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Cititorii "Buletinului" îşi reamintesc, desigur, că, în 
toamna anului 1 970, o ,echipă de specialişti constituită sub 
egida UNESCO s-a deplasat în ţara noastră pentru a se 
informa la faţa locului asupra problemelor specifice privind 
,conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, atenţia 
fiind îndreptată în primul rînd asupra picturilor exterioare 
,care fac celebritatea mai multor biserici din nordul Moldo
vei ' .  Această primă luare de contact cu monumentele rom�
neşti avea, printre alteLe, ca scop pregătirea unui şantier pilot 
'capabil să susţină o temeinică activitate de cercetare tehno
logică la p[,ctlurilor mUJflalLe �'11 ,,:LiIS1cu�ie, ,să deuerlm�n:e ,oaJUz1e!,e 
umidităţii crescute şi să identifice toţi factorii destructivi 
(microbiologici, atmosf.erici etc.) care acţionează asupra lor. 
De asemenea, s-a pus problema organizării unei baze de 
restaurare menită să inaugureze acţiunea de conservare t,tiin
ţifică a picturilor medievale din ţara noastră şi, totodata, să 
.asigure formarea specialiştilor restauratori autohtoni. 

Deşi sumară, cercetarea efectuată atunci la cîteva dintre 
monumentele reprezentative - Voroneţ, Arbore, Humor, 
Moldoviţa, Suceviţa, Sf. Dumitru-Suceava, Neamţ ,etc. - a 
fost de natură să alarmeze. Umiditatea excesivă, numeroase 
fenomene de desprindere de stratul' suport, alterări ale peli
,culei 'de culoare provocate de condensuri �au de agenţi micro
biologici, toate aceste maladii ameninţă cC,ntinuu nu numai 
frumuseţea, dar ' însăşi eX1stenţa acelor admirabi !�  oicturi care 
Iac mîndria evului mediu rom�nesc2. 

In acelaşi timp s-a putut observa că piesele de m0hili,er 
interior - tîmplele, icoanele şi stranele - sînt atacate de 
-carii ,  reclamînd la rîndul' lor măsuri corespunzătoare dc 
protecţie. 

Pe baza celor constatate atunci, a fost stabilit un pro
gram de colaborare între Direcţia monumentelor istorice şi 
Centrul Internaţional UNESCO pentru protecţia şi conser
var,ea bun.urilor au:ltlUiflaJe - Roma, 'Pr�ffiluJl ob,i'ectiv al ,a:cestlUi 
program fiind organizarea unui şantier-piIot de resuaurare. 

I In legătură cu activitatea echipei de specialişti UNESCO, a se 
'Vedea Tereza Sinigalia, Picturile exterioare de la m01U�mentele din nordlll 
Moldovei il1 atel1ţia specialiştilor UNESCO, în "BMI", nr. 1/ 1971 ,  
p .  77-78. 

2 Cercetările u l terioare - extinse şi la alte monumente decît cele 
v izitate de specialiştii UNES O - au condus la concluzii încă şi mai 
Îng,rijoratoare: l a  J3ălineşti se semnalează grave desprinderi ale stratului 
suport; la  Dobrovăţ umidit:uea face ravagii distrugînd În u ltimii ani 
Întinse suprafeţe din pictura pronaosului; la Probota şi Coşula condensu
riie au afectat pel icula de culoare; trecînd În Muntenia, sînt de amintit 
stările de urgenţă ale picturilor lui Pîrvu Mutu de la Filipeşti i de Pădure 
'şi Măguren i ;  umiditatea sporită a afectat o parte din picturile naosului 
.de la Tismana, În timp ce la biserica mare a Coziei un fel de mucegai 
alb a inv,adat pereţi i .  
'In cele mai multe cazuri, creşterea umidităţii şi  apariţia igrasiei În ziduri 
'se explică prin folosirea excesivă a cimentului, cu ocazia diferitelor repa
Taţi i  sau chiar restaudri. Fie în tencuieli, fie În pardosel i sau În trotuare, 
oeimenHlI creează un stmt impermeabil care obligă apa să urce în ziduri, 
'antrenînd astfel degradarea picturilor. Nefericita a fost, la unele mOl1l1-
mente, stricarea vech�ulu i  sistem de drenaje, de asemenea tăierea planta
'ţiilor, suprimarea unor zidllfi cu rol de protecţie Împotriva curenţilor de 
'aer etc. 
Apare cu tot mai dară evidenţă necesitatea orgamzarl1 unei vaste acţiuni 
de cercetare a stării de sănătate a monumentelor, pentru determinarea 
tutllror maladiilor specifice, penurti stabilirea urgenţelor, pentru asigurarea 
în perspectivă a cadrelor de restauratori. Se impune, totodată, reconside
Tarea chiar a preg�tirii istoricilor de artă, care trebuie să devină factori 
activi şi competenţi de supraveghere şi de diagnosticare a maladiilor m011\I
mentelor istorice, cu întreaga lor zestre de artă. Tradiţion-alele "analize 
'stilistice şi iconografice" riscă să devină un joc gratuit şi fără obiect dacă 
11U se conjugă cu �nţelegerea responsabilităţii pentru pazirea nealterata a 
valorilor cul,tural-artistice. 
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Ţinîndu-se seama de icrarhia urgenţelor, şantierul-pilot a 
fost inaugurat, în val1a anului 1 97 1 ,  l,a biserica fostei mănăs
tiri Humor, cu un subpunlct de lucru la biserica mănăstirii 
Moldoviţa3. Alegerea acestor monumente a fost obligată de 
gra vele burduşiri care ameninţau picturile exterioare de pe 
faţadele sudice - la Moldoviţa ca şi la Humor ,era iminentă 
desprinderea unor întinse porţiuni din Asediul ConstanLino
polului---<de Gllgemenea ,a flO\SIt lUIGlltă ţn QOIl1JS�der,are ,nauura 
mai simplă şi mai sigură a intervenţiilor privind restaurarea 
picturilor din gropniţa de la Humor4. Reamintim că activita
tea celor două şantiere a fost coordonată de specialiştii stră
ini, care au lucrat efectiv, alături de ei lucrind şi cîţiva res
tauratori - candidaţi cărora le-a fost încredinţată o misi
une auxi liară. 

Rezultatele campaniei de lucru 1971  fuseseră Încuraja
toare: se demonstrase posibilitatea unor consolidări pe loc, se 
experimentase cu succes îndepărtar,ea strat ului de fum de pe 
picturile din gropniţa bisericii Humor. Rămînea, totuşi, în 
suspensie o întrebare : cine va continua lucrările, va fi posi
bila constituirea unei echipe proprii de restauratori capabili 
să ducă mai departe operaţiile începute de către specialiştii 
grupaţi sub egida Centrului Roma? 

La această întrebare a răspuns campania de lucru din 
vara anului 1 972.  

Cu acordul Centrului Roma, organizarea şi conducerea 
-lucrări lor a fost încredinţată pictorului Constant in  Blendea, 
absol vent al unui curs de specializare în domeniul restaurării 
picturilor murale (ltalia-197 1 )5, secundul său fiind pictorul 
Nicolae Sava. Echipa ajutătoar,e a fost alcătuită din tinerii 
pictori care formează nucleul de atelier de restaurare consti
tuit de curînd În cadrul Direcţiei monumentelor i storice şi 
de artă6. Alături de aceştia a fost angajată o echipă de stu
denţi ai Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" 
din Bucureşti, clasa de pictură monumentală7. Pe întreaga 
lor durată, lucrările de restaurare au fost asistate de i ngine
rul chimist Ion Istudor şi de istoricu� de artă Alexandru 
Efremov. 

3 Cu pflVlre la această primă campanie de lucru a se vedea: Paul 
Philippot şi Paolo Mora, Raport aSllpra aaivităţii şa71tierubli pilot orga
nizat in Moldova de CelUml il1temaţio17al de swdii pemm conservarea 
şi restaurarea b,mllrilor culturale şi de Direcţia m01Jumentelor istorice din 
R.S.R. ,  de asemenea şi Vasile Draguţ, Prima perioadă din activitatea res
tauratorilor UNESCO In ţara noastră s-a incheiat, în "BMI" , nr. 4, 1971 ,  

4 In p,rimul moment, specialiştii UNESCO au fost atraşi de comple
x i tatea problemelor pe care le ridică res'taurarea picturilor bisericii Tăierea 
capului Sf. Ion Botezătorul din satul Arbore. Tocmai această complexi
tate - care, ar fi impus, poate, experimente pretenţioase - a constituit 
ulterior argumentul principal pentru alegerea unui alt  "pacient· ,  pericli. 
tat, dar mai pUţin dificil. 

5 Cursul de specializare amintit a fost organizat de Centrul inter
naţional UNESCO pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale, 
martie-iulie 1 97 1 ,  baza experimentală aflîndu-se la  Sermoneua. 

6 Grupul de restau,ratori din DMIA a fost alcătuit din Tatiana Po
�onat, Ioana Lazarovici, I rina Ignat, Matei Lăzărescll, Ion Neagoe, Ma
rius Rădulescu, Casian Labin, Vigh I stvan. In legătura cu acest nucleu 
de atelier, este locu l să se precizeze că el inauguroază o activitate orga
nizată pe baze ştiinţifice în domeniul restaurării picturilor m urale din 
ţara noastră. Dacă În trecut restaurările erau angajate, în gener,al , pe 
bază de contracte particulare, cu toate consecinţele nega'tive ce decurg din  
acest sistem de lucru, dacă vreme îndelungată nu s-a PUHlt vorbi despre 
un cadru organizat de activitate şi de pregătire a specialiştilor, În prez.ent 
a devenit posibilă constituirea unei echipe stabile, Cl! generoase perspective 
de dezvoltare. 

7 Din echipa studenţilor au făcut parte următorii : Daniel Dumhrache, 
Oliviu Boldura, Jenă Bartos, Ştefania Grimalschi, Viorel Grimalschi. 
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Gîndită în funCţie de experi,enţa acumulată in 1971  şi pe 
baza recomandărilor Centrului Roma8, activitatea şantierului 
de la Humor ediţia 1972 a llrmări t în principal următoa
rele obiective : 

- cOlnitinuaă'ea 11\.�ară,rrill'olf de con�allildC1!r,e Şl de ,curăţire a 
picturilor din gropniţă ; 

- cercetarea tuturor zonelor degradate din întreaga 
biserică, pentru întocmirea unui releveu al lor ; 

- verifi�area calităţilor Iprotectoare ale par,aloidului, pro
dus experimentat de Centrul Roma şi apl icat pe o suprafaţă 
mică a faţadei nordice, într-o zonă cu pjctură foarte degra
dată;  

- stabil irea unei metode preoise de raportare a l ucrărilor 
efectuate pentru a se putea verifica în timp urmări le fiecărei 
int1erv,enţii ; 

- stabilirea unui regim armonic de colaborare între res
taurator,i şi istoricii de artă, în vederea COnStltulf l l  unUl cli
lT.at de înaltă răspundere colectivă. 

în vederea raportării dt mai fidele a lucrărilor efectuate 
pentru întocm irea dosarului de restaurare a monumentului, 
fiecare membru al colectivului a completat zilnic o fişă de 
activitate, cu indicarea tuturor problemelor şi procedeelor 
apI icate şi, totodată, a intocmit un releveu parţial' al inter
venţiilor. în acelaşi timp, a fost executat un relev,eu general 
care cumulează toate releveele parţiale. Pentru a se evita 
confuzii le, au fost stabil ite norme unitare de limbaj şi un 
cod de semn .. care va trebui să devină în final un instrument 
de lucru al tuturor restauratorilor de speciali tate. 

6 A se vedea Paul Phil ippot şi Paolo Mora, art. cit. 

Principiul fundamental care a stat la baza întregii aCţiuni 
a fost acela al neutralităţii şi reversibilităţi,j oricărei inter
venţii, pentru perfecta asigurare a integrităţrii p icturilor 
t1f.aJliaJte. 

Desfăşurarea lucrăril or nu a fost lipsită de surprize dra
matice. Descoperirea gravelor de�prinderi al e picturii de pe 
bolta pronaosului, care ameninţati să se prăbuşească, a adus: 
în stare de alarmă întregul colectiv cafle a lucrat cu devo
tament exelT!lplar şi cîte 14 ore pe zi pînă la completa înde
părtare a primejdie1. 

Grupul de pictori restauratori, ca ş i  studenţi i  din rîndul 
cărora au fost remarcate elemente deosebit de inzestrate, a 
fost confruntat cu numeroase dificultăţi şi s-a aflat în faţa 
multor întrebări a căror dezlegare depăşeşte cu mult interesul 
timed:iat. Conlsidelf.î,ntd că toa<te ,atctets'te 'Pr{)ibl�l11Ie ,ca şi ,pr.Îtnlc,jpjj,I,e 
metodologice care au ghidat activitatea şantierului pilot de 
la Humor, primul de acest gen din ţară, reclamă o exigentă 
dezbatere publică, DireCţia monumentelor istorice şi de artă 
a organizat o sesivme de comunicări ştiinţifice în care au fost 
prezentate aspecte aLe campaniei de lucrări din vara anu
lui 1972.  

Aşa cum s-a subliniat în cadrul discuţiilor, un prim 
succes al acestei sesiuni a fost promovarea principului restau
rării "cu uşile deschise", aşadar al acelui tip de restaurare 
care nu are nimic de tăinuit ci, dimpotrivă, �e prezintă cu 
răspundere şi sinceritate analizelor de specialitate. Tocmai 
pentru ca acest principiu să fie aplicat pînă la capăt, ţinînd 
seama de importanţa ştiinţifică şi formativă a şantierului 
pilot de la Humor, materialele prezentate în cadrul �esiunii 
amin tite sînt publicate în pagin ile "Buletinului monumentelof' 
istorice", ele urmînd să constituie un cap de drum al _expe
rienţei restauratorilor de pictură murală. 

UNELE PROBLEME PRIVIND CURAŢIREA, DESINFECTAREA ŞI FIXAREA 
PICTURILOR MURALE, APĂRUTE CU PRILEJUL RESTAURĂRII BISERICII 

FOSTEI MĂNĂSTIRI HUMOR 

Ing. ION ISTUDOR 

în cadrul lucrărilor de restaurare a picturilor murale la 
biserica mănăstirii Humor, laborator ului DMIA i-au revenit 
cîteva sarcini de ordin tehnic, atît în faza preliminară a înce
perii lucrărilor cît şi în timpul acestora. 

Datele cerute de cercetările moderne asupra conservării 
picturilor murale trebuiau să preciz.eze în faza preliminară 
starea de conservare a monumentului, condiţiile de micro
climat, gradul de umid.itate a zidurilor, materialele folosite 
in pictură şi tehnica de lucru a acesteia .  

în  acest scop s-au efectuat analizele de pigmenţi ş i  lianţ i ,  
stab i l indu-se natura minerală a acestora ş i  o tehnică de lucru 
combinată : a fresca şi a secco' .  

S-a delierminat umic1itatea pereţilor pentru a releva zonele 
de igrasie2. 

1 Tehn ica de l ucru ş i  materialele folosite În rea l izarea picturilor 
murale ale bisericii  fostei manastiri  Humor n u  c deosebesc esenţial de 
cele ale celorlalte monumcnte similare din epoca l u i  Petru Rareş. 

P,rcparaţia de var a p ictur i i  (imolJaco) este realizata la interior cu 
cîlţi ş i  pe alocuri  cu p leava de ovăz. I n  pridvor, ca  şi la exterior, se 
remarcă existenţa unui  mortar de frescă CU adaos de nisip, cîlţ. i ,  bucăţele 
de căramida şi carbuni. P,reparaţ ia picturii interioare este mai bogata în 
carbonat de calciu (în medie 8 8%) faţă de cea a p ictur i i  exterioare 
(72-75%). Pigmenţi i Întîlniţi sînt :  azuriml, mal ahitul ,  pamîntul verde, 
ocru, cinabru, ocru roşu, varul carbonatat ş i  cărbunele vegenal .  Malahitul, 
azurÎtul şi  pamîntul verde au fost folosite p r in suprapunerea lor peste Un 
strat de culoare n e,tgra dat în frescă. In uhimul strat de culoare s-a 
determinat existenţ a  unui l ian t de natur a  proteică. Judecînd dupa compor
tarea acestui strat la aeţiun iJe factori lo l' agresivi extern i este foarte 
probabil ca  l ianru l proteic sa fie cascinat de calciu. Deci se poate 
vorbi de o tehnică mixtă: a fresco şi CI secco (cL 1. Istudor, I .  Bal ş, În 
"Revista muz.eelor" ,  nI'. 6,  1 968) .  

2 Umiditatea pereţ i lor la i n terior şi exterior s-a determinat cu un 
umidomctru Feutron, l a  adîncime de c irca 1 cm constatÎndu-se : l a  exte
rior:  o umezeala maximă pe fatada de nord În dreptul gropniţei (imediat 
deasupra soc lu lu i  de piatra este 5% ) ,  precum şi în pridvor pe stîlpul  de 
nord-vest; la  interior umiditatea scade treptat de la valori cuprinse Între 
5%-9,5% (imediat deasupra pardose l i i  de piatra) pÎn� l a  valori sub 

54 

Datele privind condiţiile de microclimat au fost deter
minate de Institutul de meteorologie, în două etape, a cîte 
două săptămîni fiecare, în perioada de iarnă şi de vară3 . 

O serie de studii de specialitate privind biodeteriorarea 
au fost efectuate de Institutul de biologie "Traian Să Vll
lescu"4. 

Datele obţinute din studiile de mai sus au fost cor boralie 
şi concretizate în stabilirea metodelor de conservare cores-

limita de igrasie întîl n ite la Înal ţ imi  ce variaza în tl'e 1 - 1 ,5 m (pe 
peretele de nord). Se remarcă o umiditate accentuată în gropniţă, în 
n işcle unde sînt ÎnmormÎnta\i ct itorii .  Zona de u mezeală a pereţilor coin
cide cu o zona unde ape le  meteorice stagneaza datorită unei r igole neco
respunzătoare. Existenţa t ro tua.rulu i  din bolovani rosttliţi cu ciment şi a 
socluhLi de piatră de asemenea ros,tu it cu cimcnt contribuie la menţinerea 
umidităţ i i  rid icate a pereţ i loL (1 .  Istudor şi T. Pogonat, Raport asupra 
determină.rii umiciităţii la biserica Humor 1972, a.rhiva DMIA, dosar 
restaura-re Manăstirea Humor). 

3 D. Tiştea şi colaboratori, Swcliul parametrilor elima tiei locali Pe/l
tru stabilirea cOlldiţ'iilor cle restaltrClre şi conservare a pict"rilQ)' murale' 
ale unor m017ltme1ll.e istorice din Molclova de 17ord, partea 1 martie 
1 970 şi partea a I T-a septembrie 1 970, Inst i tu tul n:eteorologic Bucure�ti (În 
3J1'hiva DMIA). 4 Din cercetarile efectuate asupra degradari lor biologice apărute l a  o 
serie de monu mente din Moldova, a reieşit că În deosebi l a  biserica Humor 
s-a pus În evidenţa o foarte bogată şi eterogenă microflora (bacterii 
şi ciuperci) prezentă pe suprafeţele de pictură cu eflorescenţe ale bol ţ i  lor 
naosulu i  ş i  pe zidurile despărţitoare ale pronaosului  şi noasul u i  pe care au 
aparut picarurj de condens. Dintre bacteniile cele mai frecvent  Întîlnite 
se ci teaza genurile Baci l l us, Sarci na A rthrobacter şi Micrococus, bat teri i 
saprogene cu l.al·gi posibilităţi de adaptare şi vari abi l i tate. Dintre genurife 
de ciuperci Întî ln i te,  se semnaleaza prezenţa unor reprezen tanţi a i  gen u
rilor Cladiosporium, Stemphi l ium, A I ternar,i a şi Chetomium pe zonele 
de igrasie din naos şi altar, care s-au dezvoltat atît pe strmul de picrur:1 
cît şi pc cîlţii şi pleava din preparaţi a de var a p icturi i .  Efectul lor se 
manifesta atît prin pete de etl loare .Închisa (de la brun la negru) cît şi  
prin  degradarea locală ca urmare a efectelor mecanice de creştere a h i felor 
�i a p roduşilor metabolici (dr. I. Lazar, L. Dumitru, 1 .  Ioniţă, Biocle
terminarea operelor de artă şi a monumentelor istorice din Moldova, 
I nstitu t l l l de biologie "Traian Săvulesc u " ,  Bucu reşti. 1 972;  arhiva DMIA, 
dosar I-Tumor) . 
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