
PP rezenţele feminine din plastica
românească interbelică, prin frecvenţa,
amploarea şi remarcabilul lor nivel

artistic, au adus o contribuţie valoroasă şi modernă
artelor plastice de la noi.

Expoziţia Elenei Popea, nu atât prin cantitatea, cât
mai ales prin calitatea imaginilor expuse, a avut
caracterul unui bilanţ, al drumului parcurs. Artista a
adus de pretutindeni pe unde paşii au purtat-o
frumuseţea locurilor care o fermecaseră.

Prin amploare şi valoare, opera sa înfruntă
comparaţia cu marile creaţii ale veacului, contribuind la
întărirea prestigiului internaţional al culturii şi
spiritualităţii româneşti.1

Despre Elena Popea, Emil Isac spunea: „Elena
Popea este un produs al vremii moderne, o artistă care
aparţine artei universale, pentru că exprimă prin
excelenţă senzualismul artistic al poporului nostru,
pasiunea fierbinte a românului.”

Tabloul Ţărancă cu cofe realizat de artista Elena
Popea, aflat în Colecţia de Artă Românească a
Muzeului Naţional Brukenthal, a fost studiul cercetării
mele ştiinţifice pentru a demonstra că, în absenţa
utilizării unor materiale de o bună calitate, chiar şi
lucrări de factură nouă au de suferit degradări evolutive

care în timp pot duce la distrugerea şi devalorizarea
picturii. 

În colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal, ca şi în
alte muzee din ţară şi din lume, se reflectă pe plan
cultural secole de istorie, care adună odată cu ele lucrări
de valoare inestimabilă, o moştenire care este
ameninţată atât de amprenta timpului, dar şi de alţi
factori. Este nevoie de o protecţie sigură a
patrimoniului cultural şi de un efort deosebit pentru a
păstra, conserva şi pune în valoare această evoluţie
istorică.

Într-o astfel de colecţie ce cuprinde câteva mii de
lucrări, unele dintre ele foarte valoroase, pe lângă
amprenta pe care timpul o lasă asupra lor, factori de
risc şi degradare apar şi datorită expunerii frecvente şi
manipulării inadecvate. Transportul de la un muzeu la
altul, precum şi ambalarea lor necorespunzătoare, sunt
alţi factori care duc la degradarea operelor de artă,
ţinând seama că unele lucrări nu au fost făcute de la
început pentru a rezista în timp. 

1. Cercetarea ştiinţifică a picturii 
Ţărancă cu cofe

Ca în orice etapă preliminară privind introducerea
unei lucrări în laborator, pentru procesul de
conservare-restaurare este esenţială cercetarea
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ştiinţifică a pieselor pentru a elabora şi studia cât mai
corect întregul sistem de operaţiuni în vederea unui
proces de conservare-restaurare cât mai corect şi
eficient pentru lucrările în sine. Primele etape ale
cercetării ştiinţifice constau în investigarea lucrării din
punct de vedere fizic, chimic şi biologic. Aceste
investigaţii le-am făcut împreună cu specialişti ai
muzeului, pentru o mai bună desfăşurare a procesului
de restaurare, fiecare având un rol important în
stabilirea diagnosticului lucrării. Astăzi cercetarea
ştiinţifică este bazată pe o tehnologie modernă
perfecţionată care, utilizată corect, poate preciza
particularităţiile şi structura materialelor. Toate aceste
trei laturi formează prima etapă în desfăşurarea
operaţiilor de restaurare şi conservare a bunurilor
culturale. Pe baza rezultatelor obţinute de investigatori
ne-am format o imagine completă cu date concludente
privind: natura materialelor, structura, compoziţia
acestora şi existenţa unor modificări structurale,
produse datorită trecerii timpului. Se poate
concluziona de asemenea şi în privinţa tehnicii de
execuţie şi a materialelor folosite.

În orice laborator care ţine cont de normele de
lucru întâlnim două tipuri de analize: nedistructive şi
punctuale. Ca orice obiect adus în laborator pentru
investigaţii, şi pictura Ţărancă cu cofe, cu numărul de
inventar 2180, intrată în Laboratorul de Restaurare al
Muzeului Naţional Brukenthal, are ca scop întocmirea
unei documentaţii cât mai complexe şi ştiinţifice. S-a
îceput cercetarea tabloului din punct de vedere optic,
având la îndemână pe lângă lumina naturală şi pe cea
artificială. Am studiat lucrarea în primă fază în lumină
naturală dirijată (directă, laterală şi razantă). Zonele de
interes şi detaliile au fost privite cu lupa şi cu ajutorul
ochelarilor ce aveau ataşată o lupă reglabilă; întreaga
operaţiune a fost însoţită de documentaţia fotografică
necesară atît pentru zonele pe care ulterior se va
interveni, cât şi pentru imaginile de ansamblu. Pe lângă
lumina naturală, s-a studiat suprafaţa obiectului şi cu
lampa cu lumină ultravioletă, dar şi radiografierea în
RX.

În urma rezultatelor obţinute pe baza analizelor
fizice, chimice şi biologice efectuate, se poate spune că
avem tot materialul necesar pentru a fixa un diagnostic
asupra stării de conservare a lucrării aflate în laborator,
precum şi pentru a formula propuneri privind
viitoarele intervenţii în vederea salvării si protejării
tabloului.

1.1. Descrierea artistică a lucrării.

Compoziţia Ţărancă cu cofe face parte din Colecţia de
Artă Românească a Muzeului Naţional Brukenthal, cu
numărul de inventar 2180. Compoziţia este o lucrare
de avangardă, realizată în tehnica ulei pe pânză, semnat
în stânga jos cu creion negru: Elena Popea, cu
dimensiunile: L -79,6 cm; l – 61 cm; 

În prim-planul compoziţiei, marcată de o
pronunţată componentă lirică, este prezentată o
ţărancă şezând şi privind spre cele opt doniţe din jurul
ei. În fundal este redat un peisaj rural tipic
transilvănean. Elementele naturii sunt parcă desprinse
din contextul lor real şi recompuse în secvenţe de viaţă
şi mişcare, prin întretăierea de axe diagonale, prin
frângerea zigzagată a liniilor prin intermediul luminii şi
culorii, redând o adevărată trăire emoţională. Paleta
cromatică armonizează o gama de griuri, ocru-brun şi
verde de mare rafinament plastic. 

2. Starea de conservare.

Şasiul este confecţionat din lemn de brad, încheiat
în coadă de rândunică cu pantă de retragere şi prevăzut
cu lăcaşuri pentru pene de tensionare a pânzei, dar
acestea lipsesc, fapt care a dus la o uşoară deformare a
planeităţii pânzei.

Dimensiunile şasiului sunt de L - 79,6 cm; l - 61 cm,
cu grosimea baghetei de 4,5/2,5 cm.

Pe versoul lucrării observăm urme de burete ce a
fost lipit în cele patru colţuri ale şasiului cu scop de
protecţie şi tampon împotriva posibilelor şocuri; acesta
şi-a pierdut proprietăţile, devenind fărâmicios, oxidat şi
brunificat.

Sunt prezente zgârieturi şi uşoare fisuri datorate
ancorării şasiului în ramă.

Pânza este ancorată pe şasiu cu ajutorul cuielor
metalice care sunt dispuse la dimensiuni ce variază de
la 4 la 7 cm. Pânza prezintă deformări de planeitate, în
mare parte datorate distanţei mult prea mari dintre
cuiele metalice folosite la ancorarea pe şasiu.

Pânza folosită are un gren fin de 17 fire de băteală
şi 19 fire de urzeală.

Deoarece grundul şi pelicula de culoare au din
punct de vedere mecanic caracteristici asemănătoare,
cele două se pot analiza împreună, astfel degradările ce
ţin direct de suport au consecinţe directe şi asupra
stratului de culoare.

Stratul de culoare are o uşoară desprindere în
partea superioară stângă a lucrării de 1,5/1cm, datorat
unei loviri (împunsături) dinspre versoul pânzei,
precum şi câteva zgârieturi datorate unei manipulări
neadecvate.

Pe toată suprafaţa lucrării întâlnim murdărie
superficială, praf  şi excremente de muşte.

Lucrarea nu a fost vernisată.
Lucrarea se prezintă într-o stare general bună,

datorită condiţiilor de păstrare. Singurul impediment
pentru care nu există un remediu este îmbătrânirea
materialelor, indiferent de structura şi compoziţia lor.
Acest proces de îmbătrânire nu poate fi stopat, ci doar
ameliorat prin anumite intervenţii. 

În funcţie de compoziţia şi caracteristicile sale,
fiecare suport reacţionează diferit în contact cu factorii
de degradare. Dintre factorii fizici, cei mai activi sunt
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temperatura şi umiditatea relativă, dar pericolol
inevitabil îl reprezintă variaţiile acestora. Pânza de in,
fiind un bun paricipant la variaţiile bruşte şi repetate ale
valorilor temperaturii şi umidităţii microclimatului, a
suferit de-a lungul timpului numeroase degradări. 

3. Operaţii de restaurare efectuate:

1. Întocmirea fişei de conservare cu starea lucrării
înainte de restaurare plus documentaţia foto.

2. Prima etapă a procesului de restaurare a fost
realizarea protecţiei provizorii cu ajutorul foiţei
japoneze şi al cleiului de peşte în concentraţie de 3 %
pentru zona stânga sus, ce prezintă exfolieri ale
stratului de culoare .

3. Desprăfuirea lucrării cu pensule moi şi aspirator
(praf, pânză de păianjen şi alte impurităţi). Scopul
acestei desprăfuiri superficiale este tocmai pregătirea
lucrării pentru intervenţiile de restaurare ce vor urma şi
pentru a nu intra aceste depuneri în structura lucrării.

4. Curăţirea şasiului de resturile de burete aplicat
anterior s-a realizat printr-o curăţire umedă cu o soluţie
pe bază de apă şi detergent neionic pentru înmuierea
resturilor de burete şi a adezivului cu care a fost lipit,
iar pentru înlăturarea acestora s-a realizat o curăţire
mecanică, folosind bisturiul şi perii din fibre de sticlă.

5. Confecţionarea penelor de tensionare.
S-au confecţionat pene pentru şasiu, din aceeaşi

esenţă lemnoasă şi de aceeaşi formă cu cele originale2.

6. Redarea planeităţii lucrării cu ajutorul
compreselor umezite şi de alternanţă cald-rece. În zona

în care pânza prezintă văluriri s-a umezit o hârtie de
filtru care s-a aşezat între pînză şi folia de melinex,
peste care s-a aşezat un săculeţ cu nisip şi s-a lăsat la
presă 24 h. Următoarea intervenţie a fost realizată prin
încălzirea zonei cu o spatulă termică3, conform
tehnicilor recomandate de literatura de specialitate. 

7. Consolidarea clivajelor stratului de culoare a fost
efectuată prin injectarea cleiului de peşte de
concentraţie 10 %, cu ajutorul seringii, în zona de
lacună, acolo unde stratigrafia are o aderenţă scăzută la
suport4. Pentru aceasta s-a acoperit zona de intervenţie
cu o folie de melinex şi s-a încălzit uşor cu ajutorul
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spatulei termice, pentru a facilita pătrunderea şi fixarea cleiului injectat. Zona de intervenţie a fost aşezată în
presă, acoperind-o cu un săculeţ de nisip.

8. S-a îndepărtat cu atenţie foiţa japoneză, ce a protejat temporar stratul de culoare, folosind apă călduţă şi
burete.

9. S-au efectuat teste de curăţire, pornind de la soluţii slabe spre cele mai puternice5. S-au făcut teste de
curăţire pornind de la apă cu detergent neionic, apă cu alcool etilic şi apă cu amoniac.

10. Curăţirea propriu-zisă a lucrării are ca scop înlăturarea stratului de praf  şi murdărie aderentă, folosind
curăţirile cu efect redus asupra stratului de culoare, curăţiri pe bază de apă, enzime, solvent gel, adică saliva
sintetică, care conţine citrat în apă demineralizată şi mucină. Astfel, curăţirea s-a realizat cu soluţie de Kulcel G
(hidroxipropilceluloză)6. 

11. Chituirea lacunei stratului de culoare şi redarea reliefului acestuia.
După efectuarea curăţirii s-a continuat cu chituirea lacunelor stratigrafice. A fost utilizat un chit reversibil şi

compatibil cu preparaţia originală, pe bază de clei de iepure în concentraţie de 8 %. În alegerea utilizării cleiului
de iepure s-a ţinut cont de faptul că acesta are o adezivitate mai mare în comparaţie cu alte cleiuri, dar şi o
elasticitate optimă7.

Cleiului i-am adăugat cretă de munte purificată până la obţinerea consistenţei dorite. S-a urmărit obţinerea
unui chit optim ca şi consistenţă, pentru a fi aplicat prin pensulare.
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După uscarea zonei care a suferit chituirea, s-a trecut la operaţiunea de îndepărtare a surplusului de chit şi la
aducerea acestuia la nivelul stratului de culoare. Această operaţiune a fost realizată cu ajutorul tampoanelor de
vată uşor umezite şi cu mişcări circulare. Pensulaţia originală a zonei chituite a fost redată prin uşoare incizii
realizate cu ajutorul bisturiului.

12. Vernisarea generală a lucrării.
Cu scopul de a proteja pelicula de culoare de contactul direct cu agenţii atmosferici, de a mări profunzimea

şi a da luminozitate culorilor, s-a aplicat un strat protector format din vernis Dammar. În prealabil, toată suprafaţa
tabloului a fost verificată cu lumină controlată şi lupă, pentru a nu avea urme de meterial textil de la tampoanele
de vată sau urme de praf. Pentru operaţiunea de vernisare s-a aşezat lucrarea pe masa de lucru la orizontală, după
care stratul de vernis a fost aplicat prin pensulare.

S-a ales o pensulă aspră, lată, plată cu părul scurt şi am aplicat vernis-ul pe toată suprafaţa tabloului, pensulând
într-o singură direcţie. Vernis-ul a fost aplicat într-un strat subţire şi uniform pe toată suprafaţa picturii, acesta
având o concentraţie de vernis Damar natural 12% în amestec cu esenţă de terebentină8. Pensularea vernis-ului
s-a făcut într-o încăpere bine ventilată şi uscată. Pentru uscare a fost aşezată într-un spaţiu fără praf  şi condiţii de
climat adecvat timp de 48 ore.

13. Integrarea cromatică cu culori pe bază de vernis.
În vederea readucerii pe cât posibil a citirii operei, integrarea cromatică a fost adaptată la tipul formelor

lacunei, încercând o apropiere cât mai reală de pictura originală9.

Pentru acoperirea lacunei, s-a ţinut seama de câteva norme în ceea ce priveşte retuşul, astfel încât să fie
respectate:

- compatibilitatea cu materialele ce constituie întregul sistem pictural;
- rezistenţa materialelor folosite la factorii de îmbătrânire şi agenţii climatici;
- reversibilitatea materialelor utilizate. 
Se ştie că integrarea cromatică a oricărei lacune este justificată doar dacă urmăreşte îndeaproape perceperea

unităţii potenţiale a lucrării, redându-i astfel continuitatea necesară. Trebuie amintit că orice lacună, indiferent de
mărime, întrerupe continuitatea formei şi duce la împiedicarea lizibilităţii ansamblului. În această situaţie
suprafaţa lacunei nu era mare, dar ca orice lacună deranja la citirea imaginii.

S-a optat pentru un retuş în culori de vernis. Este o tehnică reversibilă şi compatibilă cu materialele originale.
Reintegrarea cromatică a lacunei a fost realizată în tehnica ritocco. 

14. Vernisarea finală a lucrării. 
Vernisarea finală a lucrării s-a efectuat după finalizarea tuturor operaţiilor de restaurare cu ajutorul unui vernis

special de tip aerosol, ce a fost aplicat pe suprafaţa tabloului prin pulverizare. Acesta are rol secundar după vernis-
ul aplicat în ceea ce priveşte protecţia straturilor picturale ale tabloului, dar mai ales izolarea şi protejarea zonelor
care au fost integrate cromatic.

95 >>>

Îndepărtarea surplusului de chit Redarea pensulaţiei originale



Moştenirea culturală ce formează Patrimoniul
însumează toate dovezile fundamentale cuprinse de
istoria şi civilizaţia umanităţii. De aceea, actul de
salvare a unui bun cultural implică o meserie nobilă cu
un grad ridicat de răspundere, etică şi profesionalism
din partea restauratorilor în lupta continuă de rezolvare
a problemelor pe care le pun aceste opere de artă.
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