
TRATAMENTE COMPLEMENTARE PENTRU REFACEREA 
COEZIUNII PICTURILOR MURALE DIN NORDUL MOLDOVEI 

Introducere 

Preocuparea pentru formarea ştiinţifică a 
primelor generaţii de restauratori a debutat în anii 
70. Ulterior, am asistat la evoluţia controversată 
a acestui domeniu, pornind de la parcurgerea 
unei perioade de perfecţionare a metodologiilor 
de restaurare în funcţie de experienţa personală 
a fiecărui restaurator şi ajungându-se uneori 
până la ignorarea principiilor de restaurare . 

În ultimii ani , se constată o diversitate 
de opinii şi interpretări ale principiilor gene
rale de restaurare, interpretări determinate de 
atitudinea partizană a unor grupuri profesio
nale. Tendinţa de a supune principiile restaurării 
sub influenţa unor criterii fals teologice, eco
nomice sau a unor interese personale, plasează 
acest domeniu dincolo de obligaţia păstrării ca
racterului autentic al valorilor de patrimoniu. 

Pe de altă parte, unii restauratori , în spe
cial cei din mediul universitar, au o permanentă 
preocupare pentru cercetarea şi studierea în 
detaliu a materialelor şi a fenomenelor ca
racteristice , cu intenţia de a perfecţiona acest 
domeniu, prin utilizarea celor mai perfor
mante mijloace de investigaţie şi tratament, 
cu obligaţia de a forma studenţii în spiritul 
respectului pentru opera de artă originară . 

Dincolo de necesitatea conservării şi 

restaurării unui număr apreciabil de biserici cu 
pictură murală , un pericol major îl constituie 
abandonarea în rutină, fără o preocupare pentru 
evoluţia în timp a intervenţiilor. Abordarea unei 
atitudini exclusiviste, redusă la o gamă limitată 
de metode sau materiale, fără o adaptare la e
lementele de progres , constituie, de asemenea, 
o ignorare a posibilităţilor performante prin 
care valorile noastre estetice pot fi conservate. 

Ca parte bine definită dintr-un ciclu com
plex de operaţiuni, consolidarea stratului de 
culoare este una dintre intervenţiile cele mai 
importante care se referă la conservarea în sine 
a operei de artă. Evoluţia degradărilor fizico
chimice ale stratului de culoare trebuie stopată 
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sau diminuată prin aplicarea unor intervenţii şi 
tratamente specifice cât mai aproape de calitatea 
originală a picturilor murale. Prin urmare , de
mersul restauratorului poartă măsura responsabilă 
atât a valorii obiectului de artă cât şi a meto
dologiei adoptate pentru conservarea acestuia. 

Pornind de la acest sentiment al 
responsabilităţii faţă de intervenţiile aplicate 
asupra unor importante monumente din nordul 
Moldovei, respectiv bisericile de la Arbore, 
Voroneţ , Moldoviţa şi Suceviţa , mi-am pus per
manent întrebarea dacă materialele folosite în 
mod curent oferă într-adevăr o calitate favorabilă 
conservării picturilor murale. Dincolo de co
mentariile critice care privesc caracteristicile 
unor materiale, se cuvine să precizez că, potrivit 
principiilor de restaurare, orice intervenţie pen
tru salvarea obiectului de restaurat este justificată 
mai ales dacă aceasta se impune ca o necesitate . 
În acest sens, trebuie apreciată iniţiativa cam
paniilor de intervenţie de urgenţă pentru salva
rea picturilor murale exterioare, declanşate în 
anii '80 şi continuate până la sfârşitul anului 
2000. A fost un moment important prin care s-a 
conştientizat pentru prima dată nevoia efectuării 
unor asemenea intervenţii care au avut ca rezul
tat limitarea unor pierderi iminente ale stratului 
de culoare aflat în curs de degradare. Pe de altă 
parte, odată cu trecerea anilor, s-a conturat ideea 
urmăriri în timp a intervenţiilor. Acest lucru a 
fost demonstrat de necesitatea revenirii , după 
mai bine de douăzeci de ani, asupra consolidării 
picturilor exterioare, restaurate între anii ' 70-
'74 , la biserica Mănăstirii Humor, ca urmare a 
apariţiei unor fenomene primare de pierdere a 
adeziunii stratului de culoare. În acea perioadă, 
s-au folosit experimental două produse noi , în 
concentraţii foarte scăzute. Este vorba de dis
persia transparentă de caseinat de calciu, pro
dus brevetat de chimistul Ioan Istudor împreună 
cu pictorul Gheorghe Ciobanu 1 şi de folosirea, 
1 Istudor Ioan, Ciobanu Gheorghe, Dispersii de caseinat de 
calciu folosite în conservarea picturilor murale în frescă şi 

tempera, în voi. „ Cercetări de conservare şi restaurare'', editat 
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experimentală, pentru prima dată în România, a 
unei răşini acrilice, Paraloid B 72, demonstraţie 
făcută de prof. Laura Mora de la ICCROM. 
Prudenţa de la acea vreme a făcut ca ambele 
produse să fie folosite în concentraţii scăzute, 
în jur de 1 %, ceea ce ulterior s-a dovedit a fi 
fost insuficient. Continuarea mai apoi numai 
cu dispersie transparentă de caseinat de cal
ciu a impus o revenire, în anii 1994-1997, cu 
o nouă consolidare, de data aceasta cu Par
aloid B 72, intervenţie asigurată de o echipă 
coordonată de restauratorul Dan Mohanu. 

Aflat în perspectiva unei situaţii asemă
nătoare, am fost interesat de căutarea unor al
ternative care sa 1m1 asigure convingerea că 
mai pot fi folosite şi alte mijloace de consoli
dare. Acest prilej mi-a fost oferit de contactul 
cu unii din restauratorii şcolii de restaurare de 
la Florenţa, cu prilejul şantierului de restaurare 
UNESCO de la Probota, în cadrul căruia s-au 
făcut demonstraţii metodologice privind folo
sirea unor tratamente minerale pentru refacerea 
coeziunii stratului de culoare. Până la acest mo
ment, la noi în ţară, s-au mai făcut asemenea 
experimente în anii ' 80, la Biserica Domnească 
din Curtea de Argeş, de către Dan Mohanu şi 

Ion Istudor, care au rămas la această fază . 

1. Argumente de principiu 

În ansamblu, problema conservării stra
tului pictural sensibilizat poate fi abordată pe 
două trasee distincte. Unul practicat curent, 
care favorizează folosirea polimerilor ca pro
duse organice, atât pentru caracteristicile lor 
adezive cât şi pentru cele de protecţie, şi cel de 
al doilea, la care mă voi referi în continuare, 
priveşte produsele chimice de natură minerală. 

Promovarea acestei metodologii are la 
bază peste 40 de ani de cercetări şi aplicaţii 

atât pentru conservarea pietrei cât şi pentru 
suprafeţele murale poroase pe bază de var. Dez
voltarea acestei soluţii alternative a fost urmărită 
în timp de cunoscuţi specialişti în domeniu, în
tre care amintesc pe Mauro Matteini , Arcan
gelo Moles, Sabino Giovannoni, Umberto Ban
dini. De asemenea, cercetătorii italieni au luat 
în considerare şi unele aspecte critice apărute 
pe parcurs dar, ţinând cont de exigenţe , susţin 

în continuare soluţia, ca o posibilă alternativă 
compatibilă vis-a-vis de folosirea adezivilor or
ganici naturali sau a răşinilor acrilice. 

de Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti , l982. 

Fig. I. Biserica mănăstirii Moldoviţa, pridvor. 
Forme de pierdere a aderenţei stratului de culoare 

Fig. 2. Biserica mănăstirii Probota, faţada de vest. 
Identificarea pierderii coeziunii stratului de culoare 
prin teste de contact 

2. Formele de degradare a stratului pictural 

Este cunoscut faptul că, în contextul unei 
diversităţi a formelor de degradare propriu-zise 
a stratului de culoare, se disting două tipuri 
principale: a) pierderea aderenţei la stratul 
suport, respectiv desprinderea stratului pictural 
sub formă de solziri, pante de acoperiş sau mici 
umflături [Fig. 1] şi b) pierderea coeziunii, care 

9 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 3. Biserica Sfântul Gheorghe a mănăstirii Sf.Ioan cel Nou din 
Suceava, naos, Ofranda baldachinului. Refacerea aderenţei stratu
lui de culoare cu D.T.C.C 

se manifestă prin pulverulenţa stratului pic
tural [Fig. 2]. Cauzele care favorizează aceste 
degradări sunt diverse şi au surse diferite. Fără a 
intra în detalii, acestea sunt determinate pe de o 
parte de condiţiile de microclimat şi de prezenţa 
umidităţii, iar pe de alta de implicarea unor as
pecte tehnologice. Este cunoscut faptul că, înainte 
de orice intervenţie asupra stratului de culoare, 
o primă investigaţie constă în efectuarea unor 
analize preliminare privind existenţa nitraţilor 
capabili să producă reacţii secundare nedorite. 

3. Materiale organice folosite pentru consoli
darea stratului pictural 

Alegerea materialelor - şi implicit a me
todologiei - presupune o anumită maturitate 
responsabilă din partea restauratorului şi con
stituie un important moment decizional în urma 
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căruia se stabileşte eficienţa şi calitatea fizico
chimică a tratamentelor adoptate. 

Pe de altă parte, trebuie luată în con
side-rare posibilitatea de a raporta calitatea 
adezivilor selectaţi la proprietăţile ideale ale 
unui fixativ. În mod curent, pentru consoli
darea stratului de culoare se folosesc mijloace 
adezive organice [Fig. 3]. Mă refer aici la un 
adeziv, devenit de acum tradiţional - dispersia 
transparentă de caseinat de calciu - folosită 

la noi în ţară începând din anul 1972. Pe lângă 
caracteristicile adezive cunoscute, acest pro
dus este biodegradabil în condiţiile unui micro
climat umed, favorabil. Acest aspect însă nu a 
fost identificat până în prezent la picturile ex
terioare din Moldova unde s-a folosit curent. 
Rămâne în discuţie apariţia în timp a feno
menului de contracţie, ceea ce presupune o reve
nire selectivă asupra zonelor pe care a fost aplicat. 
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În ceea ce priveşte folosirea produselor 
sintetice, de tipul emulsiei acrilice diluate în al
cool , cum este Primalul E 330, sau a răşinilor 
acrilice între care se distinge Paraloidul B 72, 
părerile sunt împărţite, datorită faptului că se 
cunoaşte parţial evoluţia în timp a acestora, 
avantajele fiind diminuate de comentariile critice 
raportate la caracteristicile ideale ale fixativilor. 
Dintre acestea se pot aminti : disponibilitatea la 
atacul biologic, caracterul filmogen , reducerea 
porozităţii şi implicit diminuarea capacităţii de 
evaporare a umidităţii , de aici rezultând alte 
efecte secundare de natură fizică marcată şi de 
evoluţia sărurilor din structura stratului suport. 

4. Aplicarea tratamentelor minerale pentru 
consolidarea stratului pictural. 

Unul din argumentele fundamentale pen
tru folosirea compuşilor minerali se referă la 
compatibilitatea acestora cu substratul caracte
ristic picturilor murale, care este , de asemenea, 
de natură minerală. În acest caz este vorba de 
comportamentul fizic şi fizico-chimic al mate
rialelor care intră în contact direct. În context 
general, această calitate se exprimă prin faptul 
că substanţele ce intră în contact cu materia
lele trebuie să fie caracterizate de proprietăţi 
similare, cum ar fi coeficienţii de dilatare 
termică, comportament similar la variaţiile 

condiţiilor de microclimat, la care se mai 
adaugă şi proprietăţile optice . Odată întrunite 
aceste particularităţi , o condiţie esenţială a 
tratamentului este durabilitatea, respectiv 
rezistenţa în timp a calităţilor dobândite. Şi nu 
în ultimul rând, posibilitatea de a reveni după 
aceste tratamente cu orice alte produse de con
solidare, chiar materiale mai nou descoperite. 

Aceste caracteristici fundamentale se 
regăsesc în tratamentele minerale cu hidroxid de 
bariu şi oxalat de amoniu . Dacă aceste tratamente 
sunt precedate de o conversie a sulfatului de cal
ciu prezent în suport, prin aplicarea prealabilă a 
unor comprese cu carbonat de amoniu, se obţine 
şi o blocare a ionului sulfat. În aceeaşi familie 
se poate include ş i dispersia de hidroxid de cal
ciu - apa de var (la noi în curs de experimen
tare), care ar fi cea mai compatibilă cu mate
ria originară a picturilor murale pe bază de var. 
Este evident că fiecare dintre aceste tratamente 
are unele particularităţi şi exigenţe care, odată 
enunţate , recunoscute şi aplicate cu stricteţe , 

oferă o calitate asemănătoare cu liantul originar, 
evitând astfel folosirea produşilor polimerici . 

După confirmarea experienţei de la biseri
ca mănăstirii Pro bota, posibilitatea aplicării trata
mentului cu hidroxid de bariu ne-a fost oferită 
ca o alternativă la problemele decoezive ge
neralizate şi identificate la biserica mănăstirii 
Suceviţa, în interior, pentru pigmenţii albas
tru smalţ, roşu cinabru şi pentru unii pigmenţi 
argiloşi . În lipsa unui tratament convenabil , care 
să nu modifice calitatea originară a stratului pic
tural , o suprafaţă apreciabilă ar fi trebuit să fie 
consolidată cu Paraloid B72 . În consecinţă, am 
făcut primele teste aplicative, care mi-au întărit 
convingerea necesităţii studierii şi adaptării 

acestei metodologii la specificul şi caracteris
ticile picturii de la Suceviţa, în sensul că stratul 
suport de aici are un conţinut ridicat de sulfat de 
calciu (gips). Prezenţa excesivă a sulfatului este 
argumentată de chimistul Ioan Istudor printr-un 
viciu tehnologic privind provenienţa, procesul 
de ardere şi de preparare a varului folosit pentru 
pictura a fresco de aici2

• Prin urmare, această 
metodologie ar putea rezolva două aspecte: 
refacerea coez iunii şi blocarea ionului sulfat. 

5. Faza experimentală 

Înainte de aplicarea extinsă a tratamentu
lui cu hidroxid de bariu pe pictura de la biserica 
mănăstirii Suceviţa, am parcurs o importantă 
etapă de cercetare şi studiere a fenomenelor 
chimice, prin efectuarea unor teste compara
tive pe fragmente disparate de strat suport cu 
urme de pigment, provenite de la pictura murală 
extrasă de la fosta biserică a mănăstirii Văcăreşti . 

Astfel, pe fragmentele pregătite pentru 
teste s-au aplicat pigmenţi minerali, folosiţi 

curent în pictura a fre sco , în amestec cu apă, în 
straturi mai consistente sau mai transparente. În 
etapa următoare , s-au făcut teste de absorbţie 

pentru a avea unele repere în stabilirea timpului 
de contact şi grosimea compresei cu pastă de 
hârtie [Fig . 4]. Pentru asigurarea stratului pic
tural decoeziv, suprafaţa a fost protejată cu o 
foiţă de hârtie japoneză. Aplicarea compresei 
s-a făcut după o prealabilă umezire a pastei celu
lozice şi omogenizarea sa cu hidroxidul de bariu 
în concentraţie de 8-10%, cu timp de expunere 
cuprins între o oră şi jumătate , două şi patru ore. 
Acest tratament se explică prin următoarea reacţie 
chimică: prin evaporarea soluţiei de hidroxid de 
bariu, acesta reacţionează în timp cu anhidrida 
carbonică din aer, rezultând o neoformaţiune 
2 Ioan Istudor, Buletin analiză nr. 6 I 2001 , arhiva CERECS 
ART S.R.L. 
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Teste de laborator privind gradul de absorbţie 

şi timpii de expunere a compreselor 

Fig. 4. Teste de laborator pentru stabilirea timpilor de expunere a 
compreselor 

de carbonat de bariu ce se produce atât la nive
lul stratului de culoare cât şi în stratul suport. 
Această nouă formaţiune minerală are carac
teristici asemănătoare cu liantul originar de 
carbonat de calciu. Pentru confirmare, o parte 
din suprafeţele fragmentelor au fost lăsate mar
tori, ca termen de comparaţie cu zonele tratate . 

Fig. 5. Teste de laborator 

Pentru a urmări comportarea unor ade
zivi în raport cu hidroxidul de bariu, pe un alt 
fragment s-au aplicat unele soluţii de tipul Pri
mal E 330 (în concentraţie de 8 %), dispersie 
transparentă de caseinat de calciu (1 ,5 % ) şi 
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Siton X 30 (în concentraţie de 25 %), care au 
fost supuse tratamentului cu hidroxid de ba
riu . Prin acest test s-a urmărit comportamen
tul adezivilor organici şi al soluţiei minera
le în contextul exigenţei privind descărcarea 
suprafeţelor de componentele organice [Fig . 5] . 

Prin urmărirea experimentelor pe parcursul 

Teste pentru determinarea 
comportamentului unor adezivi în 

raport cu hidroxidul de bariu 

Primai E330 (8%) 
a. Impregnat o singură dată 

b. Impregnat de două ori 

- martor de comparaţie 

D.T.C.C. (1,5%) 
a. O singură aplicare 

b. Două aplicări 

- martor de comparaţie 

Siton X30 (25%) 

a. Impregnat într-un strat 

b. Două straturi de substanţă 

- martor de comparaţie 

Pe zona mediană a fragmentului 

s-a aplicat o compresă cu 

hidroxid de bariu 

a cca. trei luni , s-a confirmat faptul că trata
mentul cu hidroxid de bariu reface microcoe
ziunea compromisă, în funcţie de cantitatea 
de soluţie absorbită şi evaporată din stratul 
suport. De aici rezultă că procesul de carbon-
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atare este mai intens sau mai scăzut. De ase
menea, acest tratament nu are calităţi adezive 
şi nu este recomandat pentru restabilirea ex
folierilor. Prin urmare, rămâne ca, numai m 
acest caz, să fie folosiţi adezivii sintetici .. 

Fig. 6. Biserica mănăstirii Suceviţa, altar. Aplica
rea selectivă a compresei cu hidroxid de bariu 

Fig. 7. Tratamente minerale efectuate la biserica Sf. 
Gheorghe a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava 

6. Aplicaţii metodologice 
După această fază experimentală de labo

rator3, s-au făcut aplicaţii in situ în naosul şi tur
la bisericii mănăstirii Suceviţa. Aici, s-a încercat 
şi o aplicare selectivă, pe formă, a compreselor 
cu hidroxid de bariu, în intenţia de a acoperi nu
mai suprafeţele decoezive [Fig. 6] . Acest sistem 
este util mai ales pentru evitarea suprafeţelor 

acoperite cu pigmenţi pe bază de cupru, în par
ticular azuritul şi malahitul - ceea ce nu era ca
zul Suceviţei - asupra cărora hidroxidul de bariu 
are o influenţă nefavorabilă prin faptul că este o 
soluţie bazică. Aceeaşi exigenţă faţă de aceşti 

pigmenţi se impune şi în cazul folosirii carbo
natului de amoniu pentru curăţirea picturii sau 
pentru blocarea ionului sulfat din stratul suport. 

După aplicaţiile preliminare de la 
Suceviţa, în anul 2000, s-a făcut o prezentare 
teoretică şi practică a experimentărilor în faţa 

Comisiei de Componente Artistice a Minis
trului Culturii şi Cultelor, care şi-a dat acor
dul pentru extinderea acestui procedeu la valo
roasele monumente aflate în discuţie, ţinând 

cont de particularităţile condiţiilor de micro
climat din Moldova de Nord şi de exigenţele 

impuse de specialişti [Fig. 7, 8, 9, 10]. 
De asemenea, mai trebuie precizat faptul că, 

aceste tratamente trebuie să fie precedate de atente 
investigaţii chimice privind natura pigmenţilor şi 
a sărurilor conţinute, în special azotaţii şi nitraţii 
aflaţi în stratul suport [Fig. 11], în prezenţa cărora 
nu se aplică tratamentul cu „bariu'', dar este posibilă 
folosirea oxalatului de amoniu. Astfel, în funcţie de 
aceste exigenţe, s-au aplicat diferenţiat cele două 
metode, mai ales în cazul intervenţiilor din altarul bi
sericii Sf. Ncolae de la Bălineşti şi de pe suprafeţele 
curbe din naosul bisericii din satul Arbore. 

În anii următori, s-au extins aceste trata
mente şi asupra picturilor de la bisericile din 
Arbore, Voroneţ, Moldoviţa, şi Sfântul Gheor
ghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 
procedeul fiind preluat atât de colaboratori cât şi 
de unii colegi, care îl folosesc de exemplu pen
tru refacerea coeziunii picturilor din biserica 
Sf. Nicolae a mănăstirii Popăuţi din Botoşani. 

CONCLUZII 

După această prezentare generală privind ex
perimentele şi aplicarea tratamentelor mi
nerale pentru refacerea coeziunii picturilor 
3 Pentru efectuarea acestor teste au fost implicaţi direct chi
mistul Ioan Istudor şi pictorul restaurator Geanina Roşu. 
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Fig. 8. 9. Tratamente minerale efectuate la biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 
din satul Arbore şi în turla bisericii Sf. Gheorghe a mănsătirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava 

murale se pot desprinde câteva concluzii. 
În primul rând, se impune ideea unei atente 
studieri a posibilităţilor de folosire a fixati
vilor, beneficiind de performanţele fiecăruia 

în functie de caracteristicile fizico-chimice ale 
stratulu'i de culoare şi ale stratului suport. În 
egală măsură, trebuie luate în considerare as
pectele legate de principiile de restaurare şi de 
proprietăţile consolidanţilor ca un reper constant 
de performanţă. Limitele acestora sunt marcate 
totuşi de unele aspecte care ţin de posibilitatea 
aplicării lor şi de particularităţile materialelor. 
În fapt, consider că este important să foloseşti 

în anumite condiţii avantajele prioritare ale unor 
produşi sau chiar să le poţi înbunătăţi printr-o 
intervenţie complementară, prin care să se asi
gure o protecţie optimă a picturilor murale. 
Un alt aspect important este cel care ţine de for
marea şi experienţa restauratorului. Astfel, ope
ratorul trebuie să conştientizeze intervenţia asu
pra fiecărei opere de artă, trecând printr-o fază 
experimentală proprie atât produsele folosite 
cât şi metodologiile aplicate. Pericolul constă 
tocmai în preluarea automată a materialelor 
şi a procedurilor, sub forma unor "reţete" apli
cate mecanic, fără o înţelegere profundă a feno
menelor şi a particularităţilor fiecărui monument. 
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Fig. 1 O. Tratamente minerale efectuate în turla bisericii Sf. Gheorghe a Mănăstirii 
Sf. Ioan cel Nou din Suceava 
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Abstract: 

The approach of this much particularized topic focus
ing on strictly professional aspects was aimed at pro
moting a principie based attitude opened to the last 
researches conceming the conservation of the wall 
paintings. In the introductory part of the presentation, 
there is a short review of the preoccupations and atti
tude of the various categories of restorers from a his
torical perspective concemed with the usage in time 
of organic adhesive materials for re-establishing the 
adherence of the paint layer. The responsible approach 
of this problem means the recognition of the limits 
of these materials and the attempt to promote new 
opportunities offered by the researches in the field. 
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Fig. 11. Teste efectuate in situ pentru 
determinarea conţinutului de nitraţi 

Without excluding other possibilities, by the expres
sion ofthe principle-based arguments as for the com
patibility, durability and possibility of retouching, 
the debate focuses on the promotion of a new meth
odology of the application of the inorganic chemi cal 
processes of mineral nature for the conservation of 
the paint layer and stabilization of the sulphate ion. 
Thus, there are taken into consideration treatrnents 
with barium hydroxide, ammonium oxalate and the 
calcium hydroxide dispersion, which are now also 
applied in Romania, with a first experimental phase 
being tested in laboratory conditions and a second 
consisting in its application in situ. The first method
ological contact was done on the restoration site of 
Probota together with specialists from O.P.D. - Flor
ence, and the same principie was extended and ap
plied differently on other sites of north ofMoldavia. 
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