CERNEALA FEROGALICĂ
MODALITĂTILE DE EXPRESIE
GRAFICA SI
PROBLEME
,
SPECIFICE ÎN RESTAURARE
Rodica Antonescu
Restaurator grafică
Această prezentare se doreşte a fi începutul unei serii de cercetări privind
conexiunile dintre constantele stilistice proprii unui artist (sau unei grupe coerente
de opere grafice) şi constantele stării de conservare a operelor respective. Prin
acest demers încerc să conturez anumite filiaţii între aceste două planuri, care
ar putea duce la o tipologizare a degradărilor specifice, pornind de la caracterul
expresiei grafice.

În acest studiu mă voi limita la identificarea unor constante specifice unei
singure expresii plastice: desenul în cerneală ferogalică.
Pierzându-şi în umbra timpurilor datele începuturilor, cernelurile au una
dintre cele mai vechi istorii 1• Reţetele antice depun mărturie în acest sens.
Perioada medievală conturează zone de predilectă răspândire a celor două mari
grupe de cerneluri: ferogalice şi de carbon. (Respectiv spaţiul european manifestă
o anumită preferinţă pentru prima grupă, în timp ce zonele Asiei exploatează
calităţile cernelii de carbon). Perioada modernă, deşi receptivă la exemplul
asiatic - care de altfel nu i-a fost niciodată cu totul străin - conservă tradiţia
encaustum-ului 2 în Occident. Îmbunătăţită, cu mai mult rafinament în dozajul şi
acurateţea componentelor, cerneala aceasta se conservă până astăzi în datele
esenţiale ale unor mărci celebre (Pelican, Leonhardi, etc.).
Cerneala ferogalică are deci o istorie complexă, ale cărei detalii au fost
puse în lumină de cercetări relativ recente. Acestea au relevat existenţa unei
CONSTANTE (caracterul coroziv al encaustum-ului), alături de o extraordinară
VARIAŢIE în cadrul tipului (W. J. Barrow studiază un grup de 86 de reţete de
cerneluri corespunzătoare perioadei 1400-1850) 3 . Ca materie colorată lichidă,
cerneala necesită folosirea unor unelte specifice: pana, peniţa, băţul de trestie,
pensula, etc. Aceste unelte impun, mai mult sau mai puţin autoritar, o anumită
formulă plastică, ale cărei manifestări merg de la linia simplă la pata compactă.
Linia, adică ductul vârfului
gamă complexă de posibilităţi de

de peniţă sau de pensulă are la rândul ei o
expresie. Traseul simplu, „ ... conturul care

1 Există o literatură foarte bogată cu privire la istoricul cemelurilor. Pentru un prin contact
se pot utiliza titlurile menţionate în lista bibliografică anexată.
2 Din: encausticus (lat.), provenind din enkaustik6s (gr.), cu înţelesul de ardere în interior.
3
Apud A. B. Pandele - op. cit. pg. 188 (v. lista bibl.).
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decupează'', (ceea ce este un trist ·adevăr în cazul cernelii ferogalice ), poate fi

ilustrat de unele schiţe de Gheorghe Tătărescu. Artist de formaţie academică,
„temperament echilibrat şi iubitor al calmului, linear şi logic" cum îl defineşte
Ion Frunzetti 4 el este în aşa măsură preocupat de expunerea lecţiei învăţate în
şcolile apusene încât se îndepărtează de căutarea pe cont propriu a unei expresii
originale. Desenele sale, corecte, sunt aproape întotdeauna o „conturare" (în
ambele sensuri : de structurare şi de expresie prin contur) a elementului figurativ
necesar. Lucrarea de faţă este o schiţă provenită dintr-un lot oarecum unitar,
aflat la muzeul „Gheorghe Tattarescu". lntregul grup are drept caracteristic ci
generale: dimensiunea asemănătoare a foilor, lipsa de variaţie a calităţii şi
grosimii hârtiei utilizate, şi în ·afară de unitatea de stil, firească, prezintă din
punct de vedere al conservării o trăsătură comună : corodarea hârtiei pe traseul
net şi nu lipsit de eleganţă, al peniţei. Acest fapt este pus în evidenţă de cercetarea
spatelui lucrării . (foto 1).

Foto. I : Gh . Tattarescu - Apollo - 29/ 19 cm - inv. 50.
Spate lucrare, lumină razantă, înainte de restaurare.
Agravată de subţirimea foii, viteza de corodare impunea o imediată
intervenţie a restaurării . Dacă stabilitatea la apă a cernelii a permis tratamente
4

Ion Frunzetti - op. cit. pg. 182 (v. lista bibl.).
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umede, reacţia aceleaişi cerneli la acţiunea soluţiei de neutralizare a acidităţii
generale, din întreaga masă a hârtiei, a limitat întregul proces la pulverizări
uşoare,A pe spatele foii şi la tamponări atente ale feţei lucrării, fără a atinge
liniile. lnsă conservarea în deplină siguranţă a integrităţii lucrării a impus dublarea
acesteia cu foiţă japoneză (pe care am aşezat-o în două straturi, orientate
perpendicular, neavând la dispoziţie atunci o hârtie japoneză mai consistentă) .
Această dublare a rezolvat şi nevoia de consolidare a rupturii mai vechi, din
colţul stâng al hârtiei lucrării. (foto 2).

Foto. 2: Gh. Tattărescu - Apollo - 29/19 cm. - inv. 50.
Faţă lucrare, lumină directă , după restaurare.

O altă modalitate de expresie liniară este fascicolul, ghemul încâlcit de
trăsături , aglomerările polarizate de interesul artistului pentru unul sau mai

multe elemente din imagine. În acest caz liniile tind să se concentreze pe alocuri
în adevărate pete de culoare în jurul cărora „gravitează" trăsături delicate,
şovăitoare, încă fără chip. Un exemplu de acest fel este o schiţă de foarte mici
dimensiuni, aparţinând pictorului Oscar Obedeanu. (foto. 3). Studiind lucrarea
din punct de vedere al stării de conservare, se observă existenţa a două trepte
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- 11 ,4/14 cm. - inv. 11234.
înainte de restaurare.

Foto. 4: Oscar Obedeanu - Schiţă - 11 , 4/14 cm - inv. 11234.
Faţă lucrare, lumină directă , după restaurare.
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ac e l e ia ş i degradări , difere nţiate de viteza de penetrare a
cernelii . Marile aglomerări de

ale

linii sunt ş i marile concentrări de
aciditate. Acestea, agravate de
revenirile adesea zgârietoare ale
peniţei , formează adevărate focare de coroziune care erodează
perpendicular în masa hârtiei ,
astfel că într-un timp mai scurt
decât în cazul liniilor uşoare,
ră;zbat până pe spatele lucrării.
Cazurile curente aparţinătoare
acestui tip se soldează prin pierderea acestor zone întunecate din
lucrare. Din fericire momentul
intervenţi ei a surprins hârtia într-o
stare incipientă a procesului de
degradare. (foto. 4).
Un caz mai complex, atât
în planul expresiei artistice cât şi
în cel al restaurării este ilustrat
de o schită de Camil Ressu .
Preocupar~a pentru articulările
ferme , adesea monumentale ale
acestui artist se relevă şi în
această schiţă de portret în care
tensiunile misterioase dintre albul
Foto. 5: Camil Russu - Mica Bogdan - 24 ,5/ 19 cm. hârtiei şi brunul cald al cernelii
- inv. 171.
sunt potenţate de imixtiunea rece,
Faţă lucrare, lumină oblică, în timpul restaurării .
metalică a grafitului aşezat în tuşe
largi . Artistul face uz de o tehnică
mai subtilă, care nuanţează expresivitatea obişnuită a liniei, apelând la băţul de
treistie (sau exploatează cu inteligenţă întreaga peniţă prin trasarea de linii mai
late cu marginea acestui instrument). Nevoia de concizie a impus structurarea
imaginii în mari zone întunecate alături de suprafeţe albe delimitate de contur.
Ne aflăm în prezenţa unei opere care reuneşte problemele celor două cazuri
anterior prezentate: linia fermă şi pata compactă. Hârtia lucrării, de bună calitate,
netedă, cu o grosime medie, a fost produsă (după cum o atesta filigranul imprimat)
de fabrica din Buşteni . Din punctul de vedere al res taurării , dificultăţile erau
sporite de o încadrare incorectă care apelase la cleiul de oase pentru a fixa foaia
de un carton (acid) şi apoi a paspartu-ului deasupra lucrării . Cercetarea a
evidenţiat că încadrarea prezentă urmase alteia mai vechi, care fusese înlăturată
prin s~ulgere, ceea ce a provocat rupturi ale marginilor foii . (foto. 5).
Inlăturarea cartonului de pe spate s-a făcut prin subţierea treptată şi
umezirea acestuia până la stratul de clei , care a fost îndepărtat şi el cu acest
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Operaţia de neutralizare a ţinut cont, ca şi în cazurile precedente, de
aceleaşi considerente. Sfâşierile marginilor au fost completate cu o hârtie
asemănătoare, iar în final s-a efectuat aceeaşi operaţie de dublare cu foiţă
japoneză. O fotografie a spatelui lucrării, efectuată după intervenţie, este,
cred, de natură să-i argumenteze necesitatea. (foto. 6).

prilej.

Aşa cum arătam la început, aceste lucrări au o trăsătură comună: suportul
papetar al unei tehnici acide (cerneala ferogalică). Tratamentele aplicate trebuie
să ţină cont de contradicţia fundamentală dintre cele două cerinţe majore: pe de
o parte apare necesitatea însănătoşirii materialului suport (prin diminuarea
factorilor endogeni de degradare, cu consecinţele lor: îngălbenire, friabilitate,

Foto. 6: Camil Russu - Mica Bogdan - 24,5/19 cm. - inv. 171.
Spate lucrare, lumină directă, după restaurare.

pete), iar pe de altă parte se impune prezervarea integrităţii imaginii. În mod
curent, tratamentul principal constă în neutralizarea acidităţii din hârtie şi în
introducerea cu acest prilej a unor substanţe tampon menite să prevină eventuale
recidive ale coroziunii. Cerneala ferogalică este însă prin însăşi natura ei un
material cu o anumită aciditate, care în condiţii propice tinde să-şi sporească
acest neajuns, descompunându-se în acizi şi mai corozivi, fatali pentru fibrele
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de celuloză ale hârtiei 5. Neutralizarea acestei acidităţi înseamnă o modificare în
structura chimică a cernelii, ceea ce poate duce la o diminuare a intensităţii
cromatice a acesteia şi deci la o estompare a imaginii. Rezolvarea acestor cazuri
trebuie să urmeze linia de mijloc a compromisului: aplicarea neutralizării în
zonele imediat învecinate trăsăturilor, pentru a împiedica eventuale migrări
laterale, trebuie însoţită de prevenirea pierderilor din suport datorate coroziunii,
prin dublarea foilor cu o hârtie de cât mai bună calitate.
Aşadar, constantele expresiei materiale a operei se reflectă în starea ei de
conservare şi determină un principiu comun de abordare a tratamentului de
restaurare. Pe de altă parte însă, aşa cum am încercat să relev aici, se conturează
individualităţi la nivelul expresiei plastice care, dacă ar fi studiate din acest
unghi, conex cu starea de conservare, ar putea configura o prognoză - stabilind
priorităţi şi urgenţe pentru mari grupe de lucrări. Toate acestea ar putea duce
însă şi la concluzii deloc neglijabile privitoare la autenticitatea, formulele plastice
specifice, la aspectele materiale ale operelor de grafică, utile deopotrivă
restauratorului şi istoricului de artă.
The Ferogalic Ink: Modalities of Graphic Expression
Ard Specific Restoration Problems
Resume:
The different styles of ink-drawings are studied in connection with the
corrosion-power of the gallotanic-ink. The conservation problem of this items
is that the image is „ vexed" by the image-itself. A compromise between the
needs to preserve the paper-support and not to harm the lines is the only way
to deal with. The conclusion-ideea is the necessity to have a sound knowledge
of the material expression and the needs of the works of art. This is a usefull
too/ for conservators but a/so for the art-historians.
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