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Abstract
The article succinctly presents the steps that were followed in the
scientific making of a silicone rubber mould of the bronze bust of composer
George Enescu, a work of contemporary sculptor Gheorghe Anghel. The
description of the above mentioned steps gives evidence of the experts’
work, from the preparation of the materials and until the completion of the
mould.
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Bustul lui George Enescu realizat de artistul Gheorghe Anghel
(1904-1966) din bronz, turnat în tehnica cerii pierdute, este una dintre
piesele aflate în patrimoniul Muzeului National „George Enescu”. Gheorghe
Anghel a fost un sculptor român contemporan, elev a lui Dimitrie Paciurea,
apoi al lui Antoine Injalbert la Paris, lucrând într-o manieră realistă. Printre
operele sale se numără statuia lui Mihai Eminescu din fața Ateneului
Român, dar și bustul lui Ciprian Porumbescu din parcul Herăstrău. Bustul lui
George Enescu din colecția Muzeului Național „George Enescu” a fost
sculptat în anul 1943.
În anul 2019, s-a dorit realizarea unei replici a acestei opere de artă.
În acest scop s-a apelat la restauratorii metal din cadrul Muzeului Național
de Istorie a României care au realizat un mulaj din cauciuc siliconic al
piesei.
Prezentăm etapele muncii depuse de experții restauratori ai
Muzeului Național de Istorie a României pentru a explica cititorilor care sunt


Expert restaurator metal în cadrul Secției Restaurare, restauraremetal@gmail.com
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operațiunile pe care le-a presupus realizarea mulajului siliconic al bustului
lui George Enescu sculptat de Gheorghe Anghel, mulajul urmând să
constituie baza turnării ulterioare în bronz a replicii acestei lucrări.
Etapa 1. Realizarea planului de separație
Bustul a fost așezat în poziție orizontală cu fața în sus, poziție
necesară realizării mulajului superior (vezi fig. 1). S-a folosit lut pentru
modelaj, realizându-se un plan de separație la jumătatea bustului, ținând cont
de forma specifică obiectului, prin încărcarea părții inferioare, aceasta
asigurând și o stabilizare a bustului, pe masa de lucru, într-o poziție optimă
aplicării cauciucului siliconic (vezi fig. 2). Folosind instrumente pentru
modelaj, s-a finisat atent partea superioară a planului de separație din lut, la
zona de contact cu bustul pentru a evita formarea de zone negative, care a
putut împiedica demularea ulterioară a celor două părți negative din silicon.
Cu ajutorul unei spatule s-au realizat butonii de fixare ai negativului
de silicon pe suprafața lutului, aceștia având rol de fixare a celor două
amprente de silicon (vezi fig. 3).
Etapa 2. Realizarea mulajului de cauciuc siliconic
Pentru realizarea mulajului, s-a folosit cauciuc siliconic Bluesil RTV
3325, cu catalizator tixotropic (acest catalizator fiind utilizat pentru a
împiedica curgerea cauciucului). Proporția de amestec a fost de 50g
catalizator/1 kg masă cauciuc siliconic. După omogenizarea celor două
componente, a urmat aplicarea amestecului pe suprafața bustului prin
pensulare, evitând astfel formarea bulelor de aer, până s-a ajuns la o grosime
aproximativă de 1cm, ținând cont de relieful piesei. Zona planului de
separație a fost îngroșată pentru rezistență, cât și pentru înglobarea butonilor
de fixare (vezi fig. 4).
Înainte de faza de polimerizare, când cauciucul siliconic este încă
maleabil și se poate controla grosimea stratului de material de amprentare
aplicat, s-au utilizat săpun lichid și mănuși de cauciuc, pentru netezire.
Etapa 3. Realizarea capacului de ipsos cu rol de susținere a cauciucului de
amprentare.
După aproximativ 8-10 ore (perioadă necesară întăririi complete a
materialului de amprentă), s-a procedat la realizarea unui capac din ipsos,
armat cu câlți de cânepă, ce are rol de susținere a cauciucului siliconic.
Capacului de susținere i-au fost atașate, prin lipire cu câlți îmbibați în ipsos,
două scânduri din lemn de brad, profil 3/4cm, cu o lungime de 60 cm fiecare
(vezi fig. 5), acestea având rol de mânere de manevrare, cât și funcție
antideformare, deoarece ipsosul, poate suferii deformări, până în faza de
uscare.
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Etapa 4. Realizarea mulajului părții inferioare. După finalizarea amprentării
părții superioare, bustul a fost întors în vederea realizării celui de al doilea
mulaj, fără a desface mulajul părții superioare și capacul de susținere din
ipsos (vezi fig. 6).
Pentru ca cele două capace de susținere din ipsos să se fixeze unul de
altul, au fost realizați prin scobire, ca și în cazul mulajelor de cauciuc
siliconic, butoni de fixare pe cantul de îmbinare, acesta fiind izolat cu agent
demulant, pe bază de ceară solubilă, pentru a permite separarea celor două
mulaje de cauciuc siliconic, cât și a capacelor de susținere din ipsos.
S-a procedat la aplicarea materialului de amprentă, prin aceeași
metodă descrisă în etapa 2, urmată de realizarea capacului de ipsos, realizând
aceiași pași ca în etapa 3 (vezi fig. 7).
Etapa 5. Separarea și demularea
După finalizarea celui de-al doilea capac de ipsos și întărirea
acestuia, s-au detașat cele două capace și au fost demulate cu atenție
negativele din cauciuc siliconic, acestea din urmă fiind repoziționate în
capacele de susținere, pentru a nu se deforma (vezi fig. 8, 9, 10).
Cu ajutorul mulajului de cauciuc siliconic, va fi realizat, în primă
fază, un pozitiv de ceară ce oferă acuratețea detaliilor. Pozitivul de ceară va
fi apoi folosit, aplicându-se metoda cerii pierdute, pentru a realiza pozitivul
din bronz.
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Fig. 1 - Bust în poziție orizontală pentru amprentarea părții superioare

Fig. 2 - Plan de separație realizat din lut de modelaj
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Fig. 3 - Butonii de fixare ai negativului

Fig. 4 – Îngroșarea planului de separație al mulajului de silicon, pentru rezistență
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Fig. 5 - Mâner din lemn, atașat pe capacul de susținere din ipsos al mulajului de
cauciuc siliconic

Fig. 6 – Întoarcerea bustului în vederea realizării celui de al doilea mulaj, fără a
desface mulajul părții superioare
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Fig. 7. – Realizarea mulajului din cauciuc siliconic pe spatele bustului

Fig. 8. – Capacul de ipsos, cu mânerele aferente, ce susține mulajul
de spate al bustului
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Fig. 9 – Demularea mulajului de spate după îndepărtarea în prealabil a
capacului de ipsos suport

Fig. 10 – Vedere generală a mulajului feței bustului, cât și a capacului
suport din ipsos
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