
Restaurare pictură
Pictură în ulei pe lemn Claude 
Aubertin (?): Încheierea unui tratat 
de pace - Scenă alegorică

Datare: 1610(?)
Restauratori: Badacsonyi Nóra şi Ipach 
Fruzsina (a contribuit la fazele de analiză, 
de substituirea vopselei decojite şi de 
restaurare estetică). Conducător proiect: 
Menráth Péter. Consultant: Forrai Kornélia

Descriere:
Material/technică: ulei pe scândură/tablă 
din lemn
Dimensiuni: Tabla din lemn: 
169,8 x 221,2 cm
Rama decorativă : 173,5 x 226,6 cm
Reprezentarea complexă din punct de 
vedere iconografic redă, probabil, o 
scenă de încheiere a unui tratat de pace. 
În centrul compoziţiei apare, probabil, 
alegoria Păcii ori cea a Bunei Guvernări. 
Traducerea în limba maghiară a inscripţiei 
înfăşurate în jurul sceptrului: „Războiul nu 
aduce mântuire”. 

Restaurare:
Suportul din lemn al picturii se află într-o 
stare de conservare relativ bună, însă 
cea de-a treia scândură a suportului, 
în ordine de sus, s-a fracturat complet, 
iar în partea de jos a sa, din dreapta, 
prezintă încă o fractură în formare. 
Lucrarea a fost repictată în mare parte, 
înainte de restaurarea curentă asupra 
sa s-a mai intervenit de cel puţin două 
ori. Am constatat, inclusiv cu ochiul 
liber, că anterior părţile au  reprezentat 
exfolieri, vopseaua a fost pictată direct 
pe lemn, fără ca în prealabil să se fi 
efectuat procedeul de grunduire. În baza 
analizelor ştiinţifice, pe paleta de culori 
a artistului plastic s-au aflat, probabil, 
următoarele vopsele şi pigmenţi: albul 
de plumb (cel mai răspândit pigment 
alb până în secolul al XIX-lea); oxidul 
roşu de fier artificial (cunoscut încă din 
secolul al XVII-lea; din secolul al XVIII-lea 
se elaborează industrial); cinabrul (ori 
vermilionul elaborat în mediu umed, cu 
răspândire generală încă din secolul al 
XIV-lea); auripigmentul, o sulfură de arsen 
comună (mai frecvent în Est, în secolul 
al XIX-lea dispare aproape complet); 
smaltul (cel mai popular în secolul al 
XVII-lea, în secolul al XIX-lea dispare 
aproape complet); albastrul ultramarin 
natural (până prin 1830-1840 când a fost 
înlocuit cu cel obţinut în mod artificial), 
(în baza analizelor de luminescenţă cu 
radiaţii ultraviolete, verdele trebuie să fi 
fost, probabil, un verde cu conţinut de 
cupru). Astfel, datarea picturii la 1610, nu 
a fost exclusă la analiza pigmenţilor. Pe 
parcursul restaurării nu am îndepărtat 
toate straturile repictate anterior, 
deoarece în mai multe locuri lipsiseră 
deja cele originale. După o analiză 
completă, am încleiat din nou panoul 
din lemn, format din scânduri, şi l-am 
consolidat în partea sa posterioară. În 
urma restaurării estetice, pictura a fost 
reaşezată în rama consolidată şi ea cu 
plăcuţe din cupru de forma literei „L” 
respectiv cu plăcuţe din policarbonat 
celular, cu grosimea de 4 mm. 

     Badacsonyi Nóra  
     Restaurator pictură, 
     Muzeul Déri, Debreţin

Analiza microscopică a pigmentului 
galben (auripigmentului)

Analiza microscopică a pigmentului 
galben (auripigmentului) Stare de conservare înainte de restaurare

Stare de conservare înainte 
de restaurare - detaliu

Detaliu după restaurare

Pictura după restaurare



CURRICULUM VITAE 

 

Nume şi prenume: Badacsonyi Nóra 

Funcţia: Restaurator pictură, Muzeul Déri din Debreţin 

Domeniul cercetat: restaurare pictură 

Studii: 

2015: Diplomă în Restaurare (specializare restaurare pictură) 

Lucrare de diplomă: Analiza picturilor murale din altarul bisericii reformate din Ócsa, 

coordonator: Vihart Anna 

2008-2013: Facultatea Maghiară de Artă, specializarea restaurare pictură 

2007: Grafician OKJ (52181102) 

2002-2007: Gimnaziul şi Liceul de Artă din Tópart, specializare grafică 

Experienţă profesională: 

2016- prezent  Restaurator pictură, Muzeul Déri din Debrețin 

2016:  

- Reconstrucţia ornamentelor pictate din sala festivă din Palatul Episcopal din Vác, sub 

coordonarea lui Gedeon Péter, restaurator pictură; 

- Restaurarea picturii din cupola superioară a bisericii Szent Anna din Esztergom, sub 

coordonarea lui Gedeon Péter; 

- Cercetarea şi restaurarea parţială a picturii murale din Biserica Szent Anna din Tinnye, sub 

coordonarea lui Gedeon Péter. 

2015: 

- Restaurarea grupului statuar Bethlehem din Biserica Franciscană Belváros, Budapesta, sub 

coordonarea lui Gedeon Péter; 

- Conservarea, completarea picturilor murale şi ale ornamentelor aurite din Biserica Szent 

József, Dorog, sub coordonarea lui Gedeon Péter; 

- Restaurarea picturilor murale şi ornamentelor din Biserica Romano-Catolică din Süttő, sub 

coordonarea lui Gedeon Péter. 

2014: 

- Restaurarea ramei picturii Portretul lui József Nádor (Muzeul Naţional Maghiar) – autor 

Barabás Miklós (completare, aurire, părţi noi sculptate) sub îndrumarea lui Erdei Gábor, 

restaurator pictură ; 

- Restaurarea Altarului Bisericii Romano-Catolice din Gamás, sub îndrumarea restauratorilor 

de pictură Hernádi György şi Erdei Gábor. 

2013: 

- Antonio Vivarini: Trónoló Mária gyermekével (Muzeul de Artă) icoană pe lemn, 

consolidarea fracturilor de pe tabla de lemn subţiată, realizarea unei noi rame de fixare, 

lângă meşterul tâmplar Nagy Béla. 

2012-2013: Restaurarea lucrării Încheierea unui tratat de pace – scenă alegorică, autor Claude 

Aubertin (proprietate privată) pictură pe lemn, sub coordonarea restauratorilor de pictură 

Menráth Péter şi Forrai Kornélia de la Universitatea Maghiară de Artă. 

2011-2012: Restaurarea picturii pe pânză: Portretul Baronesei Bajzáth Valéria, autor Györgyi 

(Giergl) Alajos (Muzeul Szent István Király, Székesfehérvár), sub coordonarea  lui Kovács 

Kálmánné Görbe Katalin la Universitatea Maghiară de Artă. 

 

 


