CUM A POST RESTAURATĂ ŞI CONSERVATA
.,HORA DE LA FRUMUŞICA"
de AUREL BUZILA

In colectiile Muzeului judeţean de istorie din Piatra Nea·mt se
află "Hora de la Frumuşic a '" , renumita piesă arheologică din ceramică,
. apreciată ca unicat in arta neolitică de pe acest teritoriu. Forma ei com
poziţională a sugerat specialiştilor ideea că are similitudini cu dansul
nostru popular, specific românesc, Hora, şi tocmai de aceea a intrat in
limbajul arheologilor cu numele de "Hora de Ia Frumuşica " 1, ciştigindu-şi
celebritdtea.
Piesa este confecţionată dintr-o ceramică poroasă, caracteristică
stilului Cucuteni A, de culoare cărămizie, arsă omogen, ce contine în
compoziţie, ca degresant, cioburi pisate. Decorul ei este pictat in două
culori. Bicromia este formată din roşu şi alb. Peste culoarea roşie de
fond s-au pictat benzi liniare, drepte, ovale şi in formă de cercuri con
centrice de r:uloare albă. Pictura este abia vizibilă, fiind ştearsă in mare
parte din vechime. Piesa fusese compusă iniţial din şase figurine umane,
frumos stilizate, prinse cu spatele in afară intr-un cerc inchis ca intr-un
dans şi unite în zona şoldurilor, bratelor şi picioarelor. Din ea lipsesc
însă partea superioară de la umeri în sus, partea inferioară, o figurină
întreagă şi o jumătate de figurină de la talie in sus.
Piesa aceasta antropomorfă a ieşit la iveală in anul 1 942 cu ocazia
. săpăturilor arheologice efectuate in aşezarea neolitică de la Frumuşica,
comuna Bodeşti, judetul Neamţ2• Ea a fost găsită fragmentată. Din frag.. mentele descoperite a fost efectuată, Ia vremea aceea , o restaurare ne
corespunzătoare şi
incompletă,
reconstituindu-se numai patru figu1 Vladimir Oumitrescu,
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rine, piesa fiind expusă în această stare în Muzeul arheologic din Piatra
Neamţ ( fig. 1 11 ) .
Deoarece piesa nu a fost restaurată în mod ştiinţific, ea nu avea
nici echilibru stabil. In interior, în mod artificat, i s-a adăugat o punte
de ciment care unea figurinile în zona şoldurilor ( fig. 1 12) , cu intenţia
de a o consolida.
In anul 1 956, ne-am hotA rit să reluăm restaurarea. Mai intii,
trebuia dcsfăcuUt pen tru a în lătura ma terialele folos ite la recons ti tuire.
Examinînd-o cu atentie, am constatat că la asamblarea şi restaurarea
ei au fost fo l osi te caseina şi cimentul c enuşiu de const rucţie ca adeziv
şi material de completare. Cleiul din caseină ( făină din brînză de vacă
degresată şi dizolvată in apă) este un adeziv reversibil , uşor de înlăturat,
dar nu este recomandabil fiind un bun mediu de cultură pentru ciu
perci şi microorganisme dăun ătoare climatului de muzeu. Cimentul, fiind
un material dur, nu poate fi îndepărtat cu uşurinţă.
Analizînd modul cum a fost restaurată această piesă, precum Şi
alte obiecte de ceramică din muzeu , am constatat că, mai demult, se
folosea ca materi al pentru restaurare cimentul cenuşiu de construcţie.
ln această manieră a fost restaurată şi piesa in discuţie. Deducem că s-a
folosit cimentul pentru a da obiectului soliditate, întrucît cleiul din
caseină fiind higroscopic nu-i asigura rezistenţa necesară. Folosirea ci
mentului la completarea golurilor sau la întregirea părţilor lipsă era un
procedeu neadecvat, deoarece laptele de ciment pătruns in porii eera
micii a făcut cu aceasta o p riză foarte puternic [] , n ema iputînd fi practic
înlăturat.
Cu multă atenţie şi cu mare greutate am reuşit să înlăturăm pun
tea de ciment din interior ( fig. 1 12), aplicînd în acest scop une,le pro
cedee mecanice şi chimice, combinate, pentru a nu afecta obiectul. Ne
am gîndit mai întîi să umezim cimentul, dar acest procedeu nu ar fi
dus la un rezultat pozitiv, deoarece umid itatea ar fi contribuit la slăbi
rea rezi stentei ceramicii, în timp ce cimentul nu ar fi fost afectat.
Pentru înlăturarea cimentului, am folosit cîteva dăltiţe din otel
cu virfurile ascuţite cu care am săpat mici şanţuri la o distanţă de ju
mătate de centimentru de peretele piesei, lovindu-le la capătul de sus
cu un ciocan potrivit ca m ărime. Apoi, în zona cimentului dislocat, am
introdus tampoane de vată îmbibate cu acid clorhidric de 1 50fo. Acesta
a avut proprietatea de a dizolva l iantul din ciment şi de a produce un
noroi de slabă consistenţă, care a putut fi înlăturat apoi cu bisturiul.
Această operaţie a durat mult timp. Pe unele fragmente au rămas, in
interior, urme de ciment. Ele nu au putut fi înlăturate complet, deoarece
am fi slăbit pasta prin pătrundere în porii ei a sărurilor de acid clorhi
dric, neavînd garanţia că le puteam neutraliza complet. Totodată aci
dul clorhidric ar fi distrus şi ceea ce mai rămăsese din decorul pictat
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al obiectului. Unele plombe din ciment au fost lăsate la locul l or, pen
tru că fllcuseră o priză foarte puternică cu ceramica.
După ce am incheiat operatiile de curăţare şi tnlăturare a vechii
restaurări. am trecut l a a doua restaurare a piesei. Intii am asamblat
fragmentele, lipindu-le bucată cu buca tă şi folosind ca adeziv cleiul din
celuloid dizolvat în acetonă, care se folosea în laboratoarele muzeelor tn
anul 1 956. Pentru plombarea golurilor şi completare părţilor l ipsă, am
utilizat gipsul farmaceutic. Aceste două materiale sînt reversibile şi
comp atibile cu ceramica. Am redat piesei o form ă. apropiată de cea
iniţială originală. La aceasta ne-a condus intuiţia, forma şi simetria o
biectului . completînd din gips figurinele umane lipsă si integrîndu-le ar
monios intre cele originale. Completările efectuate de n oi fn procesul
de restaurare şi con servare au fost colorate într-un ton apropiat de �u
loarea obiectului, fti r ă să se confunde cu acesta, folosindu-ne de culori
de apă de tip tempera. Apoi am peliculizat piesa cu nitrolac incolor de
t ip vemi m at t în s co pu l de a o conserva şi proteja de i n f luen ţele agen
tilor externi de temperatură şi umiditate. Piesa a căpătat o formă in
teresantă şi atractivă ( fig. 1 13), care i-a scos in evidenţă valoarea, ast
fel Incit a stirnit admiraţia nu numai a marelui public, ci şi a specia
l iştilor, in trind în circuitul valorilor culturale universale.
In cei 23 de ani cît piesa a fost expusă in muzeu, au actionat
asupra ei nu numai agentii microclimatici care au concurat la tmbătd
nirea substanţelor folosite Ia restaurare, dar şi lumina şi căldura reflectoarelor sub care a fost pusă de foarte multe ori pentru a fi fotografiată
şi filmată in vederea publicităţii. De aceea, in anul 1 979, am fost obli
gaţi să o restaurăm a treia oară. D e d a t a a ceasta am c'uz-\ţat mai tntti
cleiul din celuloid iolosit ln asamblarea piesf'i in an�1l 1 9 5 6 , dizolvin
du-1 cu aceton ă . Apoi am eliminat pelicula de nitrolac incolor, fisurată,
-:are a conservat obiectul timp de 23 de ani, cl izolvînd-o cu acetonă tm
bibată tn tampoane de vatf'l . Am trecut Ia asamblarea fra.gmentelor, li
pindu-le cu poliacetat de v inil, in em u lsie apoasă, de tip Aracet DC
50- 1 8 . Acest adeziv tntruneşte toate calităţile cerute de activitatea de
restaurare a ceramicii arheologice3, este compatibil cu obiectul şi inert
din punct de ve'd ere chimic (nu atacă şi nu se combină cu obiectul), are
o aderenţă bună, produce o lipitură rigidă , este reversibil puttnd fi
uşor înlăturat Ia nevoie, nu este sensibil la vari atii le normale de umi
ditate şi temperatură, nu este toxic, se întăreşte dest•1l de repede la
temperatura m ediului ambiant şi devin e transparent, este rezistent la
3
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lumini:! şi îmbătrînire. Nu a fost necesar s8 înlăturăm vechile comple
tări d in g ips, deoarece acesta şi-a păs trat ca lităţile fizice şi mecanice.
r
Bazindu-ne pe o documentare şi experienţă a cumulată în multi
� ani de activitat e in laboratorul de restauwre şi con servare al muzeului.
1
am adus un ele îmbu nătăţiri formei obiectului obţin ută la restaurarea
efectua tă, tol de noi, în anul 1 956 ( fig. 1 13) , complelîndu-i partea supe
irioară pînă la nivelul martorului existent, înălţîndu-1 cu aproximativ 2
'Cm Această completare se impunea de la sine din însuş i profilul obiec
· tului. Pentru a spori rezi stenţa obiectului la manipulări, in vederea ex
jpunerii, şi pentru a-i asigura integri tatea, am considerat că e n ecesar
_să-i completăm partea de jos cu circa 4 cm de gips armat cu sirmă de
�aluminiu . Această măs;ură ne-a fost sugerată şi de o reuşită reconstituire
·tn desen cu tuş lavat a piesei (fig. 1 14) executată de D. Pecurariu, fost
-desen ator la Institutul de Arheologie al Academiei R. S. România din
-l;Jucureşti, şi publicată de Constantin Matasă".
Am colorat completările vechi şi noi din gips cu culori de apă de
tip tempera tn tonuri distincte de culoarea de fond a obiectului, dar in
!acelaşi timp apropiată pen tru a nu face nota de contrast prea mare co
aces ta. Astfel au ieşit în evidentă pilrţile î ntregile. Apoi am conservat
·piesa cu o peliculă discretă de nitrolac incolor de t ip Novolin� diluat in
1 concentra tie de 25D/0, aplicat cu pensula. Sperăm că ultima noastră
restaur are a redat obiectului forma cea mai apropia tă ele cea iniţiaW ,
' originală ( fig. 2) .
Credem că am reuşit astfel să restaurăm şi să con servăm o piesă
· un ică de ceramică neol i tică, cultura Cucuteni, redind patrimoniului mu 
·zeistic un obiect de o excepţională valoare istorică şi artist ică creat pe
teritoriul patriei noastre în mileniul al IV-lea î . e . n . , pentru a-1 prezenta
.
atît v izitatorului cît şi cercetătorului într-o stare bun ă . Reuşita n oastră
r
constitu i e un argumen t în plus în a dem onstra rolul ştiinţific al resi
' tauratorului de muzeu in opera de valorificare a bogatului n ostru pa�trimoniu cultural.
. . . 1 ."f�{j,
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fost t e s t a t d e noi şi are u r m ă l odfele cal i lăţi : a l enuiază caracteris

tica higroscopica a cerumicii, măreşte rezisten t a pastei, nu sch i mb ă u spectul

obiectului, realizează protecţia
la îmbătrlnire.
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prafului şi are o bună rezi stcntă
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HOW "HORA DE LA FRUMUŞICA" (THE ROUNDELAY OF
FRUMUŞICA) W AS RESTORED ANO PRESERVED

SUMMARY
In the colle c t io n s of thc Archaeological Museum of Piatra Neamt ls a famous
picce of p o t te r y , which is consi dcred an u n iq u c in the neolithic, art of Cucu�eni, dated
in the IVth m i l le n l um B. C. Its compositio n a l form, which bas similarities wlth our
folk dance ,.Hora", suggested to the archeologists the name "Hora de la Prumuşlca"
( The Roundclay of F r umuş i ca ) . At the be gin n i ng lhe object was composed of slx
human flg u ri n es, very beautifully stylized. The u pp e r part is absent.
This an thropomorphous thing was discovered in 1 942, due the archaeologfcal
excavations in the ncolithic settlemcnt from Frumuşica, B ode ş t i comune, Neamţ
country. It was found broken. The fragments which were found, were incompletely
restorcd at that tlme ( fig. 1/1 and 112) with inadequate materials (caseln glue and
cement).
In 1 956 we began the work ag a i n us .ng reve:-sible ma terials and sul ted wlth
tbe ceramic ( celluloid glue, ph a rma c eu ti cal gyps and tbe clourless ]acquer), so It got
an interesting and attractive aspect (fig. 1 1 3).
Por 23 years the abject was exhibited and the substances used at its assem
blance and prservation became old a n d crack�d. That's why in 1 979, we had to
restore it for the th i rd time, using poliace tatc of vinyl, pharmaceutical gyps and co
lourless lacquer. Having a better documentation we improved tbe shape of the
object making blm higher with 6 cm, g i vi ng lts almost initial form (fig. 2).
,

,

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. t.

-

The obj ect restored in 1942 ( 1-2) ; the object restored in 1 956 (3) ; the
abject reco n st i t u t ed In a drawing with dilu tel China ink (4).

Fig. 2. - Tbe object restored in 1979.
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O b iedul res t a u r a t in anul 1 942 ( 1 --.J. ) ; obiectul r es t d u r a t in a n u l 1 955
(3) ; obiectul reconstituit
i n desen cu tuş lavat (4).
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Oltlectul restaurat In anul 1 979.
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