), o crăpătură în structura lemnului – planşa cinci de la 

stânga spre dreapta (vedere dinspre verso), murdărie superficială şi aderentă, uzură 

funcţională. 
 

Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului compus din cinci planşe montate pe verticală prin extragerea 

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 la capac şi 

ramă cu apă amoniacală: 5 picături de amoniac în 100 ml de apă distilată; îndepărtarea 

etichetei pe care este trecut N. 5 cu un tampon înmuiat în apă caldă; consolidarea planşelor 

cu Covidez L150; chituirea pierderilor de material lemnos cu Covidez RLP, rumeguş şi 

pigment; integrarea cromatică cu baiţ pe bază de apă; 

• decaparea ramei cu Szuper-Kromofag (metanol 3-9% şi diclormetan 85-93%);  

• îndepărtarea fragmentelor de hârtie de pe suprafaţa peliculei de culoare;  

• 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului;  

• curăţirea lacunelor şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de gălbenuş de ou; degresarea 

zonelor lacunare cu alcool etilic; 

• fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  

• 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. 

 

Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Maica Domnului Îndurerată,  

nr. inv. 1733 OC ne-a furnizat date cu privire la 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. Rezultatele investigaţiilor chimice  
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ne-au confirmat prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului 

de plumb (oxid de plumb, Pb3O4) posibil în amestec cu roşu cinabru (sulfură de mercur, HgS) - 

cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 460/2014. 
 

 
Radiografia icoanei 

 

 

Investigaţii chimice. Probele prelevate în vederea efectuării investigaţiilor chimice au 

fost supuse examinărilor microscopice şi testelor microchimice specifice. Pictura este realizată 

cu liant proteic în amestec cu diferiţi pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). 

Pigmenţi identificaţi: alb de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de plumb 

(oxid de plumb, Pb3O4) posibil în amestec cu roşu cinabru (sulfură de mercur, HgS), albastru de 

Prusia (ferocianură ferică,  Fe4[Fe(CN)6]3). Foiţa aurie este un aliaj de cupru cu conţinut de Zn - 

cf. Buletinului de analiză chimică nr. 460/2014).  
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Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 
 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 52/28.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba). Lemnul prezintă atac biologic inactiv. 
 

 
Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării  

investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE:  

 

 
 

 
Aspecte din timpul demontării capacului  
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Aspecte icoană, după demontarea capacului  
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul desprăfuirii, curăţirii mecanice şi curăţirii chimice la capac şi ramă 
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Aspect din timpul consolidării planşelor capacului 

 

           
Aspecte din timpul îndepărtării hârtiei şi din timpul desprăfuirii peliculei de culoare 

 

              
Aspecte din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Aspect din timpul curăţirii  

peliculei de culoare 
     Detaliu din timpul integrării cromatice 

 
 
 

      
Aspect din timpul montării  

icoanei în ramă 
Ansamblu după montarea  

icoanei în ramă 
 

 
Aspect din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-verso, după restaurare 
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Sfântul Haralambie, nr. inv. 171 OC 

datată 1893  

atribuită lui Matei Ţimforea din Cârţişoara 
 

     
Ansamblu faţă-verso, înainte de restaurare 

 

Dimensiunile icoanei: 

• cu ramă: Î=23,9 -24,1 cm; l=18,1 – 18,3 cm 

• fără ramă: Î=21,1-21,3 cm; l=15,2 - 15,3 cm 
 

Cromatica folosită:  

• roşu, verde, albastru, brun, alb, negru. 
 

Starea de conservare:  

• icoana joacă în ramă; lipseşte colţul drept al sticlei pictate din registrul superior (vedere 

din faţă); sticla prezintă şi o fisură în registrul inferior drept;  

• pelicula de culoare este stabilă, prezintă mici zgârieturi; murdărie superficială şi aderentă; 

fragmente de hârtie interpuse între capac şi pelicula de culoare;  

• rama este prevăzută cu patru pene de lemn, prezintă slab atac inactiv de insecte xilofage 

Anobium punctatum inactiv, un orificiu de prindere, murdărie superficială şi aderentă, o 

fisură în bagheta superioară; îmbinările nu sunt fragilizate;  

• capacul prezintă cepuri din lemn; în registrul superior trei dintre ele s-au pierdut; 

semnalăm o crăpătură în registrul superior, un orificiu de prindere original, o agăţătoare 

metalică neconstitutivă sub formă de inel, introdusă prin înfiletare ce a străpuns bagheta 
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superioară a ramei; slab atac de insecte xilofage în registrul superior; pe verso-ul 

capacului apar numărul vechi de inventar 5155 şi iniţialele M.B. (Muzeul Brukenthal), 

numărul nou de inventar 171 OC Streza Cîrţiș. Făg. şi Streza Cîrţişoara scris cu negru; 

semnalăm şi existenţa unei etichete adăugate ulterior pe care este trecut numărul 105. 
 

Descrierea operaţiilor de restaurare:  

• demontarea capacului compus dintr-o singură planşă şi păstrarea cepurilor din lemn 

originale;  

• 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;  

• îndepărtarea etichetei adăugate ulterior cu tampoane înmuiate în apă caldă;  

• suplimentarea îmbinărilor adezive ale ramei cu clei de peşte 20%, prin intermediul foliei 

de Melinex şi al preselor; consolidarea crăpăturilor capacului cu Covidez L150; chituirea 

pierderilor de material la capac şi ramă cu Covidez RLP, rumeguş şi pigment; integrarea 

cromatică cu baiţ pe bază de apă pe zonele cu uzură funcţională; 

• 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 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 şi mecanic, cu ajutorul bisturiului, în special acolo unde sticla pictată 

a venit în contact cu falţul ramei;  

• confecţionarea fragmentului din sticlă de provenienţă industrială, decupat după conturul 

pierderii; 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 şi prese (săculeţi cu nisip şi bucăţi de 

marmură); curăţirea surplusului de adeziv, mecanic (bisturiu) şi cu solvent (acetonă);  

• curăţirea lacunelor de mici dimensiuni şi a părţii nepictate a sticlei cu emulsie de 

gălbenuş de ou; degresarea zonelor lacunare cu alcool etilic; 

• fixarea semirigidă în ramă cu bucăţi de pâslă fixate adeziv pe falţul ramei;  

• integrarea parţială a lacunelor peliculei de culoare prin intermediul culorilor de apă: 

acuarelă şi emulsie de gălbenuş de ou;  

• montarea capacului şi a agăţătorilor metalice folosind cepurile originale, suplimentate cu 

holzşuruburi.  

•  
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Investigaţii fizice. Imaginea radiografică obţinută la icoana Sfântul Haralambie,  

nr. inv. 171 OC, ne-a furnizat date cu privire la natura pigmenţilor utilizaţi, fără prelevare de 

probe: zonele albe, evidenţiate în tonalităţi deschise, indică utilizarea albului de plumb; similar 

apar zonele pictate cu roşu, zugravul utilizând probabil miniu de plumb sau roşu cinabru, care 

dau acelaşi tip de semnal radiografic. Rezultatele investigaţiilor chimice ne-au confirmat 

prezenţa albului de plumb (carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2) şi a miniului de plumb (oxid 

de plumb, Pb3O4) - cf. Buletinului de analiză chimică Nr. 464/2014. 
 

 
Radiografia icoanei 
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Investigaţii chimice. Pictura este realizată cu liant proteic în amestec cu diferiţi 

pigmenţi. Se observă prezenţa sulfatului de bariu (BaSO4). Pigmenţi identificaţi: alb de plumb 

(carbonat bazic de Pb,2PbCO3·Pb(OH)2, miniu de plumb (oxid de plumb, Pb3O4), albastru de 

Prusia (ferocianură ferică, Fe4[Fe(CN)6]3), verde de crom (albastru de Prusia/galben de crom-

cromat de plumb). S-a efectuat testul de identificare a uleiurilor nesaturate (ulei de in) cu o 

soluţie de KMnO4 1%, pozitiv - cf. Buletinului de analiză chimică nr. 464/2014).  
 

          
Aspecte din timpul prelevării probelor în vederea efectuării investigaţiilor chimice 

 

Investigaţiile biologice. În urma rezultatelor analizelor biologice (cf. Buletinului de 

analiză nr. 59/29.04.2014) în vederea identificării esenţei lemnoase, s-a constatat că lemnul 

utilizat pentru ramă şi capac este bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale 

rezinifere. Lemnul prezintă atac biologic inactiv şi prin urmare nu necesită tratament cu soluţie 

insecticidă. 
 

 
 

             Aspect din timpul prelevării probelor în vederea efectuării 
                investigaţiilor biologice 
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DOCUMENTAŢIA FOTOGRAFICĂ DE RESTAURARE:  

 

 
 

 
Aspecte din timpul demontării capacului  
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Aspecte icoană, după demontarea capacului 
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     Detaliu din timpul realizării conturului fragmentului de sticlă care s-a pierdut 
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Fotografii la microscop 
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Aspecte din timpul îndepărtării agăţătorii metalice şi din timpul  

îndepărtării etichetei de pe capac 
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           Aspecte din timpul desprăfuirii şi curăţirii mecanice la ramă şi capac 
 

               
 

     
Detalii din timpul curăţirii chimice la ramă şi capac (faţă-verso) 
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Aspect din timpul consolidării capacului 

 

      
                     Aspecte din timpul îndepărtării hârtiei şi din timpul desprăfuirii peliculei de culoare 

 

     
Detalii din timpul consolidării peliculei de culoare 
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Aspecte din timpul curăţirii peliculei de culoare şi  

din timpul consolidării dintre fragmentul nou de sticlă şi sticla suport 
 

               
Detaliu din timpul montării 

icoanei în ramă 
Ansamblu după montarea  

icoanei în ramă 
 

 
Detaliu din timpul verificării retuşului în lumină UV 
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Ansamblu faţă-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, hârtie abrazivă, rumeguş, pigment, Biotin R, solvenţi, emulsie de gălbenuş de ou, 

acid acetil salicilic, lemn uscat, sticlă subţire, Covidez RLP, Covidez L150, pâslă sintetică, baiţ, 

culori de apă (acuarelă), holzşuruburi, agăţători metalice. 

Aparatură folosită în restaurarea icoanelor pe sticlă: lupe, stereobinocular, microscop 

digital portabil, spatulă electrică, reşou, suflantă cu aer cald, menghine, aspirator, 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, 

diamant, 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 lucşi.  
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Fotografii din timpul desfăşurării Workshopului de restaurare icoane pe sticlă 
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Workshop de restaurare icoane pe sticlă 

Articole din presă 
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