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CONSOLIDAREA ŞI REFACEREA PATINEI STATUII DIN GHIPS
„PENEŞ CURCANUL”, APARŢINÂND MUZEULUI JUDEŢEAN
„ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI
Radu Anicolaesei
Cornel Hobincu
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Abstract
Plaster statues are widely produced because they are easy to fabricate and costs
are low. The artisan creates a clay model, then makes a casting mould.
Strengthening the newly created object will be done with hemp fibre, and if the
object is massive, a light wooden frame is necessary. The imitation option of the
gypsum object is varied like; bronze, wood, marble, steel, gold, silver, etc.
The "Stefan cel Mare" Museum - Vaslui, has a collection of gypsum objects,
including the statue of "Peneş Curcanul", (Constantin Ţurcanu - his real name),
a vasluian hero of the independence war between 1877 - 1878. The gypsum object
is a bronze imitation and was made to be exposed at the official opening of the
museum in 1975. The article below describes the technique of consolidation and
rendering of the bronze imitation.
Tehnica ghipsului este una rapidă şi ușor de folosit. În general, este utilizată în
artele decorative. Materialul îşi are originea în zona Parisului şi este o formă de sulfat
de calciu. Se prepară prin încălzirea rocii de ghips pentru a elimina conținutul de apă al
ipsosului (sulfat de calciu hemihidrat), care este apoi măcinat într-o pulbere. Pentru a
face un obiect, această pulbere este amestecată cu apă și turnată într-o matriță sau,
ocazional, modelată folosind mici cantități de ipsos semi - lichid. Ipsosul „se usucă” sau
se fixează prin reacție chimică exotermă. Odată uscat, ghipsul este moale și fragil, ca
urmare, obiectele, încorporează de obicei, un sistem de susținere, cum ar fi o armătură
metalică sau din lemn. Cânepa sau alte materiale fibroase pot fi încorporate în tencuială
sau pot fi folosite ca suport. Ghipsul este un material des folosit pentru a realiza busturi,
figuri, statuete, panouri în relief și mulaje arhitecturale1.
Obiectele din ghips sunt fragile multe dintre acestea, în special cele mai mari,
sunt goale. Ele sunt adesea turnate în mai multe secțiuni care se îmbină apoi în timpul
construcției, uneori și cu armături de sprijin. Ca urmare, turnarea ghipsului variază în
funcție de grosime. Zonele în care sunt separate secțiunile tind să fie mult mai groase,
faţă de zonele atașate armăturii unde putem întâlni şi puncte de 3 mm grosime. Obiectele


Restaurator, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
Restaurator, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
1 http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/caring-for-plaster/.
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din ghips sunt foarte vulnerabile la impact, loviri sau precipitări. Dacă sunt goale, un
mic şoc poate provoca daune mari.
Ghipsul, de asemenea, este foarte poros, absoarbe ușor murdăria, scurgerile sau
substanţele de curățare lichide. Este relativ moale și ușor degradabil în contact cu
materialele abrazive. Artiștii și sculptorii, conștienți de această problemă, au tratat de
multe ori suprafața pentru a reduce porozitatea.
Un rol important în conservarea lucrărilor din ghips o are păstrarea
microclimatului specific, cu umididate relativă cuprinsă între 50 – 65 % şi temperatură
constantă.
Descrierea şi starea de conservare a lucrării „Peneş Curcanul”
Statuia îl reprezintă pe erou stând în picioare,
cu privirea scrutând spre linia orizontului, atitudine
semeaţă, triumfătoare, victorioasă. Este îmbrăcat
militar, în uniforma de dorobanţ; cuşmă cu pană de
curcan, veston cu însemne de sergent şi medalie pe
piept, centura, pantaloni, obiele, bocanci. Pe spate
are o pelerină ce cade până la bază. În măna dreaptă,
flexată la şold, în dreptul centurii, ţine o goarnă. În
mâna stângă, lăsată de-a lungul corpului, are un
steag de captură desfăşurat. Acesta are însemn
otoman (semilună) şi este îndreptat înspre sol, ca
simbol al înfrângerii.
Lucrarea formată din două piese este realizată
din ghips armat cu fibre vegetale de cânepă pe
structură de lemn interior. Prima piesă conţine
bustul şi zona abdomen - şolduri, iar cealaltă
şoldurile, picioarele şi baza. Practic, statuia se
îmbină, pe verticală, la zona şoldurilor (Fig. 3). Din
punct de vedere cromatic, se imită bronzul patinat.
Statuia măsoară 2,5 metri, amprenta la sol:
1x1 m 2, greutatea aproximativă: 150 kg. Starea de
conservare era mediocră, obiectul, în întregime
prezentând pe suprafaţă praf şi murdărie neaderentă.
Cuşma avea, în zona superioară, o lacună a stratului
cromatic (zgârietură) de 10 cm, orientată vertical.
Piesa inferioară prezenta, la nivelul bocancilor, multiple fisuri, lacune şi desprinderi
profunde de material, lăsând la vedere scheletul de lemn interior. Datorită acestora,
lucrarea nu avea stabilitate verticală, fiind în pericol de prăbuşire. Factorii
microclimatici neadecvaţi au produs decolorări şi migraţii.
Având în vedere masivitatea lucrării, colapsul structurii inferioare s-a datorat
manipulărilor necorespunzătoare.
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Stabilirea operaţiilor
După o analiză minuţioasă a stării de conservare, s-au stabilit principalii paşi
tehnologici:
1. Separea pieselor. (Fig. 1 şi 2)
2. Aşezarea în poziţie orizontală a piesei inferioare pentru a înlătura tensiunile
interne şi pentru a avea acces la bază. Pentru a evita eventualele degradări ,
se vor folosi plăci din polistiren expandat cu o grosime 10 cm pentru a forma
un pat. Partea superioară nu prezintă degradări de structură interioară, prin
urmare va fi aşezată în poziţie verticală, tot pe un suport de polistiren
expandat, pentru a evita degradarea zonei de îmbinare.
3. Curăţarea de praf cu ajutorul unui aspirator cu peri lungi şi moi, dar şi cu
pensoane delicate.
4. Îndepărtarea murdăriei neaderente cu materiale textile umede prin ştergere
uşoară a suprafeţelor. Imediat se va şterge cu materiale textile moi şi uscate
pentru a nu lăsa apa să producă degradări cromatice.
5. Zonele de desprindere şi fisurile se vor îmbiba cu apă, prin folosirea de
comprese ude în vederea unei prize mai bune cu ghipsul de lipire.
6. Se asamblează fragmentele mici detaşate din partea inferioară în vederea
asamblării fragmentelor mijlocii şi mari şi de ansamblu a lucrării.
Fragmentele vor fi prinse cu gips, consolidîndu-se apoi suprafaţa interioară
cu câlţi. Înainte de aplicare, câlţii se spală şi se storc de mai multe ori pentru
a scoate gălbeneala din ei. Această operaţie este obligatorie deoarece
murdăria pătează suprafaţa lucrării.
7. Lacunele vor fi completate cu pastă de ghip amestecată cu câlţi de cânepă
aplicate cu mâna, mergând din interior spre exteriorul lucrării. Se vor folosi
cleme pentru fixarea şi lipirea materialului ghipsat cu fragmentele originale.
8. Lucrarea se va arma în interior cu armătură din şipci de lemn, acolo unde e
cazul, legate de masa lucrării cu gips şi câlţi.
9. Lacunele din suprafaţa plastică se vor remodela. Fragmentele lipsă vor fi
refăcute, pe baza suprafeţelor clare din jur.
10. După efectuarea ultimelor remodelări de mici fragmente şi chituire, lucrarea
se va curăţa de gălbeneala ieşită din câlţii vechi cu hipermanganat de potasiu
şi metabisulfit de sodiu.
11. Se vor repatina diferenţiat atît micile fragmente care au fost refăcute, cît şi
crăpăturile chituite din zona rosturilor. Patina lucrării se va prepara din culori
tempera amestecate în apă, astfel încât să imite bronzul.
12. După patinarea lucrării se va aplica pe toată suprafaţa o soluţie de ceară şi
terebentină, cu o pensulă moale, după care se va şterge uşor cu o cîrpă
(molton).
13. Se vor face fotografii înainte de restaurare, în timpul şi după terminarea
operaţiilor2.

2

Chicu Horiana, Restaurarea unei sculpturi din ipsos, Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XI1992_307.pdf.
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Descrierea operaţiilor
Curăţarea de praf
- s-a efectuat cu ajutorul unui aspirator ce avea ataşat la furtun o perie cu peri
lungi şi moi. Zonele inaccesibile s-au curăţat manual cu un penson cu păr moale.
Operaţia a fost urmată de curăţarea umedă cu materiale textile îmbibate în apă.
Impurităţile hidrosolubile au fost înlăturate şi cu tampoane de vată muiate în apă. În
urma acestei operaţiuni s-a stabilit ca stratul cromatic e format din culori tempera
dispuse pe suprafeţe neuniforme. Predomină sienna arsă, umbră naturală, verde smarald,
negru, alb, pulbere de bronz.
Pregătirea fragmentelor pentru lipire
- lipirea era imposibilă datorită existenţei câlţilor şi gipsului sfărîmat în zona
interioară a bazei şi bocancului drept (Fig. 5). S-a efectuat o curăţare a câlţilor şi a
fragmentelor de lemn rupt în interior.
Asamblarea fragmentelor, completarea şi chituirea
Pentru piesa inferioară s-a urmărit ca fragmentele desprinse de la suprafaţa
lucrării să fie lipite la locul lor, pentru a păstra cât mai mult din materialul original (Fig.
4). Pentru a se înlesni aderenţa ghipsului, la locul de intervenţie, fragmentele au fost
udate, în această zonă, cu apă. După umezire, fragmentele au fost asamblate şi aşezate
într-o poziţie fixă, după care s-a turnat ghipsul. Fragmentele astfel lipite au fost lăsate
jumătate de oră pentru priză. În funcţie de zonele în care era necesară intervenţia de
completare, piesa inferioară a fost rotită după uscarea ghipsului. Operaţia s-a făcut
progresiv prin asamblarea în primul rînd a fragmentelor mici şi mijlocii între ele, pentru
obţinerea unor suprafeţe mai mari. Bucăţile mari obţinute, care reîntregeau lucrarea, au
fost clădite din aproape în aproape, începând cu partea inferioară, pentru a evita
deformările. S-a trecut la înlocuirea şipcilor rupte din interiorul bazei. După fixarea
noilor şipci, s-a consolidat cu pastă de ghip şi câlţi, pentru fixare (Fig. 6). Pe exterior
s-a chituit şi integrat cromatic, bocancul şi muchiile bazei, conferindu-le aspectul plastic
specific lucrării (Fig. 7).
Piesa superioară nu a necesitat o astfel de intervenţie de completare cu ghips şi
câlţi. Lacuna de suprafaţă, existentă în partea superioară a cuşmei, a fost chituită şi
integrată cromatic (Fig. 8).
Asamblarea lucrării
După uscarea completă a intervenţiilor, timp de două săptămâni (ce s-a datorat
fibrelor vegetale din cânepă, ce au proprietatea de a îngloba şi reţine apa), s-a procedat
la ridicarea statuii pe postament. Primul pas a fost aşezarea cât mai judicioasă a bazei,
urmărind poziţia verticală perfectă a centrului de greutate. După montarea şi verificarea
primei piese s-a adăugat piesa superioară, verificând îmbinarea perfectă la nivelul
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şoldurilor. Odată cu acest pas ne-am asigurat că lucrarea e perfect asamblată şi stabilă
(Fig. 9).
Patinarea
Pentru această operaţie s-au folosit culori tempera; siennă arsă, umbră naturală,
galben, verde smarald, alb, negru, pulbere de bronz. Toate au fost combinate în proporţii
diferite pentru a se integra cromatic în zonele unde au avut loc intervenţiile, urmărinduse un aspect vizual uniform. Aceste culori, diluate în apă, s-au aplicat ştergând surplusul
de pe porţiunile proeminente şi redând, astfel, efectul patinei originale.
În final s-a aplicat soluţia de ceară şi terebentină cu o pensulă cu peri moi,
ştergând surplusul cu o cârpă din material textil fin (Fig. 10).
Conservarea
Având în vedere că expoziţia de bază nu a fost deschisă publicului la acel
moment, s-a procedat la conservarea lucrării prin ambalarea ei în folie de polietilenă,
pentru a-i conferi o barieră împotriva factorilor de degradare fizico - chimici (Fig. 11).
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