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Metodologia de conservare şi restaurare a uşilor împărăteşti
1. Intervenţii de conservare şi restaurare realizate la nivelul stratului pictural
1.1. Consolidarea
Prin operaţiunea de consolidare s-a urmărit redarea coeziunii stratului pictural,
utilizându-se clei de peşte în diverse concentraţii. Aceasta s-a realizat prin intermediul
metodei de consolidare la rece.
Consolidare la cald a fost folosită pentru suprafeţele plane. Cleiul de peşte în
concentraţie de 12% a fost aplicat cu pensula sau injectat, în funcţie de profunzimea
desprinderilor. Consolidarea s-a realizat prin alternarea presei calde, respectiv spatula caldă,
cu cea rece, respectiv bucăţi de marmură. Prin această operaţiune stratul pictural şi-a
recuperat calităţile: elasticitatea, coeziunea şi planeitatea.

Consolidare la rece

Pentru suprafeţele sculptate, metoda de consolidare a fost cea la rece. Aceasta a
constat în aplicarea cleiului fierbinte cu pensula, în concentraţie de 9%, etapă urmată de
presarea suprafeţelor cu un tampon de vată umezit în apă fierbinte sau cu spatula.
1.2. Chituirea
Lacunele suportului de lemn s-au completat cu chit de rumeguş preparat din rumeguş
fin de lemn de tei şi clei de peşte de 9%. Acesta a fost aplicat în lacune cu ajutorul spatulei, în
etape succesive, până aproape de nivelul stratului pictural.
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Chituire cu rumeguş

Lacunele stratului pictural au fost chituite la acelaşi 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.

3

Chituire la nivelul stratului pictural

1.3. Curăţarea
În vederea îndepărtării depunerilor de la nivelul stratului pictural au fost realizate teste
de curăţare. Au fost testate mai multe soluţii: Contrad 10%, salivă sintetică 2%, amonia 5%,
emulsie de gălbenuş de ou (1/5). În ceea ce priveşte primul strat de depuneri, soluţiile pe bază
de apă au oferit cele mai satisfăcătoare rezultate. Astfel, pentru îndepărtarea acestora s-a
folosit în special emulsie de gălbenuş de ou în proporţie de 1/5. Pe anumite suprafeţe, cu
precădere pe cele cu depuneri grase, aflate în zonele ce au suferit atingeri repetate, s-a folosit
amonia 5% şi Contrad 10%.
Pentru îndepărtarea depunerilor grosiere sau puternic ancrasate, s-a intervenit
mecanic, cu bisturiul, după acţiunea de gonflare prin utilizarea solvenţilor.

Teste de curăţare
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Detalii din timpul operaţiunii de curăţare

Detalii din timpul operaţiunii de curăţare
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Vedere de ansamblu a uşilor înainte şi după operaţiunea de curăţare

1.4. Integrare cromatică
Prin integrarea cromatică s-a urmărit obţinerea unei imagini unitare. S-au folosit
culori de apă în amestec cu emulsie de gălbenuş de ou. Pentru integrarea lacunelor chituite la
nivel s-a utilizat metoda tratteggio, vertical sau pe formă, în funcţie de suprafaţă, iar pentru
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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, iar cea de-a treia, velatura, constă în aplicarea unor laviuri.
Prin retuşul cromatic s-a urmărit atenuarea cromatică a lacunelor de culoare închisă
aflate mai ales în zonele compoziţionale deschise la culoare. Pentru această operaţiune au fost
folosite culori de verni în amestec cu verni, xilen sau terebentină.

Detalii inainte şi după integrarea cromatică
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Detalii inainte, după şi din timpul operaţiunii de integrare cromatică

1.5. Vernisare
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.
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Vedere de ansamblu înainte şi după restaurare
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