RESTAURAREA ICOANEI SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE
CEL MARE – PICTURĂ ÎN ULEI PE PÂNZĂ
ȘI FERECĂTURĂ DE ARGINT
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RESTORATION THE ICON SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE CEL MARE –
WOOD PAINTING AND SILVER ORNAMENT
ABSTRACT
Unless the entire icon was covered by a precious metal binding, some of the
painting’s areas were covered by such metal bindings, out of the justified wish to protect
from the worshipers’ direct adoration the icons placed at the passage from the pronaos
into the naos, on the northern and southern walls, or at the imperial register in the
iconostasis. The bindings were ordered and placed on the icon after it had been painted,
sometimes even much later after their being used in church, that is after damage of the
frequently touched areas was noticed. Most of the times, the rizas, these protective metal
pieces, also have a decorative purpose, due to their elaborate design, being made of silver,
hallmarked with the blacksmith’s name or with other abridged information that make it
possible to identify the origin and year of fabrication etc.
In time, it has been concluded that the protective role of the rizas has only
partailly been fulfilled, since very often their contact area with the painting is damaged.
Moreover, the various sediments between the paint layer and the metal also engender
unwished effects.
Keywords: icon, metal binding, ornament, engraved inscriptions, wood painting.

Icoana de față aparține Parohiei „Sfinții Voievozi” din Târgu Jiu și este o
lucrare a celebrului pictor Iosif Keber (Fig. 1 - semnătura a fost parțial întinată;
probabil cât era încă proaspăt executată a fost manevrată neglijent), originar din
Târgu Jiu, specializat în pictura bisericească și restaurarea lăcașurilor de cult.
Pictura este realiză în tehnica ulei pe pânză, iar icoana este protejată de o
ferecătură realizată în foaie de argint prin embosare și incizare, semnată Alexe
Popa (Fig. 2). Icoana, ale cărei dimensiuni sunt de 93x64x4cm, a fost o donație
către Biserică făcută în 1936 de către primarul orașului Târgu Jiu, Șerban
Frumușanu (Fig. 3), iar ferecătura (învelitoarea de argint), este donația doamnei
Constanța Pleniceanu (Fig. 4).
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este înfăţişat frontal, în picioare (Fig. 5),
având în mâini un rotulus desfășurat pe care stă scris textul: „Fumul și putoarea
gonește albinele iară cântarea de rugăciune gonește pre draci căci ca cu niște
traznete și pară de foc îi arde. Eu nu mă tem de Dumnezeu ci-l iubesc pre el căci
dragostea cea desăvârșită (...)”. Textul pictat pe icoană este același cu cel incizat
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pe învelitoarea de argint. Conturul ornamentelor executate în ulei pe pânză este
identic cu cel al ornamentelor embosate pe ferecătură, de asemenea faldurile
veșmântului sfântului, conturul aureolei, forma rotulusului, înscrisurile cu numele
sfântului, poziționate de-o parte și alta a aureolei, precum și delimitarea la sol a
compoziției. Singura deosebire se regăsește într-un adaos (Fig. 4) cu numele
donatorilor, prezent în partea de jos pe ferecătură (Fig. 6).

Fig.1 Semnătura I.
Keber

Fig. 2 Semnătura Alexe
Popa

Fig. 5 - Imagine de ansamblu
cu icoana

Fig. 3 - Inscripție
cu numele
donatorului și anul
donației,
la baza icoanei

Fig. 4 - Incizie
pe ferecătură
cu numele
donatorilor

Fig. 6 - Imagine de ansamblu
cu ferecătura

Pictura icoanei este executată în manieră realistă cu influențe bizantine.
Gama cromatică este restrânsă, cuprinzând pe lângă diferite tipuri de pigmenţi şi
foiţă de aur. Astfel, pentru veşmintele personajului au fost folosite nuanţe de
albastru, verde, ocru, roşu, negru, siena, griuri colorate, iar fondul are ornamente
vegetale realizate cu patină pe foiţă de aur. Mare atenţie s-a acordat reproducerii
fidele ale elementelor decorative și a faldurilor veșmântului pe suprafața de argint
a ferecăturii.
STAREA DE CONSERVARE ÎNAINTE DE RESTAURARE
SUPORTUL
Este alcătuit din patru panouri de lăţimi diferite, din lemn de răşinoase,
debitate tangenţial. Îmbinarea panourilor s-a făcut prin încleiere pe cant,
consolidarea fiind realizată cu două traverse semiîngropate și cu îmbinare în blatul
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icoanei de tip coadă de rândunică. Traversele sunt faţetate, culisând de la dreapta
la stânga, cuprin-zând toată lăţimea blatului.
Suportul prezintă mai multe tipuri de degradări:
- Prezenţa nodurilor, specifică esenţei de răşinoase, nu a provocat
deteriorări ale suportului. Nodurile sunt sănătoase, necăzătoare, uşor contrase
(Fig. 8);
- Manipulări inadecvate, zgârieturi, lovituri, diverse pete de vopsea
depusă accidental (Fig. 9).

Fig. 7 - Imagine
de ansamblu a
verso-ului

Fig. 8 - Noduri
sănătoase

Fig. 9 - Diverse pete
de vopsea depusă
accidental

ÎNVELITOAREA DE ARGINT
Ferecătura este realizată din trei bucăți metalice distincte îmbinate prin
puncte de sudură pe verso-ul lucrării. Modelele sunt obținute prin embosare și incizare, iar prinderea de suportul de lemn este realizată prin nituri metalice pe
canturile laterale, această prindere fiind mascată sub o ramă de lemn, simplă,
acoperită ulterior cu un strat de lac pe bază de bronz (Fig. 4).
Suprafața metalică a fost supusă acțiunilor de îndepărtare a depunerilor în
repetate rânduri, dar mijloacele improprii folosite au favorizat apariția prematură
a unor degradări atât de natură chimică (Fig. 10 – oxidări provocate de folosirea
unui detergent casnic), cât și mecanică (Fig. 11 - fragilizarea suprafeței metalice
și fi-surarea sa prin repetate acțiuni mecanice în timpul curățărilor).

Fig. 10 - Oxidări premature

Fig. 11 - Fisurarea stratului
de metal
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STRATUL PICTURAL
Icoana este realizată în tehnica ulei pe pânză, pânza fiind întinsă pe un
suport de lemn și prinsă de acesta prin intermediul unor cuișoare metalice. Peste
pictura propriu-zisă a fost adăugată o învelitoare de argint, decupată în dreptul
chipului sfântului, care a rămas astfel expus, spre deosebire de tot restul icoanei.
Ansamblul a fost apoi cuprins de o ramă exterioară care acoperă și zona de fixare
cu nituri de metal a învelitoarei de argint pe suportul de lemn.

Fig. 12 Degradări
pictură

Fig. 14 –
Depuneri diverse

Fig. 13 Depuneri diverse

Fig. 15 Degradări
pictură

Degradările cele mai importante au apărut la nivelul pânzei și a stratului
pictural, provocate fiind de chiar protecția de argint, care în anumite zone atinge
suprafața icoanei, acolo fiind asigurat mediul propice dezvoltării unui complex de
reacții chimice care implică oxidarea argintului, coroborat cu acțiunea diverselor
impurități și a diverselor substanțe din atmosferă (Fig. 12, Fig. 15). Dar există și
zone în care conturul ferecăturii nu atinge stratul pictural, ceea ce face ca în
interstițiul creat să se adune diverse depuneri din mediul înconjurător sau să se
favorizeze gestul introducerii de acatiste ori monede de către anumiți enoriași.
Aceste corpuri străine duc la degradări latente atât pentru ferecătură (prin oxidări
parțiale sau totale ale verso-ului acesteia), cât și pentru stratul pictural sau chiar
pentru suportul de lemn. Pentru că umiditatea se evaporă mai greu într-un spațiu
închis, observăm și pete de mucegai, în special la zona de bază a icoanei, sub
ferecătură. Pe întreaga suprafață picturală au fost identificate, totodată, depuneri
slab aderente, aderente și ancrasate, cauzate de fumul și praful din biserică, a
pânzelor de păianjen (Fig. 13, Fig. 14), dar și pete sau scurgeri accidentale de
vopsea (Fig. 18).
Alte degradări sunt cele provocate de prinderile neglijente – pe canturile
icoanei sau ale ramei ornamentale –, pe suportul de lemn (Fig. 16, Fig. 17), care
au sfâșiat local pânza și, implicit, au distrus stratul pictural.
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Fig. 16 –
Degradări mecanice

Fig. 17 –
Degradări mecanice

Fig. 18 - Pete
accidentale de vopsea

OPERAŢIUNI DE RESTAURARE-CONSERVARE EFECTUATE
- Realizarea documentaţiei foto iniţiale, precum şi pe parcursul
operaţiunilor de restaurare-conservare efectuate;
- Studierea amănunţită a lucrării atât cu ochiul liber, cât şi cu aparatura de
specialitate din laborator (lupă, microscop, ochelari binoculari);
- Îndepărtarea depunerilor neaderente și slab aderente de la nivelul ramei,
ferecăturii, suportului de lemn (Fig. 19);
- Îndepărtarea ramei și a ferecăturii de pe icoană (Fig. 20);
- Biocidarea curativă şi preventivă prin injectarea și pensularea suportului
de lemn cu soluţie de biocid Perxil-10;
- Efectuarea probelor de curăţare a verso-ului (P1 apă alcoolizată –
rezultat pozitiv) (Fig. 21);
- Îndepărtarea depunerilor aderente de la nivelul verso-ului și a canturilor
suportului de lemn;
- Îndepărtarea depunerilor neaderente și a celor slab aderente de pe pânza
cu strat pictural;
- Efectuarea testelor de curățire, stabilirea soluțiilor optime pentru
îndepăr-tarea depunerilor aderente și ancrasate de la nivelul stratului pictural
(P1=C2000 6% – eficient pentru îndepărtarea depunerilor aderente de pe foiță,
P2=apă alcoolizată + C2000 4% –, soluție eficientă pentru îndepărtarea
depunerilor de pe culoare - vezi Fig. 22 și Fig. 23);
- Îndepărtarea mecanică a depunerilor grosiere de natură organică sau provenite din oxizii ferecăturii de argint, precum și a depunerilor accidentale de
picături de ceară sau vopsea provenită de la zugrăvelile interioare (Fig. 24);
- Îndepărtarea depunerilor de pe întreg stratul pictural folosind o
combinație de procedee chimice și mecanice în funcție de depunere și de zona pe
care se află (Fig. 25, Fig. 26);
- Curățirea zonelor de pânză nepictată care se află pe canturile suportului
de lemn (curățire chimică cu C2000 6%);
- Dublarea zonelor de pânză acolo unde s-au produs fisuri sau a fost
străpunsă până la stratul pictural de prinderile neglijente de pe canturi;
- Chituirea zonelor lacunare;
- Refacerea tensiunii pânzei pe suportul de lemn;
596

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 19 Desprăfuire verso

Fig. 22 - Teste de
curățire strat pictural

Fig. 25 - Îndepărtarea
depunerilor aderente

Fig. 20 Îndepărtarea ramei

Fig. 21 - Teste de
curățire a verso-ului

Fig. 23 - Teste de
curățire strat pictural

Fig. 24 - Îndepărtarea
mecanică a depunerilor

Fig. 26 - Imagine
de ansamblu
după curățire

Fig. 27 - Completarea
cu foiță lichidă
a zonelor cu eroziuni

- Integrarea cromatică a chiturilor de la nivelul stratului pictural (după
pregătirea prealabilă a chiturilor pentru a suporta culori de ulei);
- Retuș artistic în zonele cu eroziuni, folosind foiță lichidă acolo unde
eroziunile sunt la nivelul zonelor cu foiță metalică aurie (Fig. 27) și patină sau
culori de ulei acolo unde stratul de culoare a fost erodat;
- Vernisarea generală a icoanei cu vernis de dammar dizolvat în
terebentină 8%;
- Îndepărtarea diverselor depuneri și a oxizilor de argint de pe întreaga
su-prafață a ferecăturii;
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- Protejarea întregii suprafețe a ferecăturii (față-verso) împotriva oxidărilor ulterioare, prin aplicarea unui strat de ceară micro-cristalină (Fig. 29);
- Montarea ferecăturii pe poziția inițială, la suprafața icoanei, potrivind
din aproape în aproape suprafața de argint (Fig. 30), în așa fel încât să nu atingă
stratul pictural (Fig. 28, Fig. 31);
- Montarea ramei ornamentale;
- Toaletarea ansamblului (Fig. 32, Fig. 33).
Toate momentele legate de restaurarea acestei lucrări au fost marcate de
admirația pentru opera marelui artist Iosif Keber, care rămâne un reper în rândul
pictorilor bisericeşti din secolul al XX-lea. Dar ce a făcut ca piesa de față să
emoționeze suplimentar, este ceva profund uman, gesturi încărcate de credință
fierbinte și de speranțe, acatiste scrise în taină, împăturite și strecurate prin
ferecătura icoanei, spre a rămâne cât mai aproape de imaginea sfântului protector.

Fig. 28 Îndreptarea
deformărilor

Fig. 29 Aplicarea unui
strat de ceară
micro-cristalină

Fig. 32 - Ansamblu icoană
după restaurare

Fig. 30 –
Potrivirea din
aproape în
aproape a suprafeței de argint

Fig. 31 Montarea
ferecăturii pe
poziția inițială

Fig. 33 - Ansamblu verso
după curățare
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Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem ajutorul Domnului spre a ne
izbăvi la vreme de nevoie și de necaz. Ele nu fac parte din slujbele sărbătorilor de
peste an, ci se citesc oricând, în afara slujbelor, la cererea credincioșilor și pentru
diversele lor nevoi. Se numesc acatiste (în grecește ahatistos), pentru că în timpul
acestora nu se stă jos în strane, ci în picioare sau în genunchi în fața icoanei
sfântului spre care se îndreaptă rugăciunile.
Acatistele găsite în icoană, deși scrise după tipicul obișnuit, nu au fost
date spre citire preotului, ci direct sfântului, fervoarea caracterizând nu numai
actul depunerii bilețelelor, ci chiar conținutul acestora, după cum o arată prima
imagine (Fig. 34).

Fig. 34 - Bilețelele strecurate la icoană prin ferecătură
Fenomenul nu este singular. Pentru aceste practici, cel mai cunoscut
exemplu este întâlnit în peștera Sfântului Andrei din Dobrogea, din localitatea Ion
Corvin, la aproximativ patru km de drumul ce leagă Constanța de Ostrov, peșteră
despre care se spune că l-a adapostit pe Sfântul Apostol Andrei în perioada în care
a creștinat popoarele de la nord de Dunăre. Acest spațiu este amenajat ca un loc
de rugăciune, are un altar mic, dar și un pat, săpat în stâncă, pentru odihna
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apostolului. În crăpăturile peretului de stâncă oamenii lasă iconițe și diverse
bilețele cu doleanțe si rugăciuni.
În afara spațiului nostru cultural, după cum bine se știe, avem exemplul
cu cea mai mare notorietate: Zidul Plângerii. În crăpăturile Zidului Plângerii, cel
mai frecventat obiectiv turistic israelian, sunt strecurate de către credincioși,
anual, zeci de mii de bilețele cu rugăminți. Periodic rabinii din Ierusalim scot cu
grijă aceste acatiste dintre pietrele vestigiului istoric și le adună în saci, pentru a
fi îngropate pe Muntele Măslinilor. Conform religiei iudaice este interzisă
distrugerea oricărui obiect pe care stă înscris numele lui Dumnezeu. Biletele către
Dumnezeu sunt, conform tradiției, asimilate cu scrierile sfinte, iar tradiția mozaică
impune ca toate textele considerate sacre să fie îngropate, nu arse.
Rabinul de la Zidul Plângerii spune că nimeni nu va citi acele scrisori,
fiindcă sunt bilețele între om și Creatorul Său, o formă de comunicare cu
Dumnezeu, în chiar locul în care Domnul a vorbit direct cu poporul ales.
Probabil că aceasta este și explicația extinderii fenomenului, dar diferența
dintre a da un pomelnic la o biserică și a strecura un bilețel în icoane, în crăpături
de zid etc. este dată de faptul că în primul caz există un mijlocitor, un preot care
este slujitor al Domnului și al oamenilor, rugămintea este pomenită. În celelalte
cazuri, gestul are o valență mimetică, se face pentru că îl fac toți, credincioși și
necredincioși, aproape ca o practică ce ține de superstiție.
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