FOTOGRAFIA - TIP DE EXPONAT IN MUZEUL DE ISTORIE
POSWILITAŢI DE EXPUNERE, CONSERVARE,
EVIDENŢA ŞTIINŢIFICA
RODICA

RADU

In actualul stadiu de dezvolrt:are a reţelei mruzeistice din ţara noas
tră, problema constituirii patrimoniului muzeelor de istorie, în special
pentru secţiile de istorie modernă şi contemporană, se cere rezolvată cu
imperioasă necesitate.
Tradiţia mai veche a secţiilor de arh eologie şi de istorie medieVială,
a făcut oa în cursul unor lungi acumulări oan ti talti ve , pe linie praoti că
şi teoretică, problema patrimoniului specific pentru aceste secţii să-şi
găsească o :rezolv,are calitativă, atît in ceea ce pr.iveşte definirea tipului
de exponat, cit şi căile de realizare a patri mo n iulu i . Secţiile de iSitorie
modernă şi contempol'ană justifică, încă, prin "tinereţea" lor, căutările
in rezolvarea problemei stabilirii tipului de exponat specific şi a mij
loacelor de aducere a valorilor cultural-istorice în muzeu.
Vizitatorul oare lasă în urma sa, sălile cu exponate bogate în cera
mică mulitimileooră, arme, documenlte care atestă lupta poporului pen
tru i ndependenţă şi suveranitate, vitrinele cu cărţi rare şi fastuoase cos
tume feudale sau piese tridimensionale ilustrînd rafinamentul artistic
al epocii, intră uneori în sălile de istorie modernă şi contempoi'I8.Ilă cu
senzaţia de arid, de schimbare a caracterului de preţiozilta!te. Specialiştii
de muzeu au acuzat adesea că lipsa obiectelor tridimensionaJ.e, abun
denţa documentelor scrise, expuse mai iales nu in forma lor originală ci
in copie, aglomerarea de fotooopii şi fotografii, nu intotdeauna dirutre
cele mai judicios alese, dau expoziţiei de istorie modernă, şi contempn
rană, un caracter inexpresiv, amorf. Termenul de "expoziţie de hîrtii"
este folosiJt in acest caz ca definLtoriu, in sensul său depreciativ \
In pofi da celor care depling lipsa din aceste secţii a obiectelor tri
dimensionale - e drept, prin esenţă purtătoare ale unor val.ol"li is,torice
1 1. Lupescu, Ion, Oglindirea fn muzeu a
muzeologiei marxiste", Bucureşti, 1974, p. 122.
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şi culturale, sugerind fazele şi aspectele dezvoltării civilizaţiei - îndrăz
nim să credem că abundenţa de obiecte, ahiar clasificate cronologic,
spaţial şi tematic, deconcen1trează viz�ttaltorul şi că se pot găsi aJ.te tiplllr i
de exponate care din punct de vedere valoric să fie pe măsura realiză
rilor epocii moderne, dar mai ales a celei contemporane.
Strădania de reconstituire a trecutului, prin prezentarea de diver
se tipuri de obiecte şi materiale complementare îşi altinge scopul cînd
vizitatorului i se stimulează imaginaţia �storică, cînd este făcut să per
ceapă sensul istoriei. Vizitatorul trebuie să aibă revelal,ia complexelor
ferme de dn:teracţiune dintre diverseLe fenomene economioe, sociaLe şi

poli,tice, a complexului de acţiuni, gînduri şi serutimente, care influen
ţează specificul unei epoci. Reconstituirea trecutului trebu�e privită m ·
perspectiva 11argă a aspirart;iei creatoare a omului şi îş.i atinge scopul
cînd prin sentimentul de apartenenţă La trecut. vl zitatorul îşi inltăreşte
sentimentul de apartenenţă la prezent şi chiar la viitor.
Aceste deziderate muzeologice credem că se pot realiza şi prin
prezentarea, într-un context cert ştiin�ific, a documentelor "de hîrtie"
- scrise sau iconogi"afice. Conţin u tul informaţional dar şi emoţional
al acestora pledează pentru prezenţa lor, cu precădere, în secţiile d e
istorie modernă · şi contemporană, faţă de unele obiecte, care d e cele
mai mu1rte ori îşi pot găsi locul mai curînd îrutr-o expoziţie artizanală
sau în muzeele memoriale (piese de mobilier, obiecte de uz personal,
costume etc.) .
Intre documentele lconografice care populează panoUJrile şi v irt:ri
nele secţiilor de istori e modernă şi contemporană, primită uneori cu
încredere, alteori cu nemulţumire de specialişti sau de vizitatori, este

fotografia .

De la descoper: rea sa, fotografia, oa instrumenlt de cercetare şi con
trol , ca mijloc de comunicare şi canaJ principal de infol'IIlilalţ e, ca docu
ment, ca dovadă sau termen de comparaţie, ca element de cultură, a
pătruns în cele mai diverse domenii de activirtlate. In universul ştii nţei ,
culturii, pe scena vieţii contemporane. apa:ratul de fotografiat este om
niprezent. Astăzi fotografia i n tră în conteXJtul mijloacelor de "ma5s-me
dia", poate fi utilitară, şti inţifică, publicitară, artistică, documentari..
Muzeele d e istorie, oare documentează şi ilustrează dezvolta-ea so
cietăţii omeneşti, în întreaga ei com plexitate, oa p� un.ilbar intr-o
continuitate plină de mutaţii creatoare, nu JXl'B.te omite din rîndurile
exponatelor sale, fotografia. Funcţia sa socială de depozitară a unei cro
nici durabile a ambianţei vizulale a omului conferă fotografiei un indis
cutabil caractter documenltar. In fotografi i sint imortalimte imagini su
gestive despre oameni, obiceiuri, locuri, evenimente, înregistralbe obiectiv,
imagini de o valoare documentară
care sporeşte
odată ou trecerea
timpului.

Specificul de 'autenticitate incontestabilă al fotografiei întăreşte ca
racterul său documentar, cu toate impl i caţi ile gnoseologice a:le acestui
termen. Relatarea fotografică a unor evenimente, captate şi imollital i 
zate la faţa locului, "pe viu", constitru.ie adeseori o sursă de i nform aţie
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mai demnă de incredere decit reJ.a,tarea scrisă, care poate fi posterioară
evenimentului, sau redaltă subiectiv. Receptorul fotogtrafiei devine el
insuşi un "martor ocular" al evenimentului ş i-1 poate interpreta prin
prisma propriilor sale concepţii.
1
Rolul de document al fotografiei este incontestabil in inregistrarea
faptelor care au avut loc intr-un .trecUJt foru1te apropiat, a faptelor in
timplart:e "ieri" şi a evenimentelor care se desfăşoară sub ochii noştri "azi". Multiplele aspecte ale vieţii de zi cu zi, oare se cer prezentate
in sălile de istorie contemporană, perutru a se urmări traieotorla ascen
den:tă a activităţii constructive a poporului nostru, pot fi i lustrate in
muzeu cu ajutorul fotografiei . Muncitori in procesul muncii , clădiri,
produse finite, obieceiuri noi, aspecte ale dialogului crea.tor cu alte
popoare, tradiţii care se nasc, viaţa spirituală a intregii naţiuni pot de
veni prezenţe convingătoare prin intermediul fotografiei.
Dacă penrt;ru ilustrarea epocii moderne, muzeog:na!ul dispune de
colecţii de fotografii, achiziţionate ca atare ,(fotografii făcute in mod
voit sau fortu�t, adesea doar ca simple "amintiri"), pentru ilustrarea is
toriei contemporane, muzeograful are swcina de a-şi crea singur, în
mod conştienrt, documentaţia foto grafică . Retal.itatea de cea mai strictă
contemporaneibate poate fi consemnată i n mod direot sau selectiv, aici
intervenind forma de manifestare a angaj ării şi responsabilităţii patrio
tice a celui care înregistrează - mai ales in scopuri muzeis.tice - rea
litatea. Fotografia - document a:l dstoriei zilelor noastre - nu poate să
rămînă numai o relatare jurnalistică a unei realizări sau a unui eveni
ment din viaţa ţării, numai o notă informativă, un eseu in imagini ; ea
trebuie să devină un simbol, un impuls ; să fie o povestire, dar mili
tantă. Fotografia îşi va dovedi astfel dubla ei calitate : de instrument
documentar-<info�rmativ şi ·educativ.
Pe această linie, fotogra:tiia se adres ează priv.ito r ului c u propriul său
limbaj şi marea calltaite a acestllli tip speoi:liic de "obiect de muzeu" es.te
că ea vorbeşte limbajul epoaiii , un Limbaj al imagtinii 2 , .inteligibil pentru
onice categorie de vJzitaltori. Pentru a inţelege însă acest limbaj 0ste
necesară o anume pregătiire , un efort inteledtual. După prima senzaţie
optică care declanşează un proces emotiv, rec2ptorul uneti fotogr:afii
începe un proces cognitdv. care dă relief şi consistenţă senzaţi0i i ni-·
ţiale. Fotogrnf1a îşi păstrează valoarea sa de limbaj comunicînd integral
cantitatea de dn formaţii ae le deţine, dacă p.nivitorul ştie să o intero
gheze, să o citească. In faţa unei mici fotogra:WJi, expusă în Muzeul
de istorie a Moldovei, reprezentînd un grup de tine.ni ut':!cişti întru
niţi conspiretiv in 1 928, pe dealul Repedea de lîngă laşi, vizitatorul
poate descoperi nu numai fiigurile parrtl.icipanţilor, poate cugeta asu
pra conltnibuţiei fiecărui a la evoluţia mişcări� muncitoreşti, se poate
pătrunde de !tensi'llllle a e moţilonal ă a momentului, poate medita asupra
unei în'trt:!gi epoci dsto:nice. Astfel fotogra:liia e ste cu adevărat un tezaur
2 Jean Faviere, Le Musee, un centre d'animation culturelle", după Boris Zder
c-iuc, în "Revista Muzeelor", nr. 2/1974, Seria Muzee.
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Toate aceste argtunente l pleck!ază pentru luarea în consideraţie
a caracterului documentar, :i n formaţional al f otogra:fiiei , dar pentru ca
acesta să poată deveni exponart; de muzeu trebuie să îndeplinească şi
alte �nin ţe .
Fotograftira susceptibilă de a deveni exponat în muzeul de dstorie

trebuie să slujească în primul rînd obiectivele tematice ale muzeului.

Oricît ar f.i de dnteresantă, de bine reallizată sau conservată, de s uges 
tivă, o fotografie nu poate figura pe panoul unei săld de expoziţie
dacă nu s� încadrează llirueli tematice generale, dacă nu serveşte inten
ţiilor te�aianllllui. A expune o fotografie, uneori şi alte exponate, ·
numai pentru simplJul motli.v "pe-n1lru că există", înseamnă a iiesta inutil un
spaţiu expoziţional.
FotiograHa-exponat :t;Webuie selecţionart:ă pentru caracterul 1 ei de
tipicitate . Su bi,ectrul - eveniÎiment, fenomen, personallirtate - s-mprins de
fotografie trebui<? să fie specific unui anume stadiu de dezvoltare a
s ocieltăţii , unei anume epoci. Fotografia care surprunde o "c\.I,I'!ÎoZiitate"
de momenJt este linadmdsibilă in rîndurile exponatelor unui muzeu de
istorie care •1jinde să debaraseze naraţiunea dStorkă de amănuntele
nesemnificative, urmărind interpretarea lin&ei asoondelllbe a evoluţie i
istorice.
Dintre \ inad multe IotografH descripttive ale unui fenomen sau
moment dstlol"lic, înclinăm să le preferăm pe cele care înmagazli.nează
cea mai mare ca.ntrl.taJte de informaţi i , în aşa fel încît să :fiie cu ade
Yărat obiect de cunoaştere.
Trebuie expuse acele fotografii care exprimă cu claritate adct•ărul
istoric, in aşa fel încît semnificaţia să :fiie eVIidentă, chiar pentru vizi 
tatorii obişnuiţi să parcurgă "în fugă " sălile muzeului. Sînt deci de
preferat acele fotografhl care au sur pri n s elementele simbolice, defi
nitorii ale untlili. everuiment.

Ca oricărui exponat, şi uned fotogre:fil i se cere să aibă o
istorie proprie. Fotograf.ila. unUi comunist !ilegal..list, tr�cută prlin miinile

Siguranţei, care a fost ascunsă, ap<ji dăruită unui tovarăş de luptă şi
peste -ani a ajuns în vitrrl. n a unui muzeu, este ea însăşi o istoc!i·e, isto
rda unei epoai.

Calităţile vizuale, lli�bilitatea, buna stare de conservare sînt amă 
nunte care nu trebuiesc negLijate atunC!i. cînd se apreciază valoarea
expoZiiţională a uneu fotografii.

Fotografia taSupra căreia se fix':!ază atenţlla selectivă · a
anului, trebuie să aibă capaailtatea de a defini în maniera

tematli.cli

unui dic

ţionar 3, ce este obiectul, fenomenul stwprins in cadrul său habitual,
tehnic, de uthlizare, de fabricaţi,e, de acţiu,ne.
Prtin comparaţie cu toate celelalte tipuri de exponat întîlnite in
tr-un muzeu de :istorlie, fotografia trebllli e să 181i.bă capaaita:�ea d<:! a
3 "Museum", vol. XVIII, nr. 1, 1965, Introduction, p. 23.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

FOTOGRAFIA TIP DE EXPON AT IN MUZEUL DE lSTO&m

37

depozita o încărcătură emoţională. să alibă darul de a reinvia orticind
atmosfeoo, part;osul epocii, trăiritle alfective. Credem că astfel fotogra
fia poate contribui la umanizare<a, ia incătlzirea unei expoZ'iţi.i , mai
ales a celei de dstoi"ie contemporană. In acest sens sintem pentru adu
cerea in s�iile de istol"ie contemporană "la :i'Ji ", mai ales in tratarea
temelor sociale şi culturale, a fotografă:ilor artistice, bineinţeles nu a
celor trucate sau a căror compoziţie a fost regtizată în detrimentul au
tentici.tăţii. Desigur că în aprecierea caracterului expoziţional al unei
astfel de fotografi.Ji, !trebuie să se aprecieze cu un just spinit de dlis
cernămint goodul de partioipar� afectivă şi doza de interpretare subi
ectivă a celuli care a reaLizat fotogra:fiia.
O valoare do C'Wll entară 'Ş i expo:i'Jiţională spori tă va avea desigur o
fotografie purtind semnătui1i, dedicaţilli autogmfe sau însemnări des
criptlive ale evenimentuluJ pe care il surpl1inde. Adeseori, citeva zeoi,
uneori sute de fotogrfii, pe aceeaşi temă sau pe teme diferite, rea
lizate intr-o anume perioadă istorică sau in perioade succesive, sint
insumate intr-un album. Albumul poate fd o adevărată cronică des
pre oameni şi eveniim ente care au rfăcut 1istoria.
Legate în piele,
mătase, lemn, metal, cu incrustaţii bogate, sau prinse in legături sobre,
albume!� de fotografii sint preţioase piese muzeistlice.
La toate aceste calităţi pe care e necesar să le imbine o simplă
poză pentru a putea fi ridicată la Mll gu:l de valoare de muzeu, muzeo
graful-tematiaian, trebuie să-;i sporească valoarea documen!Uară şi expo. ziţională prin alăturarea ei unei intreg\i co[ec�i,i de fotograf.i!i pe teme
asemănătoar�. O fotografie n u poate spune singură totul. subiectele
evoluează in timp. şi este !interesant să se arate fazele prin care trece
subiectul, nu numai in punctele culminante. Se va rea1iza astfel o
naraţiune in .imaginii fotograf:ice a unui subJect prezentat cron ologic.
Spre deosebire de toate celelalte categoni i de exponatc. fotografia
are o trăsă.ltură caracteristică, indivlidua:lă : executată după un clişeu,
ea nu este in sine un unlicat. F otografia se de\·alorizează prun fiecare
exemplar i n plus executat după acelaşi cHşeu. Credem că de aioi por
neşte llipsa d� încredere in aprecierea valor�,i expoziţionale a fotogra
fiei, căci adeseori und:i specialişti de muzeu sau un�i vizitatori neav:
zaţi pun preţiozitatea expozli.ţională şi documentară a fotografiei pe
acelaşi plan cu a reproducer.Uor. Acest aspect trebuie însă pni.\!it din
punct de vedere al perisabilităţrii materialelor fotosensibile şi in per
spectliva trecerii tJmpului, care dăruieşte patină nobilă fiecărui exem
plar fotogra:fiic in parte.
Poate fi considerată o fotografie originală, acea copie pe suport
fotbsensibil (de obicei hîrtie dar şi metal, stliclă, lemn, porţelan. ţesă
turi, etc.) făcută după un cllişeu negativ, care a imortalizat "pe viu",
subiectul.
Reproducerile fotografice - fotocopiile sint la acela'Şi ruivel valo
ric cu facsimilele, fiind multipliocări prin metoda fotografică a unor
text�, tablouri, desene, scheme şi chiar fotogra:lit'i. Făcînd parte din-
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tr -un ansamblu: de tehnt1dl : reprograflice 4 care permit obţinerea de
cop:ii după un original. fotocopi:ile prezlintă unele avantaje u'tile muzee
grafului .
Faptul că apelind la această metodă se ·asigură păstrarea documen
tului o t,i gi na l , alcătuind în acelaşi rbimp un fond de copii după unioatul
existent n u este de loc neglijabiL Fotocopia are capacitatea de a crea in
scopuri expoziţional� o nouă dimensiune documentului original ; poate
servi ca m aterial complementar explicativ, sau poate fi utilizată pentru
reg;zarea u n ui moment emoţional .agitatoric, propagandistic ou o putere
de sugestie sporită. Un f l u t u ra� . răspîndit în amiii luptei anltifasciste,
al cărui text de-o şchioapă. "Jos fascismul(' , este mult mărit pr.in foto-

copiere, poate înlocui textul de panou. sen· i nd .totoda<t.ă şi de introdu
cere în atmosfera de tensiune a ac�lor ani, documentată şi pr�n alte
materhale muzeistice. In aceeaşi �ntenţie se recurge la fotocopli de mari
dimensiuni ca fundalul."'i pentru documentele sc1,ise, recons.tHluind ten
siunea dramatică a unui moment, oontt,ibuind la reconstiw:iooa atmo
sferei de epocă. In Muz-eul de istorie a Moldovei, s-a orecurs ll.a reprodu
cerea copertai unUJi număr :al reV1istei "Reali tatea dlustrată", repre
zentînd un colaj de dmagin:i : co;:- i i in aşteptare, un grup de şomeri, un
grup de m anifestanţi impotriva curbei de sacrificiu, c a fundal d e mare
efect pentru documente \ilustrind mJ�cările sociale d i n an�i 1 929- 1 !) 3 � .
Totuşi, ultili21area de fotocopii n u tr�buie făcută cu wşurinţă, n umai
pentru a sup1illii golurile ilustrăr'i1i tematdce. Nu putem :tii de acord cu
fotocopierea artdoolelor din presă, a documentelor dactilografiate sau n
manusci'Iiselor, cu fotomontajele de articole şi tHluri de zilare 5 • P€ntru
acestea se pot găs:i aLte mijloace de facsimHare, mai aproape de natura
originalului (mulaje, xeroxuJ:!i . �te.).
Insuşirilor pe care ,ideal le întruneşte fotograf.ia ca exponat, tre
i.>uie să J,i se acorde ·m,antajul runed "mise-<en-scene" radecvart:e in de
corul de panouri, vitrine 'Şi llunină al m uzeului, pentru 1a se reaJ iza
acel "miracol" al transmiterii jntenţiilor tema'tiidianului către înţele
ger�a vizit,a.torului. Desigur că aici 'intervine rolul contr:ibuţiei arhi
tectului, dar muzeograful cu 1acel plus de afecţiune pentru obiectele
"lui", trebuie să cunoască anrumilte secrete pentru a le feri de pericolul
de a rămîne simple obliedte moarte, claustrate sub sticlă.
Caracterul de exponate bidimensionale conferă fotograflililor

o

oa

r<;!care ămobililtate pe panou, muzeograful rdscind să dea expoz·iţiei un
aspect inexpres.iv, contrar intenţJiălor sale. Credem că acest pet1icol poate
fi evitat dacă se realizează o paginare dinam�că, dacă se recurge la
expunerea cu dăferenţe de profunzime în supmfaţa plană a panou
ifui, d acă se reali:rează o sudUiră sug.esrti!Vă intre text, exponat, şi alte
�lemente grafice a:uxildare,

pentru a se

crea un

tot unitar

dlin

varie-

4 Cadar, D . şi GI!Orgescu I., Reprografia în activitatea de informare şi do
cumentare ştiinţifică, în "Studii şi cercetări documentare şi bibliologice", 1/1968,
p. 35 .

5 Vezi şi Lya Benjamin , Consideraţii privind selecţionarea şi valorificarea
exponatului muzeistic, in "In slujba muzeogra!iei marxiste", Bucureşti, 1974, p. 129.
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tatea de Hnlii şi dimensiuni, în aşa \ fel incit privlirea vizitatorului
să conveargă spre ceea ce este mai important di n punct de vedere
tematic. BicUmension:alii tatea acestui gen de ' matertial impune expu
nerea sa in v:itr:ine sau pe panouri perimetrale ' şi nu in vitrinele
�ntraile, unde însă pot f1i expuse albumele sau fotografii i le cu ramă
de epocă. Sigur că anumite fotografii. mai i mportante, pot fi expuse
in mioi vdt,rine, adosa/te la panourli, nu numai pentru a le proteja
dar şi pentru a le sutil.inia preţiozirtaltea.
Spoturile de lwnină pot fi dirijate in uşa · fel incit să ghideze
privirea şi să atragă �atenWa.
.
Conţinutul documenltar al une\i.l fotografii poa·te fi susţinut de
text (credem că e de preferaiţ lt�xtul de epocă, c.itatele din lucrări
l.iterare, istorice, economice. etc. şi n u cel con fecţionalt ,· de muzeu
grai), sau de ilustrărli sonore, (muzică, fragmente de cuvintăd, lec
turi, etc.), inregistoote pe bandă magnetUcă, faoilitind astfel partici 
parea afectivă a viziltat.orulllli .
Fotografd.a pune muzeografulun şi ţroblema necesităţLi p�lun[irii
duratei sale de vtiaţă, deci a previziunii riscurilor la oare sint expuse
odată intrate în p�rimoniul muzeal. Din ansamblul de măsuri pre
ventive, unele sint comune şi altor valoni de m uzeu altele ţin cont
de natura i ntimă, de componenţa chimkă a fotograflirlor. Se consi
deră că un f:ilm sau o fOtografie poât,e avea o durată de viiaţă de
20-30 ani 6• Printr-o cons�rvare corectă şi o utl!Jzare atentă, m uzee
graful-conservator urmăreşte să prelungească la r:ni!init această durată
limitată. Pentru a se realiza condiţii de consen·arc corecte, trebuie să
se ţină cont de urmatoarele :
F1ilmele (mai ales cele mai vechi) simt uşor .inflamabile, sint sen
sibile La var�aţii de !temperatură. �a umezeală şi uscăoi.un� excesivă
'Şi se deteriorează e:xltrem de uşor pr':i ntr-o manJpulare neatentă.
Se observă adesea că degradarea unor Iotografili se datorează unei
inrămă:ni lincorecte, ca şi lipirhl in albume cu cleirl.llri necorespunză_
toare preparate cu ajutorul unor solvenţi ca alcool, �ter, benzen etc. 7•
O ramă de lemn netratalt deteniorează hirttJi a fotografică prin oxidarea
răşindlor şi ligndnei, iar ramelele de metal care s-au oX'idat cu timpul,
cr&>oază pete pe suprafaţa fotografdei.
IncercăriJe de a proteja unele fotografii pr:in etanşBirea rame
lor cu sticlă şi plăai de lemn neuscat. sau cu hirti� adidă, aplicate pe
suprafaţa dio!"Sială a pozeli, au ) conttnibuirtl rra accentuarea degradării
lor, p:rlin apariţia de pelte întunecate daltorate pătrunder'ili bioxid ului
de carbon printre interstiţiile lemnululi crăpat, sau pr.in apariţia pete
lor de umezeală rabsorbitle de hirtlia acidă 8 •
In conservarea fotografHlor trebulie să se urmărească şi con;5er
varea notaţiilor origtinale d� pe verso-ul lor, făclllte cu 'tuş, cerneală,
6 George Daniel Martin CUI!lha, Conservation of Library Materials, în
'1leme de patologie a cărţii ", voi . 8, Bucureşti, 1973, p. 53.

7 Ibidem.

8 G . M. D. Cunha, loc. cit.
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creioane negre sau colorate, a semnăturilor şi dedrl.caţfidl.or precwn şi
asigurarea unor condliţii de conservare specifli.ce genului de material
din care este făcută legăltura albumului sau rama originală.
Evlitareal degradăriili s;e Hrea1ize� �prin 'efectuare� nnui con t.rul
periodic, rdgurds, in j tiimpul aărui� ' :peliculele transparente derulate
sînt revăzute la o masă cu lumină iar hilitilile şi plăcile fotografice
sînt examinate atenlt cu lupa.
Se acordă o altenţie deosebită manevrărrl:i fiJmelor şi fotografi:Ior
nwnai prin atingerea marglinală, eventual cu mina protejată cu mă-
nuşi din textură :ffi nă de bumbac.
Fotografiile nu se caşerează dJreot pe ; panou ai se folosesc pass
partout-uri iar atnnci cind se alcătllli esc albwne, l!ipirea fotogra.fJdlor se
fac� cu cleiuri care să nu le degradeze prdn alterare sau emanare de
vapori. Cel mai <indicat 'este ol'ei'llll. de copac, cleiul de tîmplărie (la
folosirea luli trebwe atenţie ca gradul de temperatură necesar ţopirii
lui să nu degradeze fotografia) şi cleiul pe bază de dextrină-pe1ica
nolul 9.
Expnnerea foltogramilor in Vlitrine de sticlă, perfedt etanşate, mai
ales cele cu ecleraj aUitonom, trebuie făcută cu grijă, atit pentru foto
grafiile simple dt şi pentru albumele cu diverse legături. Pentru men
ţinerea unei umidităţrl. relative bune, se utilizează, in aceste condiţii
de expnnere, reoipi.ente cu si.1i.cagel. In expoziţie. fotogm:fiidle pot fi
protejate prin folosirea nnui ilumlinat raţlional, prin morutarea de m
tre impdtriva razelor ultraviolete, sau prrl.n fuHi de sticlă şi materdal
pJastic, apLicate neettanş P"! suprafaţa fotografiilor. Este necesară evi
tarea nnor practici gospodăreşti excesive, cum aT fi ştergerea foto
gramilor cu cirpe wnede sau cm-e lasă seamă şi zgi11ie pelicula.
Pentru d�poziltarea fotogm:ftiJi.lor, cred,enj că sînt necesare cutii
sau mape realizate ddn car1;oane neaclde (se �mpune controlarea ph
ului cu fluorglicină) sau dlin metal inOJcidabli l, stiren etc., in funcţie
de posibilităţile mWJe�ui. Aceste casete se realizează pe tLpuri de
dimensiuni (după trlpodimensionarea fotogra:liiilor din patrimoniu), fi!i.nd
prevăzute cu suporturi pentru departajarea spaţiuh.1Li anterior, pe ver
ticală, sau in cazul fotografdilor de mlici dimentitmi. şi pe o1:1izontală.
Extrla.gerea fotografili.lor se face pr;in clape de d�schidere laterală, pen
.tru a se ev:ita atingerea Ja :fiiecare manevrare a tuturor Iotografiilor
depuse. Este utilă eviltarea aglomerărni
spaţirutl.ui. de depozitare in
casete, asigurarea etanşităţii impotriva prafului, dar cu po&i.billi:tăţi de
vehiculare a aerulUi. Pentru ' :fdlme se pot folosi plicurrl. individuale,
din hîliti<? de calc, depuse in plJicurti mai mard, avindu-se permanent
in vedere posibilităţhl.e de manevrere şi evidenţă a acestora. Casetele
cu filme sau fotogra:flid trebUiesc depozitate, la rindul lor, in dulapuri
protejate împotriva mlicroorgaruismelor, gazelor toxice, umiddtăţii exce
sive. Depo�tul trebude să asligure nn mediu ambiental adecvat. cu o
temperatură oonstantă , d<? 1 8-20°C., wniditalte relartJi.vă de 50-600fo,
9 Novac,

Mircea, Fotografia.

de Za A la Z, in Edit. tehnică, p. 231.
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lumină naturală sau artiiioi,ală, filtrartă de raze ultraviolete, aer necon
taminat de gaze sau substanţe toxJice_ Se Ya asigura astfel o v.j aţă
lungă documentelor fotograf:ice.
Pentru muzeele cu patrimoniu bogat, oa şi penltru cele la care
acţiunea de colecţionare a valorilor este abia la început, se limpune
ţinerea unei eV'idenţe şhinţif,ice srbr!icte a valorilor de mu:reu. In

toaltă lumea şi in toate domen.ilile, inclusiv in domenJiul istoriei, se
folosesc diferite slisteme de organdzare şi de regăsire a informaţiilor.
construii te pe baza rmor Limbaje oarecum formalizate 10• Fişele care
se fac obdectelor de muzeu presupun notarea elem�ntelor esenţii ale din
diferite pundte de vedere ale documentului descris, ca şi regăsdrea în
cel mai scurt timp posibil a acestor informaţii.

Desigur că, alcătuirea fişelor 'Ştiili nţli:fiice a obiectelor de muzeu.
inclusiv a ' fotografiilor, presupune o muncă extrem de diftioilă din
part�a descrliptorului, in sen�ul că e:xlistă o froarte mare diversitate
de interese In de:fiinirela elementelor de conţ.inult a obiectelor sau docu
mentelor de muzeu. Acţtiunea de fişare ştilinţifică şi de regăsire a in
formaţiei , după wtimlile pnindipii ale ; dnformaltlicili, presupune antre
narea unui număr oarecare de speoialli ş ti, acordlar�a unei perioade de
timp lungli şi mali ales o dotare tehnJică corespunzăltoare, de cele mai
multe ori muzeelor, J.tipsindu-le acest ull11im element. Totuşi, credem
că acest fapt nu trebuie să constituie un impediment în acţiunea de
alcătuire a evidenţei şirldnţliflice a valorilor patl'limonial�, care se poate
face şi după metodele clasice.
Considerăm că o fişă de fotografie, oa matel'lial ticonograiiic
ginal, trebuie să conţină in mod obligatoriu anumHe elemente :

1. Date de regăSire :
- număr de i nventar (vechi şi nou)
- numărul clişeului care corespunde fotografiei
- data la oare a fost �xecutatt nega<tivul
domlidilliarea exemplarului
- provenienţa
II. Date

ori-

originale

tehnicP :

- dimensiuni
- natura

chiim1 că

hirtie fotogra.fiică etc.)
- tehntica de lur.ru

a

suportulllli

III. Date desc:nipllive :
- tema ilustraltă
- încadrare cronologdcă
prdns

- incadrare spaţială
- consemnarea

a

(de

exemplu :

momenitului,

amănuntelor considerate

sau

placă

fotografică,

evenimentului

sur-

mati timpor�ante_

to Lesld, K., Un sistem de regăsire a informaţiei adaptabile la ştiinţele so
ciale, in Informatica in ştiinţele sociale, p. 1 3.
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IV. Date bibLiogra.fiice şi dstor�ograHce.

V. Dalt� critice asupra stării

de

utilă consemnarea la această rubrică,
conservare const1altat in

conservare.
in mod

se

Ni

pare

foarte

periodic, a gradului

momentul controlulllli,

de

penltru a se putea sta

bilit rata deteriorării, ceea ce ar fi uti[ alcătuddi programului de con

servare şi

restaurare.

Pe !o rmu la!I"efte de fişă se poate rezerva un spaţiu pentru codi
ficarea,

chiar in cea mali

subteme,
comun

simplă

tuturor

cercetăto:rli:lor

formă,

eltc).

împărţiri cronologTice

din

a

�stern

muzeu,

datelor

descriptiv�

de

care

Slau

cod

personal.

ar

(teme,

putea . :fii

muzeografului

specializat pe o anumită perioadă sau problemă.
In lilustrarea
poalte

nega

s�cţia

de

staţiuni

tema1Jidiii

valoarea

istorie

unu.i

veche,

unde

de istor\ie contemporană,
de

unde

auteriijcitalte,

'Şi

de dstorue,

credem

expoziţională

element

ca

arheologice sau aspecte

istorică plină

muzeu

documen:1jară

gra.fiic

că nu

se

Din

a fotograf-iei .

fotografiia prezinltă

dlin timpul săpălt.U!iil or, pînă

in

secţia

documenful fotografic este o mărturie
acest

tip

de

exponat esrte

o

prezenţă

convingătoare care revrine mereu.
Fotografii-portret - elemente
fotografii de
pre

sint

cunoaştere a

familie - simple souveniir-uri

ambiante

toate

de

cu

certitudine

Fotografiile

şi

pot

tehnii ce

viaţă,

de altădată,

umane :

măM.urii

des

ce au dispărut ; fotografii pe teme sociale sau polritke,
documenrte

aduce

în

i s toriice.

muzeu mărturii'i

diul naltlural sau social în car.e vieţuJ.�sc,
voltă:rlii

expresie[

intr-o

şi

economice,

anume

cu

perioadă

o

despre

la un

a mundltă

istorică ;

oameni

şi

me

anumit 111i vel

al

dez 

concepţie

pot întruni

foarte restrîns,clovezi despre tdt ce a creaJt omul

de�pre
într-un

pe plan

lume
spaţiu

şti:i nţific şi

cultural .
Lucrările lul Nestor Heck (care a imortalizatt, printre altele, chipul
lui

Eminescu)

şi

Carol Popp

de

Szathmary

(fotoreporter

al

războ.iu

lui de independenţă) sau cele ale lui I. Miclea, S. Comănescu, E. Iara
vioi

şi

alţi

de toate

fotocronicari

ali

Zilelor

noastre,

celelalte tipuri de exponate

Pentru istoria

ce se

făureşte

ale

pot

umJ!i

sub 10chliii.

sta

cu ainSite

muzeu

noştr1i.

alăt,uri

de :is.tor.ie.

rămînem

cu

cre

dinţa că fotografia este documentul cel mai viu, mad convingător, mai
emoţionat şi totodată cel mai modern, alături de :fiilm şi banda sonoră.
>
Folosltă cu disae'i·nămint ştliinţimc, fotografila poate fac� dintr-o
"expoziţie

de

tice, dar mai

hirtii"

un poem dstJo:rlic dradiind

emoţii

ales căldura sentimentelor patruotice.
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LA PHOTOGRAPHIE - TIPE D'OBJET DE MUSEE. POSSIBILIT:Ii:ES
D'EXPOSITION, CONSERVATION ET li:VIDENCE SCIENTIFIQUE
R e s u m e
On presente qudques arguments qui demontrent le caractere docum.en taire
de la photographie. considerce Ulll type specifique d'objet de musee pour les sec
tion d'histoire moderne ct contemporaine.
On met cn evidence les qualitcs qui font d'une simple photo un objet de
musee de premier rang : l'inclusion dans la tematique du musee, la valeure do
cumentairc historique et culturelle, la qualite d'objet de connaissance, les quali
te� visuelles etc.
Au point de vue museologique, on etablti la difference entre une photo ori
ginelle et une photocopie.
On analyse brievemente les conditions specifiques d'exposition, de conser
vation et d'evddence scientHique pour ce type de dooument.
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