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Metodologia de conservare şi restaurare a uşilor împărăteşti
1. Îndepărtarea depunerilor slab aderente/desprăfuirea
Depunerile superficiale de praf au fost îndepărtate cu o pensulă moale.
2. Completarea lacunelor suportului de lemn
Crucifixul, ca element component al uşilor împărăteşti, nu se păstrează. S-a decis
completarea unităţii structurale a ansamblului prin adăugarea unui element nou ce a urrmărit
caracterul sculpturii originale. Acesta a fost realizat prin sculptare manuală în lemn de tei şi
fixat cu clei de oase de concentraţie 24%.

Completări cu lemn

3. Curăţarea
În vederea îndepărtării depunerilor de la nivelul suprafeţei au fost realizate teste de
curăţare atât pe verso cât şi pe faţă. Au fost testate mai multe soluţii: Apă distilată, Contrad
10%, Amonia 5%, emulsie de gălbenuş de ou (1/3), Dimetilformamidă, amestecuri alcătuite
din alcool etilic absolut şi esenţe, Acetonă şi Alcool Etilic Absolut. Depunerile cu diferite
grade de aderenţe au fost îndepărtate prin metode fizico-chimice şi cu mijloace umede şi
uscate, utilizând soluţiile care au dat cele mai bune rezultate, conform testelor efectuate
anterior.
Curăţarea este o operaţiune care are ca scop prezentarea unei imagini unitare din
punct de vedere valoric astfel încât diferenţele (zonele mai închise) s-au tratat cu substanţe
mai puternice, operaţiunea având un caracter local.
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Test de curăţare verso

Teste de curăţare faţă
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Curăţarea stratului pictural – înainte după finalizarea operaţiunii

Îndepărtarea depunerilor de pe verso

4. Chituirea lacunelor stratului pictural
Lacunele stratului pictural au fost chituite la nivel cu originalul. Înainte de această
operaţiune, lacunele au fost pregătite, prin curăţare şi degresare cu alcool etilic absolut.
Chituirea a constat în aplicarea în mai multe etape a unui amestec de praf de cretă şi clei de
peşte, în proporţii variabile. Acestea au format pentru primul strat lapte de chit, iar pentru
următoarele chit. Chitul a fost aplicat în straturi succesive până s-a ajuns la acelaşi nivel cu
originalul. La final, după uscare, acesta a fost şlefuit.
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Chituire la nivelul stratului pictural

5. Integrare cromatică
Prin integrare s-a urmărit obţinerea unei imagini unitare din punct de vedere valoric şi
cromatic a ansamblului ce reprezintă uşile împărăteşti de la Chiesd. În acest scop s-au utilizat
culori de apă în amestec cu emulsie de gălbenuş de ou. Pentru integrarea lacunelor chituite la
nivel s-a utilizat metoda tratteggio, vertical, iar pentru eroziunile de dimensiuni mici ritocco
şi velatura. Primele două metode se bazează pe amestecul optic al culorilor utilizate,
tratteggio prin alăturarea de linii şi ritocco prin alăturarea de puncte. Cea de-a treia, velatura,
constă în aplicarea unor laviuri.
Completarea cu lemn a fost atenuată cromatic cu laviuri colorate.
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Integrarea cromatică a completării cu lemn.

6. Vernisarea
Pelicula finală de verni are ca scop protejarea stratului pictural. Vernisarea s-a realizat
cu verni alcătuit din răşină de Damar 6%, esenţă de terebentină şi ceară.

Vedere de ansamblu înainte şi după restaurare - verso
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Vedere de ansamblu înainte şi după restaurare - faţă
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