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PROBLEME DE METODOLOGIE A CONSERVĂRII 
BUNURILOR CULTURALE 

Î 

BLAJ ŞTEFANIA: 
CAPITOLUL 1 

Necesi.tatea de conservare a bunurilor culturale 

Principala caracteristică a muzeului este existenţa binomului om
obiect, totalitatea relaţiilor dintre ele fiind facilitate de mediul realizat, 
arhitectura care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor funcţiilor 
muzeului. Obiectele de muzeu pot fi originale de mare valoare şi con
form Legii 63/1974, din patrimoniul cultural naţional fac parte "bunurile 
care aparţin prin valoarea şi semnificaţia lor social-culturală, întregului 
popor". Faţă de aceste bunuri societatea· are responsabilităţi colective, 
fiind obligată să ia "toate măsurile necesare pentru ocrotirea şi conser
varea lor, evitarea înstrăinării sau deteriorării, pentru păstrarea, apărarea 
şi folosirea lor în interesul întregii naţiuni"1• , 

Astfel, documentele cu caracter de lege stabilesc responsabilitate 
egală tuturor membrilor .societăţii privind păstmrea şi ocrotirea patri
moniului cultural-naţional2 şi convingerea tuturor acelora în a căror gnJa 
sau posesie se află obiectele de patrimoniu, de a participa activ la 
eliminarea cauzelor deteriorării, atît a celor naturale, obiective, cît şi a 
celor subiective. 

"Toate alterările, daunele provocate de un om ar putea fi evitate 
prin o bună răspîndire a cunoştinţelor despre cauze şi remedii. In acest 
fel, munca specialiştilor ar putea fi uşurată, intervenţia personală ar putea 
fi evitată, am putea ajuta prevenirea determinînd scăderea numerică a 
caz!;Jrilor care recurg la laborator"3. 

Singura informare constantă, autentică şi a cărei substanţă nu putea 
să schimbe nimic este obiectul muzeal original care din aceste puncte 
de vedere constituie baza muzeului, raţiunea de a fi a criteriului său. 

Aparent există contradicţii între conservarea obiectelor care tinde 
să le izoleze de orice contact cu omul şi mediul său şi valorificarea, care 
presupune întîlnirea directă şi prelungită cu acestea, situaţie rezolvată 
pînă acum în favoarea valorificării. 

"Cele două noţiuni valorificarea şi conservarea nu sînt şi nici nu 
pot fi opuse, contradictorii sau antagonice cum sînt poate unii tentaţi să 
le considere ci, dimpotrivă ele se află într-un raport dialectic, de inter-
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conditionare, una implicînd-o pe cealaltă. Ele se cer a fi acceptate ca 
două ' faţete ale aceleaşi medalii constituită de patrimo niul înseşi, care 
trebuie pus în slujba unor nobile idealuri social-culturale, actuale şi 
de vi itor"4. 

Publica ţiile de specialitate ale ICOM aduc în dezbatere asemenea 
problematică, de intregire şi dezvoltare a colecţiilor m uzeale şi nevoia 
conservăr i i lor căci aceste colecţii au o nobilă menire umanitară. Colec
ţiile de artă, au ca principală misiune educarea estetică a oamenilor. Arta 
fiind o reflectare a vieţii colectivităţii umane, trebuie să se intereseze de 
aceştia şi să li se adreseze pe înţelesul lor, contripui�d la cultivarea� unor 
înalte sentimente la dezvoltarea gîndirii şi voinţei oa men ilor, stimulînd 
simţul lor artistic. De aceea ne revine ·obl-igaţia morală, de a veghea res
pectarea normelor legilor şi regulilor generale, dar şi specifice de con
servare eaTe trebuie luate în considerare . Conform acestei optici, depoz itul 
nu mai poate fi con siderat numai ca o simplă "magazie", ci să ajungă 
colecţii sistematice de obiecte de muzeu. Amenajarea de pozitului este 
deci cel puţin tot atît de importantă ca şi. cea a exp unerii de bază, ţinînd 
cont de numărul obiectelor adăpostite aici, de multe ori mai mare decît 
<:�i celor cdin expunere .şi de durata şederii lor aici, teoretic n:e:limitată. 
Pent;ru •dep·ozite ,,înainte de a pune la punct tehnicile de etalare"6 se 
impune .precizarea cm11ceptului şi a pri·ncip i ilor de organizare şi de struc
ha<ră, prirrdpi·ile şi cerinţele depozitării ş·i a�e mobilierului., foiG>sirea raţio
na+ă ş·i integra�ă a spaţiilor etc. Pe baza studiilor întrepri nse a analize
lor core.!ate s-a ad'Gptat ca criteriu de o.rgan �zare şi de structură a depo-' 
zitu ·lui ti-pod1mensi·onureo. 

"Tipodimensi.ona.rea presu pune crganiZ'CJ'rea obiectelor după .J'flatura 
ma t.eri-alel0r d-in ·ca-re s-înt făcute, după tipul morfoi'Ogic, i'Or ·în cadrut :fie
cărui tip, după format (dimensiune tip)"7. 

GAPH<OLU L H ·' 

:Motivaţi:a tipodime.nsiomirii depoziituJui .c:Je a-rlă plastică 

Acţi unea factorilor r.nicroclimat ici ·asupra obiectelor de muzeu nu este 
vizibilă, ea se desfăşoară imperceptibi l , de -cele m.Gi rll!IJI.te or4 ;le:nt, iA 
iorrne nomrio+ente, ·dar Ta va g iile -nu sînt cu nimic mai mici .din ·Grceastâ 
cauzei Nu cunoaştem materia le care să nu sufere, mai curînd stJ.l!J· mot 
tîrziu aiterări - provocate de cauze i'nterne, s.pecifrce - ş-i .deg•rrG'l'dâ.i� 
- pr.ovoca:t.e -de O!!Jenţi .agresivi. interni. Alterărtle s.vferi.te ·de 'Obted-ele de 
artă s.�nt cora.cteri·stice unui anumit material şi numai •Î-ntr-o ())a-recCllre mă
:.ură _.sîn.t inHuenţGte de agenţii . .  de de·gradare externi. Deg·radă.rHe pro.
vocate de aceştia depind de natur:a, in tensitate.a .şi du-rata acFunii agen
ţilor şi de modul î_n care se interferează sa.u se sl:lprap.un. 

O .conserl.(are şt f i .nFfică trebuie să pom ească de la cunoaşt€ne:«J ca;n,. 
diţiilor optime pentru diferitele ca tegorii d-e obi·ecte m11.1zenle şi a ri:scunilor 
inerente mediului mu,zeal concret . . Apoi să asigure condi-ţiile cele mai 
apropi.ate de cele optime prin metodeie tehnice� .corespunzăto0-re· şi dt 
m·Ji economice. 
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Secţia de artă a Muzeului: Judeţean Covasna ·cuprinde în inventar 
un număr de 1914 buc. opere de artă din care: valori patrimoniale: 

pictură 
grafică 
sculptură 
tapi serie 

250 buc. 
42 buc. 
39 buc. 
- buc. 

,ur 

ln expoziţie se află un număr de 125 obiecte, iar restul lucrărilor 
sînt depozitate. 

lucrăr.ile fiind depozitate disp·ersat (la sed iul Muzeului şi la Gale ria 
de artă), ·s-a că"utat spaţiu d-e depozitare concentrat numai la Galeria ->de 
artă. Acest spaţiu se află la parterul clădirii, avînd o orientare S-V şi o 
suprolf'aţc5l de 28 m2, fiind conform planului anexa nr. 1. Noul spaţiu des
tinat depozitării a determinat necesitatea abordării amenajării depozltului. 

' · Oo'că după raţionalizarea şi reorganizarea depozitelor, colecţiile nu 
vor avea condiţii corespunzătoare din cauza lipsei de spaţiu, iar acesta 
nu va fi obţinut pe plan local, se vor lua măsuri pentru redistribuirea ce!ui 
existent, mergîndu-se pînă la reducerea spaţiilor de expunere"9. 

ln lucrarea de faţă, am prelucrat inventarul secţiei de artă plastică. 

CAPITOLUL III 

Tip·odimensionarea colecţiei de artă plastică 

. f.lrobterne1e ridicate de amenajarea spa·ţiului depozitului se pot îm-
părţi ·lii trei categorii1o : 

'1. Probleme de organizare; 
11. Probleme de proiectare; 

III. Probl-eme de execuţie. 
Multitudinea problemelor ridicate de amenajarea spaţiului depoz1-

tu�ui pot, fi rezolv-ate numai de echipe formate din muzeogmfi, conservatori, 
restauratori, arhitect etc. De fapt problemele 1, 11 şi III sînt tratate mai 
amănunţit, etapizarea şi intercondiţionarea activitoţilor fiind complexe şi 
la care se racordează alte elemente importante cum sînt factorii de exe
ClJţie, mijtoC:rcele materia le, factorii de condiţiona re, durata şi succesiu-
n·ea a�tivităVIo'r11. 

- · 
l'ucrarea de faţă tratează problemele ridicate de intervenţii concrete: 
1. Scrierea lnve·ntarulu·i colecţiei de artă. 
2. Măsurarea dimensiunilor obiectelor. La colectia de artă s-au făcut 

rnăsur€Jtori ale înălţimii şi lungim ii, cdlculîndu-s� ulterior suprafaţa 
obied�:�+ui . 

3. Or�o-neree i'rwentaru lui după dimensiuni, luînd ca referinţă înăl
ţitmeâ :tor, ·fecfor determinant întrucît obiectele se vor depoiita pe rafturi 
tipizate. 

S-G căut-at, folosire-a la maximum a spaţiului pentru a mă ri coefi
cientl'fl '�e;umplere a spaţiului acordat. Acest coefident este în cazul depo-
z·i'tt.tltii de .ar:OO foarte mic 32o;0 lucru care se datoreşte mai ales spaţiului 
destul de greu amenajat în alt mod. 
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Suprafaţa spaţiului (A) este de 10,88 m2, iar a spaţiului (8) este 
de 17,20 m2, în acest caz suprafaţa totală fiind de aproxi mativ 28,2 m2. 

Suprafaţa ocupată de rafturi, se obţine însumînd suprafeţele parţiale 
şi în acest caz rezultă o suprafaţă de 3,8 m2 (pentru încăperea A) şi 
6,3 m2 pentru încăperea (B). Suprafaţa totală ocupată de rafturi este de 
10,1 m2. În acest context suprafaţa ocupată, deci folosită reprezintă 36o;0 
din suprafaţa spaţiului destinat depozitării. 

4. Încadrarea obiectelor în formatele standard fiind ară tată în schiţa 
de amplasare. 

Pentru confecţionarea acestor rafturi de depozit s-a calculat un 
necesar de material lemnos de 2,3 m3 răşinoasă, care după confecţionare 
se va trata cu ignifug. 

5. Planul de amplasare a rafturilor de depozitare (tipizate) din în
căperi (planşele nr. 1-2). 

6. Incadrarea mai multor tipuri în scheletul de bază al -rafturilor 
(planşele nr. 3-4). 

.,. 

C.A:PHOLU.L IV 

Probleme de conservare. a colecţiei de artă plastică 

Colecţiile de artă plastică intră în circuitul muzeistic etalîndu-se în 
expoziţie sau aflîndu-se în depozitul muzeal. Principiul" care stă la baza 
păstrării şi conservării este caracterul preventiv care creează condiţii 
optime obiectelor şi protejarea bunurilor culturale de acţiunea factorilor 
dăunători din natură (umiditate, temperatură prea înaltă sau prea scăzută, 
aerul încărcat de reziduuri industriale, lumină) etc. sau de deteriorările 
produse de oameni. 

Păstrarea şi protejarea, aparent mai uşor de realizat constituie în 
fond cea mai spinoaasă latură a activităţii muzeale. 

Stabilirea problemelor de conservare trebuie precedată de studie
rea operei de artă, iar această cercetare complexă cuprinde deopotrivă 
materialul, procedeul realizării (tehnica) şi funcţia obiectului. 

Pentru colecţiile de artă plastică se impun condiţii generale de 
păstrare astfel intensitatea luminoasă să varieze între 50 şi 80 h.nd. Umi
ditatea relativă între 40-60o;0 şi temperatura între 12-18°C. Intre te'm'-· 
peratură şi umiditate trebuie să existe corelaţie, deoarece ele se condi· 
ţionează reciproc. 

Umez�ala este unul din cei mai distrugători factori deteriorind cstra
tul de preparaţie şi cel pictural, atacînd chiar şi suportul putîndu-se 
ajunge la desprinderea stratului de suport. Mediul umed favorizează apa
riţia şi dezvoltarea diferitelor microorga_!1isme, deci o distrugere. ·fizică colT)., 
p!etată de distrugere chimică. 

Aerul cu reziduurile industriale, substanţe chimice care se produc 
din pricina acestor reziduuri, acoperă pictura cu un strat negru (de obi
cei) care-i răpeşte total strălucirea coloritului original, acţionînd chimic 
asupra plgmenţilor. 
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Se întîmplă uneori ca pictura să prezinte pete alburii care-i dau 
un aspect ceţos, înseamnă că ea a fost atacată de microorganisme sau 
de o eflorescenţă de săruri. Cauza poate fi de natură chimică sau bio
logică. 

Lumina este alt factor distructiv mai ales asupra pigmenţilor, des
compunindu-i. În depozite lumina se poate regla uşor şi eficient. 

Cea mai mare atenţie trebuie însă acordată lucrărilor de artă 
(acuarele, grafică şi cele cu suport de hîrtie), deoarece s-a constatat că 
sînt foarte puţin rezistente la lumină, umiditate şi variaţia temperaturii. 
In acest caz cel mai bun mijloc de protecţie este utilizarea mapelor. 
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