
Restaurare metal
Restaurarea unei diademe din 
aur din perioada avară

 În 2016, înainte de explorarea 
autostrăzii M35, arheologii au scos 
la iveală un mormânt de fetiţă din 
perioada avară, care la înmormântare 
a avut, probabil, vârsta de 10-12 ani. Pe 
lângă bogatul material descoperit în 
mormânt, a ieşit la lumină o diademă  
cu ferecătură de aur aproape intactă. 
 Artefactul împreună cu craniul 
au ajuns în laboratorul de restaurare 
„in situ“. În timp ce accesoriile s-au 
păstrat în stare relativ bună, craniul era 
degradat. Câteva dintre ferecături au 
fost rupte, crăpate din cauza coroziunii 
şi a deformării.
 Coroana este alcătuită din 35 
de bucăţi de ferecături, care sunt 
realizate prin presarea a două lame: 
una de susţinere jos/interior din bronz 
şi  una superioară/acoperită cu lamă 
de aur,  cele două fiind comprimate. 
Capetele acestora, în formă trilobată 
sunt străpunse şi fixate la o curea prin 
coasere.
 Despre obiect s-a realizat şi o 
imagine CT (Computer Tomografie), 
care a facilitat foarte mult lucrul în 
timpul dezasamblării. Cu ajutorul 
acestuia, ferecăturile au putut să 
fie observate în locaţia şi poziţia lor 
iniţială, astfel încât o mulţime de 
informaţii importante nu s-au pierdut 
(de exemplu, metoda de fixare). 
După firele de aţe găsite sub şi între 
ferecături s-a putut constata modul de 
coasere pe suport. Pe craniu au fost 
observate urme de piele. Rezultatele 
examinării microscopice a acestor 
probe sugerează că accesoriile erau 
cusute cu două fire de aţă răsucite în 
forma literei „s” de suportul realizat din 
fâşie de piele îmbrăcată în material 
textil.
 Tratarea ferecăturilor a avut loc 
cu ajutorul microscopului, în scopul 
de a obţine observaţii mai precise. 
Curăţarea mecanică şi uscată s-a 
realizat cu bisturiu, pensulă şi cu 
un beţişor de bambus. Lamelele 
(discurile) interioare desprinse au fost 
fixate cu o soluţie de 20% Paraloid 
B72 în acetonă. Curăţarea umedă a 
fost efectuată cu apă distilată folosind 
o pensulă, urmată de uscarea într-un 
cuptor de uscat. Foile de acoperire 
din aur – deoarece sunt foarte pasive 
chimic - au rezistat timpului, în timp ce 
plăcile inferioare realizate din aliaj de 
cupru s-au corodat în întregime. Prin 
urmare, acestea din urmă au trebuit 
consolidate cu 5% Paraloid B72. După 
curăţare şi conservare ferecăturile au 
fost fixate în ordinea şi cu cusăturile 
originale pe o suprafaţă de material 
textil rustic din cânepă şi bumbac. 
 După coroană s-a făcut o copie. 
Cu ajutorul siliconului s-a efectuat 
negativul modelului presei şi apoi 
copiile ferecăturilor. Ferecăturile 
conform ideii originale au fost presate 
în plăci duble de cupru şi metal.
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Starea de conservare „in situ”

Imaginea CT

Firele de ață găsite pe partea interioară a 
ferecăturilor și reconstituirea presupusului 
mod de coasere 

Îndepărtarea ferecăturilor de pe craniu în timpul desfacerii 

Curățarea umedă cu apă distilată sau curățare umedă și 
conservarea cu 20% Paraloid B-72 (dizolvată în acetonă)

Piesa restaurată



Restaurare metal
Narghilea persană emailată

Narghilea de sec. al XIX-lea 
confecţionată din aramă, cu suprafaţa 
aurită pe alocuri. Specificul acestui 
obiect constă în faptul că este acoperit 
aproape pe toată suprafaţa de un 
ornament emailat, reprezentând 
motive florale şi portrete caracteristice 
perioadei dinastiei Qajar. Narghileaua 
prezintă deformări, lipsuri, deteriorări 
ale emailului şi ale elementelor din 
alamă, colorări datorate oxidaţiei şi 
urme de intervenţii anterioare.
Analiza microscopică a probelor 
de email (în secţiune transversală 
şlefuită) a contribuit la cunoaşterea 
modului de fabricaţie şi a stării de 
conservare. Compoziţia chimică 
a metalelor şi a emailului a fost 
determinată prin spectrometrie de 
fluorescenţă de Raze X. Tehnica de 
execuţie a trunchiului principal a 
fost observată mai amănunţit cu 
un microscop electronic cu scanare 
(Scanning Electron Microscope). 
Analiza cu spectrofotometrul în 
infraroșu cu transformata Fourier 
a arătat că materialele de culoare 
neagră din interiorul piesei au aceeaşi 
compoziţie, probabil din răşină, adică 
sunt din fabricaţie. După curăţarea 
suprafeţei cu un agent activ de 
suprafaţă cu o concentraţie slabă, 
ceara din adâncituri a fost îndepărtată 
cu terebentină şi benzină.
Pentru consolidare, luleaua de tip 
oriental a fost desfăcută pe elementele 
sale componente. Elementul de 
legătură situat deasupra rezervorului 
cu apă, parţial desprins, a fost fixat 
prin lipire moale, folosindu-se cuprul 
ca element de sprijin. Înlocuirea 
elementelor lipsă de pe trunchiul 
principal s-a realizat cu presupusa 
tehnică originală, cu ţeavă din alamă 
asamblată prin presare în orificiile 
obţinute prin găurire în tablă din oţel.  
Îndreptarea părţilor deformate s-a 
realizat manual, sub microscop. 
După această fază, părţile ciobite 
şi slăbite au fost întărite pe partea 
lor posterioară cu hârtie japoneză 
colorată brun, îmbibată într-o soluţie 
de 20% de Paraloid B-72, o răşină 
termoplastică. Substituirile cu email au 
fost efectuate folosind două tehnici: 
majoritatea elementelor desprinse 
complet din compartimente s-au 
reconstituit prin emailare pe placă 
din cupru; elementele similare de pe 
părţile cu lipsuri – după o prealabilă 
izolare – prin turnare în tipare. 
Înainte de ardere, pentru părţile cu 
lipsuri mai accentuante aceste tipare 
puteau avea în construcţie, sârmă 
subţire din cupru sau plasă din cupru, 
necesare consolidării. Completările 
sunt fixate cu Paraloid B-72. Celelalte 
părţi componente ale lulelei nu au 
fost încă reconstruite, din lipsa unei 
analogii corespunzătoare. Este în 
derulare efectuarea unor desene de 
reconstrucţie ale piesei.
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    Conducător proiect: 
    Szatmáriné Bakonyi Eszter

Obiectul înainte de restaurare, detaliu: 
partea superioară a muştiucului deformat

Sus: completarea emailului cu plăci de cupru. 
Jos: partea emailată completată

Netezire

Sudarea elementului rupt

Pictarea zonelor cu email Obiectul după restaurare, detaliu: partea superioară restaurată a lulelei 



CURRICULUM VITAE 

 

Nume și prenume: PELLES EDIT 

Funcţia: restaurator metale, Muzeul Déri din Debrețin 

Domeniul cercetat: Restaurare metale 

Studii: 

2007–2010: Şcoala superioară din Nyiregyháza, Secţia Arte Plastice, Profil Ilustraţie 

plastică (specializare sculptură) 

2010   Proiect: – A XII-a Conferinţă Naţională Studenţească de Ştiinţele Mediului 

(Arta plastică şi Mediul), Premiul special 

2009         Expoziţie Primăvara japoneză, Nyíregyháza (Şcoala superioară)   

2009-2010   Erasmus: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Ludwigsburg (D)   

2010–2011:   Curs de specializare asistent în conservarea operelor de artă, curs OKJ, Muzeul 

Naţional Maghiar 

2002-2007:      Liceul de Artă şi Meserii Gábor Áron, profil fierar-aurar 

Activitate profesională: 

2011-2017:   Facultatea Maghiară de Arte Plastice, Specializări Restaurare - Artă decorativă, 

specializare metal  

2015  Curs de specializare: Conservation of Underwater Metals (curs online) 

2016  3rd International Students’ Conference on Conservation and  

Restoration of Works of Art, Krakkó (Poster) 

A XVII-a Conferinţă de perfecţionare a Restauratorilor Maghiari din 

Transilvania 

Lucrarea prezentată:  Restaurarea crucilor de tip Athos (Coprezentatori: Gácsi 

Orsolya, Szilágyi Veronika)  

Obiecte restaurate la Muzeul Déri: 

2017 : restaurarea unei pipe persane  (qalyan) emailate 

2016: restaurarea unei diademe din aur din perioada avară din sec. VII., restaurarea de fibule 

Norpannon 

2015: restaurarea unei armuri turceşti, restaurarea unei suliţe japoneze, restaurarea unei curele 

din cimitirul Doboz., restaurarea de fibule Norpannon 

2014 : restaurarea unor halebarde, (curăţarea-conservarea armelor pentru expoziţia 

permanentă a Muzeului Déri), restaurarea unei arbalete, restaurarea blazonului breslei 

meşterilor de turtă dulce 

Lucrări de examen: 

Anul 1., semestrul 2: restaurarea unui urcior smălţuit şi a unui vas din neolitic 

Anul 2., semestrul 2: Restaurarea obiectelor din bronz şi a unui butuc din fier din perioada 

romană 

Anul 3., semestrul 1: Restaurarea următoarelor: telefon, afiş, gravură şi icoană 

Anul 3., semestrul 2: Restaurarea instrumentarului utilizat de ciobani 

Anul 4., semestrul 1: Restaurarea unui instrument emailat de măsură a volumului şi a unei 

cutii de ceai 

Anul 4., semestrul 2: Restaurarea componentelor din metal ale unui car din perioada romană 

şi restaurarea artefactelor de metal provenite din cripta Bisericii Kecske din Sopron 

Anul 5., semestrul 1: Restaurarea unei cruci de tip Athos 


