
Restaurare ceramică
Restaurarea unui vas/castron ceramic din 
perioada ocupaţiei otomane

Locul săpăturii: Eger (Agria)-Törökfürdő, str. 
Dózsa György nr. 2

Denumirea piesei: 
Vas ceramic de dimensiuni relativ mari, glazurat 
în interior, având ca motiv ornamental valul, din 
perioada ocupaţiei otomane. Ne aflăm în faţa unei 
piese produse, probabil, de un atelier maghiar aflat 
sub influenţă otomană. 

Starea de conservare, dimensiuni şi 
alte caracteristici: bună; material: lut roşu 
ars; diametrul: 28,5 cm, înălţimea: 9,5 cm; cele 10 
fragmente constituie jumătate din vasul original; 
glazurat în interior; motivele ornamentale sunt valul 
şi linia de culoare verde şi brun roşcat pe fond verde-
gălbui, distribuite concentric; pe două benzi/fâşii, tot 
concentrice, regăsim, de asemenea, motivul valului 
incizat în material încă înainte de ardere

Restaurare:
Deoarece piesa a fost lipită anterior cu polivinil 
butiral, pentru început am înmuiat lipiturile cu alcool 
denaturat. Procedura a fost urmată de despriderea 
fragmentelor şi de curăţarea mecanică a suprafeţelor 
de contact. Pelicula  subţire de depuneri de hidroxid 
de calciu de pe suprafeţe, insolubile în apă, a fost 
îndepărtată cu peria după înmuierea în prealabil, 
scurt timp, într-o soluţie de hexametafosfat cu 
concentraţia de 10 %. Nu a fost necesară vreo 
intervenţie de consolidare a părţilor, în vederea 
asigurării unei stări bune de conservare a piesei. 
După uscare, fragmentele ceramice au fost lipite cu 
Araldit, un adeziv epoxidic cu două componente. Cu 
ajutorul unor tipare am reproiectat diametrul marginii 
superioare (28,5 cm) şi al fundului (11 cm) vasului. În 
urma lipirii fragmentelor mai mici, am confecţionat 
un cerc din sârmă de cupru, având diametrul 
corespunzător gurii vasului şi pe care l-am fixat pe 
pereţii acestuia cu plastilină. Numai aşa am reuşit să 
asigur lipirea cu precizie, dată fiind suprafaţa mică de 
contact ale celor două fragmente reunite. Am păstrat 
legătura (cercul din sârmă) în această poziţie până la 
asigurarea stabilităţii castronului, din urma colorării 
cu vopsea roşie pe bază de argilă, a părţii reconstituite 
din ghips. În continuare, am modelat fundul vasului, 
al cărui profil a fost posibil de reconstituit pornind de 
la un tipar sub formă de cerc cu diametrul de 4 cm. 
Din cauza formei vasului, la reconstituirea pereţilor 
lipsă ne-am văzut nevoiţi să îndepărtăm negativul din 
plastilină de pe partea interioară, prevăzută cu incizii. 
După realizarea pereţilor şi a marginii superioare, 
ne-am concentrat atenţia asupra părţii exterioare a 
profilului, pe care l-am potrivit la grosime cu bisturiul, 
raşpila şi hârtie abrazivă pentru şlefuit, de diferite 
granulaţii. Pentru reconstituirea ornamentelor 
incizate, în speţă a motivelor sub formă de valuri, am 
fost nevoiţi să căutăm o unealtă corespunzătoare. 
Alegerea a căzut pe un cuţit utilizat la linogravuri. 
În urma efectuării  şi cizelării inciziilor, am trecut la 
următoarea fază, cea a vopsirii/pictării, pentru care am 
utilizat vopsea tempera şi plextol (dispersie apoasă). 
În jurul primului motiv sub formă de val există un 
strat glazurat mai închis la culoare, a cărui suprafaţă 
a fost formată prin împrăştierea de nisip fin pe stratul 
proaspăt de tempera de culoare brună şi îndepărtarea 
surplusului prin suflare. Graţie plextolului, grăunţii 
de nisip aderaţi pe peretele interior i-au imprimat 
acestuia un aspect granulat. Efectul de strat glazurat 
lucios a fost atins cu aplicarea după vopsire/pictare a 
încă unui strat de plextol.       

      Benke Zsolt      
      Restaurator ceramică – sticlă 
      Muzeul Déri, Debreţin

Estimarea diametrului vasului

Fundul vasului completat (96%), 
vedere de jos

Marginea vasului de 2,5 cm, vedere laterală

 După completare și vopsire, 
vedere de sus

Interiorul vasului cu ornament pictat și gravat



 

CURRICULUM VITAE 

 
 

Numele: 

Funcția: 

 

Domeniu cercetat: 

Benke Zsolt 

Restaurator ceramică  

Muzeul Déri din Debrețin 

Restaurare ceramică și sticlă, 

 conservarea patrimoniului 

Studii: 
2011-2012 webmaster  OKJ  w/05/2012                         

2004 Diploma  - responsabil în conservarea patrimoniului muzeal 

(referent de specialitate (MNM) 

1989-1990 Licenţă restaurator general (KMI) 

1979-1983 Gimnaziul de Arte plastice şi Arte Decorative (Bp. Str. Török 

Pál nr. 1) 

Şcoala de ucenici a Facultăţii Maghiare de Arte Plastice 

 Bacalaureat, Licenţă pictor-decorator   

Experienţă profesională: 
2017. octombrie-

prezent 

Muzeul Déri,  Debreţin, Déri tér 1.  
(restaurator ceramică-sticlă, responsabil judeţean pentru 

conservarea patrimoniului) 

Sarcini:  

- controlul activităţilor de protecţia patrimoniului din muzeele şi 

colecţiile publice din jurisdicţia judeţului), documentarea, 

monitorizarea  continuă a acestor activităţi, colaborare cu colegii 

din teritoriu şi cu departamentul central AVB; 

- participarea la proiectele de protecţia patrimoniului; 

- realizarea sarcinilor de restaurare; 

- Utilizarea cunoştinţelor IT. 

2017. august-

octombrie: 

Practică săpături arheologice la Muzeul  Déri, şantierul 

arheologic autostrada M35 Derecske 

Sarcini:  

- desfăşurarea sarcinilor de tehnician, desenator, suportul 

activităţilor arheologului coordonator,  deschidere situri 

arheologice, descoperire in situ; 

2008. august-  

2017. august: 
Activitate de grafician independent, ca persoană fizică 

autorizată 

Sarcini: - Activităţi de management de proiect, design şi grafică 

publicitară şi activităţi de relaţii publice;  realizare de expoziţii şi 

ilustraţii la ELTE; MTA; SZTE (Szeged) pe baza solicitării 

Muzeului din Szatmar,  Web design, administrare de reţea. 

  

Lucrările executate în ultimii ani ca angajat a Muzeului Jósa András: 

Dr.Kurucz Katalin Neoliticul Cîmpiei Nirului (1989) ; 

Dr. Istvánovits Eszter    Suport grafic pentru biroul ştiinţific JAM, publicaţii, hărţi, diagrame, 

reconstrucţii, expoziţii JAM;              

Dr.Páll István ig. Restaurări, decoraţii pentru expoziţie, hărţi la Muzeul Satului din 

Sóstó;  

Dr.Lakatos Sarolta Organizare de expoziţii, editare publicaţii pentru Colecţia Kállay  

Gyűjtemény  (Decoraţii Kállay, coordonator expoziţia Oszkár 

Dietrich, arbore genealogic etc.); 

Dr. Dám László Realizarea grafică a copiei hărţii medievale reconstruite din Nyírbátor  

Ulrich Attila istoric Proiectarea şi executarea vitrinelor şi expoziţiei permanente; 

numismatice. Volumul de numismatică, grafica şi arborele genealogic 

http://mek.niif.hu/07900/07939/07939.pdf


 

pentru volumul genealogic Jósa; arborele genealogic al familiei 

Báthori, realizarea a 2 buc de grafică murală;  

Ratkó Lujza etnograf Colectarea, desenarea şi editarea în volum a portului popular 

   Realizarea de partituri de paşi de dans popular; 

Casa memorială Tiszabercel Realizarea expoziţiei memoriale Bessenyei György;  

Muzeul Tiszavasvár:   Expoziţia permanentă de Istoria Farmaciei Kabai János (1996); 

   Memoria Istorică din Tiszabüd – Expoziţie arheologică; 

Casa tradiţională Tarpai /Siloz  Reconstrucţia totală a expoziţiei (2005); 

Castelul Vajai  Reconstrucţia machetei castelului şi a blazonului pentru expoziţia de   

bază; 

2006    Proiectarea şi realizarea expoziţiei Tineret 1956;  

2007, Tarpa  Casa cu cărţi ale celor o sută de sate maghiare. Oficiul cultural de 

Protecţia Patrimoniului; 

Pintye Gábor  PIEPTENI DIN OS DIN AŞEZĂRILE DIN BAZINUL CARPATIC 

DIN PERIOADA SARMATĂ, Archaeologiai Értesítő 134 (2009). 

Restaurare: 

Curăţarea, restaurarea ramelor de pictură în muzeu (ocazional); 

Restaurarea, conservarea, curăţarea sculpturilor din lemn pictat (160 cm) din biserica veche 

(romano-catolică). Biserica Catolică Sf. Anton şi Isus din Nyíregyháza; Biserica Catolică 

Napkor: Sfânta Maria şi Isus.  

Efectuarea de restaurări ocazionale pentru laboratorul de restaurare. Realizarea de 

documentaţii şi reconstrucţii, în primul rând pentru ceramică arheologică. 

Participare în ultimii ani pe teren la săpăturile paleontologice pe teritoriul oraşului şi al 

judeţului (planurile sitului, decopertarea mormintelor şi altor obiective / lucrări de restaurare / 

şi documentarea totală ale acestora sub forma de desene), inclusiv efectuarea unor lucrări de 

tehnician arheolog. 

Cetatea de pământ  din Ibrány, Tiszadob, Tiszavasvár, Szabolcs, Biserica arpadiană din 

Újfehértó-Bolt, cetatea de pământ din Rakamaz, Szabolcsi, Şanţul Cetăţii Kisvárda, Cetatea 

din Nagyecsed, Hajdúdorog Kövecses-halom, Beregsurány, Beregdaróc, Csengersima, 

Nyíregyháza-Tesco, săpăturile arheologice din zona industrială Nyíregyháza (5 buc); 

săpăturile autostrăzii M3.  

Responsabil judeţean autorizat de protecţia patrimoniului muzeal /restaurator/> 

Din 2004, după obţinerea diplomei de Protecţia Patrimoniului Muzeal şi a Operelor de Artă, 

efectuarea sarcinilor legate de acest domeniu la nivel judeţean, utilizarea aparatului ELSEC 

764 de măsură a parametrilor de mediu, realizarea de statistici cu parametri exacţi 

(temperatură, umiditate relativă, radiaţii UV, intensitatea luminii – Lux) pentru a fi utilizate la 

proiecte. Participare activă la depunerea proiectelor de dezvoltare.  

 

 


