
pictura, Iar cornişa era acoperită (aproape În Întregime) cu 
un strat subţire ş i  aderent de c�ment.  

În acest fel operaţia de chituire a ur:mat decapării ,  iar 
scl ivi situl stratului superior ' s-a desfăşurat diferit În  cazul 
unor lacune de suport mai Întinse: după o 'pr imă sclivisire 
uşoară, suprafaţa respectivă s-a " modelat" prin apăsare cu 
aj utorul unei bucăţi de scîndură saturată cu apă,  În concor
danţă cu relieful zonelor vecine. Această operaţLe s-a repetat 
şi în zonele mai mari de la baza ocniţelor. În cazurile În care 
stratul de pictură superior lipsea, i ar stratul de pictură pro
funel era deteriorat - după curăţirea şi udarea necesară -
s-a executat chituirea lac unei stratului profund de pictură, 
]C\ir ",mall1gilJ1�l'e" SUmitlullW de picDură exterjor 'alU f,ost f ixate, 
prin pensulare, cu caseinat de calciu. 

O altă operaţie necesară, atît În exterior cît şi în interior, 
a fost aceea a rechituirilor. În  exterior, În zona ocniţelor, 
În ,in1JeriiQ'r în g,rIQPJ1i'ţă, !s-!aJll ,găJ�it  nlUimeroa,se d'lIi,uuir,i a:J100r�
oare cu ciment sau ceară. De fiecare dată s-a real izat o cu
răţare şi o decapare atentă (În general chituirile cu ciment 
acopereau şi o parte din pictu ra din jur, depăşind l imitele 

laouaei de -acope["ă,t) ,  iar În cazul gtăJltI1.Îltor lJTIIaJf� şi a,dînlcj s-a:\l'. 
folosit umpluturi din bucăţi ele cărămidă �mbibate în apă:. 
(cu scopul  de a micşora golul respectiv, în adîncime) peste 
care 'S-alU .aşezat s,ura't'U'file de ,chit , operaţie f,inaJlli'Zia,tă printr-o, 
scl ivisire atentă (fig. 4,5) .  

Un aspect generalizat al  operaţi ilor de chituire l-a con
stituit respectarea " lini i lor" ele întîlnire a zonei de chituire
ou :s't'mnu� de pjc,tlură VleJcjn, pnumr .... o di,stanţia,r1e milimetf[că 
în adîncime, cu scopul realizării unei di ferenţieri discr,ete din
tre p ictură şi  zona reintegrată. 

Una din premisele reuşitei �peraţi i lor de chituire a fost 
stabil irea corectă a fazelor de 1 ucru, a acordării lor cu cele
lalte operaţii în funcţie de specificul zonelor de l ucru. S-a 
urmărit în permanenţă, din punct de vedere tehnic, realizarea 
UJ1.m 'chi,lJU,ir i  l a  ILIl1 n.ive'! GthtJa'tlÎv ,oo,1"Iespun2'JăltoJ ; de 'a'semenlea" 
in general şi în particular, În cazul tuturor chituiri lor s-a. 
ţ inut seamă de aspectul cromatic şi de relieful picturi i ,  cu 
scopul realizării une i  reintegrări adecvate, raportate la  ex i
gtenţele 1'nttregii p�c'Dll'r:i la mO'!1/llj\netutJUllJl1i . 

PROBLEME DE CURĂŢIRE A PICTURI I  ŞI DE CONSOLIDARE A PELICULEI 
DE CULOARE EXFOLIATE. 

vtOREL GRIMALSCHl şi 

Curăţirea p icturii se poate spune că reprezintă una din 
qper:aţi�le 'd�fJi.oiile, rdeo<lJrtece u1e,oo�,tă ·0 IOOJ1'oeJl'ua,re mare a 
atenţiei cît şi îndemînare. 

P.rin pJ.Lsma res'tJaIUtaJ\jor[lllolf, ,oUlfă!ţi'flea P]CDUl1ll IlTIIUIf,a:le ,re
prezintă înlăturarea stratului de murdărie depusă, astfel Încît: 
să nu se rnărească deloc gradul de uzură existent al operei . 
D upă principiile cele mai modeme ale şcolii de restaurare de 
I a Roma, ,oondusă de Plalo,lo Mor,a, 'r,estaJuTat.or:\.lll , În:aiunt,e de :a 
efectua această operaţie, trebuie să fie bine iniţiat în detal i i  
tehnice, astfel încît intervenţia sa ,  delicată ş i  atentă, sa nu  
altereze odată în plus moştenirea picturală lăsată de  înain
taşi. Cel care restaurează cîştigă dacă cunoaşte personal mo
dul În care s'e execută astăzi o frescă şi bineinţeles că tre
buie să ştie foarte bine cum se făcea şi Înainte. Documentele 
lăsate de (:Iej Vlechi dÎ't .Şti aj!1;lJli.2'JeLe mi,11IU1ţQoase de bborator 
îi arată p�ctomlui restaurator cum a fost făcută fresca (teh
nica, pigmwţi.i, etapele), fapt care ili dă prilejul să acţio
neze în acord cu peretele. 

De exemplu, la Humor s-a ştiut că albastrul (azurit) era 
p us de pictorii medievali pe un strat de negru de cărbune, 
intil�s a fresco, pentru a-i da mai multă consistenţă şi in
tensJtate. 

Din anumite motive, părţile colorate cu albastru au 
zone Ide p'alr 'a f,j murdare; de fapt aJoolo, ,a'lJur1uUlI 'est,e 'că:ZJUt 
I.ă,s�:nd 'să se vadă 'sll'p.o:nllll l1Je,gtl1u, 'Peste ICa,re ,s-a depus str,atul 
de praf ş i  fum . Dacă restauratorii nu ar fi ştiut de la  bun 
�nc�ut acest lucru, ar fi insistat prea muJlt l,a curăţirea a1ce
lor zone şi ar fi deteriorat pictura. 

Cun()Jsoî'11Id!ll�se, din dOlQl�mentelJe epocii şi anall�zele de la
borator, amănuntele amuntite s-a putut face cu adevărat o cu
răţire metodică şi şti inţifică a peretelui ,  eliminîndu-se perico
lele intervenţi i lor inutile. 

Un alt aspect, de care trebuie să se ţină seama, este cel 
al structurii peretelui. Acesta este făcut din bolovani şi că
rămizi, cu il11ulue neregularităţi de profil ,  fresca, de multe 
ori, fiind pusă direct pe zid, fără tencuială şi ca atare posedă 
diferite grosimi.  Alteori, cÎlţi,i şi paiele tăiate se adună În 
ghemuri ieşind în afară. De aceea sînt părţi unde pigmentul 
a aderat solid pe var şi părţi cu aderenţe mai slabe. De acest 
fapt s-a �inlUt s,eama !şi tl1IU :s-a 1�\1ISlistJart aloolo, 'Ulnde pri,n oio-
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cănire, se auzea că însăşi fresca era subţire şi nelipită de 
vîrf urile rotunde ale bolovanilor. 

S-a constatat, in urma observaţiilor ş i  analizelor, că grop
niţa bisericii Humor trebuia curăţată de un strat gros de praf 
ş i  fum, depus în timp pe registrele de sus, iar mai jos de 
picăturile şi scursurile de ceară şi de grăs�mea provenită de 
la cojoacele săteni lor ce s-au sprij init de zidul p ictat. La. 
acestea se adăugau găuri mici şi mari pline cu insecte şi ouă
le lor. 

După ce s-a făcut documentarea prin probe de laborator, 
fotog,na:fii de ,an:sallnb1u IŞli detatlj\u, ,s .... au propus mi j.loacde şi 
metodele de curăţire : 

curăţirea mecanică cu guma obişnuită şi cea moale; 
- spălarea murdăriei cu talmpoane de apă curată ; 
- spălarea prin tamponare cu soluţii de amoniac sau 

alcool, concentraţie 2-40/0 ; 
- decaparea picăturilor ,de ceară şi degresarea zonelor 

cu soluţii de xilen sau alcool, concentraţie 2-4%; 
- curăţirea cu beţişoare cu vată umezi te  cu alcool a. 

găurilor cu insecte ; 
- controlul permanent prin compararea cu fotografia 

luată inainte de restaurare, pentru a nu adăuga stricăCIUni . 
S-a propus fixarea, cu a jutorul caseinei incolore sau a para-
1 0idului, a zonelor exfowate sau în pericol. de coji re. S-a 
insistat să fie cît mai puţin folosită curăţ,irea chimică, deoa
rece încă nu p re'lJintă garanţii suficiente, nici pentru şcoLile 
de restaurare cu tradiţie, şi s-a stabil:it să se păstreze totUŞI 
patina căpătată de pictură, el i n�in1nd numai linsistenţele ce' 
ar �mbîcsi culoarea. 

în ceea ce priveşte curăţirea, am observat cîteva grada't;; 
În d:i ficultatea operaţiei . Astfel, au fost scene unde curăţirea 
l1JU a in.tJÎlmpin,at pledici, dlUcflul desIfăşurtn:du-'sle mall uşor, şi 
scene cu un pronunţat caracter de dificultate ce atrăgea după 
sine maxima atenţie  şi undemÎnare. 

Exemple de scene Irai uşor de curăţat: 
- Soborul Arhanghelilor ( fig. 1 ,  2), şi A rhanf!;hehtl 

Mihail şi Isus Navni ( fi g. 3,4) .  Aici pigmenţii au aderenţa 
bună în general şi ca atare operaţiunile de curăţire s-au ,des
făşurat mai uşor. 
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Cele două scene s-au cură�at pe zone mic i  d reptunghiul a re, 
bine delimitate, mai întîi cu o gUly,ă şi apoi,  acolo unde a 
f<ost nevOliJe, ou ,tJaJlupo:ane ,de ,aJpă ourată. S->Cl ob�leIvat că, la  
p ăhurea pe'fet.etl.u� O Ul  tam:po,aJ11e cu apă, cuaoMlea verde se  al

beşne puţin .  Da'dă 'se au!făţă Iflilumai 'cu �Ul11ia ,sau ou guma 
după ce s-a făcut o singură umezire cu o vată stoarsă bine, 
culQarea rămîne mai vie  şi mai proaspătă. Feţele şi mîin,i'le 
personajelor au fost lăsate la urrr ă (culoarea lor a fost pusă 
a secco şi ,111U <lJderă bliJ1le) şi Icur;ă�ate ,ou laj'LI'Do:r'll1 g,umelor 
ascuţite şi tampoanelor mici de vată �nfăşurate pe beţişoare. 
Zonele de exfol ieri au fost ocolite cu aten�ie şi răbdare, iar  
l a  conturul negru nu s-a int ervenit prea mult deoarece negrul 
a fost pus pe uscat şi nu este binc aderat la  suport.  Urmele 
de la condensare n efi ind  p rea pronunţate după curăţi re s-au 
i ntegrat în mod f.iresc ton u l ui local pe care stăteau. 

Scene <cu g,rad măr:it Ide di,fi'cultate: 
- Arhanghehd Mihail şi falSI-ti prooroc Balaam, SI. Ev

fimia, Mitrodora, Marina şi Minodora, Tabloul  funerar cu 
Aua:sDa:sia Hubuiog, Fecioara şi PrunCI-ti. 

A'ce te 'scene sÎm si tuate pe p art:ea norld ică a gropnJţel şi 
prin aceasta se explică !1Iumeroasele deteriorăr,i lăsate de p i că
turi le  de Iconden,sare. Aceste p.icături au spălat parţial stra-

7 
tul de fum şi praf, însă au decolorat contrastant şi culorii'e, 
slăbindu-Ie rezistenţa. Tabloul  votiv 'cu Anastasia (fig. 5 ,  6) ,  
Lmaginea SE. Mitrodora (f ig .  7 ,8) ,  Marina şi  Minodora au 
în partea de jos pictura ştearsă de frecarea cojoacelor .săte
ni lor, Jnsă şi urme de gră's ime, care au fost curăţate cu xilen 
pe zone del i m,i,tate, după ,care I$-a spălat cu multă apă. 

Tot în partea de  jos, re�pectivele Iplitturi  au foarte multe 
co j i turi de pel icu lă, găuri şi iscălituri zgîrci'ave . Acestea au  
îngreunat 'curăţir,ea, gume1e as,cuţite trebu.in d  să ocolească fie
ca-r,e ruptură a peLiculei ,de ,culoare pentru a nu mări dete
ri răâk 

Tronul Fecioarei, din tabloul votiv cu Ana,stasia, f i ind 
degradat �n p ropoIţi,e de 800/0, a fost curăţat cu radierea as'cu
ţită numai unde peli'cula era r,ezistentă. Locurile cu pelicula 
<:ăzută, dar m urdare, nu s-au ,curăţat, pentru a nu obosi fresca 
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din j ur ş i  a n u  obţine zone stridente Ide alb al  varului .  în 
z.ona tronuhLi s-a încer,cat Ifixarea pel iculei, ce se l ua pe
glumă �uJb formă de gral11JLV1,e fine, 'ou par,al<o�cl în x.i.len 2% 
şi ,apoi s-a 'continuat curăţirea p e  p orţiuni mici,  dej a  fixate" 
pemru a ,diminua î-n ,f,inal  d1ferenţele mari de ton. Urmele 
de cea'l"ă Ide la alcelaşi tablou au fost Idecapate mai 'Intii CUl 
bisturiul ş i  a:poi şters'e ,cu xi l,en şi tamponate cu multă apa. în 
Z'on ele ar-s'e de l umînare ,curăţirea s-a fă.cut pînă cînd pe tam
pon a a!părut o tentă ma,ronie care nu  este alnceva dedt 
culoarea arsă. Drep t  ,urmar'c 11U s-a rr. ai insi stat. Tabloul 
Arhanghehtll-ti Mihail şi falsul prooroc Balaam, în j'Ulmătatea 
dreaptă, a fost curăţit 'la pr ima l11Jină de specialiştii ,străini, 
însă urmele petdor dc condensare rămăseseră în con tinu are 
ev�dente. S-a IÎI1JCerca't unificar,ea tonul u i  pe zild ul ,di n  fundal,. 
colorat ou grj ,  Însă ,cu mari eforturi. S-a jnsi'stat m ult 'CUl 
guma a's'cuţită, Ir ergii'nd pe srriurile pel1sulaţic.i şi ocol,ind COI1-
dwsurile,  pC1licula permiţ1Îl1Jd tatonări le  prin aderel1ţa solidă. 
S-au folosit,  pe zone mici,  de:iÎmi tate 'exact ş,i notate în f.i.şă, 
pel1lDfiU oompaIr,a.ţÎ'e, :şi s.ol,uţlÎ i de alcool şi a:noni<lJC î,n ooncen
traţie 2%. în paftlea de jos a gro pniţei, unde p ilctura a fost 
ştearsă de fre,carea hainelor, ,cul oarea are aspect de smalţ. 
A'colo nu  s-a .interven it  p rea mul t păsrrîndu-se şi patina. 
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Seene 'ou grad -foarte mare de Idifi.cultate ,în curăţire aUI 
fo'st : 

- M immea din H onia, Falsa tăiere a capului lui David,. 
orna'mentul Horal l a  uşa spre tainiţă şi ornamentul Horal la. 
uşa spre nao's . 

Tab'loul  Minunea din [-[onia (fig. 9, 1 0) a fost difici l  de' 
curăţat deoarece 'stratul de praf şi fum stătea pe o pel iculă. 
de cu10are sbbă, ce nu a permis apăsarea gumei ş,i foarre· 
p uţin tamponar,ea cu apă. Am constatat ,că singura ,curăţire
po's.iJb i lă est,e tamponarea ,cu vată ,svoarsă, pe porţiun;j mici" 
şi intervenţlÎa imediată ou guma a�cuţită. în  f.elu l  aoesta se' 
�l1Imuia n umai stratul de m urdărie, iar apa, neaj ungincl la. 
pel i'culă,  n u-i ,slăbea şi mai  m ult rezistenţa. Pe lîngă acestea,. 
numeroase condensuri au ata,cat pel icula IdeoollQdnd pigmentuJ. 
faţă de cd iniţial 'şi slălbinclu-i rezi,snenţa. Pe a,cest motiv� 
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condensurile nu au fost a'ti'l1lse de ,gumă fciind ocolite cu mare 
gr�jă. Simpla ,ştergere cu C\Jpă ,şi lşnerg;e,rea 'cu guma ar fi 
lăsa't in locul lor petele a�be ale varului, fără 'Oli'loare. Astf,el, 
s-a ,curăţat arlhiteclmra ,cdoută cu gri, ca'sa roz, a,ripile arhan
ghelulun, hainde �i rfeţde rpel'lsonaJjellQf. La fel de diGcilă 1n 
curăţare s-a prezentat şi scena Falsa tăiere a capului lui Da
vid, hes'Că de pe 'Pel'e�erle de nord, plină de conden�uri puter
nia şi peticulă exf'o,liată. ,Lucrul la ,a'c,eaJstă imagine fus,ese 
început CLI un an înainte Ide �pecia'l ilştj,i I$tTăi11iÎ, [11 colţul din 
stînga 'SU's, iar noi l-am continuat urmind metoda expusă 
A • 
ma In te. 

E)Qfoheri'le din condensLlri au fost la rfe1 ocolite, iar 
aSluJPIfla ,oulmii g;I1i-V1erZJUÎ d.iJ1 fundal, a draperniIor şi ,a f'eţdor, 
nu s-a l!11sÎ's'tat deoC\Jfece peliculla ex'foliază ,in granule f.oarte 
fine. Cu Toate că ,stratul de .fum şi praf a f.OSt �nlăturat, 
zonele amintite 'conti'nuau să rămJÎnă foarte pătC\!te. Pentf.L1 a 
�miP;Îedioa eXifolllÎlerea 'in conuinuar,e ,a feţ'ellor şi IIl1IÎliniJ.or s-a 
fixa:t 'un paraloi'd H. 72-2% ,în xilen. Tronul, nep'ermlÎţÎnd 
deClÎt 'o 'slaibă ,curăţire, 's-a 'tamponat o parte c'l.1 parabid, iar 
pen:Vl1U aompaT'aJţÎ!e, 'o altă 'p\Cllfltle şIÎ 'ou ,oa:5'eIÎ,nă 1Î1)IC,o,loITă. După 
fixare, s-a [ncer,cat o UlşoC\Jră curăţir'e mecan�că, care a dat 
reZlu1ta't:e {zonele ,Sînt notate iîn If�şa de restaurare �,i in rel.e
v'eul general a'l gropnjţ'ei) . .ornamentul floral de deasupr a  
U'şii :spr,e tain�ţă prez'enta a'celeaşi di'ficuhăţi ; e l  a flQst 'cură
ţat după acel,earşi principii .  S-a ,curăţa't, dllJpă s'enlsu l  desenu
l ui, 'f ără jnsi'stenţe, ,şi ,s-a folO'&i,t, de două o.ri, 1n zona peta
leLor, spre ,fixare, ca:seina incoloră. Foarte mari gr,eută ţi am 
înllrmp.inat la chenarul decoratÎ'v rfloral :din juru:l ,uşii spre 
naos (fig. 1 1) PorţilU1ea era îmbîcsită de fum ,şi praf, cu 
pelicula coj.ilta, exf'oliată ,şi arsă ,�n proporţie mare. în a'ceastă 
situaţie, prin dis'cuţi[ 's-a hO'tărrÎt o 'singură innerv,enţie meca
nică cu guma a's'ouţită, urmăr.indu-se maxima ,curăţire prin 
dt mai puţine apă'să,r i  asupra per,ete1ui .  S-a �ncercat, În zone 
delimitate, fixarea pehcule.i ,cu ,paraloid, dar arcesta ,fixa şi 
murdăria �ngreunJtll'd curăţ,irea. Ca atare, s-a 'cont:Înuat cu 
menO'da ,gumei ascuţit:e, 'ce ocoleşte fiecare ,coji,tură, exfo; ierea 
cu'lor.ij arse mer�înd pe 'se!1l�ul desenului şi pensulaţÎ!ei. S-a 
OO<flIsi derat neindica'tă o a dO'ua ănterveniUe. 

Litere'le insc,ripţii:lor din gropmţa bisericii Humor au fost 
curăţat,e pe dnd, rfie.care cu ajutoru'l beţ�şo.rulu:i cu vată ume
zită şi a gumei a,s,ouţiue, l'espectJÎndu-se sen'su l  1.in.ii'loL în fi
nal, am p utea aJdăuga observ,aţi[le .ob�inute a'SL1ipra felului 
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cum s-au ,conservat culorile ,din r,egrsvrele curăţa�e de noi. 
Se şci,e că meşterii vedhi ,�şi p.repC\Jra'l.1 culmile ,În ukele, în 
cantită'ţi mai 'mari, pentru a le 'folosi peste tot Şli a păstra 
aSitlfel un.iualt,ea. Unell.e Iau f,O's,t puse 'pe 'umed şi au aJderat 
mai bine, altele pe uscat, dÎnd Ilu'crul ,se 'te'fmina �i 6n ,con,se
cinţă, au taJdreIT'en�ă ma.i :s1abă. 

\i':erdele folO'sit pentru sol ,este mai rezist'ent ,şi bine con
servat, iar Ipet:ele �nohise se 'da!t.o.r,ează S'LlIJ?ortului �J:�gru care 
traH'spar,e 'din dnd �n dnd. El permite oncum ,curaţI,rea. 

A'�ba'strul (azurit) If'olO'sit pentTU cer urmează verdelui ca 
r,ezi:stenţă, dar a ,fIO'St mai mult nlîncat Ide negrul de fond, 
car,e :îi slăbeşte 'vilva,citatea iniţlială, d1ndu-i nuanţe de gri 
allbăstrui. 

CuIoarea gri, follO'sită 'la ornament'l.1l arcurilor şi zÎ!durtile 
clă:dirilor de fundal, este atacată ,oel .mai mult de cOl1'densuri, 
ce o fa,c 'să s,e deschidă 1(:011.al (f'oarne ImuLt şi să exfolieze 
deseori. 

Culoa'fea 'Ocru, folosită .ca fond  Ja c1ă,diri IŞÎ draperi,i, este 
cea mai deteriorată, atît prin condensuri cît şi datorită 
aderenţei slabe. Nu permite interveniţi a cu tampoane umede, 
că'ci eXifoliază pe tampon în gran'1.lle 'fine. După curăţire, zo
nele aJceste.i culori rămlîn cde 'mai pătC\!te, mur:da'fe. 

Cu!loarea .roşu Iînchis {ocru ,roşu), Ifollos,ită la acoperj,şuri şi 
draperii, es'te, după ocru, ,cea mai p uţin rezistentă. A'fe nume
roa'se condensuni .Şii exfoliază pe toată suprafaţa �n paHicule 
foarte mă'rume. La rfel nu r,ezi's,tă .la spălarea cu apă, indicată 
fiind rfolos.Îrea gume.i, rfie pe uscat, f.ie după 'o s,ingură ume
zire cu ,vată ,stoa,rsă. 

Ocru'! v,erzui, pus pe f,eţe'le personajelor peste tonul În
chis ,all caIlna:ţ:Î'ei, este de aSlell11lel1Jea ,flOarte lpiuţin 'revisrtent şi 
exfoliant. La Ifel e ind�cată 'guma cu 'V1îrf, după o uşoară 
umezir,e, pem,ru curăvire. 

Ro'şul cinalbru, folo'sit la ,draJper.ii, este .o culoar,e bjne 
conservată 'şi rezistentă ; 'ea a permis ,foJosirea tuturor lThlJ-
10C\Jcdor de �)U'răţi'f,e. 

F,eţele, mîinile şi picioarele personajelor pictate pe per,e
tele ,de nord - 'cel mai expus ,intemperi1lor - au pelicula 
de cu'loare cea mai deterimMă. în ,genera'I, curăţirea picturii 
la gropniţa b i'ser.icii Humor făcută ,de ,către pr.ima echipă 
de 'restallJ,fa:tori f'Om�ni a avut 'ca principiu pă'strarea patinei 
căpătată de fr.es,că ,În timp �i e�cluder,ea tuburor pos�bil,ităţil'or 
de :tmMcsire a peretelui. 

http://patrimoniu.gov.ro




