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Abstract Tulcea Art Museum stores a rich heritage composed of
collection s
i the largest. The graphics collection comprises valuable
engravings and different easel type graphics. Over the years, the collection
has been stored in severa! spaces in the Museum, some less suited for
conservation. Nowadays, the graphic artworks are being stored in metallic
cabinets, racks and LDF boxes.

7186 artworks, grouped in seven collections, amongst which the graphics

Keywords: heritage, easel type graphics, engravings, conservation,
Tulcea Art Museum
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I. ISTORICUL MUZEULUI DE ARTĂ TULCEA1
Bazele primei instituţii muzeale a oraşului Tulcea au fost puse la
sfârşitul anului 1949 de Grigore Cuculis, consilierul cultural local al
Ministerului Culturii, într-o frumoasă şi veche casă boierească situată pe
strada Progresului, cedată de familia Avram ide. Nichita Bonjug, un dascăl
cu viziune, a fost desemnat custode al bunurilor coleqionate până atunci.
Primul specialist numit director peste muzeul tulcean, Gavrilă

Simion, a dirijat destinul acestei institutîi începând cu data de 20 martie

1 955. între anii 1 950-1 970, coleqiilede artă au fostconstituite din lucrările
unor artişti locali sau adoptati, printre care ti mentionăm pe Geo C.ardaş,
Vasile Pavlov şi Constantin Găvenea. Fiind un avid cercetător, Gavrilă
Simion şi-a construit prietenii cu o pleiadă de artişti care veneau la Tulcea,
fiind atraşi de peisajele mirifice de la gurile Dunării. Acest lucru i-a permis
ca în anul 1957 să organizeze prima expozitie temporară, cu scopul de a
îmbogăti coleqia de arte plastice a muzeului. Prin achizitionarea lucrărilor
expuse s-a constituit nucleul viitoarei seqii de artă a muzeului tulcean.

Fig. l.CavrilăSimion,primul spedalist
nwnitdireaor peste muz
eultulC&111

Odată cu venirea lui Valerian Boţocan la preşedinţia Comitetului de
Cultură şi Arte al Municipiului Tulcea şi cu înflorirea prieteniei acestuia cu
Constantin Găvenea şi Grigore Cuculis s-au creat condiţiile organizării
Muzeului de Artă din Tulcea. Locuinta familiei Calafeteanu a găzduit
primul Muzeu de Artă cu aşezare autonomă, deoarece apreciatul pictor i-a
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oferit lui Botocan, în anul 1 969, clădirea situată pe strada 9 Mai. Oficial,
Muzeul de Artă s-a deschis în anul 1 972, iar 1 O ani mai târziu s-a mutat în
clădirea în care funqionează şi astăzi.
În prezent, Muzeul de Artă din Tulcea îşi desfăşoară activitatea într-o
clădire monument istoric, construită între anii 1863-1865, perioadă în care
Dobrogea încă mai fllcea parte din Imperiul Otoman. Din acest motiv,
clădirea a avut initial destinatia de Palat Administrativ al Sangeacului de
Tulcea, cunoscut şi sub denumirea de Conacul Paşei. După Războiul
pentru Independenţă, însă, şi revenirea Dobrogei la România, în anul 1 878,
actualul sediu al Muzeului a găzduit Prefectura jude,tului Tulcea, având la
parter, totodată, Tribunalul, Corpul Portăreilor şi Curtea de jurati. Odată cu
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi instaurarea regimului
comunist în tara noastră, clădirea a suferit o nouă schimbare a destinatiei,
funqionând între anii 1 950-1 970 ca Sfat Popular Raional. Timp de 12 ani a
fost apoi transformată în Institut de Proiectări, ca abia la data de 23 august
1982 să devină ceea ce este şi în prezent, respectiv sediu al Muzeului de
Artă din Tulcea.
Primele lucrări de reabilitare s-au desfăşurat în jurul anului 1893,
urmate de cele de reconstruqie din anul 1 941 (după cutremurul din 1 940).
Cea mai semnificativă interventie de restaurare a clădirii a fost realizată în
perioada 2008-2012 în cadrul proiectului #Restaurarea şi reabilitarea a
două clădiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea, incluse în circuitele
turistice regionale", proiect finant;at prin Programul Operational Regional,
2007-201 3. Clădirea Muzeului de Artă, construită în stil neoclasic de către
arhitecti austrieci, cu spatii generoase şi impunătoare, este înscrisă în lista
monumentelor istorice la pozitia 483/TL-11-A-05973. Din punct de vedere al
categoriei de importantă a construcţiei, imobilul este inclus în categoria A:
Monumente de interes naţional.
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Fig. 2. Muzall de Artă Tulcea

Fig 3. Vedere din port şi Pala!l.11 Prelecturii
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21bidem, p. 7

Muzeul de Artă Tulcea cuprinde un patrimoniu bogat format din
71 86 de lucrări organizate în şapte colectii, după cum urmează2:
• coleqia de pictură- 982 I ucrări
• coleqiadesculptură-292 lucrări
• coleqiade icoane- 799 lucrări
• co[eqiade grafică -41 59 lucrări
• coleqia de plăci de gravură-526 lucrări
• colecţia de artă decorativă orientală- 307 lucrări
• colectia de artă decorativă europeană- 1 2 1 lucrări

PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ TULCEA

• Coleqia de pictură
• Coleqiadesculptură
• Coleqia de icoane
• Coleqia de grafică
• Coleqia de plăci de gravură

Coleqia de artă decorativă orientală
• Coleqia de artădecorativă europeană

li. COLECŢIA DE GRAFICĂ DIN MUZEUL DE ARTĂ TULCEA
a. Aspecte generale

Vasile Florea, Alta Româneasra de fa
origni
i până în prezent, Ed. Litera,
Bucureşti, 2016,p. 583

Grafica are tradiţii vechi pe teritoriul României. De la ceramica
preistorică la bisericuţele de la Basarabi, de la miniatură la xilogravură (care
apare în Ţările Române odată cu introducerea tiparului), este corect să
considerăm că grafica este printre cele mai vechi forme artistice din spaţiul
românesc3 •
Colecţia de grafică din cadrul Muzeului de Artă Tulcea cuprinde
lucrări valoroase din categoria stampelor şi a graficii de şevalet.
Grafica aflată în patrimoniul muzeului se remarcă prin valoarea şi
amplitudinea sa. Lucrările sunt realizate cu preponderenţă în tehnicile
gravurii, motiv pentru care Muzeul de Artă Tulcea poate fi considerat şi „un
muzeu al gravurii".
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Pe lângă cele 4164 de lucrări din registrul inventar mai există un
număr de 1751 de lucrări donate care se află în proces de a fi luate în
evidentă, odată ce donatiile vor fi perfectate. Colectia de grafică
beneficiază de două depozite prevăzute cu sertare metalice şi din lemn şi
rastele pentru lucrările înrămate.

• Grafi� modemă
• Cirafi�contemporană

În ceea ce prive� statutul lucrărilor, din întreaga coleqie sunt
clasate în categoria Fond un număr de 60 de lucrări, iar în categoria Tezaur
un număr de 7 lucrări. Aflate în procedură de clasare în Patrimoniul
Cultural National mobil sunt un numărde 86 de lucrări.
În curs de realizare este procesul de digitizare a coleqiei.
Fotografierea digitală a coleqiei s-a realizat în proportie de 90%. Registrul
informatizat şi Fişele de Evidenţă Analitică sunt în curs de completare în
programul Docpat

Picto-gravorii secolelor XIX-XX reproduceau propriile opere sau
variante ale acestora. în colecţia de grafică regăsim stampe ale lui Theodor
Aman, Nicolae Vermont, Iosif lser, Gheorghe Petraşcu, Alexandru Steriadi.

Fred Micoş, Vasile Kazar, Juca Simion, Gheorghe lvancenco sau
Corina Beiu-Angheluţă au fost unii dintre marii maeştri care au influenţat
decisiv destinul gravurii din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-iea. În
această perioadă, o pleiadă de artişti au promovat gravura de sine-stătătoare.
Muzeul de Artă Tulcea are în coleqia sa de grafică şi 138 de lucrări
de gravură străină de un mare rafinament. Acestea sunt atribuite lui loannes
Adamus Xavierus, Francois Boucher şi Coypet Charles-Antoine.

b. Grafica moderni
Grafica modernă este reprezentativă pentru arta românească prin
valorilesale esentiale, începând cuTheodorAman şi până la Corneliu Baba.
În colectia de grafică a Muzeului de Artă Tulcea am identificat 241
lucrări de grafică modernă, apartinând unor renumiti artişti, precum:
Theodor Aman, Max Wexler Arnold, Lucia Dem. Bălăcescu, Victor
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Brauner, Henri H. Catargi, Nicolae Dărascu, Ştefan Dimitrescu, Nicolae
Furduescu, Dimitrie Ghiată, Marcel Iancu, Iosif lser, Aurel Jiquidi, Ştefan
Luchian, Rodica Maniu, Corneliu Michăilescu, Theodor Pallady, Gheorghe
Petra�u, Gabriel Popescu, Ştefan Popescu, Rudolf Schweitzer Cumpăna,
Gheorghe Sârbu, Jean Al. Steriadi, Francisc Şirato, Hans Mattis Teutsch,
Nicolae Tonitza sau Nicolae Vermont.
Cele mai multe lucrări din coleqia de grafică modemă sunt
acuarelele Rodicăi Maniu {54), urmate de lucrările lui Gheorghe Sârbu (29),
Iosif lser (21), Nicolae Furduescu {16), Nicolae Tonitza (10), Theodor
Pallady (1 O).
Pentru o mai bună cunoaştere a graficii modeme existente tn
patrimoniul Muzeului de Artă din Tulcea ne-am propus, anul acesta,
realizarea unui Repertoriu care să fie atât un instrument de popularizare,
cât şi unul de documentare pentru specialiştii din muzeele de artădin tară.

Tabel cu lucririle de grafică modernă din coleqie
crt.

Nr. Autor

litiul lucrJrii

Nr. inv.

1.

Ac:onlz, Nutzi
Ac:onlz, Nutzi

T3rg din Tulcea
Interior de cafenea

237

2.

Apgar Baltazar

ca.dw
Compozi{ie cu personaje

3.
4.
5.
6.
7.
8.

rr•�i.

Fig5. TheodorAman (1831-1891)
Cad4na, acvafor1e, inv. t 124

Aman, Thecxlor
Arl>ore,
Arl>ore,

Nina
Nina

Arnold, Max Wexler
Arnold, Max Wexler

ca.se
ca.se şi copaci

Nud

238
1124
270
1213
1214
239

Co.fenea wrceasdf

304

9. Arnold, Max Wexler
10. Arnold, Max Wexler

Salcie
Peisaj

1131
1217

1 1 . Arnold, Max Wexler

Paris. Podul Saint Michel

1519

12. Arnold, Max Wexler

Peisaj

1520

13. Arnold, Max Wexler

Flori

14. Artachino, Constantin

Polttet de femeie

1212

15. Artachino, Constantin
16. Bălkescu Dem. Lucia
17. Bălkescu Dem. Lucia

Poetul Minulescu

306
1210

18. Bălkescu Dem. Lucia
19. Băllk:escu Dem. Lucia
20. Băllk:escu Dem. Lucia
21. Băllicescu Dem. Lucia
22. Blendea Vasile

c.as• la Silistra

Portret de fetitl
Mangalia
Flori

Masa

1521
1943

1141
1209

Fecior de �an

1524
1211

Pa.vagii

2154
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Autor
Brauner, Victor
Brauner, Victor
Brauner, Victor
Brauner, Victor
Bunescu, Marius
Bunescu, Marius
Catargi Henri H.
Catargi Henri H.
Catargi Henri H.
Catul, Bogdan
Cutescu Stork, Cecilia
Dărăscu, Nicolae
Dărăscu, Nicolae
Dărăscu, Nicolae
Dimitrescu, Ştefan
Dimitrescu, Ştefan
Dimitrescu, Ştefan
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae
Furduescu, Nicolae

Ghiafă, Dimitrie
Ghiafă, Dimitrie
Ghiată, Dimitrie
Grigorescu, Lucian
60. Cirigorescu, Lucian
61. Huşi, Viorel
62. Huşi, Viorel

Titlul lucrJrii
Balerina
Desen
Desen

Compoziţie
Sulina
Sulina
Peisaj
Peisaj
Peisaj cu pomi

Portret de bJrbat

Muina
Peisaj dobrogean
Peisaj din V/aici
Peisaj

Compozifie cu personaje
Dealuri dobrogene
TJrani pe cAmp
Vechiul atelier
Pe marginea lacului
Peisaj. Case cu dltlfe
Curte interioa�
Peisaj cu case vechi
Peisaj din Cişmi
giu
Bal ma.scat

Parcul
Pe cheiul D3mbovifei
Peisaj cu case vechi
Bltrânii albori
Interior
Pe ghiduri

George Enescu
Pratlz la oreuria Chimogi

Montarea ttoosonului de
cale ferată

Peisaj cu strad.f
Peisaj cu pomi
Ac:operisuri ta Mangalia
Peisaj
Peisaj
Peisaj. Casl spre Dobrina

Peisaj cu casi

Nr. inv.
578
1686
1687
1688
240
241
594
752
755
1219
1221
493
494
495
261
3398
582
562
563
564
565
566
567
568
569
742
743
744
745
746
747
748
749
740
741
1133
634
1200
968
1472
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Fig 6. Ştefan Luchian (1868-1916)
Copii, creion, inv. 1676

Fig 7. Nicolae Tonitza (1886-1 !MO)

TJt:froaidf din Balcic tuşcu pensula �i urme de
l
acuaret
ă, inv. 1527
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Fig8. losiflser(1881 · 1958)
IMtlani /a cafenea, �vernisa� inv. 484

crt.

Nr. Autor

Titlul lucrării

63.
64.

Iancu, Marcel
Iancu, Marcel
65. Iancu, Marcel
66. Iancu, Marcel
67. lser, Iosif
68. lser, Iosif
69. lser, Iosif
70. lser, Iosif
71. lser, Iosif
72. lser, Iosif
73. lser, Iosif
74. lser, Iosif
75. lser, Iosif
76. lser, Iosif
77. lser, Iosif
78. lser, Iosif
79. lser, Iosif
80. lser, Iosif
81. lser, Iosif
82. lser, Iosif
83. lser, Iosif
84. lser, Iosif
85. lser, Iosif
86. lser, Iosif
87. lser, Iosif

Caticatura

88. Jiquidi, Aurel
89. Jiquidi, Aurel
90. Jiquidi, Aurel
91. Jiquidi, Aurel
92. Jiquidi, Aurel
93. Luchian, Ştefan
94. Luchian, Ştefan
95. Maniu Mlltzner, Rodica

Maniu Mutzner, Rodica
97. Maniu MQtzner, Rodica
98. Maniu MQtzner, Rodica
99. Maniu Mlltzner, Rodica
100. Maniu Mutzner, Rodica
101. Maniu Matzner, Rodica
102. Maniu Mlltzner, Rodia
103. Maniu Mutzner, Rodica
96.

Fig 9. Francisc Şira.to (1877- 1953)
Tc11B', guaşăvemisata_ inv. 1522

141
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Portret. tser

Compoziţie tn verde
Compoziţie tn roşu
Geamie cu turci
Peisaj dobrogean
Tutc /a Sinaia
Compoziţie cu tJtati
Tărg dobrogean
Turei la cafenea.
Tll.ietorii de lemne
Cap de tJt:roaidf
Odalisdf
Cut!e de cai tn Dobrogea
La cafenea

Sahimbanci
Peisaj dobrogean
Blftrâni la cafenea
Bilrci la mal
Ajunge/
P:ldure

Nr. inv.
273
1129
1205
1206
242
243
256
260
271
272
274
284
285
305
481
482
483
484
485
486
559

Tutc tn peisaj
577
Elev.I fa şcoala de alfabef.izare 969
Case tJl.ăr�i
1132
Dans

Uutat

Batmani
Naturi statidf cu mere
făran batran
Smlrlndita Popii
lntetior cu parru personaje

Copii

Piata tn Balcic
Capul Caliacra

NuntJ tJtJrasdf
Tânărll. tn rochie de mireas:i.
Studiu model
Tll.t.Jroaidf şezAnd
Tlf�roaid cu d.ldare

Tll.t.Jroiadf odihnindu-se
Tll.t.Jroaid cu copil

1207
264a
264b
265
266
970
1529
1676
262
267
303
1720
2616
2617
2618
2619
2620

Anuarul Mua!ului dl.'ArtăTulCM/-.ul'I Nr. 1 /2017
Nr. Autor
crt.

Titlul lucr�rii

104. Maniu MOtzner, Rodica
105. Maniu Mlltzner, Rodica
106. Maniu Mlllzner, RodiC3
107. Maniu MUtzner, Rodica
108. Maniu Mlltzner, Rodica
109. Maniu Mlltzner, Rodica
110. Maniu M!ltzner, Rodica
1 1 1 . Maniu MOtzner, Rodica
112. Maniu Mlltzner, Rodica
113. Maniu Mlltzner, Rodica
114. Maniu MUtzner, Rodica

Tilrlroaidf cu ulcior

2621
2622
Tmtoaicl meditAnd/Muncitori 2623
2624
Femeie torcând
TiltJroaidf cu oopil tn brate
2625
Tilt.lfroaice odihnindl.He
2626
Peisaj panoramic
2627
2628
Peisaj la margine de râu
2629
Peisaj cu pott
Tmncl pe drum
2630
Tiltari

Copii odihnindll-fel
Copii tn poianil

115. Maniu MOtzner, Rodica Femeie şe-zAndl
Femeie şe-zAnd

116. Maniu Mlltzner, Rodica
117. Maniu MUtzner, Rodica
118. Maniu MUtzner, Rodica
119. Maniu MOtzner, Rodica
120. Maniu Mlltzner, Rodica
121. Maniu MUtzner, Rodica
122. Maniu MOtzner, Rodica
123. Maniu Mlltzner, Rodica
124. Maniu MUtzner, Rodica
125. Maniu Mwner, Rodica
126. Maniu MOtzner, Rodica
127. Maniu Mlltzner, Rodica
128. Maniu MUtzner, Rodica
129. Maniu M!ltzner, Rodica
130. Maniu MUtzner, Rodica
131. Maniu MUtzner, Rodica
132. Maniu MUtzner, Rodica
133. Maniu Mwner, Rodica
134. Maniu MOtzner, Rodica
135. Maniu Mlltzner, Rodica
136. Maniu MUtzner, Rodica
137. Maniu Mwner, Rodica
138. Maniu Mlltzner, Rodica
139. Maniu MUtzner, Rodica
140. Maniu Mwner, Rodica
141. Maniu MOtzner, Rodica
142. Maniu Mlltzner, Rodica

Nr. inv.

Portre( de femeie
Femeie tn interior
Liziera
Peisaj panoramic cu case
Drum tnspre �dure
P
eisaj dobrogean.
Fal
e
z
a /a mare

Peisaj la malul mllrii

2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638

2639
2640
Peisaj de baltJ
2641
642
Peisaj cu case 2
Peisaj la poalele munţilor
2643
Peisaj de dett:f
2644
2645
Peisaj de baltJ
Peisaj câmpenesc cu gArli
2646
2647
Peisaj cu dealuri
Capa.ci la malul mlfrii
2648
2649
Peisaj marin
2650
Peisaj
Dealuri cu vii
2651
Cea.mie /a malul mffrii
2652
Port la Dunilre
2653
2654
Barcai:e la fluviu
2655
Peisaj panoramic
Peisaj cu biserici. Sp�l.t.orese 2656
Pod peste râu
2657
2658
Peisaj cu case
Capa.ci tn delt.lf
2659
Peisaj cu deal

https://biblioteca-digitala.ro

Fig 1O. Maniu Rodica {1890- 1958)
Tânlr.J. 11'1 rochie de mi�, awarell!, inv. 1720

Fig 11. Maniu Rodica (1890- 1958)
NuntA t.mras� acuarelă, inv. 303
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Fig 12. Mal'a!t Iancu (1895 -1984)
Cnmpozif,ie 1h toŞU, monotip color, inv. 303

crt.

Nr. Autor

Tidul lucrlrii

Nr. inv.

143. Maniu Millzner, Rodica
144. Maniu Millzner, Rodica
145. Maniu Millzner, Rodica
146. Maniu MUtzner, Rodica
147. Maniu MUlzner, Rodica
148. Maniu MUtzner, Rodie.a
149. Maxy, Max Hermann
150. Michăilescu, Corneliu
151. Michăilescu, Corneliu
152. Michăilescu, Corneliu
153. Michăilescu, Corneliu
154. Moscu, Alexandru
155. Murnu, Ary
156. Mtltzner, Samuel
157. Olinescu, Marail
158. Pallady, Theodor
159. Pallady, Theodor
160. Pallady, Theodor
161. Pallady, Theodor
162. Pallady, Theodor
163. Pallady, Theodor
164. Pallady, Theodor
165. Pallady, Theodor
166. Pallady, Theodor
167. Pallady, Theodor
168. Petraşcu, Gheorghe
169. Petraşcu, Gheorghe
170. Petra:1cu, Gheorghe
171. P�cu, Gheorghe
172. P�cu, Gheorghe
173. P�cu, Gheorghe
174. P�cu, Gheorghe
175. P�cu, Milita
176. Peln!scu Dragoe,

Peisaj cu rau

Nud

2660
2661
2662
2664
2663
2665
1523
1127
1128
1126
1125
1218
1944
1528
911
275
276
277
278
553
554
555
556
557
558
244
245
492
550
757
760
1526
1215

casa din Ba.Ieie

632

Vedere litDral

246

FânUna din Balcic

633
247
1996

Constantin

De.aluri
Peisaj de battJ
case pe deal
case sub deal
case la. malul mflrii
Peisaj. Mine Leonea
Circul

Compozitie cu figuri
Cavalcada
Dansatori

Ul;ţ,a
Pes<:ar tn deltA
Cridină la mat
Autoportret
La oglindă
Consultaţie la carte
Tn Cişmigiu
L.apian
Familie
DisaMnd la. masil
Cafenea

La cassa. Inventar la Capşa

casa din Antibes
Sonat.li pentru pian
Femeie tn picioare
Nud culcat
Peisaj marin
Femeie
Venetia
Autoportret

Poarta Milnăstirii Dealu

177. Peln!SCU Dragoe,
Constantin

178. Petrescu Dragoe,
Constantin

Fig 13. Alexandru Phoebus (1899- 1 954)
Salonic, acuare� inv. 247

179. Phoebus, Alexandru
180. Popescu, Gabriel
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Nr. Autor
crt.

Titlul lucr�rii

181. Popescu, Gabriel
182. Popescu, Gabriel
183. Popescu, Gabriel
184. Popescu, Gabriel
185. Popescu, Ştefan
186. Popescu, Ştefan
187. Popescu, Ştefan
188. Popescu, Ştefan
189. Popescu, Ştefan
190. Schweitzer Cumpăna,
Rudolf
191. Schweitzer Cumpăna,
Rudolf
192. Schweitzer Cumpăna,
Rudolf
193. Sârbu, Gheorghe
194. Sârbu, Gheorghe
195. Sârbu, Gheorghe
196. Sârbu, Gheorghe
197. Sârbu, Gheorghe
198. Sârbu, Gheorghe
199. Sârbu, Gheorghe
200. Sârbu, Gheorghe
201. Sârbu, Gheorghe
202. Sârbu, Gheorghe
203. Sârbu, Gheorghe
204. Sârbu, Gheorghe
205. Sârbu, Gheorghe
206. Sârbu, Gheorghe
207. Sârbu, Gheorghe
208. Sârbu, Gheorghe
209. Sârbu, Gheorghe
210. Sârbu, Gheorghe
211. Sârbu, Gheorghe
212. Sârbu, Gheorghe
213. Sârbu, Gheorghe
214. Sârbu, Gheorghe
215. Sârbu, Gheorghe
216. Sârbu, Gheorghe
217. Sârbu, Gheorghe

Peisaj cu case
Nud
Daniel copil citind
Compozifie cu personaje
Peisaj

Portret

Nr. inv.

1997
1998
1999
2000
286
294

Scenlf orient.a/li
551
Pe/sa/ orlenral cu trei persona/e 973
Peisaj arab
1721
Sulina

488

Sulina

489

Case

Peisaj cu bărci
Pesc!tifa tn bard
1.4 sat acaslf
Barcaz la mal
Tn zori pe ca.nalul Dranov
Nudculcat 1
Nud culcat 2
fata cu sacoşa
Cap de fetiCJ
Cap defatJ
Bust de fadl
Portret de fetitlf
Portret de tAn!r
Bărci pe canal
Biseri� la malul Dunlfrii
Peisaj deltaic
Cetate

Peşti

Plimbare cu barca
Tn zori pe ca.naJ
Pe creasta varfului Omul
Pe creasta varfului Omul li
Profil de personaj
l.Jnglf varful Omul
Pe Omul

490
249
250
251
252
253
255a
2S5b
255c
25Sd
255e
25Sf
255g
255h
25Si
255j
25Sk
2551
255m
255n
2550
255p
255r
255s
25St
255u
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Fig 14. Victor Brauner (1903 - 1966)
Ba.letina, acuarelă, inv. 578

Fig 15. Corneliu Michăilescu (1898 - 1965)
c.a.vaica.dJl, !Bnpera pestidli, inv. 1 126
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crt.

Nr.

Autor

218. Sârbu, Gheorghe

Fig 16. Gheo� Pmaşcu (1872 - 1949)
Veneţia, � inv. 757

219. Sârbu, Gheorghe
220. Sârbu, Gheorghe
221. Sârbu, Gheorghe
222. Steriadi, Al. Jean
223. Steriadi, Al. Jean
224. Storci<, H.M.
225. Şîrato, Francisc
226. Şîrato, Francisc
227. Teutsch, Hans Mattis
228. Teutsch, Hans Mattis
229. Theodorescu, Sion Ion
230. Tonitza, Nicolae
231. Tonitza, Nicolae
232. Tonitza, Nicolae
233. Tonitza, Nicolae
234. Tonitza, Nicolae
235. Tonitza, Nicolae
236. Tonitza, Nicolae
237. Tonitza, Nicolae
238. Tonitza, Nicolae
239. Tonitza, Nicolae
240. Trenk, Henric
241. Vennont, Nicolae

lilul lucririi

Nr. inv.

Panlt la audienf:l sala

Prefecturii Tulcea
Turn
Monument

255v
255x
255y
255z
Cetate 2
Portret de blltrAn
269
761
AutDportret.
Peisaj
287
Spre ulicioară
24a
T�
1522
Proiect de fresdf
1372
Proiect de fresdf
1373
Autoportret
971
279
Peisaj dobrogean
Portret de fetiţJf
280
Interior fifrJnesc
579
Sf. Solomon. Desen iconografic 580
581
Sf. Isaia. Desen conografi
i
c
595
Sf. Serge. Desen oonografic
i
758
Piata Mangalia
972
Trei nuduri de femei
Portret de blltrAnfl.
1525
1527
Tfl.tJroaidf din Balcic
1130
Oltul la Cozia
Tllrandf
1216

Gheorghe Sârbu s-a născut la Tulcea şi a studiat la
Bucureşti, Viena şi Munchen. întors în România, a participat la
expozilii de grup şi a avut şi o expozilie personală la Ateneul
Român. Din anul 1 924 expunetn mod constant. Lucrările sale
se c.aracterizează prin rigoarea desenului datorită studiului în
spaţiul german. Opera sa este marcată şi de peisajul lacustru al
oraşului Tulcea, oraşul său natal.
Fig 17. Gheorghe Sârbu (1883 - 1955)
Peisaj cublrci, � inv. 249

c. Grafica contemporani

Patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea este constituit în
mare parte din lucrări de artă contemporană. Acest lucru s-a
realizat de-a lungul anilor prin intennediul achizitiilor,
donatiilor sau a saloanelor, concursurilor nationale sau a altor
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evenimente culturale care au avut loc aici. De asemenea, legăturile strânse
dintre specialiştii muzeului şi artişti contemporani, precum Marcel
Chimoagă, Teodor Hrib, Viorel Mărginean sau Vasile Grigore, s-au
concretizat prin numeroase expoziţii personale de înaltă ţinută, care, la
rândul lor, s-au finalizat prin îmbogăţirea patrimoniului muzeal cu zeci de
lucrări.
Acesta este şi cazul colecţiei de grafică, tn care regăsim un număr
semnificativ de lucrări ale unor artişti precum: Gheorghe Adoc (8), Nicolae
Alexi (8), Corneliu Baba (4), Corina Beiu Angheluţă (101), Băiaş Ethel
Lucaci (13), Georgeta Borursz (5}, Geta Brătescu (26), Elena Bronilki (1 1 ),
Aurel Bulacu (15), Eva Cerbu (22), Marce1 Chimoagă (151), LidiaCiolac(6),
Lucia Cosmescu (18), Anatolie Cudinoff (86), Vasile Dobrian (1 5), Emilia
Dumitrescu (26), Suzana Fîntînariu (11), Constantin Găvenea (1 38), Ştefan
Găvenea (51), Teodor Hrib (27), Ştefan lacobescu (114), Ana lliut (27),
Gheorghe lvancenco (1 59), Ala Jalea Popa (1 O), Vasile Kazar (5), lbrahima
Keita (5), George Leolea (19), Hortensia Masichievici Mişu (68), Ileana
Micodin (25), Gheorghe Naum (20), Tiberiu Nicorescu (22), Iulian Olariu
(66), Ion Titoiu (8).
Un loc aparte în coleqia de grafică contemporană îl ocupă
acuarelele şi litografiile lui Constantin Glvenea (1911-1 994)''. Născut în
judetul lalomita, şi-a desfAşurat viata artistică şi personală la Tulcea, unde
pană în anul 1967 a fost profesor de desen şi modelaj la seqia de arte
plastice a Şcolii de Muzică (actualmente Liceul de Arte „George
Georgescu"). Delta Dunării şi oraşul Tulcea au fost „personajele" preferate
ale creatiei sale. Acuarelele sale sunt „emblema oraşului Tulcea•, Găvenea
fiind considerat, de către criticul Ion Frunzetti, cel mai bun acuarelist
român. Peisajele sale, deşi simple imagistic, sunt deosebit de poetice şi
pitoreşti. Spre sfârşitul deceniului 6 al secolului XX, schitele arhitecturale
ale Tulcei au reprezentat material de bază pentru un ciclu de litografii
intitulat „Tulcea veche". Pe Str. 24 Ianuarie din Tulcea se află casa şi
atelierul artistului care pot fi vizitate de cei interesaţi. Fiul său, Ştefan
Găvenea, este unul dintre cei mai cunoscuti artişti plastici contemporani.
Fost şef de seqie al Muzeului de Artă din Tulcea, Ştefan Găvenea este cel
care a susţinut organizarea saloanelor naţionale de gravură.

Ştefan Găvenea5 (n. 1944, Tulcea) este un artist plastic, grafician,
pictor şi muzeolog roman. El a absolvit Institutul de Arte Plastice din
Bucureşti, devenind membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. A
expus tn numeroaseexpozitii din România şi de peste hotare.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig 18. Hortensia Masichievici (1917 -2010)
Matetnitate, xilogravurţ inv. 166

•O>nstantin Găvenea, (catalog de artist),
Editat de Inspectora
tul pentru Cultu� al
Jud$1ui Tulooa, 1992

Fig 19. <:onmintin Căvenea

St1ada Progresului iama, acuarelă, inv. 586

'hUps://ro.wikipedia.oll}'wikil%C8%98tefa
n G%C4%83venea
_
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Ştefan Găvenea şi-a început studiile în 1951 la „Şcoala Primară nr.
2", din Tulcea, construită de creatorul serviciului de spionaj român (SSI),
Mihail Moruzov şi condusă de sora acestuia. Cei trei ani de şcoală medie i-a
petrecutîntr-o clădire din curtea bisericii Sfântul Gheorghe (cu ceas), unde
tatăl său, Constantin Găvenea, i-a fost profesor de desen. A continuat
studiile la Liceul nr.1 (.Liceul Spiru Haret") şi, mai apoi, la Liceul de Arte
Plastice Nicolae Tonitza Bucureşti.
A absolvit Institutul Pedagogic Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice
şi Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti. A devenit
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Româniaîn anul 1 970. A participat
la toate saloanele republicane de grafică.
Fig 20. Ştefan Găvenea
Lupfa, acvaforte, inv. 584

Este continuator al traditiei artistice a familiei sale, tatăl său,
Constantin Găvenea, fiind unul dintre cei mai importanţi acuarelişti români
contemporani.
Activitatea sa profesională6 a fost bogată:

'https:l/w.artline.�entmKlrtist
ww
Stefan..Gaven&82.html

• 1 973-1 978, 1 983-1 988 - a fost şef de seqie al Muzeului de Artă din
Tulcea, organizator al saloanelor nationale de gravură;
•

•

1 978-1 983 -a fost director al Şcolii Populare de Artădin Tulcea;
1 975-1990-afost preşedinte al Filialei U.A.P. Tulcea;

• 1 994-1 997 - a fost vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din
România - uniune de creatie a artiştilor plastici profesionişti;
din 2007 este preşedinte al VISARTA - organism de gestiune
colectivă a drepturilor de autor din domeniul artelorvizuale;
•

• a publicatarticoleîn presă, cataloage şi a organizat expozitii de artă.

III. ASPECTE PRIVIND CONSERVAREA COLEqlEI DE GRAFICĂ
DIN MUZEUL DE ARTĂ TULCEA
a. Istoricul depozitului de grafică

Fig 21. Depozitul de grafică p3nătn 2009

Depozitele colecţiei de grafică au fost localizate, până în anul 2009,
la parterul clădirii Muzeului de Artă Tulcea, tntr-un spatiu îngust şi foarte
aglomerat (14m�) şi un spatiu alăturat, improvizat (6m1), ambele cu
orientare estică. Fereastra primei încăperi, de dimensiuni mari (aprox. 80%
din suprafaţa peretelui exterior), era acoperită cu o draperie groasă, iar
partea inferioară a peretelui prezenta infiltraţii de la burlanul de scurgere
amplasat în apropiere. Peretii încăperii erau puternic afectati de infiltratii şi
umiditate ascensională. în aceeaşi încăpere a fost depozitată şi coleqia de
plăci de gravură. Nu a existat aparatură pentru măsurarea parametrilor
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mediului ambiant şi nici pentru controlul umiditătii. Încălzirea centralizată,
pe timpul iernii, era distribuită la intervale scurte de timp sau, în unii ani,
era chiar inexistentă. Amplasarea clădirii muzeului în apropierea falezei
Dunării influenţează considerabil microclimatul din spatiile sale prin
variatii mari ale umidităţii.
Colecţia de grafic.ă se păstra în: 12 cutii cu c.apac, din PAL; 20 cutii
din PAL melaminat deschise; rastele de lemn furniruit pentru lucrările
tnrămate, pozitionate vertical. Lucrările cele mai afectate de microclimatul
umed au fost cele păstrate în ramă şi cele aflate în cutiile din PAL Au apărut
ondulări ale suporturilor papetare, pete brun-roşcat de nuanţe şi mărimi
diferite, mucegaiuri, miros specificetc.
La începutul anului 2009, colecţiile au fost mutate într-o sală de
expoziţie de la parterul clădirii, cu orientare vestic.ă, având o suprafaţă de
40m2, pentru a fi inventariate şi împachetate, în vederea transportării lorîntr-un
alt spaţiu, în conditiileîn careclădirea muzeului urma să intreîn renovare.

Între anii 2010-2012, colecţiile au fost depozitat'e temporar într-o
clădire inadecvată, la ultimul etaj. Spatiile erau compartimentate cu pereţi
din plăci de gipscarton şi uşi tip termopan. Încăperea prevăzută pentru
depozitarea colecţiei de graficăavea un perete exterior din sticlă, dublat de
gipscarton, cu perforatii rămase de la utilizările anterioare. Plafonul
neetanş, cu goluri în dreptul lămpilor de iluminat ce lipseau, a permis
variatii ale UR şi T, cât şi pătrunderea apei în perioadele de precipitaţii. în
afara intervalelor cu vreme rece şi umedă, microclimatul era uscat, lucru
favorabil păstrării colecţiei.

Fig 22-24. Spa�ul 1emporar de depozitare a
coleqiei tntre anii 2010-2012

https://biblioteca-digitala.ro

Al�rgna FANARU,Ana-Milriil DINQJ

141

în anul 201 2, după terminarea lucrărilor de consolidare şi renovare a
muzeului, colecţiile de grafică şi plăci de gravură au fost mutate la etajul
clădirii anexe Muzeului de Artă, c.are face legătura între muzeu şi Centrul
Muzeal Ero-Turistic Delta Dun�rii, în două îndperi învecinate.
Noile depozite au o suprafaţă generoasă (22 m2 fiecare încăpere),
sunt salubre, cu un mediu uscat, fără infiltraţii şi umiditate ascensională.
Ferestrele sunt tip termopan, etanşe, cu posibilitate de aerisire, prevăzute
cu site metalice şi jaluzele ce împiedică pătrunderea luminii naturale.
S-au făcut îmbunătăţiri semnificative cu privire la modul de
depozitare şi de control al microclimatului, şi anume:
• dotarea cu 1 O dulapuri metalice, format AO, cu 5 sertare glisante
(fiecare modul);
• dotarea cu dezumidificatoare amplasateîn ambele depozite;
• dotarea cu aparatură de înregistrare a valorilor parametrilor (termo
higrografe mecanice cu tambur);
• dotarea cu aparate de aer conditionat, în depozitul nr. 2 şi pe hol.

b. Principalii factori de degradare a lucrlrilor din coleqie

Fig 25 şi 26. Aparatura de tn�strare�i
oontrol a miooclimatului din depozit

Păstrarea, de-a lungul anilor, în conditii de umiditate excesivă a lăsat
urme vizibile pe diferitele tipuri de hârtie {subtire, vărgată, cu filigran, de
mătase, albă groasă, de scris, textilă, cretată etc.) existente în colectie.
Efectele cele mai evidente au fost: pătarea, îngălbenirea, deformarea
suprafeţei, atacul ciupercilor şi al diferitelor bacterii.

Fig 27. Depozitul de graficătn prez.ent
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Suport majoritar al colecţiei de grafică, hârtia modernă fabricată în
secolele XIX-XX, cu o structură puternic acidă, suferă un proces de
îmbătrânire rapidă, devenind casantă şi ajungând să se dezintegreze destul
de repede. Explicaţia acestei degradări se află la nivel molecular, unde se
înregistrează procese de oxidare şi hidroliză a celulozei prin care fibrele
devin mai scurte, iar hârtia mai acidă. Aciditatea hârtiilor de calitate
inferioară migrează cu uşurinţă în alte hârtii învecinate.

.
. .

Dincolo de această situafie ce ţine de deficienta structurală,
majoritatea degradărilor hârtiei este determinată de cauze exogene şi se
manifestă sub următoarele forme:

- deteriorări mecanice concretizate tn eroziunea suprafeţelor, fisuri
marginale, sfâşiere, fragmentarea suportului, depozitare de pete stratificate
sau pete de culoare etc.;
- deteriorări fizico-chimice, dintre care cele mai frecvente sunt
îngălbenirea hârtiei, urme de apă, pete chimice, modificări de pH etc.;
- deteriorări biotice frecvente precum hidroliza microbiană a
celulozei sau a amidonului, atacul provocat de insecte specifice,
murdărirea, pătarea şi acoperirea suprafeţelor cu produse secundare ale
proceselor vitale. Între formele specifice de degradare biotică a hârtiei, cele
mai frecvente şi mai importante sunt perforaţiile provocate de insecte
xilofage, putregaiul şi mucegaiul. Un proces interesant de degradare a
hârtiei se manifestă prin foxing (pete pistruiate de culoare brună), a cărui
c.auză pare să fie de natură fungic.ă7•

Fig 29. Degradări mecanice §i chimiceale suportului. Sârbu Cheoighe,
8aJdpe canal, inv. 25Si

.

.

Fig 28. Stampă cu suport ce prezernl! pete de
foxing. BoucherFrancois. La.u Cars, Le tutvffe
ou L'imposteur, inv. 353
7Florea Oprea, Manual de restaurare a drfiî
vechişi a documentl!/orsraffce, BucuRŞi,
Ed.�uzeul LiterattJriiRornane,2009,p.251

Fig30. Degradare fotochimica asuportului prin modificarea
gradului de alb. Baba Comeliu, POltl'et, inv. 967
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Conditiile de păstrare au o influentă foarte mare asupra
suporturilor papetare diferite din coleqie: atunci când condiţiile sunt
bune, procesele de îmbătrânire încetinesc brusc, devenind aproape
imperceptibile; în schimb, dacă aceste condiţii sunt inadecvate, chiar
şi cele mai bune materiale se alterează cu rapiditate.
O parte importantă a coleqiei de grafică a fost păstrată în 1 6
cutii cu capac, din PAL, fiecare cutie având dimensiunile 1 00 x 80 x 40
cm. PAL-ul este un material compozit fabricat prin presare la cald din
�hii, rumeguş, praf de lemn şi anumite răşini care reprezintă liantul,
adezivul. Păstrarea cutiilor tntr-un mediu umed, cât şi imposibilitatea
de aerisire corespunzătoare au dus în timp la emanarea unui puternic
miros înţepător, cu afectarea bunurilor pe care le adăpostesc.

Fig 31 � 32. Cutii din PAL improprii depozitllrii
luc�lor pe S1Jport papetar

•Kingaludi1h David. C
etee(M privindemisia de
fOt
maldehi<M laplil.ci din
de lemn prin
metoda flaconului, (tezli dedoctorat!. Brşw,
2010, p.1

aşchii

'Ibidem, p. 2

Aldehida formic�, denumită şi formaldehidă, a fost descoperită
în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, fiind una dintre cele mai
utilizate substante chimice în industrie. Primele semnalări privind
actiunea toxică a formaldehidei în aerul din încăperi, generată de
materialele lemnoase, au apărut în prim-planul interesului public în
mod special la plăcile aglomerate din lemn, încă din anul 1965. Ea a
devenit tn următorii ani atât de mediatizată tn mass-media, încât tn
anul 1 974 s-au publicat practic primele cercetări în domeniu cu
referire directă la casele prefabricate din lemn. Tot din aceea perioadă
şi în România se semnala faptul dl industria de prelucrare mecanică a
lemnului se confrunt! cu problema degajării de formaldehidă la
produsele pe bază de lemn realizate cu răşini ureo-formaldehidice
drept adeziv, acesta fiind un proces lent care decurge într-un timp
îndelungat, dar care se activeazăîn conditii de umiditate şi temperaturi
ridicate. lmplicatiile imediate ale acestui fenomen sunt pe de o parte
de ordin tehnic, întrucât se înregistrează scăderi sensibile ale
proprietatilor fizico-mecanice ale produselor, iar pe de altă parte de
ordin igienico-sanitar, deoarece concentratia de aldehidă formică în
spaţiile de locuit poate atinge uneori nivele intolerabile pentru
oameni8•
Din 2008, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a trecut
formaldehida în Categoria 1 a substantelor potenJial cancerigene. Este
o substantă considerată toxică, cu actiune iritantă asupra pielii şi
mucoaselor.
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Păstrată în anumite conditii de umiditate şi de temperatură, hârtia
este sensibilă la atacul ciupercilor, care determină modificările structurale,
cu consecinte asupra caracteristicilor fizico-mecanice şi pigmentatii în
diverse nuante (cenuşiu, brun, gălbui, verde, roz, mov etc.). Bacteriile
detennină uneori deteriorări mai ales cele celulolitice, care cu ajutorul
enzimelor pot să descompună celuloza din hârtie, făcând-o foarte fragilă.
Ciupercile saprofite sunt cei mai importanti agenti ai biodegradării
suportului papetar. Ele pot să-şi înceapă activitatea în hârtie la o umiditate
relativă a aerului de 65%. Această umiditate reprezintă limita inferioară
pentru germinarea sporilor şi creşterea miceliului unor specii. Cu cât
umiditatea creşte peste această limită, cu atât dezvoltarea ciupercilor va fi
mai accentuată şi în consecintă fragilizarea hârtiei avansează10•
în anul 2015, pentru determinarea florei microbiene din interiorul
cutiilor de PAL s-au prelevat probe de către Direcţia de Sănătate Publică a
Judetului Tulcea. lnformatiile obtinute au arătat prezenta drojdiilor şi
mucegaiurilor (1 983 ufc) în mediul de depozitare.
Odată cu reorganizarea depozitelor, cutiile din PAL, cele mai
neadecvate din punct de vedere al prezervării lucrărilor de patrimoniu, au
fost eliminate, lucrările fiind mutate în dulapuri metalice.

Fig33. Pelicula de culoare a� de

mucegaiuri. HajduZoltan, Portretele
balbaţ inv. 1355

•

l

-
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Fig34 şi 35. Aparitia defonnărilor �i petelor
pe lucrare şi paspartU <foto detaliu>, datorat
e
păstrării tntr-un microclimat foarte umed.
Fred Micoş, Marea, inv. 888

'�Constantin Stanciu, Cltălina Mihaela
Talasman, Marina Irina Merticaru,
ArgJ!nlina Radu, Elena Valentina Bute�
Sttidiuprivindmecanismulşi cauzele

tmMltAnirii Mrt.iei, Br.lila, 2009, p. 21
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Noul mobilier a fost achiziţionat cu
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ocazia

restaurării şi reabilitării

Muzeului de Artă Tulcea, în cadrul proiectului Rest.aurarea şi reabilitarea a
doulJ. cladiri de patrimoniu din Municipiul Tulcea incluse tn circuitele

turistice regionale, derulat de Consiliul Judetean Tulcea şi co-finantat din

Fonduri Structurale, între anii 2010-2012.
Dulapurile modulare din metal, deşi destul de poluante în procesul
de fabricaţie, sunt sigure din punct de vedere al efectului produsului finit
asupra sănătătii oamenilor. Metalul (oţel de calitate) acoperit cu un strat de
proteqie prin vopsire cu pulbere în câmp electrostatic este foarte stabil şi
are un aspect plăcut. Mai mult, procesul de vopsire a metalului este
considerat ecologic, nu pentru ca nu ar folosi anumite substante de natură
petrochimică, ci pentru că tn procesul de vopsire nu sunt implicati solventi
(sursa de compuşi organici volatili, dăunatori sănătăţii şi mediului)11•

Realizarea catalogului topografic pentru poziţionarea lucrărilor în
noile dulapuri,

s-a

realizat tn funqie de fonnat şi de tehnica aplicată pe

suport. Astfel, lucrărilor în pastel, cărbune, creion, acuarelă li s-a acordato

"https :/
/
ecoro.wordpress .a:xn/2010/0
5121/
de<:e-ar
-trebui�mperi-doar-mobila
dio-&idMi-mml'

atentie sporită datorită tehnicii de lucru. Acestea au fost aşezate cu grijă,
încadrate de paspartu, în noile module. Hârtia veche, de protecţie, a fost
înlocuită cu una nouă, cu pH neutru.

Fig 36-40. Pllslrarea lucrărilortn noile sertare metalioo
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Dacă vechile cutii din PAL erau supraaglomerate, fiecare
ajungand şi la peste 1 00 de lucrări/cutie, utilizarea dulapurilor
metalice a dus la o decongestionarea a colectiei şi la o mai bună
organizare. Fiecare sertar, cu dimensiunea AO (84, 1 x1 1 8,9 cm) şi
tnăltimea interioară de 4,5 cm, are manevrabilitate uşoară datorită
sistemului de glisare. Bolta înclinată din partea interioară din faţă
limitează deteriorarea lucrărilor la închiderea/deschiderea sertarelor.
Înăltimea mică a sertarelor a dus la completarea lor cu seturi de
maximum 30 de lucrări. Suprafata, fiind mare, a permis alăturarea
mai multor seturi de lucrări cu format mic în acelaşi sertar. De
asemenea, lucrările care nu au putut fi depozitate până acum în cutii
datorită formatului foarte mare în momentul de faţă sunt păstrate în
mod corespunzător.În sertarele inferioare au fostaranjate lucrările de
dimensiuni mari, iarîn sertarele superioare celede dimensiuni mici.
Din păcate, o parte din vechiul mobilier s-a păstrat, anume
rastelele din PAL furniruit necesare depozitării lucrărilor aflate în
ramă. De asemenea, s-au menţinut 20 cutii din PAL melaminat
deschise, grupate câte cinci şi susţinute de cadre metalice. Acestea se
vor păstra până la achiziţionarea de noi module de depozitare, având
în vedere că noul mobilier nu acoperă necesarul de depozitare pentru
întreagă colectie.
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Lucrările de grafică modernă românească, o coleqie de 241 lucrări
deosebite, majoritatea păstrate în ramă, pozilionate pe verticală în rastel, au
fost cu prioritate scoase din rame şi depozitate adecvat în noile sertare.
Unele lucrări sunt încadrate de paspartu-uri vechi, cartonate, lipite pe
marginile lucrărilor cu clei, neputând fi înlocuite decâtîn urma unui proces
de restaurare.
47

AT

Fiş41 �i 42. Unnede la a
dezivi pe
marginile IUCJMiîn urma desprinderii
paspa111.HJlui vectii. Cantemir Clara,
Portretde� inv. 300

•

O problemă deosebită care afectează hârtia este folosirea benzilor
autoadezive (scotch-ului). Tendinta în trecut de a folosi benzile auto
adezive la repararea hârtiei sau la sustinerea lucrărilor în procesul de
înrămare a produs efecte vizibile prin pătarea suportului sau prin eroziunea
suprafeţelor în încercarea de înlăturare a benzilor. De exemplu, la
scoaterea din rame a unor lucrări donate muzeului s-a observat folosirea, de
către firma de înrămare, a benzilor autoadezive pe tot perimetrul lucrărilor,
acestea fiind greu de înlăturat.

Fig 43. Pătarea suportului de la banda
allmadezivă. Ross Iosif. Academician

Ptolesor Ionescu, inv. 945

în prezent, controlul umiditătii relative în depozite se realizează cu
dezumidificatoare prevazute cu higrostat încorporat de înaltă precizie.
Aparatele încep funcţionarea numai în cazul în care nivelul de umiditate
din încăpere este mai mare decat valoarea selectată (tn cazul nostru UR
50%} şi continuă să funqioneze până când nivelul de umiditate stabilit a
fost atins. Rezervorul de colectare a apei este situat în partea din spate şi este
uşor de extras şi, totodată, este echipat cu conexiune rapidă pentru drenaj
continuu.
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Valorile parametrilor T şi UR sunt înregistrate cu termohigrografe cu
tambur. Diagramele se schimbă lunar şi se păstrează în format papetar şi
electronic. Urmărirea variatiilor de pe diagrame ne arată un microclimat
stabil, cu variaţii mici ale UR la trecerea anotimpurilor. în schimb, prezenta
temperaturilor ridicate în perioada de vară se datorează slabei izolări a
plafonului fată de acoperişul din tablă şi exterior. Dotarea cu aparate de aer
condiţionat în depozitul nr. 2 şi pe holul de acces a rezolvat partial această
problemă. Încălzirea termic.ă în perioada de iarnă este cu întreruperi scurte
şi nu creeazăvariatii mari de temperatură.
Deşi iluminatul natural a fost în mare parte înlăturat prin montarea
de jaluzele la ferestre, iluminatul artificial este cel fluorescent şi se foloseşte
doarîn timpul lucrului.

c. O analiză statistică a stărilor de conservare
Evaluarea stării de conservare a lucrărilor din colecţie (41 59 lucrări 4239 piese) a eviden1iat existenţa unor deteriorări care au fost produse de
îmbătrânirea suporturilor, mentinerea lor mult timp în spatii necores
punzătoare şi acţiunea factorilor de mediu necontrolaţi. Aceştia au afectat
în mod diferit suporturile, provocându-le degradări de natură fizico
mec.anic.ă (îndoituri, sfâşieri ale marginilor, colturi pliate sau răsucite,
lipsuri, împunsături, lipsa elasticitătii suportului papetar), chimic.ă (petele
de foxing, halouri de umiditate, îngălbeniri, pete de grăsime şi murdărie
datorate manipulării neadecvate, urme de rugină de la agrafe metalice
ataşate) şi biologică (rosături, perforatii, pete brune reprezentând produse
de excreţie ale insectelor), în diferite stadii.

Fig 44. DiagramliaJ varia�ile T � UR, în luna
ianuarie 2015, în depozitul de graficii

Situatia a fost realizată cu ocazia evaluării stării de conservare a
lucrărilor la inventarierea din 2010 şi în baza fişelor de conservare. În
funcţie de tipul şi gradul de degradare, starea de conservare a fiecărei
lucrări în parte a fost încadrată într-una din următoarele categorii,
reprezentate în graficul alăturat, astfel:
874 lucrări cu o stare de conservare foarte bun!
2383 lucrări cu o stare de conservare buni.
804 lucrări cu o stare de conservare relativbuni.
160 lucrări cu o stare de conservare mediocră
1 8 lucrări cu o stare de conservare deterioratl.
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• foarte bună
bună
• relativbună
• mediocră
• deteriorată
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