
ASPECTE LEGATE DE CONSERVAREA UNUI BASORELIEF ÎN PIATRĂ 

C ontinuăm artic lul nos tr u apărut în „Revis ta muzee
lor şi monumentelor - Monumente istoric şi de 

artă" nr. 2/1 985 cu r elatarea rezultatelor obţinute în ex
perimentul p entru CUL'ăţi rca , onsolida l'ea ş i conservar a 
basoreliefului Ma ria de Loretto (fig . 1), afla t , ca şi sculp
tura Sfîntului Anton, pe faţada ves ti ă a Bisc l'i cii fran
cis anilo1· din Cluj -Napoca, st r . Săvineşti nr . 2. Inte rven
ţia s-a desfăşurat în două etap în pe rioada mai 1984-
octombrie 1985, întreruptă în timpul an ot imp ului rece . 

Basorelieful e te ope l'a culptorului J ohann Nach-

Fig. 1. Vedere generală a basorelief ului inajn te de intervenţie 
(fo to N. Sabău) . 

tigall1 şi a fost, probabil, realizată în 17442. Basorelieful, 
încoronîncl capela Maria de Loretto, are o compoziţie în
scrisă perfect în spaţiul eliptic, sugerînd o mişcare tumul
tuoasă concentrică. Poziţia contorsionată a corpurilor el.or 

1 M. Ţoca , Clujul baroc, Ed . Dacia , Ckj-Napoca, 1983, p. 30; 
I storia Clujului, 1974, p. 248; N. Sabău, Sculptura figurativă de 
piatră din Transilv,ania în secolul al XVIII-lea (teză de doctorat 
în manuscri s), 1983 ; I storia artelor plastice în România, Ed. Me
Tidia ne, 1980, val. I, p. 423 . 
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doi îngeri est subliniată şi ele drapajul bogat, cu accent 
clrnmati c. 1ntr- un cartuş a rticulat cu v r juri veg talc, 
frun ze el e acant şi scoi ci se află inscripţia comemo rativă 
în cronostih „Domus La Uretana I V erbi incornatie virgine 
nati I venerot ioni I populi proponitur"3• 

Investigaţii preliminare 

La insp ţia gene rală a lucrării s-a constatat că piatra 
se păstrează într-o stare generală bună, superioară stării 
ele sănăta t a ta tuii Sfîntul Anton ele P adua. Existau, în să, 
degradări mai vechi sau m ai noi, dato ra te a tît fac torilor 
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Fig. 2. Schiţă cu indicarea fractur·ilor şi a zonelor de interventiP. 

externi dar şi unor intervenţii anterioare: 
- fracturi vechi în zonele : mîna dreaptă a Mariei, 

faţa lui Isu s, faţa, umărul, braţul şi antebraţul îngerului 
din stînga, faldurile veşmintelor îngerului din d reapta şi 
stînga, fisura piciorului drept al îngerului din dreapta 
(fig . 2); 

- zone pulverulente rămase în urma despdnderilor 
unor fragmente (fig. 3) ; 

exfolieri în zonele adiacente celor pulverulente; 
- microfisuri; 

2 M. Ţoca , op. cit., p. 30, 114; I storia Clujului, 1974, p. 248 
3 N. Sabău, op. cit. 

http://patrimoniu.gov.ro



- urme ele trntam nte ant d oare u divet·sc p licul 
ele vopsea . La suprafaţă s observă un strat ci vopsea el e 
ulei b run ă crăpată , a plicată n eîngrijit într-un st rat gros 
ce a în că rcat detaliile, ca re abia se mai disting în a numite 
zone; 

- înc r ă r i ele cură ţire mecanică, f tuat în 1983 
în timpul l u crărilor· el e consolidare a fa ţaclci ves tice, ca r· 
au afecta t a tît tratur ile de culoa re cît şi suportul el e pia
tră - zgî l'ie tud (fig. 4). 

La o urmărfre mai amănunţită s ob ·c 1·vă o tl'ata re 
O l'igin a l'ă policromă a reliefului surprinzînclu-sc în cîteva 
zon un alb trn ci schis (ceml el e o parte şi ci a l ta a 
Ma ri i), ma ro, verel e , negru şi urme el foiţă el e aur în li 
t 1·elc inciza t şi el e foiţă de cupru .La muchii] acop ri„ului 
cap lei. 

Analize petrografice nu s-au putut face eleoan~c orice 
prel va i·e din stratul suport ar fi afectat valoa rea estetică 
a lucrării. 

Analize chimice. S-au pr levat probe ci cul oare clin 
clife1·ite zon precum şi un a ca re onţinea toa t stra turil 
pînă la uport (fig . 5). Anali za acest ia clin urmă , efc -
tuată la Laboratorul zonal din Sibiu, s cto rul investigaţii 
chimice (buletin ele analiză nr. 140/1984)4, a sta bilit urmă
toarea stratigrafie (fi g. 6) : 

a) st rat constituit clin ilica ţi, carbon aţi el e oxid de 
fie r (ci puneri ?) ; 

t ) foiţă - aliaj el e cuprn ; 
c) strat alb constituit clin ipso 
el) clei a nimal; 
e) trat de culoare co nstitui t din alb de plumb ; 
f) strat el culoare - albastru el e Prusia; 
g) stra t constituit clin ca 1·bon a.ţi ş i ipsos; 
h) pia t ră suport . 
Pe ntrn pr ciza1· a unor Jemente l'Omatice prezente 

pe suprafaţa basoreliefului s-au ef ctuat, în plus faţă de 
aces te rezulta te, alte investigaţii chimice prin metoda mi
crochimiei analitice calitativ , întreprinse la sectorul el e 
inve tigaţii chimice al Laboratornlui zonal ele r staura r 
şi con ervare luj-Napoca. S-au depi tat d ou ă tipu ri el e 
culoa re albasti ·ă, unul, albas tru el Prnsias, constituind 
trata mentul în policromi a o rigin ară c apa r în gen ral 
în cîmpul r eliefului ş i în păr·ţilc la ternl ale ramei cartu
şului , un al doilea sub formă de p te mici în r elief, al
bast ru-ver·zui, reprezentînd produşi de degradare ai cu
prnlui (mala hit şi azurit). 

S-au obse1"Va t două stra turi el t rata ment de culoare 
auri . C 1 mai v chi , păstrat în special în. lit rc6 stc con
·ti tui t cl in foiţă d aur. el ălalt, a ieşit la i veală odată 
cu îndepărtarea mecanică a stratului de vopsea brună. 
Ac sta se întind p suprafeţe importante ale r eliefului , 
fiind un aliaj pe bază de cupru, un bronz. Tot clupă cu ră
ţire , pe un el muchii se id entifi că foiţă de cul oar roş i 
ruginie de upru7. P resupun m că este vorba el o inter
venţi e el con el' vare ante rioa ră pe porţiuni mici, în zon 
ce şi-au pierdut conturul. 

Stratul verzui observat cu ochiul liber sub foiţa de 
bronz auriu reprezintă , de fapt, un fenom en complex ele 
alt ra r· . Astfel, cuprul clin foiţa metalică în prezenţa umi
dităţii şi a bioxidului de ca1·bon dă produşi de altc1·ar 
verzi ş i albaştri. Cleh.1·1 ·arrimal, de suh ac asta foiţă aurie8, 

î mbătrînit este galb n brun, ia r albul de plumb9 sub ac
ţiu nea hiclrngenului sulfur·a t formează sulfura de plumb1o, 
cenuşiu închis. Toate sînt fenomene de alterare ireversi
bile car s întrepătrund şi dau aspectul actual al ba o
reliefului. Rama cartuşului tratată în acelaşi mod cu ba-

4 Mulţumim încă o dată colegilor noştri de la Laboratorul 
zona l de restaurare din Sibiu p ntrn înţeleg r ea şi sprijinul în 
efectuarea acestui experiment 

5 BuJetin de analiză Labora tor zonal Cluj-Napoca nr. 96/1984, 
99/1984 

6 Buletin de analiză Labora tor zonal Cluj-Napoca nr. 95/1984 
7 Buletin de anali ză. Labora tor zonal Cluj-Napoca nr. 98/1984 
8 Bul tin de analiză Labor>ator zonal ibiu poz. d. 
9 Buletin de an a l iză L ·1borator zonal Sibiu poz. e. 
10 H idrogenul sulfura t este prezent în aer datorită gazelor 

de a rd ere provenite de la încălzirea or.aşului şi combustia auto
vehi culelor 

Fig. :J. Zon ă p ul verul ntă, de
ta li LI CU Ulll a1·uJ în gerului . 

F ig. 4. Urrne d inte rvenţie 
meca nică, zgÎl' i 1·i a l ·uprafe

ţei, detaliu . 

01·elieful, adică cu bronz auriu, a sufeJ'it aceeaşi modifi
ca re cromatică, apărînd gri-verzui. în schimb, oglinda car
tu şului , n fiind a operită cu foiţă de bronz„ apare găl
bui c nuşie . 

Stratul br un nu este o el punere, cum s-a pr supus în 
buletinul de analiză ele la Sibiu, ci ste o vopsea el pro
te ţi e pe ba·ză el e ulei (fig. 7) avîncl ca pigment un pămînt 

9' 
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Fig. 5. Schiţă cu indicarea zonelor de prelevare a probelor pentru 
analizele chimice. 

brun 11 . Este vorba de acelaşi tip de vopsea ca şi la Sfîn
tul Anton 12• Tratamente ale unor sculpturi ce decorează 
clădiri din municipiul nostru cu vopsele de ulei s-au mai 
întîlnit, ele au fost făcute în scopul protejării acestor opere 
de artă. Pelicula de vopsea de ulei, intervenţie rela tiv re
centă, opreşte respiraţia pietrei şi produce stresuri asupra 

11 Bul tin de analiză Laborator zonal Cluj-Napoca nr. 94 
ş i 97/ 1984 

12 D. Boroş ş i M. Bod a, Aspecte legate de conservarea 
unei sculpturi în piati'ă, în „Revista muzeelor şi monumentelor 
- Monumente istorice şi de a rtă" nr. 2/1985, p. 58 
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Fig. 6. Stratigrafie, conform buletin ul de analiză al Labora torului 
zonal din Sibiu nr. 140/1984. 

suprafeţ i reliefului acţionîncl în sensul distruge rii aces
t uia. 

Inscripţi a de p basorelief, inciza tă, e te a · operită cu 
o foiţă de aur 6. Cea ele pe cartu ş, in cizată şi ea, a fo t aco
perită cu o vopsea neagră pe bază de cărbun es. 

u s-a gă it nici o urmă ·ele ·ata('. biologi c. 
Pe baza ac stor inves tigaţii_ p relimina re, s pot trage 

o serie de oncluzii inte resante. In primul l'Încl, o con ·luzi 
de ordin e tetic, policrnmia reli efului fiind o u1 ·pn za 
pentru cercetători. Din bibliografia d ' specialitale ş i do-

Fig. 7. D taliu cu degradări al stratului de vopsea 
brun ă. 

cumentele ele arhivă nu rei s faptul că basorelieful ar 
fi fost policrom de la dat a montării sal . !n plus, nici u na 
din intervenţiile anterioar nu au fost semnalate. Consi
derăm că această el scoperire este o contriblilţi e la valoa
rea stetică a edificiului monum nt d9 a rhite tură . 

Apoi am putut decela cel patru · inte rvenţii m ajore 
asupra basor li fului, car e l · dat le resp cti v i-au schim
bat complet aspectul. Presupunem că, iniţial , Nachtigall 
a prelucrat cromatic suprafaţa reliefului utilizînd albas
trul de Prusi a pentru fond şi foiţa de a ur pentru a ureol 
şi inscripţia incizată de la partea superioară. Următoarea 
intervenţie a fos t aplicarea pe întreagn, suprafaţă a unui 
strat de alb de plumb, metodă la modă şi în Clujul sfJr
şitului de se ol al XVIII-lea. Alterarea albului ele plumb, 
şi trecerea lui spre cenuşiu, a creat un aspect mai puţin 

78 

favorabil lucrării , ceea ce a dus la pol irea lui cu bronz 
auriu, tehni ă cuno cută încă din 1781. Sub influenta me
diului. exte rior, basor li ful se degrad - ază în conti;1uare, 
a tît piatra cît şi stratu 1·ile el e uloa r . Ca a ta t·e, a proape 
de anii noştri s-a recurs l a soluţia acope l'irii int g rale, in
clusiv a părţilor grav dete riorate, cu o vopsea de ulei 
brun ă, aplicată neglij n t, în grosime apr dabilă ce ate
nua de taliil e . Şi acest ultim strat de protecţi e ·-a alt rnt 
in timp, apă rînd cracluri, desprinderi pa rţiale, detaşări, 
creîndu-se din nou un aspect neplăcut . Motiv pentru 
c·~ r - în timpul inte rvenţiei de restaura re a monum ntului 
-a în cerca t o curăţir'e mecanică cu p eria el sîrmă şi 

„mil'gh el, ceea ce a r fi adu s totuşi prejudici i importante 
lucrării a tît în straturil e el e culoare cl ar ş i în suportul de 
pi atră. 

Am tr cut apoi la t sta rea efici enţei unor procedee 
ele curăţfr a str atului de vopsea brună. P e zonele d in
te rvenţie 1 şi 2 (fig. 2) s-a proc clat în primul rînd la o 
elesprăfuire urmată d e o pulverizare de apă alelă (35-
370C) şi frecare uşoară cu o periuţă moale. !ntrucît zona 1 
p r·ezenta cîtcva fisuri ce puneau în pericol anumite frag
mente din piciorul îng - rului , în paral 1 cu operaţiunea de 
curăţir s-a făcut şi co n ol id a rea acelor zone prin pen
sulări cu P a1·aloicl B 72 în concentraţii crcscînd e el la 
2-50/ 0 • Impregnăr·ile s- au făcut cu interpuncr a unei 
foiţe el e hîrti j aponeză lipită cu Gelva tol R 40- 50, sa
luţi 30/o în apă . 

Pentru înd epărta rea vo pselei el e ulei brun ă, am uti
lizat în p r.imul rîncl comprcsele r e p tate cu Decanol 13, ur
mate de o s păla re abund ntă cu apă şi d te rgent neutru. 
Vops aua înmuiată s-a î ndepărta t cu bisturiul, făcînd în 
paralel pulverizarea u apă. Stratul de vopsea brună 
ced ează u şo r , sub ea rămînîncl stra tul el e bronz auriu u 
ad e renţă vari abilă. Rezulta tel - n-au fost mulţumitoare în 
pecial în zo nele cu detalii fin şi adînci unde ompresel 

n u ajung. 
S-au utili za t poi cli clo rctanul şi ac tona, tot în com

p 1·ese, în cî teva po 1 ·ţiuni cu vopsea v -1·cle, în zon a 3; rezul
tat le au fost mulţumitoar . S-a înce rcat un alt sol vent, 
d ilu a nt ni tm, singur sa u în am estec cu D canol, în com
p r se el e îi.ev;_ minute (20-30). !ndEpă 1 ·ta r· a mecani că 
s face u şo r a tît în. st ra tul brnn cît ş i în c -1 verele. Est 
însă foar i tox ic şi lasă un r -ziduu cu asp ct el e c a r ă ce 
se încl pă 1 tează foa rte g r u cu apă şi de terge nt neutru, 
motiv cc ne-a el t rn1ina t r nun ţa r a ş i la aces t pmcecl eu. 

F ig. 8. Detaliu din timpul curăţirii . 

Am trecut apoi la aplicarea pastei gelatinoa e AB 57 
(r ţetă N onfarmale) 14 în zona 7 şi a a rgil i absorbante 
Sepiolite 15 în zona 6, în repetate rînduri, succedîndu-se cu 

13 I. Istud or, Considemţii t ehn'ice asupr a lucrărilor de res
taurare a picturii de la Gala.ta, în „B.M.I." nr. 3/1970, p. 60 

14 O. Nonfarmal , Metodi di intervento, în „Jacopo della 
Quercia e la fa cciata di San P atronio a Bologna", Bologna , 1982, 
p. 281; R. Rossi Manaresi, LJ.a. conserva.zion e dei materia.li la.pidei, 
în „Documenti" 13/1980, Regione Emilia Romagna, P. · 74 

1s Compresa se lasă timp înd elungat pentru obţinerea efec
tului de înmuiere şi absorbire a sărurilor (48 ore). Efectul nu 
este mulţumitor, vopseaua de ulei reacţionînd foarte slab la 
înmuiere. S-a renunţat şi la acest procedeu 
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Fig. 9. Basore li eful la în cheie rea inte l' ve nţi ei. 

Sf>ălări abund nte. Se îndepăr'tează uşot· vopseaua bl'ună 
ş1 depozitele de murdărie . P ermanent s-a verificat pH-ul 
în apele de spălare pînă s-a ajuns la valoa !'ea 7- 8. Pro
cedeul cu pasta gelatinoasă AB 57 s-a dovedit cel ma i 
eficace şi mai uşor de aplica t. 

. J!'aţă ele aces te rezulta te şi ele celelalte inv s tiga ţii 
ch1m1c , prezenta te m ai sus, s-au stabilit, pentru conduita 
de tratament, următoarele: 

- curăţirea integrală a sfra tului de vopsea brun ă, 
inestetic şi prejudiciind sănăta tea r·eliefului ; 

- păstrarea, după curăţir'e, a tuturor zonelor ce ma i 
au urme din tra tamentele anterioare · 

- con solidarea tuturor părţile;· pulverulente şi fi
su ra te ; 

- utilizarea past i gelatinoase AB 57 pentru cură
ţi re şi a P araloidului B 72 pentru consolida re 16 ; 

16 Materia lele p ntru cw·ăţ ire ş i consolidare sînt aceleaşi 
cu cele de la sta tui a Sfintului Anton. Rezulta tele interve nţiei la 
această lucrare a u fost prezentate in articolul nostru din nr. 2/ 
1985 a l aceste i t·2vlste 

The paper presents the continuing of the stone conservation 

experiment, with an intervention on the bas-relief Mari a de 

Loretto (the Franciscan church in Cluj-Napoca), sculpted in 1744 

- tratamentul de prot cţie final; 
- a bsenţa intervenţiilor de integrare, la croma ti că 

precum şi la form ele de prinse, urmărindu-se ons rva rea 
a c a · s-a găsit. 

Intervenţia 

Lucra rea s-a p rote jat ou o copertină împotriva a pei 
de ploa ie şi a radiaţiilor solar.e put mice, pe tot timpul 
int rv nţ i i. într aga suprafaţă a basoreli fului a fost 
supu ă ap oi tra tamentului de oon.servar-e. Am incepu t 
printr-o de · prăfuire generală urmată de o spălare ou apă 
călduţă, pulverizată .. Zonele pulverul nte şi oele fisurate 
au fos t con elidate ou· Para1oid B 72, după procedeu l amin
tit a nterior . S-au aplica t oomprese cu pastă gela tinoasă 
AB 57 timp d - 10- 16 ore ub foiţă d e aluminiu. După 
îndepărtarea oompresei s-a spălat cu multă apă, prin 
pulverizare, rre.lul brun v;erzui plin de vopsea d e ulei şi 
murdărie . In parn.lel, s-a frecat cu periuţa acolo unde 

tra tul brun era mai gro au mai aderent. S-a compl tat 
curăţirea cu des prinderea mecanică . S-au utiliret bi turiul 
sau anse de diverse dim·ens iuni (fig. 8) . S-a vierificat întot
deauna ca pH-ul ultimei ap e de spăla.re să fi e n eutru. In
tervenţia asupra cartusului s -a făcut în aoelasi mod oa la 
r stul Jucrărilor . · · 

MicT'ofi suril e s -a u înohis, apoi, pentru a împiedica 
pătrund erea a pei . S-a utilizat un a me tec din praf fin de 
p1atră şi răişină acrilică (Pri mal) . Ca ş i în cazul statuii 
Sfîntului Anton s-a observat, î n ..zonele pulverul nte con
solida te cu Par-tloid B 72, o u~oa ră închidere a nuanţei 
pi lr i . 

. ln. fin al, a m aplicat, pe într aga suprafaţă a lucrării , 
pl'ln pensulare, un a m -s t c hidrofob (P.araloid B 72 şi 
Silicon hid rnfug) . 

Şi -x perimentul ace ta l -am urmărit zilnic prin înre
g istrar a în jurnal şi fotografierea diferitelor s tadii (fig. 9). 

Se cuvin să facem a.ici o completare r eferitoare la in
terv nţia precedentă oe a viza t s ta tuia Sfîntul Anton17 si 
a num e faptul că după doi ani nu se cons tată degradări 
noi . i nici modificări în aspectul croma tio al statuii. Men
ţionăm că urmărir a s-a făcut cu binoclul, de la distanţă, 
dată fiind poziţia inaccesibilă a statuii. 

Eficacitatea intervenţiei de oonservar,e, ce în cazul 
basoreliefului a presupus curăţirea, consolida.rea şi pro
tecţia lucrării , o V'Om putea urmării p e măsura trecerii 
unui timp mai îndelungat, rezultatele pînă la a.cea.s tă oră 
fiind mulţumi.toare. 

Dorim să atr agem a tenţia că procedeelle si materialele 
utiliza te la acest exp dment sînt reversibile, in aşa fel 
încît ele vor p ermite orice altă intervenţie a tunci cind 
experienţa în aces t domeniu va fi la noi mai bogată. Se 
va pute.a interveni în seniSJ\ll punerii în valoare a cro
ma ticii celei mai favorabile lucrării. 

17 D. Boros, M. Bodea, op. cit„ p. 58. 

by . Johann Nachtigall. The reserches pointed out the initiS\l 
poh ch romy as well as three other stages of interventions unknown 
o ~ar . T he preserving in.cluded cleaning, consolidation'. and pro

tection treatment. 
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