
Restaurare pictură
Petru şi Pavel - icoană pe sticlă 

Descriere
 Icoana de dimensiune 30,5 x 24,5 
cm şi grosime de 1,5 cm. Icoană pictată 
pe sticlă specifică artei populare din 
Transilvania, respectiv ca manieră 
de lucru, elemente de decor, sistem 
compoziţional specifice icoanelor de 
Nicula. Compoziţia, axul ei central îl 
constituie turnul bisericii de o parte, şi 
de alta sunt cele două personaje Petru şi 
Pavel. Petru ţine în mâna dreaptă o cheie. 
Ambele personaje sunt pictate conform 
izvodului. Câmpul compoziţional este 
ornamentat cu elemente florale specifice 
icoanelor de Nicula. Pe mijloc deasupra 
personajelor este înscris numele celor 
doi, respectiv: „Etru” şi „Pavel”. Cromatica 
este decorativă cu culori puternice 
(galben, albastru, roşu, verde, brun, alb, 
negru) specifice icoanelor din Nicula.

Investigații
Investigaţii fizice: ochiul liber, microscop, 
sistem reflectografic, lampă UV, lupă 
binoculară

Restaurarea
Prin fragilitatea şi complexitatea tehnicii 
icoanei pe sticlă, prin precaritatea 
materialelor precum şi datorită unei 
incompatibilităţi între suport şi stratul 
de culoare, icoana pe sticlă ridică 
probleme deosebite în procesul de 
restaurare. De un real folos pentru 
ridicarea calităţii actului de restaurare a 
fost aparatura de investigare obţinută 
în cadrul programului Hu-Ro „Crearea 
de laboratoare de restaurare de înaltă 
performanţă cu centrele la Debreţin-
Oradea”, respectiv microscopul 
stereoscopic, sistemul reflectografic 
cu infraroşu şi lampa UV. Astfel, au fost 
vizualizate mult mai bine modul de 
prezentare al materialelor componente 
ale operei, precum şi a stării lor de 
conservare, putându-se astfel lua deciziile 
cele mai favorabile operei în vederea 
restaurării. 
În procesul de restaurare s-au urmat 
etapele specifice – investigaţii fizice 
(ochiul liber, microscop, sistem 
reflectografic, lampă UV, lupă binoculară), 
demontarea piesei, procesele de 
dezinfecţie-dezinsecţie, curăţarea 
masei lemnoase, completarea lacunelor 
(capac, verso, penele de îmbinare ramă), 
tratamente de consolidare ale masei 
lemnoase. 
Suportul de sticlă curăţat faţă, curăţat 
verso (curăţare uscată şi umedă a 
stratului pictural), consolidare (hrănirea 
stratului pictural şi refacerea adeziunii la 
suport), refacerea planeităţii suportului 
de sticlă şi a dimensiunii (încleierea 
spărturilor de sticlă), integrarea 
cromatică, înrămarea regulamentară şi 
aplicarea capacului de protecţie verso. 
Toate operaţiunile fiind însoţite de foto 
martor.
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Icoana înainte de restaurare - față

Icoana - demontarea

Icoana - curățarea suportului şi a stratului pictural  

Icoana - aspecte ale deteriorării stratului pictural, suportului de sticlă şi ramei  

Icoana - integrare cromatică a lacunelor  

Icoana înainte de restaurare - verso

Icoana după restaurare - verso Icoana după restaurare - față



Restaurare pictură
Pictură în ulei pe pânză 
Tobias cu îngerul  - anonim 

Descriere
 Ulei pe pânză, dimensiune: 39,5 
x 29,5 cm. Şcoală italiană, secolul al 
XVII-lea. Conform datelor din evidenţa 
muzeului privind prezentarea sumară 
a lucrării: „În peisaj, în stânga un înger 
îmbrăcat în cămaşă lungă, aurie şi cu 
tunică albastră. Lângă el jos Tobias. 
Alături câinele. În apă un peşte mare.”
Lucrarea prezenta probleme destul 
de grave privind starea de conservare, 
precum şi intervenţii anterioare de 
restaurare neadecvate cu impact negativ 
din punct de vedere vizual. 

Investigații
Investigaţii fizice: ochiul liber, microscop, 
sistem reflectografic, lampă UV, lupă 
binoculară

Restaurarea
Achiziţionarea aparaturii în cadrul 
programului Hu-Ro „Crearea de 
laboratoare de restaurare de înaltă 
performanţă cu centrele la Debreţin-
Oradea” a creat oportunitatea reevaluării 
actului de cercetare muzeografică şi de 
conservare şi restaurare a patrimoniului 
Secţiei de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor. 
Întrucât aparatura de cercetare 
achiziţionată acţionează atât în spectrul 
vizibil cât şi invizibil al operei, actul de 
cercetare devine mult mai complex şi 
mai complet privind informaţiile pe care 
le deţine opera de artă. În cazul de faţă 
au putut fi mult mai bine evidenţiate în 
părţile vizibile ale spectrului fenomenele 
de degradare pe paliere structurale, 
precum şi deficienţele actelor de 
restaurare anterioare, putându-se 
astfel vizualiza materialitatea operei 
în intimitatea ei, şi operând un act de 
restaurare mult mai precis. De asemenea, 
în spectrul invizibil al materiei operei 
s-au putut evidenţia prin intermediul 
aparaturii şi elemente ale procesului de 
elaborare artistică a imaginii. Exemplu 
relevant fiind imaginea reflectografică 
în care aşezarea câinelui din dreapta în 
eboşă avea o altă poziţionare. Astfel, 
şi cercetarea muzeografică privind 
procesul de elaborare compoziţională 
a imaginii devine mult îmbogăţită. 
Actul de restaurare a parcurs etapele 
prevăzute de metodologia actului de 
restaurare privind succesiunea acestor 
operaţii şi modalitatea de desfăşurare 
a fiecăreia în parte. Investigaţii fizice 
prin intermediul aparaturii din dotare 
achiziţionate, după care demontare, 
evaluarea stării de conservare pe paliere 
(rama, şasiul, suportul, preparaţie strat 
culoare şi strat de protecţie). Operaţiuni 
de curăţare uscată şi umedă, operaţiuni 
de consolidare a masei lemnoase, 
consolidarea stratului pictural, subţierea 
strat verni oxidat, îndepărtare retuşuri şi 
chituiri neregulamentare, chituiri zone 
cu lacune perimetral, aplicare verni retuş, 
integrare cromatică, aplicare verni strat 
protecţie final, înrămare regulamentară.
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Tobias cu îngerul înainte de restaurare - față

Tobias cu îngerul - 
investigaţie cu sistem 
reflectrografic IR

Tobias cu îngerul - chituiri neregulamentare 
văzute cu microscop - restaurări anterioare

Tobias cu îngerul - chituire

Tobias cu îngerul - diferenţa între partea de verni 
îmbătrânite şi partea curăţată

Tobias cu îngerul înainte de restaurare - verso

Tobias cu îngerul - integrarea cromatică

Tobias cu îngerul - după îndepărtarea verniului îmbătrânit 

Tobias cu îngerul - după restaurare – faţa
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