RESTAURAREAREA UNEI STICLUTE
DE
,
PARFUM DIN SEC. XIX-LEA
CORNELIA ROTARIU

Sticluţa

este

cunoscută şi utilizată

de oameni din cele mai vechi timpuri.

Încă înainte de a învăţa s-o producă singuri, oameni au utilizat sticla vulcanică
naturală,

din care confecţionau diferite unelte tăioase, vârfuri de suliţe etc.
Asupra momentului când au apărut primele obiecte din sticlă artificială
nu exista date certe. Este de presupus că prima dată sticla a fost obţinută
întâmplător în procesele metalurgice singurele care necesitau, în acele timpuri,
temperaturi înalte.
În sec. XIV-XVII, meşteşugul sticlăriei a cunoscut o înflorire deosebită la
Constantinopole şi apoi la Venezia.
Literatura de specialitate existentă în România face referire la
funcţionarea unor ateliere de sticlă în Transilvania [2] jud. Braşov Sibiu, Cluj.
Sticluţa de parfum care face obiectul acestui articol provine din circuitul
de săpături arheologice din 1994 descoperită în Parcul I. L.Caragiale din
Cluj-Napoca la 40-50 cm adâncime. Piesa are o culoare verzuie srecifică sticlei
potasice prezentând bule de aer şi impurităţi denumită sticlă „obişnuită"[2].Are
forma unui flacon cu gâtul strâmt şi buza răsfrântă spre exterior cu o înâlţime
de 15 cm 020 cm, pereţii având o grosime de 1 mm.
Obiectul intră în laborator într-o stare precară de conservare prezmtând
urme de exfoliere, este compus din 12 fragmente foto[l] având lipsă porţiuni
din buză, corp, iar fundul flaconului lipsea în totalitate.[foto 2]
O problemă importantă este compoziţia chimică a sticlei vechi [2],este
diferită faţă de cea actuală din punct de vedere cantitativ şi calitativ „O primă
analiză constă în raportul dintre oxidulde sodiu şi oxidul de potasiu care poate
să stabilească specia materiei prime alcaline utilizată.
Aceste raporturi variază între 1.4 în favoarea oxidului de potasiu."
Datorită stării de conservare, fragilizare maximă o primă operaţie a fost
îndepărtarea urmelor de pământ prin tamponare cu toşoane de vată îmbibate în
apă distilată urmând uscarea pe hârtie de filtru. Cea mai delicată operaţie este
asamblarea fragmentelor. S-a făcut o bună fixare prin lipirea pe interiorul
peretelui sticluţei a unor făşii de bandă adezivă transparentă care să menţină
fragmentele imobile.
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Lipirea fragmentelor s-a făcut cu o răşină transparentă de tip cianoacrilat
(Loctite) după ce fragmentele au fost degresate cu alcool etilic pe faţa
extericară. S-a întins cu un vărf de ansă pe conturul îmbinării fragmentelor .
Această operaţie s-a făcut sub lampa cu infraroşu pentru fluidizarea adezivului
şi pătrunderea lui în toate crahlurile. Orice surplus de adeziv care a rămas s-a
îndepărtat imediat înainte de întărire cu un tampon de bumbac.
A urmat reconstituirea părţilor lipsă care s-a făcut tot cu bandă
transparentă peste care s-a turnat adezivul în compoziţia căreia am adăugat o
picătură de verde de china pentru a integra cromatic părţile completate.
Adezivul s-a lăsat timp de 2 minute pentru a căpăta o anumită văscozitate astfel
încăt adezivul să poată fi modelat după conturul de bază, la îmbinarea fundului
cu corpul vasului precum şi în zona buzei [foto 3].
În acest fel după uscarea răşinei nu a mai fost necesară intervenţia de
îndepărtare a surplusului; piesa fiind astfel scutită de un stres suplimentar.
S-a efectuat o ultimă operaţie de peliculizare finală interioară cu un strat
fin de răşină care să ramforseze piesa extrem de fragilizată.
Scopul final al restaurării a fost acela de a păstra, cât mai mult timp
mărturiile trecutului concretizate în bunuri culturale şi transmiterea pe mai
departe a mesajului spiritual ce-l conţin.
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RESTAURATION OF A PERFUME GLASS BOTTLE FROM
XIXCENTURY
(Summary)
This article presents a perfume bottle from the l 91h century which was
found buried in soil in Parcul Caragiale Cluj- Napoca in a poor state of
conservation, with bottom and parts ofthe top missing.
This object was assembled and completed with specific resin and green
pigments, compatible to the original.
In the end the perfume bottle was completed and now it's ready to be
exhibited.
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Restaurarearea unei sticluţe de parfum din sec. XIX-iea

Fotol. Înainte de restaurare

Foto 2. Sticluţa de parfum
văzută de sus
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Foto 3. După completare (fundul sticluţei)

Foto 4. După restaurare
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