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1. Rolul conservãrii bunurilor culturale în societatea modernã

Patrimoniul cultural naþional reprezintã identitatea unei naþiuni. Originile
istorice ale unei naþiuni nu pot fi stabilite fãrã „probele” patrimoniale, fãrã
identificarea celor mai îndepãrtate creaþii ale sale care s-au pãstrat ºi care se cer
a fi protejate tocmai prin conservarea sau restaurarea lor. Rolul acestui dome-
niu, al conservãrii ºi restaurãrii bunurilor culturale într-o societate modernã,este
nu numai esenþial, ci chiar vital, pentru asigurarea integritãþii cultural-artistice,
istorice, etnice, geografice ºi chiar politice ºi morale a unui popor.

În fiecare etapã istoricã, necesitatea pãstrãrii unor valori culturale s-a pus din
diverse perspective, asupra recunoaºterii unor opere ca valori autentice, nivelul
politic ºi de civilizaþie, avînd un rol definitoriu în formarea unei ideologii spe-
cifice asupra valorilor culturale. Dar, nivelul civilizaþiei se clãdeºte într-o mã-
surã ºi prin învãþarea corectã a istoriei. Or, istoria se bazeazã pe documente
concrete, pe un tezaur spiritual constituit în final din materie vulnerabilã, care
pentru a exista în timp trebuie conservate sau restaurate. Prin procesul de con-
servare sau restaurare obiectul cultural este repus în parametrii sãi naturali,
cãpãtând eficienþa ºi menirea originarã.

Documentele culturale ale istoriei unei comunitãþi, o datã ºterse prin degra-
darea ºi pierderea iremediabilã a operelor, comunitatea rãmâne fãrã puncte de
reper, nu mai are personalitate, identitate… Prin dispariþia unor astfel de seg-
mente culturale, se instaleazã o ceaþã a nesiguranþei unei comunitãþi ca identi-
tate specificã într-o arie geograficã. Acesta este momentul prielnic în care sunt
introduse în cultura unui popor, pseudovalori din diverse colþuri ale lumii, în
scopuri comerciale ºi nu numai. Aceste momente în care reperele culturale
autentice zac în întuneric, desuetudine ºi degradare efectivã, pot deveni pericu-
loase prelungindu-se. De aceea un patrimoniu cultural cu specific naþional
trabuie „restaurat” periodic în primul rând din punct de vedere moral ºi legis-
lativ.

Valorile culturale sedimentate în structura intelectualã ºi chiar în subcon-
ºtientul unei generaþii sunt cele care vor fi transmise mai departe în viitor. În



185NOÞIUNI GENERALE DE CONSERVARE A ICOANELOR

mãsura în care respectul pentru obiectul cultural autentic, va creºte sau va
exista la parametri de normalitate, în aceeaºi mãsurã va fi sprijinit ºi dezvoltat
domeniul conservãrii ºi restaurãrii bunurilor de patrimoniu, pentru asigurarea
continuitãþii moºtenirii culturale.

Integritatea materialã a unei opere ne oferã ºi o integritate spiritualã auten-
ticã. În cazul în care diversele fenomene de degradare au dus la pierderea irecu-
perabilã a unor pãrþi a operei, completarea lipsurilor este o operaþie de restau-
rare materialã, care însã nu acoperã în acelaºi fel integritatea spiritualã a
mesajului operei respective. C. Brandi afirmã pe bunã dreptate cã „ adãugirea
va fi cu atât mai nepotrivitã cu cât va fi mai apropiatã de refacere iar refacerea
va fi cu atât mai admisibilã cu cât se va îndepãrta de adãugire ºi cu cât va viza
constituirea unei noi unitãþi pe baza celei vechi”. Astfel de judecãþi principiale
asupra justificãrii unor intervenþii, þin atât de o logicã a integritãþii materiale ºi
culturale a operei cât ºi de anumite principii legate atât de reversibilitatea ope-
raþiilor cât ºi de o metodologie acceptatã la nivel internaþional. Fãrã a intra în
astfel de amãnunte care sunt specificate în Carta Restaurãrii, nu dorim decât sã
afirmãm încã o datã cã nici un popor nu se poate integra într-o istorie univer-
salã, fãrã a deþine o identitate specificã datã de un tezaur cultural propriu prin
afirmarea valorilor culturale autentice.

De aceea conservarea ºi restaurarea bunurilor patrimoniale trebuie sã repre-

zinte într-o societate modernã un domeniu vital, sprijinit ºi conectat firesc cu

toate celelalte domenii cultural artistice ºi nu numai, ca o garanþie esenþialã a

rezistenþei ºi valorificãrii culturii întregi, în timp.

Conservarea bunurilor culturale reprezintã pe lângã pãstrarea identitãþii

noastre naþionale, axul spiritualitãþii unei culturi specifice, care în mãsura în

care este protejat ºi valorificat, duce la însãºi progresul social ºi economic.

Cunoaºterea reciprocã între popoare ºi stabilirea unor strânse relaþii culturale

se bazeazã tocmai pe valorificarea patrimoniului naþional, prin schimburi de

expoziþii sau programe comune, prin care ne putem face cunoscut tezaurul cul-

tural, în spaþiul european ºi nu numai. 

 Atât prin intermediul unor colaborãri cu Bisericile creºtine europene cât ºi

cu organismele internaþionale din cadrul U.N.E.S.C.O., cum ar fi I.C.O.M.,

Consiliul Internaþional al Muzeelor, este necesar sã ne implicãm în elaborarea

unor proiecte comune, privind salvarea unor valori ºi monumente de inestima-

bilã valoare.
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2. Noþiuni generale asupra tehnicii picturii tempera 
    ºi a formelor de degradare ale acesteia

Definiþia tehnicii tempera diferã de la un autor la altul, în funcþie de unele
precizãri legate de latura pur tehnicã sau ºtiinþificã din care este privitã. 

Termenul provine de la cuvântul italian temperare care înseamnã a ames-
teca, a echilibra. Unii autori, mai ales pictori ai evului mediu, aplicã denumirea
de tempera tuturor amestecurilor de pigmenþi cu un liant chiar ºi cu vernis sau
ulei. Înþelesul corect al cuvântului tempera este acela al unei tehnici de picturã
în care pigmenþii folosiþi sunt legaþi prin lianþi emulsionaþi.

Emulsia pentru tempera cuprinde de obicei mai multe lichide cu tendinþe
contrare (de dispersie), care sunt aduse prin emulsionare la un echilibru între
ele. Elementul dispersant poate fi oul întreg sau numai gãlbenuºul de ou, ca-
zeina, gumele sau cleiurile vegetale – iar elementul dispersat diverse uleiuri,
rãºini sau ceruri. Unii autori includ chiar ºi encaustica în tehnica tempera,
referindu-se practic la un tip de encausticã la rece, executatã cu emulsii pe bazã
de cearã.

Tehnica tempera constituie din punct de vedere istoric, prima tehnicã
folositã în pictura de ºevalet fiind mult superioarã tehnicii de picturã în ulei,
prin durabilitatea sa în timp, prin menþinerea neschimbatã a tonurilor folosite,
prin stabilitatea peliculei de culoare la influenþele de microclimat, tocmai dato-
ritã emulsiilor folosite.

Tehnica tempera a fost folositã încã din Egiptul antic, unde s-au utilizat pig-
menþi minerali integraþi în emulsii pe bazã de gume, ou sau gelatinã. Pe lângã
acestea, s-au folosit ca ºi în unele þãri europene mai târziu, emulsii pe bazã de
cearã ºi unele rãºini naturale.

În afarã de folosirea acestei tehnici pe sarcofage sau la împodobirea pere-
þilor, în primele etape istorice, se întâlneºte mai apoi la pictarea crucifixelor,
panourilor mobile, dipticuri, tripticuri, ca ºi la executarea miniaturilor de pe
manuscrise. Din Italia, tehnica tempera s-a rãspândit repede în Rusia, unde a
dominat mult timp orice alte tehnici. Cãtre sfârºitul sec. al XVI-lea, apare teh-
nica mixtã care va face treptat trecerea cãtre pictura în ulei. În general, cel mai
rãspândit suport pentru tehnica tempera a fost lemnul. 

În Egipt s-a folosit lemnul de cedru ºi sicomor, în Italia pinul, nucul, plopul
ºi castanul. În Olanda ºi Germania stejarul, pãrul, mai rar coniferele ºi teiul.

În þara noastrã s-a folosit pinul, teiul, plopul, paltinul ºi pomii fructiferi, mai
rar stejarul. Debitarea suporturilor se fãcea prin tãiere perpendicular pe fibrã,
sau tangenþial. Uneori lemnul debitat era stabilizat prin fierbere timp de 6-8
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ore, prin procedeul respectiv obþinându-se coagularea albuminei lemnoase, pre-
zentã într-un procent mai mare sau mai mic în fibra lemnoasã.

Cu timpul au apãrut panouri confecþionate din mai multe bucãþi prin metoda
parchetajului, încleiate între ele. Parchetajele erau elaborate prin metoda nut ºi
feder, prin asamblare cu cepuri, prin încastrare pe jumãtate, asamblare cu ba-
ghetã interioarã, care uneori erau aplicate ºi în extremitãþile panoului, pentru
contracararea eventualelor deformãri.

Tot pentru evitarea deformãrilor panoului erau confecþionate ºi traverse tip
„coadã de rândunicã”, încastrate total sau parþial în panou.

Stratul pictural, aplicat pe aceste suporturi, începe de regulã cu stratul de
preparaþie, în care unii autori încadreazã ºi grundurile. Preparaþia de fapt, este
pregãtirea suportului pentru aplicarea straturilor propriu-zise de grund, consti-
tuind una din cele mai importante componente din stratigrafia picturii, de care
depinde în mare mãsurã durabilitatea acesteia în timp. Aceastã preparaþie este
alcãtuitã dintr-o soluþie de clei de piele, de oase sau de peºte, mai rar întâl-
nindu-se cleiurile vegetale sau cazeina. Cele mai utilizate au fost cleiurile de
piele ºi de oase. Acestea erau aplicate în straturi succesive, ºlefuite apoi cu di-
verse materiale abrazive, sau cu unelte metalice.

Pe aceastã preparaþie erau aplicate straturi de grund cu denumirea de impri-
maturã, în care frecvent erau introduºi diverºi pigmenþi pentru obþinerea unui
fond deja colorat (ocru, negru, verde).

Grundurile erau constituite din clei ºi o substanþã amorfã, cele mai frecvente
fiind alabastrul ºi creta de munte. Între preparaþie ºi grund, în Rusia în special,
s-a folosit o pânzã ca strat intermediar, pe toatã suprafaþa panoului, sau numai
la îmbinãri. În anumite cazuri, în grunduri întâlnim adaosuri de praf de mar-
murã, alb de zinc, sau diverse argile.

În procesul tehnologic tradiþional al tehnicii tempera, dupã aplicarea grundu-
rilor, urma operaþia de aurire, care reprezenta un proces tehnologic minuþios,
aceasta aplicându-se pe un strat de bolus roºu, care conþinea pigment ocru, pã-
mânt roºu, miniu, albuº de ou, sãpun. Foiþele de aur erau aºezate pe aceastã
preparaþie înmuiatã în alcool, dupã care erau finisate cu fildeº, alte tipuri de os
sau pietre preþioase.

Pigmenþii folosiþi la tempera sunt mai numeroºi decât cei folosiþi la frescã,
fiind excluºi doar cei sensibili la emulsiile folosite (pigmenþii de crom, de man-
gan, galbenul de Neapole).

În funcþie de emulsie, cea mai frecvent folositã a fost tempera de gãlbenuº
de ou, emulsionat în apã, uneori cu adaos de ulei ºi rãºini naturale. S-au folosit
de asemeni unele reþete cu albuº de ou ºi lapte de smochin. Alte adaosuri
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întâlnite la tempera de ou mai sunt fierea de bou, vinul, esenþa de terebentinã,
oþetul ºi glicerina.

O altã categorie este tempera de clei de piele, clei de iepure sau de gelatinã. 
Rezistenþa în timp a acesteia este mult inferioarã temperei de ou datoritã

vulnerabilitãþii biologice ºi la umiditate a acestor cleiuri.
O a treia categorie este tempera de cazeinã în care sunt incluse componente

ca varul, cazeina, terebentina ºi un ulei vegetal.
O ultimã categorie include tempera vegetalã, având gumele vegetale compo-

nentã principalã. Aceste gume sunt reprezentate de cleiurile de cireº, viºin, sau
alþi pomi fructiferi. Aceastã categorie s-a folosit în special la executarea minia-
turilor pe hârtie sau pergament.

Verniurile folosite la tehnica tempera sunt cele care încep cu albuºul de ou,
gelatina, lacurile pe bazã de ºelac ulei ºi rãºini naturale. Cele mai importante
rãºini naturale, folosite în fabricarea verniurilor au fost copalul, damarul, san-
daracul, colofoniul, mastixul.

Pictura tempera este un conglomerat de componente mai mult sau mai puþin
omogene, din punct de vedere al durabilitãþii în timp. Este foarte important sã
cunoaºtem durabilitatea în timp a acestor componente, ca ºi vulnerabilitatea lor,
acest lucru permiþându-ne sã descifrãm corect apariþia în timp a degradãrilor.
Pierderea cea mai micã a calitãþii unuia dintre dintre constituienþi duce inevi-
tabil la determinarea degradãrii altora. De aceea, cu cât materialele folosite sunt
mai omogene, cu atât opera va fi mai durabilã.

Cauzele degradãrii picturii tempera pot fi împãrþite în multe categorii, func-
þie de factorii determinanþi. Dar ca sã înþelegem mai corect aceste fenomene
complexe este bine sã facem de la început o distincþie între termenii de degra-
dare, deteriorare ºi alterare. Potrivit tratatelor de specialitate, deteriorarea defi-
neºte pierderea într-un anumit procent a calitãþilor iniþiale ale componentelor
din care se constituie opera.

Degradarea exprimã deja o pierdere însemnatã a diferitelor elemente din
opera de artã, fiind practic o fazã avansatã a deteriorãrii.

Alterarea defineºte diferite transformãri fizico-chimice ale materiilor consti-
tutive a operei în relaþie cu microclimatul.

Cauzele degradãrii picturii pot fi împãrþite în douã mari categorii:
– cauze interne, sau endogene, care þin de calitatea materiilor componente

ale operei, de felul cum au fost folosite ºi deci de interacþiunea dintre ele;
– cauze externe sau exogene, care exprimã factorii de degradare apãruþi în

urma relaþiei dintre obiect ºi microclimat.
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Aceste categorii de obicei se intersecteazã, sau se determinã una pe alta,
astfel încât, în descifrarea cauzelor degradãrii unei picturi, întâlnim o mare di-
versificare a înlãnþuirii acestora.

Unul din primele mecanisme ale degradãrii picturii tempera este fenomenul
îmbãtrânirii. Acesta este un mecanism oarecum firesc ºi este datorat unor fac-
tori multipli: influenþa microclimatului care determinã evaporãri, tensionãri sau
detensionãri, ori factori fizico-chimici legaþi de polimerizãri ale lianþilor, meca-
nismele deteriorãrilor biologice, reacþii fotochimice.

Materialele constitutive ale icoanei au comportamente specifice: lemnul se
închide la culoare, preparaþiile îºi pierd coeziunea ºi devin sfãrâmicioase, pig-
menþii îºi schimbã tonurile, verniurile se îngãlbenesc, se albesc, sau se îmbru-
neazã. Umiditatea ºi temperatura joacã un rol fundamental în procesul îmbã-
trânirii, pe al doilea loc situându-se radiaþiile luminoase.

Alãturi de mecanismul îmbãtrânirii fireºti se pot adãuga degradãri multiple
cauzate de tehnica de autor, defectuasã, ca ºi de intervenþii ulterioare necores-
punzãtoare care, cumulate, pot duce la pierderea ireversibilã a operei.

Degradarea suportului de lemn al icoanei capãtã forme specifice, de la caz
la caz. Orice suport lemnos, cu neglijabile diferenþe privind vechimea lui în
timp, rãmâne permanent un organism „viu”, mai mult sau mai puþin sensibil la
influenþele microclimatului. Panourile de lemn în funcþie de felul în care sunt
alcãtuite se pot încovoia, se pot fisura, sau micºora. Fisurile, crãpãturile sau
fracturile, alte deformãri sau schimbãri dimensionale sunt în strânsã legãturã
cu sistemul de consolidare al fiecãrui panou (traverse, tacheþi, încleieri), ca ºi
de însãºi modul de debitare a suportului respectiv. ªocurile mecanice ºi inter-
venþiile ulterioare necorespunzãtoare asupra panoului reprezintã elemente care
de asemeni pot duce la fisurarea ºi degradarea panoului în cauzã. Alãturi de
frecventele deformãri sub formã de curburi regulate sau alte deformãri neregu-
late, se întâlnesc multiple alte degradãri ca: rosãturile, zgârieturile, loviturile,
arsurile, alterãrile cromatice ale fibrei.

O grupã însemnatã a degradãrilor suportului o reprezintã cele biologice, care
de obicei sunt legate direct de procentul de umiditate a microclimatului, care
poate influenþa apariþia, menþinerea sau dezvoltarea agenþilor de biodeteriorare
(ciuperci, mucegaiuri, insecte, rozãtoare etc).

Degradãrile stratului pictural pot sã aparã din profunzime spre suprafaþã, sau
de la suprafaþã spre suport. În general cele mai grave degradãri apar dinspre
suport spre suprafaþã, mai ales ºi datoritã faptului cã orice degradare a supor-
tului se transmite stratului pictural. Dar, de cele mai multe ori, degradãrile
grundurilor ºi implicit ale preparaþiei, decurg din alterarea lianþilor folosiþi la
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grundurile respective. Liantul poate fi subiectul unui atac biologic sau al
fluctuaþiilor temperaturii ºi umiditãþii. Toþi lianþii au un timp de îmbãtrânire
specific, acest mecanism ducând progresiv la fãrâmiþarea ºi pulverulenþa grun-
durilor. Degradãrile grundurilor pot apãrea sub formã de cracluri timpurii sau
de bãtrâneþe, fisuri, desprinderi fãrã acces, desprinderi sub formã de acoperiº,
alterãri cromatice etc.

Grundurile reacþioneazã inevitabil ºi la orice miºcare a panoului. Aceste
miºcãri duc la început la fisuri izolate, care treptat se îndesesc creând reþele
specifice. Tehnica de autor poate determina de asemeni (prin cantitãþi necores-
punzãtoare de clei în grund) cracluri specifice care atrag dupã sine ºi deteriorãri
ale întregului strat pictural. Toate degradãrile grundului se transmit în cele mai
multe cazuri ºi celorlalte straturi, respectiv la pelicula de culoare ºi verni. O
serie de degradãri ale peliculei de culoare apar funcþie de alterãrile liantului fo-
losit sau de cele ale pigmenþilor în sine, ori ale combinaþiilor de pigmenþi.
Aceste alterãri por fi sub formã de înnegriri, decolorãri, sau schimbarea nuan-
þelor ºi tonurilor originare, în funcþie de calitatea amestecurilor folosite. Natura
liantului ca ºi grosimea stratului pictural au de asemeni o influenþã însemnatã
în apariþia unor alterãri a peliculei de culoare. Îmbãtrânirea liantului duce de
obicei la îngãlbeniri sau la întunecãri ale tonurilor, ori la creºterea anormalã a
transparenþei peliculei de culoare, pierderea coeziunii liantului, atrãgând dupã
sine alterãri pânã la pulverulenþa peliculei picturale. Desprinderile fãrã acces,
sub formã de acoperiº, de râuri, sau solzi, cojirile ºi orice fel de desprindere a
aderenþei peliculei de culoare, duc în cele din urmã la apariþia lacunelor, deci
a pierderii integrale a unor porþiuni din stratul pictural.

Ca ºi celelalte componente ale stratigrafiei operei picturale, pelicula de pro-
tecþie a unei picturi este direct influenþatã de parametrii microclimatului ºi de
reacþiile celorlalte pãrþi componente ale picturii.

Îmbãtrânirea verniurilor este inevitabilã, acest fenomen fiind mai scurt sau
mai lung, funcþie de natura verniului, ca ºi de contextul elaborãrii ºi pãstrãrii
picturii. Îmbãtrânirea verniului duce la întunecare, îngãlbenire, craclare ºi pul-
verulenþã. Atacurile biologice deterioreazã de asemeni majoritatea verniurilor
tradiþionale. Îmbrunarea, albirea, albãstrirea sau opacizarea verniurilor decurg
din ºocurile termice ºi de umiditate sau din intervenþiile necorespunzãtoare asu-
pra operei de artã.

Am oferit aceste cunoºtinþe generale asupra morfologiei unei picturi ºi
asupra mecanismelor ºi tipurilor de degradare a ei, considerându-le cunoºtinþe
minime pe care trebuie sã le posede un conservator sau chiar un deþinãtor de
valori patrimoniale. Cu cât cei care deþin aceste valori vor avea cunoºtinþe mai
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detaliate asupra problematicii complexe care o pune protejarea unor astfel de
valori, cu atât aceºtia vor ºti care este momentul în care trebuie sã solicite
ajutorul restauratorului, pentru stoparea unor degradãri care pot avansa pânã la
pierderea piesei respective.

3. Prioritãþi ºi principii generale ale conservãrii picturii. 
    Sisteme moderne de conservare ºi expunere ale operei de artã

O prioritate pentru conservarea nu numai a icoanelor, ci pentru întreg patri-
moniu eclezial este continuarea ºi finalizarea grabnicã a inventarierii ºi catalo-
gãrii amãnunþite a tuturor pieselor din biserici, mãnãstiri, depozite sau muzee
mãnãstireºti. O datã cu întocmirea unor fiºe de evidenþã ºi de conservare,
pentru fiecare piesã în parte, se va putea efectua apoi ºi o listã corectã de prio-
ritãþi a necesitãþii intervenþiilor de conservare activã sau de restaurare. Doar în
acest fel se va putea da curs salvãrii de la distrugeri ireversibile, a unor piese,
deseori cu caracter de unicat.

În fiecare sit eclezial, fiecare depozit sau muzeu, trebuie sã se urmãreascã
menþinerea pieselor pictate într-o stare cât mai apropiatã de cea iniþialã.

În aceste aºezãminte trebuie sã-ºi desfãºoare activitatea conservatori de spe-
cialitate, care sã urmãreascã profilaxia proceselor de degradare, pentru stoparea
unor fenomene de alterare, precum ºi evitarea unor efecte periculoase ºi dãu-
nãtoare cauzate de abordarea fãrã competenþã a unor iniþiative de „conservare”
sau chiar de „restaurare”. 

Considerãm deci nu numai o prioritate stringentã, ci o necesitate de mare ur-
genþã, angajarea unor conservatori cu studii de specialitate în domeniu, în toate
centrele, situri, mãnãstiri, depozite, care deþin valori de patrimoniu ºi nu au an-
gajaþi în aceastã specialitate. Nu putem periclita în continuare starea de conser-
vare ºi aºa destul de precarã a patrimoniului naþional, cu acþiuni ºi iniþiative
empirice.

O altã prioritate este depozitarea ºi expunerea corectã a obiectelor de pa-
trimoniu. În cazul când situl eclezial sau biserica nu posedã un spaþiu special
construit ºi amenajat în scopul depozitãrii icoanelor, conservatorul care se o-
cupã de protejarea patrimoniului din situl respectiv va trebui sã urmãreascã
menþinerea în spaþiul de depozitare a unui microclimat cu parametri constanþi
ai temperaturii ºi umiditãþii.

Aceºti parametri de temperaturã ºi umiditate trebuie menþinuþi constanþi cu
ajutorul instalaþiilor de aclimatizare, acest lucru fiind esenþial pentru protejarea
picturii catapetesmelor sau a picturilor murale.
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Dacã biserica ori situl eclezial nu posedã instalaþii de aclimatizare, este
necesar cel puþin sã fie asiguratã încãlzirea centralã proprie pe timp de iarnã ºi
efectuarea lucrãrilor de drenaje ºi înlãturare a umiditãþii în porþiunile cu igrasie
a zidurilor.

Nu se vor aºeza în apropierea iconostaselor sau a altor icoane mobile, surse
puternice de iluminat, încãlzit, elemenþi de calorifer etc. Pentru protejarea pic-
turii sursele de iluminat nu trebuie sã depãºeascã 150-200 de lucºi.

Icoanele care sunt într-o anumitã stare de degradare ºi cu atac biologic activ,
se vor depozita în încãperi separate pentru a fi supuse tratamentelor biologice
ºi de consolidare profilacticã. Aceste tratamente vor fi executate numai de cãtre
specialiºti atestaþi în domeniu.

Este mult mai periculos sã se execute unele operaþii de consolidare sau orice
alte operaþii de restaurare sau conservare activã, de cãtre persoane neavizate.
S-au întâmplat din nefericire ºi poate încã se mai întâmplã ca unele icoane sau
chiar catapetesme întregi, sã suporte tratamente total necorespunzãtoare, unde
s-au folosit metodologii greºite de intervenþie, substanþe cu caracter ireversibil,
sau concentraþii necorespunzãtoare.

Aceste intervenþii periculoase au agravat ºi mai mult starea pieselor respec-
tive, ducând în unele cazuri la pierderea ireversibilã a unora.

Condiþiile microclimatice optime, în care pictura nu este afectatã sunt: umi-
ditatea relativã trebuie sã se menþinã între 50-60%, valorile de temperaturã între
limitele de 1-18 grade C, trebuie sã se menþinã la un prag constant cu variaþii
admise de maximum 3-4 grade, corelatã desigur cu U.R.

De asemeni este necesarã evitarea expunerii picturii razelor ultraviolete ca
ºi razelor infraroºii, lucru care se poate rezolva prin ecranarea surselor de ilu-
minat sau a geamurilor.

O importanþã deosebitã o au mãsurile care se iau în vederea transportului
pieselor de picturã, al icoanelor, sau altor piese policrome, cât ºi însãºi mânu-
irea lor cu diverse ocazii. Cei care manevreazã icoanele într-un depozit, sau în
sãli muzeale, vor purta mãnuºi adecvate, orice transport sau circulaþie a pie-
selor, fãcându-se cu mijloace care asigurã protecþie ºi securitate maximã. Am-
balarea unei picturi în vederea unui transport mai lung, se va face în raport cu
particularitãþile obiectului pictat ºi cu proprietãþile sale fizico-mecanice,
urmãrindu-se asigurarea unei protecþii depline împotriva unor factori de risc,
ca: variaþiile de umiditate, pãtrunderea lichidelor ºi gazelor, ºocuri ºi trepidaþii,
degradãri mecanice.

Ambalajul trebuie executat de o persoanã specializatã în domeniu, care va
folosi materiale neutre din punct de vedere chimic, fiind de asemeni rigide ºi
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rezistente pentru evitarea ºocurilor mecanice. Ambalajul va fi de asemeni etanº
ºi impermeabil ºi va asigura o izolare termicã eficientã, aºa încât la o diferenþã
de temperaturã de 20-30 grade C, în interiorul containerului temperatura sã nu
se modifice cu mai mult de 1-2 grade.

Depozitarea icoanelor trebuie fãcutã în încãperi cu un microclimat constant,
aºezate în rasteluri special confecþionate. Rastelurile pot avea rafturi culisante,
iar panourile pictate vor fi aºezate cu faþa în sus ºi acoperite cu hârtie neutrã.
Menþinerea parametrilor de umiditate relativã în anumite spaþii mai restrânse
se poate obþine prin folosirea silicagelului binecunosut care se poate amesteca
cu un sortiment de silicagel cu indicator propriu de saturaþie, în proporþie de 10
%. În acest fel se obþine un amestec care poate indica saturaþia avertizându-ne
asupra momentului în care este necesarã regenerarea. Un nou sortiment, mult
mai performant, propus de firma Fuji Davison este produsul numit ART-
SORB, care are o capacitate de cinci ori mai mare decât silicagelul de densitate
normalã.


