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RESTAURAREA A TREI VASE SCHNECKENBERG DIN COLECTIA
, MUZEULUI
JUDETEAN
DE ISTORIE BRASOV*
,
.

Articolul de faţă prezintă restaurarea a trei vase Schneckenberg care provin din
vechea colecţie a M uzeului Săsesc al Ţării Bârsei, în prezent aparţinând Muzeului
de Istorie Braşov.
Faptul că cele trei piese au fost descoperite de către Julius Teutsch şi publicate
de Alfred Prox1 în prima jumătate a secolului XX ne-a determinat să păstrăm
.,tradiţia" de a le prezenta împreună, după cum urmează:
1 . Ceaşcă (inv. 30) descoperită întâmplător în anul 1 902 în Braşov (Dealul
Carierei) - este lucrată cu mâna din pastă fină, culoarea variind de la cafeniu spre
negru . Forma ceştii este cilindrică2 : H=8,5 cm, Dg=7,7 cm , Df=4 cm, cu buza uşor
răsfrântă spre exterior, umărul puţin accentuat care se îngustează spre fund şi o
toartă ovală care porneşte de la buză şi se continuă peste umărul vasului.3 Decorul
incizat se compune din linii paralele dispuse vertical pe corp până la umăr (fig.
1 ). Restaurată anterior (fig . 2,3) piesa se constituia din cincisprezece fragmente
asamblate cu clei de acetonă; toarta originală lipsea încă din momentul descoperirii,
cea existentă fiind din i psos neintegrat cromatic; material ceramic lipsea şi în zona
superioară a vasului, iar pereţii vasului prezentau câteva fisuri transversale.
2. Vas (inv. 201 7) - descoperit întâmplător în perioada i nterbelică în Braşov
(Dealul Melcilor) - este lucrat cu mâna din pastă fină, în interior de culoare neagră,
iar pe exterior cenuşie. Forma vasului este cilindrică: H = 1 O cm, Dg=9,5 cm, Df=4,9
cm, cu buza evazată spre exterior şi corpul neted, drept4, care se îngustează spre
fund (fig. 4). Decorul este realizat prin lustruire. Restaurată anterior (fig. 5), piesa
s-a păstrat în proporţie de 70% sub forma a patru fragmente asamblate cu clei de
acetonă; completarea formei s-a realizat cu ipsos neintegrat cromatic şi nefinisat;
pe un fragment existau depuneri de carbonaţi.
3. Văscior cu toartă (inv. 7299) - descoperit întâmplător în perioada interbelică
în Codlea, j udeţul Braşov - este lucrat cu mâna din pastă fină de culoare brună.
Forma vasului este cilindrică: H=7 cm, Dg=5 cm, Df=4,2 cm, cu u mărul puţin
accentuat şi o toartă care porneşte de la buză şi se continuă până deasu pra
umărului vasului (fig. 6). Piesa a fost restaurată anterior (fig. 7, 8), cele cinci
fragmente fiind asamblate cu clei de acetonă. Toarta lipsea încă din momentul
descoperirii , cea existentă fiind din ipsos integrat cromatic, iar în zona superioară,
materialul ceramic lipsea în proporţie de 50%.
Cele trei piese au fost restaurate anterior, însă aceste intervenţii nu ne-au
fost semnalate prin dosare de restaurare. De asemenea, trebuie spus că datorită
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depozitării necorespunzătoare5 - în vechiul depozit din subsolul Casei Statului
- piesele prezentau depuneri de sol , praf şi var; adezivul prezenta urme de
îmbătrânire; ipsosul folosit la completări fie era desprins, fie lipsea.
Restaurarea a început cu operaţia de desprăfuire folosind pensule cu fir moale
şi aspiratorul. I njectarea cu acetonă a zonelor de îmbinare ale fragmentelor şi
imersarea în apă caldă (20°C) au avut ca rezultat dezasamblarea pieselor, respectiv
desprinderea ipsosului, iar curăţarea urmelor de adeziv şi i psos s-a realizat sub
lupă cu instrumentar de detartraj adecvat. Tntrucât piesele prezentau urme de sol
şi carbonaţi, fragmentele au fost imersate (timp de 20 minute) într-o soluţie 1 0%
de acid citric, nu înainte de saturarea fragmentelor cu apă distilată. Neutralizarea
prin băi repetate de apă distilată şi testul clorurilor (care nu a evidenţiat prezenţa
acestora) au încheiat tratamentul umed al pieselor. După uscarea liberă pe hârtie
de filtru s-a trecut la conservarea fragmentelor prin imersarea acestora în soluţie
1 0% nitrolac în acetonă şi uscarea lor liberă, surplusul de nitrolac înlăturându
se prin pensulări uşoare. Fisurile din pereţii vaselor (unde a fost cazul ! ) au fost
consolidate prin injectare cu aracet diluat, material care s-a folosit şi la asamblarea
fragmentelor, dar în comcentraţie normală. A urmat uscarea şi pregătirea pieselor
pentru completarea formei, care a constat în aplicarea unor armături din sârmă
confecţionată din material neferos şi amprentarea cu ceară de modelaj . Trebuie
amintit faptul că pentru refacerea torţilor s-a ţinut cont atât de imaginile pieselor
din lucrarea lui Alfred Prox, cât şi de sugestiile arheologului. Completarea s-a
efectuat folosind i psos mojarat cu pigmenţi minerali în nuanţe apropiate de original,
..cerute" de altfel de fiecare piesă în parte, d u pă care au fost lăsate să se usuce la
temperatura mediului ambiant, nu înainte de modelare. Finisarea materialului de
completare cu hârtie abrazivă de diferite granulaţii, conservarea zonelor completate
şi uscarea au încheiat procesul de restaurare (fig. 9, 1 O, 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4 )
După cum se observă, procesu l de restaurare al pieselor a fost unul obişnuit,
însă faptul că aceste piese au un veac numai de la descoperire, că au comportat
intervenţii anterioare mai mult sau mai puţin ştiinţifice şi au fost depozitate până
nu demult în condiţii improprii, se recomandă prezervarea lor conform normelor de
conservare şi considerăm că restaurarea şi conservarea lor se impunea pentru a
le prelungi viaţa şi a reintra în circuitul expoziţional al M uzeului Judeţean de Istorie
Braşov.
.

La restauration des trois vases Schneckenberg
{Resume)
L'article presente la restauration des trois pieces ceramiques decouvertes en
Ţara Bârsei par Julius Teutsch au debut du :XX- eme siecle.
Les images des vases sant publiee par A. Prox, Die Schneckenbergkultur,
Kronstadt, 1 941 , taf. XX I , 6; XXII, 2; XXVI I , 2 (photo 1 , 4 , 6).
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Les vases impropre restauree et conservee ont entree dans le proces de
restauration (photo 2, 3, 5, 7, 8). Apres le desassemblage, netoyage et conservation
initiale ont ete realisee le collage des fragments et le completement des vases. La
conservation finale a fini le proces de restauration (photo 9, 1 0, 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4)
et maintenant les pieces sant exposee dans l'exposition permanente du Musee
d'Histoire Braşov.

Lista ilustratiilor:
1

1.

Imaginea piesei (Ceaşcă - inv. 30) reprodusă in lucrarea lui A.
Prox, Die Schneckenbergkultur, Kronstadt, 1 94 1 , pl. XXI, 6.

2, 3.

Ceaşcă (inv. 30) inainte de restaurare.

4.

Imaginea piesei (Vas - inv. 201 7), in op. cit., pl. XX I I , 2.

5.

Vas ( inv. 201 7) inainte de restaurare.

6.

Imaginea piesei (Văscior cu toartă - inv. 7299), in op. cit., pl. XXVI I , 2.

7, 8.

Văscior cu toartă (inv. 7299) inainte de restaurare.

9, 1 O. Ceaşcă (inv. 30) după de restaurare.
1 1 , 1 2. Vas ( inv. 201 7) după de restaurare.
1 3, 1 4. Văscior cu toartă (inv. 7299) după de restaurare.
Fotografiile 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2, 13, 14 au fost executate de către Paul
Pavel.

Note

1

Lucrare prezentată la Sesiunea Naţională de Conservare-Restaurare, Buşteni,
2002.
Alfred Prox, Die Schneckenbergkultur, Verlag Burzenlănder Museum, Kronstadt,
1 941 , Tafel XXI,6; XXII,2; XXVI I ,2.

2 Ibidem, p. 34.
3 Ibidem, p. 35.
4 Ibidem, p. 39.
5 Conform fişelor de conservare nr. 94, 1 00, 1 25/2001 .
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