
RESTAURAREA GRUPURILOR STATUARE DE LA CLĂDIREA TEATRULUI NAŢIONAL 
DIN CLUJ-NAPOc;A 

--------- ----------------- DORIN ALICU, ANDHEI JAN lTSEK ----

C l ădirea Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, 
1 const r uită î n s til S cess ion, la începutul secolulu i 

(1904-1905), a beneficiat de un proiect unitar atît în 
ceea ce priveşte arhitec tura cît şi decoraţi ·~ exterioar{1 
şi inle ri oară. Proiectul a fost elaborat de arhil cţ ii vie
nezi Feller şi Helmer, autori ai m ai multor teatre r idi
cate în oraşel e Europei în acea vreme, într-un stil ase
mănător. 

Edificiul prezint~\ la faţad;~1 un fronton semicircular 
î ncadra t de do uă turnuri paralelipip dice, purlînd fi e
care d in ele, drcpl coro nament , cît un grup sta tuar 
(fig . 1). Grupuri! s tatuare repr zintă care de paradă 
antice trase de o leoaică şi doi lei , co nduse de Apollo 
(cel de pc turnul de est ) (fig. 2) şi Tllallia (c 1 de pe 
turnul de vest) (fig. 3). Grupurile s tatuare au fost confec
ţion ate în a telierele Schlick în anul ] 905 şi emu dej a 
montat' î n 111 0 111 ntul inaugurih ii clădi rii (fig. 4) . 

O eroare de concepţ i e ş i . montare a s tatuii (mantia 
clin sp at0 a d plasa t centr ul de grcutale, contribuind la 
]nclinarea ac cnlua tă a bustu lu i d pc turnul de es t) 
provoacă, la scurt timp după m ontare , înclinarea ş i fi su
rarea o per e i (fig. 5), astfel î ncît, în anul 1919, s între
prind primele lucrări de r parare şi sprij in ire a sa. La 
scurte intervale, int rvenţii mai mult sau mai puţin spe
cial iza te asigură, pc m ome nt, s tabilitatea grupurilor, afec
tînd însă grav unitatea lor. 

Prim l demer suri pentru o restaurare integrală a 
c lor două grupuri s-a u efectuat de cătr T a tru l Na
ţional, în ianuarie 1980. 

După obţin e rea tuturor aviz lor, în 1934, Muzeul de 
Istorie din Cluj-Napoca se angajează să ex cute lucrar a 
prin Laboratorul zo nal de restaurar - ş i conscrvar a 
P.C.N. Comanda d ex cuţie este 0m i să de către Teatrul 
Naţ i o nal cătr Muzeul de istori c în l una dece mbrie 1985. 

Lucrările încep în data de 20 martie 1986 pr in mon
t ar a s h -lci pc turnul de est. Studiul amănunţit al fie
d1rui element în parte , d montarea int grală a grupu
rilor, restaurarea lor, r pararea eşafodaju l ui de pc turnuri 
şi montar ea grupurilor au fost operaţiuni complexe, cu 
înalt grad de dificultate , care au angrenat un numeros 
personal de înalt[1 specializare ş i au impus colaborarea 
strîns[1 cu mai multe instituţii şi întreprinderi din Cluj
Napoca. Lucrările s-au încheiat în data de 17 iulie 1987. 

Slar a iniţială de conservare a celor două grupuri 
s tatuare era diferită . Grupul de pe turnul d - es t r epre
z intă cu mult m a i numeroase deteriorări şi intervenţii 
decît grupul de pe turnul de ves t. De aceea ne vom 
limita să prezentăm amănunţit starea acestui grup îna
inte d demontare şi în general a celu i.lalt. 

A) Grup statuar est (extras din procesul v rbal de 
constatar ) 

1. Figura uniană 
- Capul nu prezenta deteriorări vizibil 
- Gîtul, în partea inferioară , la nivelul claviculei 

s tingi, prez nta o fisură orizonlală, lungă de 180 mm. 
- Bustul (fig. 6); nodul mantalei avea trei fisuri 

mici. Sub clavicula dreaptă, o fisură de 130 mm. Lipi
turil de îmbinare de pc părţile laterale erau desf[1cute 

1 M. Strîmbu in Acta MN, XV f rT, l98 I, p. 654-655. 
2 La hora torul zo nal de resta urare d in C!uj-Napcca a cc Jab rat c u 
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şi îndepărtate cu 5-10 mm. in zon a inferioară a bustu
lui, urmele unei r epar[ll"i interioare; intervenţia a con
sta t în aplicarea une i armături interioare, executată 
din pl at-bandă de fi er de LJO X 50 mm de care s-a fixat 
s tatuia în unele locuri. Fixarea a fost executată cu aju
torul unor şuruburi 0 6 cu cap torbat. Din armătură 
se poate observa o parte inelară la nivelul brîului de 
care au fost fixate două bare dr pte car e ajung p.înă 
la um er i; ca pă tul su p rior al barelor era înveli t cu tablă 
zi nca tă . ln partea laterală dr aptă, spre spat , mijlocul 
bustului era prins cu d ouă şuruburi cu cap torbat de 
ar111[1turJ . P c draperia d · pe brîu, J8 ş uruburi cu cap 
torbat sînt presupus a fi fost prin se î n spa te în benzi 
de tabl~t z i n c~1 lă. Tot in zon D. brîului SC' observau urmele 

Fig. I. Tl'al rul Naţional din Juj -Napoca, înainte Ic clc monla rca grupu
rilor s tatuare 

unei a doua intervenţii. P art a dreaptă laterală a brîului 
er a traversat~\ de o cră pă tură v rticală care se continuă 
pc draperia de sub brîu pe o porţiune (le 190 mm. 
Crăpătura era flanca tă d trei şuruburi 0 6 mm cu 
cap hexagonal cu şaibă. Şaibele, dreptunghiul.are şi exe
cutale din tablă zincată (fig. 7). 

P c partea stîngă a brîului, o crăpătură largă , ori
zon ta l·, lungă de cca 350 mm s ramifica în jos în două 
locuri şi se continua pe aripa draperiei unde se mai ra
mifica încă de cîteva ori. in ac astă zonă se observau ur
m ele a două intervenţii anterioare: la prima s-au folosit 
3 ş uruburi 0 6 mm cu cap torbat, iar la a doua 2 şuru
buri 0 6 mm cu cap hexagonal înzestrate cu şaibe de 
tablii . 
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Fig. 2. Grupul statuar de pe lur1111l de cs1. 

Fi g. 3. Grupul st·atuar d pc turnul de vest. 

Tot bustul e ra înc linat spr stînga , marginea supe
rioară a crăpăturii, îndoită spr' interior ş i întoarsă spre 
armătur'i . 

Suprafaţa de ruptură a braţelor, neregulată, nu 
urmăr a linia de îmbinare originală, î n foart multe 
locuri fiind fi surată ş i sfărîmată marginea (fig. 8). 

- Bust spa.te; mantaua, puternic de teriorată. A
proape toat' lipituri! d asamblar erau fi surate sau 
crăpate (fi g. 9). 

Pe spate , în. mijloc, exista o fi sură în formă d - „T" 
care urma probabil lini a de samblarc. 

Muchia stîngă a mantale i. prezenta o crăpă tură ver
tical ă lungă de 230 mm ş i largă de 30 pînă la 50 mm. 
Spre interior s aflau două orificii executate cu burghiu 
0 8 mm, la 35 r spectiv - 75 mm de margin . De la ul
timul orificiu spre interior se ved ea, la 190 mm, o urmă 
de lovitură care a produs o fisură de 45 mm, lată la 
mijloc de 3 mm şi cu o ramificaţie în jos. La 60 mm de 
centrul acestei lovituri, spre mijloc, urma unei alte lo
vituri. Ca urmare a acestei lovituri s-au produs o fisură 
sinusoidală şi o gaură cu o suprafaţă de cca 180 mm2• 

Luîncl ca punct de reper crăpătura în form ·'l d „T" 
d pc c afă, am observat c[1 la 340 mm , mai jos, înce
pea o fisură vcrti caFt arc , dup·\ 170 mm, s ramifi a spr 
dreapta, ur111înd lini a de' asamblare pîn ă la margin ea 
m a ntal e i, marginile fi s ur ii erau deplasat , spre drea pta, 
cu 50 mm ş i , în jos, cu 15- 20 mm. P c muchia din dreapta 
man.talei, lipitun n comp] t desfăcută şi lips a o su 
prafaţă marc din manta. De la aceas tă cră pătură, la 
40 111m .'pre centru, dou ~1 fisuri orizontale lun gi de 
50- GO 111111 . La ca pă tul fi surii interioare a fi . urii se 
aflau un şurub 0 6 mm cu ca p hexagonal Ş i o şa ibă de 
tablă . 

Crăpătura vcrti ani central ă co ntinu a, în. jos , pe o 
di s ta n ţă d 115 mm, apo i se r amifi ca în s tînga urmînd 
linia de · ~. amblarc, pînă la muchi a stingă , iar spre 
drea pta pc o di s ta nţă de ca GO 111111. Accas t·'i cr'ipătm~t 
se ra111ifică de mai multe ori. Dcasupn ci ex is ta un ori
ficiu ca uzat d un cui. Cră p~1tura care urma linia de 
asamblare , s pre stînga, avea o lăţim e d 15- 20 mm iar 
c a vert i ca l ă 50- 35 mm. Crăpătura ve rti cală continu~1. 
în jos , pc o di s tanţă de ] 25 111111, avî nd o lă ţim d 70 
pîn ă la 50 mm, ·~ poi s ramifică s pre drea pta pînă la 
mu hi ; ca ra fl an a tă dC' 8 şuruburi 0 6 mm cu ap 
hexago nal ş i şaibă din tabl ă zincată. 

Cră pă tura de pc muchi a drca pt~1 continu a pînă la 
cca orizontală. Suprafaţa delimitată de criip~1tur~1 a fos t 
fixată d suprafaţa de p omoplat pr intr-o pl a t-bandă 
d0 fi er d 40 X 2 mm, pr i n să u un şurub 0 6 mm, cu 
ap hexagonal . i cu şa ibo de lL1bl ă . La 90 mm în sus de 

acest ş urub . e află o gaură de 0 8 mm chituită. 
Crăpătura centrală verticalft continu a spr bază pe 

o cli s t1rnţă d 425 mm, avînd o l c".iţim c de 75 mm, în par
tea superioară, ş i 10 mm, în partea infer i oară. Lipitura 
iniţială de a ·amblar s-a d sprins d, pc 111arg in a s tîngă 
a crăpă turii, traversa di s t1.111 ţa el e cca 30 111111 !Ş i s co n
tinua în jos pe margin ci din dr " lpta. De la ac0astă mar
gine, spre dreapta, la 70 111111 , era o gaură cu margini 
fi surat , produs~t d un cui iar d -asupra a s tcia , la 
cca ao 11'1111, o alta car e a produs o cn'.'tpă tură verticală 

lung[1 d 50 mm în sus !Ş i 80 mm în jos . 
Capătul interior al crăpăturii c 1 ntral - se ramifica 

în dreap ta ş i în s tînga . Ramificaţia din dreapta er a ori ' 11.

tată oblic, în jos, p o distanţă de 180 mm, avînd o lă

ţime de 15- 5 mm, apoi se continua orizontal pîn ă la 
muchie. In mijloc se ramifica, în sus , într-o fisură de 
110 mm. 

'Ramificaţ ia din stînga ·c . continua într-o cr-"tpă tură 

lată d 10- 20 rnm pîn ~1 )a mu ·h ic. La în ce putul rami
fi ca ţi e i x is tau două ş uruburi 0 6 111111 cu ap hexago
nal ş i ş aibă d tabFt care ·c afla de o parte şi de alta a 
crăpf1turi i. La 200 111111 de ramificaţie, spre stînga, alte 
2 şuruburi 0 6 mm cu cap torbat, situate în mod ase
mănă tor. La 30 mm de ·iceste şuruburi urm a o crapa
tură verti cală lată de 10- 15 mm. In continuare crăpă-

Fig. 1 . Teatrul Naţio nal la începutul secolului 
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l ' ig. 5. Apoll o Fi'"'. 6. D11s t Apollo 

Fi g. 7. Driu Apollo cu intervenţi i idlc ri oarc 

Fig. 8. Drnţul în zo na humeral ~L 

tura orizo ntală e ra flancată d G ~ uruburi 0 6 mm cu 
cap h xagonal ~i şaibă de tabl ă. 

Crc;-1pălura verticală era, c1 ' aseme n.ea , flan ca tă de 
6 şuruburi 0 6 111m cu cap h xagonal ş i şaibă de tablă. 
La di tanţa de 420 m111 se r amifica, spre stînga, într-o 
cr1 pă tură lungă de 160 mm ş i latk:1 d JO mm, iar, spre 
dr •apta, într-o fis ură lungă de 300 mm. Cră pă tura ver
tical ă se co ntinua într-o fisurJ pînă Ja muchia inferioară 
a mantale i. 

In dosul man.talei, î n partea stîngă , la 220 mm de la 
lin.ia de ru ptură a braţului, era o crăpătură or izontală 
arc pornea d la muchie spre bust . Din margin a su

p r i ară a crăpăturii lips a p muchie o · uprafaţă de 
a 250 mm 2• Sub acea tă crăpătură orizontală la mijloc 

erau 2 găuri de 0 8 mm chitui te. răpătura de pe rnu
hi ' continua în jos pe o distanţă de 4 70 mm. Această 

crăpă tură la început avea o lăţime de 30 mm care, tr ptat, 
se îngusta. 

ub prima crăpătură orizontală , la 670 mm se ·afla 
o altă crăpă turk:1 tot orizontală care, de fapt, era conti
nuar a un i cr'ipături orizontal d p spate lungă de 
260 mm, lată p muchie de 10- 15 mm, care - îngusta 
treptat spr interior. Sub această crăpătură porneau de 
p muchi mai multe fisuri după cum urmează: prima, 
la o di tanţă de 90 mm cu o lungim d 60 ~nm; a doua, 
la o dista nţă d 330 mm cu o lungime de 40 mm; a treia, 
la o dista nţă de 480 mm cu o lungime de 30 mm. 
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I n punciul de înlîlnir a mantalei u bus lul exista 
o răpă lu ră VC'rti ca l ă lungă de 360 m111, chil11ilă m a i d -
mult. 

- Droperio clin zona brîului. l partea stîngk:1 se 
Vt•dcau urm d i n tNvcn ţ ii anlcrio·1r " co nsolid i:tri cu 
b •nz i ele l ·1bli:1 z incaF1 silorilc de co rpul s tatuii. Muchi a 
i nferioară a drap ri e i prez intă o crăp::t lură c1 20 pîn~1 la 
25 mm ic;-1ţim c. Pr in ac as t[1 crăp·1tur-·i se pulea obse rva 

[t inter iorul monumcnlului ra plin d răm c;-1şiţc orga-
ni ce. 

D h capătul dra pcri0i car flulură, la o dis tanţă 
dt' 240 mm , în su , ' afla un ş urub 0 8 cu cap l rbat 
ca re s tră pungea draper ia în în tregim . La intrar era 
o şaibă dr ptunghiulară, 'cuiatc;-1 din tabl ă zin ată, iar 
la i eşire sub piuliţă, una :;;ta nţată . 

De la mu chi a infer i oară a drap ri i, la o di s tanţă de 
4~J0 mm î n sus era o altă crăpăturc;-1 orizo ntalJl orientată 
spr spat , lungă de cca 45 mm ş i Ia tă d 10- 15 mm. 
! 11 jurul cră pă turii se ved au urm e nrni vc hi d r epa
raţ ii, iar pc la m ijl oc o on oli dar c cu 2 şuruburi 0 6 
cu cap hexagonal ş i şa ibă de tablă. 

- Partea inte?'ioară a mantalei. P e partea dreaptă 
superioară era o crăpă tură orizon.tală lungă d 100 mm şi 
lată de 25- 30 111111 . Din zona umărului li ps a o supra
faţă mar . Din part a sup 'rioară a muchi i pornea o cră
pătură verti cală în jos p o di stan1i[I de 350 mm avînd o 
lăţim de 7- 8 mm. Partea superioară era consolidată 
cu o buca tă de tablă zinca tă fixată cu un ş urub 0 6 mm 
cu cap h exagonal şi şa ibă de tablă . La capătul inferior 
al crăpăturii verticale exista o crăpătură orizontală care 
se îndr pta spr bust. Ea es t d fapt continuar a un i 
crăpă turi de p spate. Ac astă crăpătură, înc pînd de la 
muchie spr interior, pe o distanţă de 420 mm, ra aco
perită cu o ban.d ă d tablă zinca tă ositorită şi chituită , 
prin.să în apropiere de muchie cu 4 şuruburi 0 6 mm cu 
cap hexagonal cu şa ibă d tablă . Crăpătura înainta pînă 
la întîlnirea m antal i cu bustul şi cu partea superioară 
a drap riei de pe brîu. 

Sub ac - astă crăpătur-1 , la o dis tanţă de 370 mm, por
n a o alta, or i zo ntal ă , din interior spr ex terior pe o 
distantă de cca 500 mm. Era consolidată cu 2 suruburi 
0 6 rnm cu cap hexagon al ş i şaibă d tablă . . 

Sub această crăpătură orizontală, la o distanţă d 
165 mm, sc afla o altă crăpătură tot orizontală care pc 
man.ta avea o lungime c1 190 mm şi se continua pe dra
p ria de pe partea inferioară a corpului pc o distanţă de 
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Fig. 9. Mania Apoll o 

Fig. 10. Pumn braţ drept .Apollo 

cca 750 mm; ca r a consolid ată în exterior cu b nzi de 
tablă zincată cositorite, chituite, flancate de 9 şuruburi 
cu cap hexago nal 0 6 mm ş i şaibă de tablă, iar la capăt 
de 2 şuruburi cu cap torbat 0 6 mm. La locul de întîlnire 
a mantal ei cu draperia de p corp ra o crăpătură în 
formă d „T", avînd p manta o lungim d 40 mm, iar 
p draperia de pe corp, 200 mm; la mijloc, o lăţime de 
10-25 mm. Era co nsolidată cu 2 şuruburi 0 6 mm cu 
cap torbat. In jos, după o distanţă de 215 mm, crăpătura 
se ramifica ori zontal pe draperia d pe corp spre faţă, pe 
o dista nţă de 180 mm, iar, spre spate, pe o di stanţă de 
430 mm. Pe a astă suprafaţă au fost văzut urm de 
chitui r . 

Crăpătura verticală s continua într-o fisură lungă 
de 490 mm, apoi schimba direcţia orizontal p draperia 
de pe corp pe o distanţ~1 de 400 mm, flancată de şuru
buri cu cap torbat 0 6 mm. Intre cele două crăpături 
mari erau mai mult fisuri pc toată suprafaţa . 

- Draperia de pe corp. Pe partea inf rioară dr aptă, 
la o di tanţă d 230 mm d soclu (car) în sus , porn a o 
crăpătură pc o lungime de 150 mm, flancată d 4 şu
ruburi 0 6 mm cu cap torbat. Pc partea stî ngă d la 
brîu în jos pornea o crăpătură verticală lungă de 350 mm. 
car s ramifica în mai mult cr~1pături, fi suri mici ori
zontale. Această crăpătur~i ra consolidată cu o bandă 
de tablă zincată cositorită, chituită şi 2 şurubur i 0 6 mm 

Fig. 11. Dîrna de lemn clin braţul drept 

Fig. 12. Brăţări ele fier pc braţul stîng 

cu cap hexagonal şi şaibâ de tablă. Sub aceasfi crapa
tură , la o distanţă de 140 mm de soclu, erau 2 şuruburi 
0 6 cu cap torbat şi mai multe fisuri mici. 

- Muchia in.ferioară a niantalei. Era crăpată aproape 
p toată s uprafaţa , marginil ' d plasat cu 10 pînă la 
30 mm. 

Partea stî n g~i a man tal i era consolidată cu un drug 
de fi r care iese din partea inferioară a corpului şi se 
termină într -o plat-bandă orizontal ă, car ra fixată cu 
2 şuruburi 0 11 mm d manta, iar în xtcrior erau pr inse 
cu şaibe ştanţat şi cu piuliţe . 

- Draperia din spate. In mijloc, o suprafaţă de 
350 X 500 mm a fost îndepărtată, apoi s-a refixat cu 3 
şuruburi 0 6 cu cap hexago nal şi şaibă de tablă şi s-a 
chituit. 

Marginea inferioară a s t i supraf - ţ se continua cu 
o crăpă tură orizontală lung':i d 260 mm spre dr apta, 
flancată d 4 şuruburi , dintr car 3 sî nt cu cap torbat 
de 0 6 mm şi unul cu cap hexagonal şi şaibă de tablă. 
Crăpătura se continua ş i spre stînga orizontal, pe o 
lungime de 260 mm, apoi se ori nta în sus şi se ramifica 
în mai multe direcţii. Această crăpătură era flancată d 
9 şuruburi 0 6 dintre care 5 sînt cu cap torbat ş i 4 cu 
cap h xagonal şi şaibă de tablă. Pe partea stîngă, mu
chia platformei carului se 1 'ga d draperie ş i era con
solidată cu 6 şuruburi 0 6 cu cap torbat. 

La nivelul umărului erau mai multe găuri (13) 0 
6 mm pînă la 6,5 mm, multe fisuri şi crăpături. Din 
această porţiune Jipseau m i mult suprafeţe a căror 

dimensiune nu se poate stabili în pr zcnt. 
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Fig. 13. l ta liu ramură de la ur 

Fig. 15. F isuri la ni vl' lul carului tmn ul de est 

Braţul propriu-z is av oc:1 pc partea sup rioară 2 gă uri 
cauzate de cui ' . 

Crăpă tura cotului p part a exterioară urmărea li 
nia de îrnbin ar p o di stanţă d 220 mm, apoi s - con ti
nua pe part a inf rioară, ex t rioară în direcţia braţu
lui urrnînd o lini n regulati-'1 p o di s tanţă d 180 mm . 

Ant braţul av 'a p partea sup ri oară o gauri pro
dusă d un cui. 

P umnul pr zenta o crăpătură la nivelul arti culaţi 'i 
a treia a degetului mijlociu care · continua p a rătă tor 
pînă la suprafaţa d întîlnir cu c0l marc. P lîng'i o 
crăpă tur · lată pc partea inf rioură a articulaţiei a doua 
(fig. 10), tot pc arătător, ex istau mai mult fisuri lon
gitudinale pe falang le 2 ş i 1. Partea laterală a pumnu
lui, suprafaţa de întîlnirc a rcngii cu d getul marc ş i 
ară tă tor, era în mai multe locuri crăpată, fisura tă ş i avea 
o lip ă de cca 700 1111112. 

In cursul ultim i reparaţii, prin orificiul umărului 
a fost introdusă o bîrnă d brad în interiorul statuii 
(fig. 11) care a fo t proptită de interiorul mantal ei ş i 
fixată de aceasta cu un cui de 100 mm. 

Braţul a fost tras p această grindă şi fixat cu 3 
cui e de 70- 80 mm bătut prin peretele statuii, avînd 
sub cap cî te o şaibă dr -ptunghiulară confecţionată din ta
blă zinca tf1. Golul produs prin potrivirea insuficientă a 
braţului a fost acoperit cu o bucată de tablă zincată, 
fixată în cîteva locuri cu cositor. 

- Braţul stîng. A fost consolidat din interior cu 
tr i plat-band dintre car mai exista una fixată de braţ 
cu 2 şuruburi 0 6 mm cu cap torbat. La nivelul umă
rului erau 6 găuri de 0 6 mm şi 7 mm, iar marginile, 
rupt şi fisurate. 
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F ig . 14 . L ' 11 (de1alin ) - t11rn11l ele est 

F ig . 16. Bust Thalia 

Braţul p parlca supe ri oară avea o cr~1p~ tură longi
tudin ală cu o lungime d 460 mm, care urm.ărca linia de 
îmbinare şi 3 gă uri produse de cuie. Partea inferi oară 
era fisurată aproape pe toată linia d îmbinare. Braţul 
s-a desprins d antebraţ aproximativ d lini a de îm
binare. Lini a d rnptură era n regulată şi în mai multe 
locuri fisurată . 

Antebraţul ş i pumnul nu pr zcntau de teriorări 
csential e, doar linia de îmbinare era într-o star idcntlcă 
cu cca a braţului, iar p partea sup ri oa ră avea o fisură 
l ongitudinală lungă de 140 mm pc linia de îmbinar . 
La ultim a reparaţi -a vrocedat ca ş i cu braţul dr pt. 

Antebraţul a fost fixat cu ajutorul unui 1 mn cioplit 
la forma aproximativ·i orificiului interior al braţului. in 
ext rior s-au aplicat 2 brăţări executat din plat-bandă 
de fier 25 X 2 mm, una pe braţ , alta pe anţebraţ, strînse 
cu cîte un şurub cu cap hexagonal 0 10 mm. Celei două 
brăţări au fos t prin e între ele cu 2 răngi de fi r (fig. 12). 

Ramura de lauri . in urm a unor reparaţii anterioare, 
frunzele au fost fixate p o altă bară d ifi r beton 0 
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Fig. 19. Fisură p c corpul statu ii 

F ig . 20. Urma unei lovituri 

10- 11 mm, de care , prin sudură el ctrică, s-a u fixat 24 
ramificaţ ii din fier 0 5 mm, 6 mm şi 7 mm ş i 3 clame 
cu cît 2 şuruburi 0 6 mm. De această bară au fost 
pri.ns , prin cositorire , fragm e ntele crengii - în total 8 
buc. Un le, în urma demon.tării, s-au desprins (fig. 13). 
La capătul din.spre mîna stîn.gă, frunzele au fos t conso
lidate cu armături ex cutate din fi er 0 6 mm şi 7 mm. 

Capătu l dinspre m în.a dreaptă ra fragmentat, rupt 
în două . De fragm nte erau fixat , prin cositorire, tu
buri x cutate probabil din tablă d zinc prin care 
trecea bara principală de susţi nere. La capăt au fost 
strînse cu o piuliţă 0 12 mm înşurubată pe capătul fi
letat al bării principal de susţin r e. Braţul drept a fost 
consolidat, în interior, cu ajutorul a 6 plat-bande de 
f i r fixate d mînă şi d corp cu şuruburi cu cap torbat 
0 6 mm. Crăpăturile au fost astupate prin cositorire. 
Cositorul, din cauza temperaturii insuficiente folosite la 
intervenţie, nu a făcut priză în mod uniform pe toată su-

F ig. 17 - 18. Inte rve n ţii uit ·rioa
re la s ta1 uia ele pe t nrnul ele vest 

Fig. 2 l. Întăritură metalică adăugată ulterior 

prafaţa. In prezent, dintr cele 6 plat-bande, mai sînt 3 
buc., celelalte probabil au fost îndepărtate în cursul ce
le i de a doua reparaţii. 

- Carul (spate). Muchia superioară era crăpată, iar 
marg inea exterioară avea 5 crăpă turi vertical e. P e 
ac astă porţiune laterală se afla o suprafaţă de 360 X 
140 mm, întregită cu tab1[1 zincată . 

Draperia din interiorul carului era în mai multe 
locuri fi surată ş i îndoită . Marginea d lîngă roata din 
s tînga era consolidată cu tablă zinca tă, cositorită, chituită 
ş i prinsă cu 4 şuruburi 0 6 111111 cu cap hexagonal şi 
şaibă de tablă . Balu ·trada din faţă era cră pată lîngă 
1 i pi tură la c le 2 capct de 1îi1gă curbură . Bara verti
cală din mijlo er a din tabl ă. Imbinăril c şi lipiturile erau 
d esfck ute (fig. 15). 

Platforma uperioară a carului era deformată, în 
partea stîn gă uşor pliată, iar suprafe ţele laterale ale ca
rului uşor deformate în un el părţi; nu prezentau d -
t riorări vizibile esenţiale. 

Starea roţilor este asemănătoare. 
- Leul clin dreapta. Zgarda prezenta o fi sură ver

ticală pe partea dr aptă sup rioară lungă de 70 mm . Tot 
pe partea dreaptă pe coam~i . p linia d - îmbinare, er a o 
fisură lungă de 100 mm. Piciorul dre pt din faţă avea o 
crăpătură orizontală lungă de 270 mm p - partea post -
ri oară , la o înălţime de 90 mm d postament. 

Aproximativ între torace şi bazin era o crăpătură 
transversală p spate care se în.tindea pe părţile late
rale p o lungime totală de 920 mm. Marginile crăpă
turii erau deplasate lateral cu 25-40 mm (fig. 14). Din 
această crăpătură porneau 2 fisuri pe şira spinării, ur
mîn.d linia de îmbinare. Una se orienta spr coadă, 
avînd o lungime de 100 mm iar cealaltă spre cap cu o 
lungime de 70 mm. Coada ra fixată cu 2 şuruburi cu 
cap s -mirotund ş i prin lipitură. P partea sup rioară li
pitura era fisurată pe distanţă de 50 mm. 

Piciorul drept din spate avea o crăpătură pe partea 
posterioară lungă de 45 mm lîngă postament, iar piciorul 
stîng din spate , o crăpătură orizontală la mijlocul pulpei 
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Fig. 22. Aspect ele corodare în zona ele contact fier-zinc 

Fig. 23. Postamentul ele lemn al carului de pe turnul ele est 

p linia d îmbinar , lungft dC' 370 mm. Pc partea postc
rioar\ la o înălţim d 95 mm d postament, mai ra o 
crăpătură o ri zon tal ă cu o luncrii11e d c a 300 mm d -
plasată cu 3- 5 mm. 

Plat-banda care susţine o i ştea carului s-a desfăcut 
de pe piciorul stîng din faţă aproape în întregim . 

Oiştea din dreapta nu prezenta d t.eriorări. 
- Leoaica. P picioru l drept din faţă, part a pos

terioară, era o crăpătură orizontală lungă de cca 300 mm 
la o înă lţim de 90- 120 mm d postament. 

In zona dintr t.ora ' şi b·~zin, p părţile laterale 
exista cîte o fisură de 120-130 mm pc lin.ia de îmbinare. 
Coada era fixată cu 2 şuruburi cu cap semirotund, lipi
tura compl t d sfăcută, iar laba piciorului stîng din spate, 
complet deslipită şi d pla ată lateral u 25-30 mm. 

P part a slîngă a gîlului ra o fi ·ură verticală 
lung1 d 225 mm. 

Plat-banda d susţiner a o iştei lips a. 
Capacul bumbului oiştii din stînga, desprins, ulte

rior a fost fixat cu un cui. Lipitura longitudfoală de pe 
partea sup rioară era fisuratu p o lungim de 1.200 mm. 
La locul d întîlnire cu carul, tabla crăpată de jur-îm
prejur. 

- Leul clin stînga. Zgarda avea o fisură orizontală 
lungă de 170 mm pe partea dreaptă superioară. Plat
banda de susţinere a oiştii lipsea, se yedeau doar urmele 
de lipitură pc omoplatul drept al leului. 

Pe spat , între torace şi bazin, era o crăpătură trans
versală car s continua pe părţile laterale, avînd o 
lungime totală de 580 mm. Pc şira spinării era o fisură 
lungă de 380 mm pe linia de îmbinare. 

Pe piciorul drept din spate lipitura de îmbinare de 
pe pulpă era complet d sfăcută şi marginile, îndepărtate 
cu 3-5 mm. 

Laba piciorului stîng din spate era complet desprinsă 
de postament. Pe partea posterioară, o crăpătură vcrti-

72 

cală, lungă d 95 mm, avea, la nivelul postam ntului, o lă
ţime d ' 16 111111, iar în sus s îngusta şi se rarnifi a în 
mai multe fisuri. 

Coada a fost fixată cu 2 şuruburi u cap scmiro
tund ş i lipită. Pc part.cn ex terioară porn a o fisură ori
zontală lungă de 65 mm din lipitura d îmbin.ar . O 
bu ată lungă d 330 111111 s-a rupt din cap1tul cozii. 
Ac astă bucală s-a d 1sfăcut în dou~t p linia lipiturii şi 
în momentu l de faţă se află p postament. Armătura 
interioară a cozii, ex 'cutam dinlr-o bandă de fier, ra 
puternic corodată. 

Belciugul de pe zgardă lipsea. 
- Postanientul; puternic deniv lat, lipituri] fi-

surat în mai mult locuri, tabla găurită în nni multe 
locuri. 

Dimensiuni: 
Postmnentul ar lungi1110a de 3.120 mm, Hţimca 

de 2.200 mm şi înălţimea, 180 mm. Proeminenţele drept
unghiular si tuate la mijlocul laturilor au o lungime 
de 345 111111 şi o lăţime d ' 130 mm. Parl a po t rioară a 
carului d cpăş ştc margin a postam ntului cu 820 mm. 

- Carul ar o lungime d l.9RO mm. Lăţimea ca
rului propriu-z i este de 1 580 mm , iar împreună Cll ro
ţile d 2 100 mm. Arc o înălţim de 1 400 mm, iar în 
faţă, împr unft cu balustrada, de 1.700 111111. 

- Figura principală, a cărei înălţirn este de 
2 630 mm, socotită de la niv lul carului, pe lăţimea ma
xima, Hl zona inf rioară a manta le i, d 1.820 mm iar 
a bustu lui d 920 mm; grosirn -a lat.craFt maximă din 
faţft pîn~t în spa te st· de J .400 mm iar c a minim1 de 
750 mm. 

Mîini le sînt ridicat' d nsupra capului cu cca 200-
300 mm; de chid crca bra~ ' lor slc el e aproximat.iv 
1.200 mm şi lungim a totală a cr -ngii, d 2.350 mm. 

Fig. 2~. Structura metalică interioară la car realizată în Jaboralor 

- Leii au o lungim totală d 2.960 mm, lăţimea 
maxi mă st - d 710 111111 iar cca mini mă d 430 mm; 
în~ilţim a maximă este de 1300 mm iar c<'a minimii de 
1.150 111111. 

- Leoaicei arc o lungim de 2.510 mm, o lăţim d 
590 mm şi minimii d 400 mm; înălţim a maximft este 
d 1.400 mm iar c a minimă de 1.150 mm. 

Greutatea t.otal[t, 1.271 kg. 
M alerictlul ele bază din are a fost ex cutat grupul 

l:itatuar est zinc în proporţie de 99,720/o, rest.ul fiind 
impurităţ i d fier (0,150/o) şi upru (0,130/o). Compoziţia 
aliajului a fo t stabilită prin sp ctrometrie d raze X 
şi sp ctromctric el absorbţie atomică d către Institu
t.ul d himi Cluj-Napoca. Buletinul d analiză a fost 
înr gistnt la Teatrul Naţional Cluj-Napoca, sub nr. 
30/2.04.1980. Figurile au fost xccutat din mai mullc 
bucăţi, prin turnare. Bucăţile avînd o suprafaţă apro
ximativ de 400 X 800 mm, cu o grosime de perct de 
3-6 mm au fost a amblat prin cositorire. 

Grupul statuar a suf rit mai multe interventii ante
rioare avînd ca scop consolidar a lui. A vînd î1{ vedcr 
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nat.u ra d ifr ri ti:i a 111 a t.c ri a lului fo los it. pute m di s linge a
prox imati v 3 int. rve nţii d0 acest ge n. u ocazia pri111ci 
reparaţ ii s-a u fo los it ·~ rmături in tt>rne local e cu ş uru
bu ri 0 6 111m cu cap Lorbui ş i benzi de Labl i:t zin cată fi 
xa te , in ·x tc ri or, d asupra Tă pci LuriJ o r prin cos it rire . 
u prafcţcl rc p::trate au fos t niV(' iate prin chiluire. Pro

babil, u ·1ccast i:1 ocazie, grupul stat.u ar a fost ş i vopsit. 
La a doua inle rve nţi , armă turi l e inl rne a u fos t 

fi xate cu ş uruburi de 0 6 111111 cu cap h exagonal. Sub 
capul şuruburi lor, vizibile în exterior , au fost apl ica lc 
şaibe dreptungh iulare co nfecţion ate din tablă zin c ată . 

Probabil, la ult.ima inlervcnţi c , s-a u introdus bîr
nclc de brad în int riorul s tatuii. Bîrnelc au f st fi xa t 
·u cui e d co rpul s tatu ii . Tot cu ac astă o az i . -a u on

fc ţi ona t bră ţă r il e de p rnîna s t.îngă . Acest a nu au 
n ici un fel d s lra t protec tor. Bîrnele folosite au cau
zal dc teriorăril grave care se observă la niv lul um erilor 
şi la 111anta. 

Grupu l de pc turnul de v st prezintă, de asemenea, 
ur mcl - vizibile al un or inlcrvc nţii antcrioar chi ar da ă 
poziţi a fi g urii centrale este verti cal\ b n fi ciind d o 
co n cepţie ş i montare cor c tă (fig. 16). 

Reparaţiile ori in tcrve nţii le întreprinse asupra aces
tui m onum ent par a fi conlemporane cu cele executate 
la grupu l de est, stilul de execuţ i e şi materi al le folo
site fiind .ident ice. Aici nu a mai fos t nevo ie de o in
t rvcnţi c brutală ca m ontar ea de bîrne ş i brc':1ţări me
talice la braţe (ultima in terv nţi. ' din pun ct d vcd re 
cro nologic la turnul de est) c i doar de r igidizarea îndeo
sebi a părţilor uşor detaşabile sau fi surate ale statuii 
umane, cu benzi metalice interioare prinse în şuruburi 
şi lipituri superficiale. 

Cele mai af etate au fost bra ţele , partea din faţă a 
bustulu i (fig. 17), partea dorsală a bustului şi mantia 
(fig. 18). De mai mică am ploar sînt rcparaţiil ef ctu
ate asupra carului şi leilor. 

Starea de conservare a celor două grupuri statu
ar a fos t supusă unei analize amănunţite efectuate de 
restauratorii în m tal din Laboratorul zonal de restau
rare ş i cons rvare al Muzeului de ist.ori e din Cluj-Na
poca (A. Janitsck, O. Bianu, A. P etrescu), fizicianul Al. 
lmecs şi chimistul D. Boroş din acelaşi laborator, ală turi 
de plas ticieni conservatori, arhitecţi şi specialişti din 
alte domenii. Observatiil e vizu ale urmate de anal ize de 
laborator au fost sup~se el zbaterii unui larg număr de 
speci alişti din domeniile amintite . Accast-1 comisie a 
hotărît intervenţi a generală ş i rad i cal ă, de urgenţă , 

F i g. 25. As p<'ci d in 1i mpu l r ca
~a1nhl tui i 

Fi g . 26. Strnc l ur ii m ctali dL i n
t erica riL la f i g 1.11·a p r i ncipaliL 

Fi g . 27 . S tructura m cta li cfL int c ri oar{L la ma n1i a lui .Ap ll 

pentru salvarea monumentelor, intcr v nţi c ·or cţ i o n·tl 8 
prin dem ontarea to lală ş i Lransporta rca lor la L·1bora
torul de r estaurare. 

Demontarea a început cu î nl ă turarea c leme ntelor 
ad~1ugatc în timp care nu av •a nici o lcg~1tură organi c~1 
cu monum entele (bîrne, bri'.1ţ~ll'i ş i î nlă rituri de fi er, ca
bluri e tc.), apoi au fos t desfăcute şi î nl ă tura te ranfo r
să ri l e in terioare aparţinînd primdor dou8 int. rvc nţii 
(ban daj e me talic , bare do susţ in ere, benzi el e legă lură , 
toate prin c cu şuruburi de pere ţii s tatuil or) . 

Într-o ultimă fază au fost clcmontutc s is t.cmcle in 
teri oare ori ginale de fixare „ i p ri nder · el e turnuri le Tea
trului a operelor sc ulpturale. Co ncomilenl, pentru a evita 

c vcntU'3 l~1 prăbuşire prin dcsfa cer a l ip itur il or ini ţh l , 
a num ite cl -me nl a na tomice au fost cl esprin:c din în
treg şi coborîlc la sol. 

Condiţiile de laborator au prilejuit observaţ ii privind 
m odu l de xccuţi c a statu ilor, m ontar e , tru tura ş i să n ă 
tat a metalului , compoziţia aliajului de turnare , a ali a
jului de lipire , protecţia xterioară te. Statuile au fosl 
r eali zate prin turnarea părţilor compon ente în. s uprafcţ, 
m i.ci ş i asa mblarea lor h :faţa locului, prin l ipire . 

În urma analizei efectua t de Institutul el chimie din 
Cluj-Napoca, prin spectrometric de raze X ş i spectrome
tric de absorbţ ie atomică , aliajul el ' turnare s compun 
din: 

Zn - 99,720/o; Cu - 0,130/o; F e - 0,150/o . 
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Fig. 28. Braţele cu s tructuri de su sţi nere Fi g. 29. Elementul ele legătură montat Fig. 30. Aspect di 11 timpul iurnării mulajelor 

Analiza efectuată în Laboratorul de restaurare din 
Cluj-Napoca cu spectrograful PGS-2-LMA 10 a dat un 
r ezulta t apropiat, respectiv: 

Zn. - 98,10/o; Fe - 0,80/o ; Pb - 0,70/o; alte elemen
te - 0,40/0. 

Ambele analize reflectă prez ·nţa predomin.an tă a 
Zn. ca element definitoriu al aliajului. de turnare. 

Intrucît lipiturile iniţiale , acolo unde tensi unile in
terioare şi exterioare au lipsit sau au fost de mică am
plitudine, s-au păstrat p rfcc t, în vederea r e · Laurării a 
fost nec sară analiza aliajului de lipire pentru a obţine 
o compoziţie de elemente a noului aliaj cît mai apropiată 
de cel v chi. Analiza s-a făcut cu spectrograful PGS-2-
LMA-10 în laboratorul Muzeului de istorie din Cluj şi 
s-a stabilit proc ntul de : 

620/o Sn; 37% Pb; 10/o (Zn, Sb). 
S-a . impus, de asemenea, analiza compoziţiei mate

rialului de lipire avut la dispoziţie în v derea restau-
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Fig. 31-32. Figurile principale 
resta urate 

raru, m aterial care la primel teste nu a dat rezultate, 
avînd fluiditate redusă. Analiza a fost ef ctuată în labo
ratoarele Facultăţii d fizică din Cluj-Napoca prin me
toda fluorescentei de raze X. 

!n prima p'arte a măsurătorilor s-a făcut o baleare a 
întregului domeniu spectral pentru a controla existenţa 
ş i a altor elemente. Aliajul de lipire care se foloseşte 
de obicei este constituit numai din două faze: Pb si Sn. 
In. urma analiz i s-a confirmat acest lucru deoar~ce în 
spectrogramă nu apar şi alte elemente în afară de Pb, 
elementul Sn neintrînd în posibilităţile instalaţiei. S-a 
urmărit dacă nu apare curba Zn sau Sb care se intro
duce în conc ntraţii mici în unele aliaje, dar ac st ele
mente lipsesc cu desăvîrş ire din aliajul nostru. Deci alia
jul avut la dispoziţie pentru reasamblare este binar 
Pb-Sn. 

Analiza plumbului s-a făcut faţă d un e talon care 
conţine 600/o Pb şi 400/o Sn. Valoarea concentraţiei de 
plumb obţinută în urma analizei este de 75,2±0,750/0, 
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Fig. 33. Platforma de transport cu Apollo în faţa Teatrului Naţional 

rczultîncl concentraţia de Sn d 24,8+250/ 0 • Ca urmare a 
acestui fapt a fost necesară elaborarea în laborator a 
unu i aliaj de lipire apropiat calitativ de cel folosit la 
montarea initial ă. 

Straturil~ d protecţie aplica te la suprafaţa mate
rialului au fost determinate Ja ster eomicroscop. 

Astfel, imediat după montar , statuil au fost aco
perite cu un strat de miniwn de plumb, peste care s-a 
aplicat un strat de bronz argintiu. După una din repara
ţiil ulterioare s te ap}icat un n ou strat de minium de 
plumb peste care s-a vopsit cu ulei gri. 

La ramura de lauri înălţată într braţe se deosebesc 
trei straturi cu rol de protccţi „ i decor a tiv. Primul strat 
este acelaşi minium de plumb prezent pe statui, urmat 
de un strat de bronz auriu. Mai tîrziu s-a aplicat o vop
sea de ulei gri. 

Deci, iniţial, statuile rau argintii, cu ramuri de laur 
aurii. Vopseaua de ulei gri care a galizat cromatic an
samblurile sculpturale a ascuns şi multe fisuri sau cra
ter e la suprafaţă sau în profunzimea metalului, toate 
puse în videnţă după curăţirea totală de vopsea a lc
mentelor componente. 

Operaţi a d curăţire s-a desfăşurat mecanic şi chi
mic pînă, la înlăturar a totală a straturilor de vopsea. 

Proces le de d -•t -riorarc ş i clegradar la care a u fost 
supuse cele două grupuri s tatuare s datorează un or 
acţiuni fi zice indirc Le, ge n 'rate de tensiuni inl ri oar , 
datora te gre: lilor de conccp~ic ş i montaj , a mplificate de 
trcpida ~iile provocat' în ultimii a ni d ci r culat ia rutieră. 
Ac ~iuni dirc le cu lovituri (fi g. 20) , cui e bă lul~ în op ră , 
mo ntări d şuruburi (fig . 21), sprijiniri cu bîrn • de lemn 
(fi g. 9), a ncorări cu fi r , be ton sau cabluri se dctascaz·1 
ca număr şi gravita te. ' 

O altă categoric de factori distructivi sînt de natură 
chimicu. Aceşti fa tori au dus la degradarea în masă a 
metalului, la slăbirea rezistenţei sale, cu alte cuvinte la 
o îmbătrînire acce.ntuată şi rapidă a aliajelor . 

S-au observat aspecte de porozitate g nerate de po
luarea atmosferică sau distrugerea materialului statuii 
în punctele de contact cu armăturile de fier interioare, 
la rîndul lor, grav corodate (fig. 22). Ac ste procese chi
mic desfăşurate la suprafaţă şi în interior au slăbit 
mult rezistenţa materialului din care sînt realizate cele 
d ouă grupuri statuare. 

Fig. 34. Dispozi tivul de su sţin ere 

şi suspendare 

Fig . 35. Aspect rli n timpul ridi
citrii statuilor pc Teatrul Naţio
nal 

Un alt factor care a grăbit, mai ales în ultimul timp, 
deteriorar a grupului de pe turnul de est, a fost accesul 
liber al păsărilor în interiorul statuii prin spaţiile lib re 
din zona humerală, create în urma deslipirii şi dislocării 
braţelor. A fost creat, astfel, în interior un d pozit de 
resturi organice şi anorganice în greutate de cca 90 kg 
şi un volum de pes te 1 m3. 

Apele pluviale şi descompunerea lentă a resturilor 
organice aduse şi produse de păsări au provocat degra
darea s uportului d 1 mn al arului, pc car - se montas 
o parte a eşafodajului de prindere şi susţinere a statuii 
divinităţii (fig. 23). 

In procesul de restaurare, prima operaţie a constat 
în îndepărtarea straturilor succ sive de vopsea de pe 
suprafaţa exterioară a statuilor şi a stratului de oxid 
din interiorul lor, mai ales pe traseul liniilor de îmbin are. 

Imediat după aceea s-a trecut la reasamblarea pe 
modul mari a sculpturilor, videnţiindu-sc astfel păr
ţi l e lips~t sau cele grav deteriorate sau u zat . Elem ntele 
a căror uzură fi zică sau chimică puteau pune în. pericol 
chiDbrul statuilor au fosL eliminate şi înlocuit - cu altele, 

turnat în labora tor. 
La r easamblare , probleme deosebit au ridi ca t figu 

rile principale (divinităţile şi Thalia) datorită dimensiunii 
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şi masei lor. A tecbuit a poi si:'1 ţină cont de f nom nele 
de îmbătrînire şi n codificar în timp a s tructur ii cris
talin - a metalului, din care au fost creat statuile. Au 
fost luate în considerar , de a. cmc>nea, forţa eolian!'t 
maximă şi cantitatea de zăpadă căzută la Cluj-Napoca, 
în ultimii 10 ani. 

Toţi aceşti factori au concurat la proiectarea unui 
sist m interior d susţiner , distribuire şi preluare a 
tensiunilor dintre elementele omponente şi a greutăţii 
lor. 1n ac t scop s-a elaborat o sch mă metali că pentru 
susţinerea părţii frontale a carului (fig. 24) la care în 
prealabil a fost înlocuit integral postamentul de lemn. 
Schela interioară a statuiloe divinită ţilo r a fost confec
ţionată din repere glisante ad ă ugate pc măsura într -
girii lor (fig. 25, 26). Deosebit dC' dificilă a fost „corec
tarea" greşelilor de concepţie în r ealiza rea mantici lui 
Apollo (mantia prin masa şi excentri citatea sa a modificat 
centrul de chilibru, ameninţînd prin cele circa 90 de kg 
în plus verticalita tea statuii). Printr-un s istem de bare 
ş i pîrghii (fig. 27), excedentul d g rC'utatc urmeazi'.1 a fi 
preluat de postamentul pe are e prijină întregul an
samblu sculptural. Un sistetT1 as măn[ttor a fost nece ·ar 
şi pentru fixarea şi susţiner a braţelor (fig. 28, 29). 

Toat fisuril depistate vizual sau prin r adiografii 
ca ş i liniile iniţiale de îrnbinar au fost acoperite cu un 
a li a j de l ipire prepa rat în laborator. Lipiturile au însu
mat o lungime de 1 056 m. Intrcaga structură metalică 
inl rioară a fos t i zol ată în punct l d contact cu metalul 
statuilor prin rn anşoan d cauciuc pînzat, spre a vita 
incompatibilitatea chimic~ şi el ctri ă dintr fier ş i zinc. 

Pentru o eventuală returnar a grupurilor statuare 
într-un alt material mai r zis.tent decît zincul, după r e
constituirea tuturor elementelor , au fost executate mu
laje de ghip: . 

Ultima fază a procesului de r estaurare a fost peli
cularizar a într gului ansamblu cu un grund pe bază de 
săruri aldehidice pest care s-a aplicat un strat de bronz 
a rgin tiu elaborat tot pc bază de răşini alchidi ce (fig. 31 , 
32). 

The Nalio na l T heatre in Cluj -Napoca îs a bu il cl in g i n a seccesio ni s t 
style, w hi ch was b uilt betwee n 1904 - 1905 . T h two front towers were 
decorated each by a statuary group repr se nting Apollo (t he eas t tower) 
and Thalia ( t he west t:owe r) i n pa rade cha riot s, dra w n by t hree li o ns . 
B uildingancl se lting mi s ta kes, th acli on of t he c li ma tic factors, pollu tio n, 
vibrations or huma n una ut hori zed inte rventions have led to a serious state 
of degradatio n as fa r as t he s ta tues a re co ncerned. \•\'ith a v icw to i mprov
ing thei r s tate of preserving o ne was bound to s ta rt a n in tegra l resta uring 
of t he sculp t ura l e nsc mble . 

The work, excc uted i n the zo na l La bora tory of rcs ta uring a nd preserv-

Toate el ment 1 componente ale fi cărui ansamblu 
în parte (statuile cu carele, lei, roţile carelor , alte acce
sorii) au fost r eco nstituite integral în laborator. Acest 
lucru a ridica t probl me deosebite pentru tra nsportul 
lor pînă la teatru (circa 1 km), ridicarea ş i montarea lor 
pc turnur ile tea trului . 

Pentru transport s-a realizat în laborator o platformă 
mobilă cu pos ibilită ţi de lractar (fig. 33), iar pentru 
ridicar s-a construit un sistem de susţin re şi suspen
dare astfel conceput încît să nu afect zc prin nimic inte
gritatea statuilor şi, în acelaşi timp, si'i men~ină verti
calita·tea lor (fig. 34). 

Pentru ridicarea pe turnurile Teatrului Naţional s-a 
utili zat o macara d tip DEMAG MC 360• (fig. 35). 

Montarea s-a desfăşura t în data de 26 iunie 1987, 
iar ultimele fini sări s-au încheiat în ziua de 17 iulie 1987 
(fig. 36). 

Fig. 36. Tea t-rul Naţional din Cluj - Tapoca cl upă montarea grupurilor 
s t·atua re res taura t<', ec hi pa de montare 

in g în Cluj-Napoca too k place bctwec n 1986- 1987; t he reasse mbling of 
t he sc ulpturcs was perfor mcd on big modul es ; t he le teriorated e le me nts, 
as well as the worn-out o nes werc eli minated and replacecl by others, moulcl
ed i n t he laboratory. 

Th las l s tage of thc res ta uri ng process was the coveri ng of the whole 
ense ml le wit h a basic g rouncling o n t he basis of a lc hicl ic sal ts, over which 
a silvery uronze layer was applicd, a layer which was a lso based on alc hidic 
resin . 

F or reac hing the towcrs of t he National Theatre, the tea m used a 
crane DEMAG .MC 360. 
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