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Paparent

ăstrarea

ş1

protejarea,
de realizat,
constituie în fond cea mai spinoasă
latură a activităţii muzeale, cerând în
primul rând, continuitate şi stabi litate.
O conservare în status quo
ante, adică în starea în care a fost
obiectul înainte de a fi achiziţionat de
un muzeu, este practic imposibilă, fie
chiar şi numai pentru faptu l că
obiectele „trăiesc", că au avut deja o
„viaţă anterioară" într-un
mediu
natural, în care au primit un impuls şi
un grad de îmbătrânire şi deci, de
descompunere. De aceea, în muzee
trebuie create anumite condiţii de
mediu controlat, în care procesele de
descompunere să fie cel puţin frânate,
încât să se încetinească îmbătrânirea
firească a obiectului.
În realizarea acestor cerinţe de
conservare, un rol important îi revine
clădirii muzeului, respectiv spaţiului
de depozitare şi microclimatului său.
În particular, o conservare ştiinţifică a
colecţiei de scu lptură în lemn implică
şi analiza influenţei factorilor de
degradare asupra lemnului , în
contextul deja existent: clădirea
muzeului respectiv a depozitului.
Clădirea
actual ă
a
Complexului Muzeal, dată în
funcţiune în anul 1925, a avut iniţial
destinaţia de „Palat de Justiţie şi
uşor

administrativ", care a condus la o
concep~e constructivă adecvată,
corespunzătoare parţial unui Complex
Muzeal, cu toate eforturile de
adaptare ce s-au tăcut pe parcurs, din
momentul schimbării destinaţiei . În
afară de aceasta, execuţia clădirii
Complexului Muzeal, corespunde
cunoştinţe lor şi tehnologiilor de
construcţie de la începutul secolului
nostru, nefiind luate măsuri de
protecţie antiseismică şi împotriva
acţiunii mediului exterior clădirii .
În unna studiului desf"aşurat pe
parcursul unui an, de către S.C.
,,Habitat Proiect" S.A., s-a constatat o
instabilitate deosebit de accentuată
pentru condiţiile de microclimat:
pentru temperatură, la parter, etajul I
şi 2, iar pentru umiditatea relativă
(UR) la demisol.
Depozitul de sculptură lemn,
de la Muzeul de Artă Iaşi , este
amplasat într-un spaţiu cu suprafaţa
de 18,62 mp. Pereţii sunt din
cărămidă cu o grosime de 50 cm, cu
un singur perete exterior, având o
fereastră cu orientare spre est, cu
deschidere spre una din cUJţile
interioare ale Palatului. Ca amplasare,
în cadrul Palatului, este situat la
demisolul clădirii , deci în zona cu
valori le cele mai ridicate pentru UR şi
instabilitatea cea mai accentuată .
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parametrilor de microclimat UR şi T,
pe diagramele obţinute în urma
înregistrărilor
săptămâna l e
cu
te1mohigrograful special amplasat în
depozit, am constatat valori foaite
1idicate pentru UR, peste 80%, în
anotimpuri ca lde, şi diferenţe mari de
la un anotimp la altu l (60-65%. iama
şi peste 80%vara).
Aceste constatări au impus
luarea de măsuri urgente. care să
determine ameliorarea vai·i aţii lor de
umiditate relativă ş i aducerea
valorilor pai·ametrilor de microclimat
cât mai aproape de condiţii l e optime
(UR 50-60% pentru T l-18°C).
O primă necesitate ce s-a
impus în spaţiul respectiv a fost
salubrizai·ea, intervenind, în primul
rând, pe linie de construcţii. Astfe l,
s-a
acţionat
pentru
stoparea
infiltraţiilor în pereţi , rezolvându-se
problemele apărute la gurile de canal
din apropierea depozitului . Apoi,
întrucât tencuiala prezenta exfolieri şi
spori de mucegai s-a trec ut la
decaparea până . la cărămidă a
pereţilor şi tratarea acestora cu
substanţe fungicide. O perioadă de
peste şase luni, s-a reali:zat o ventilaţie
naturală intensivă, pentru uscarea
pereţilor şi salubrizarea spaţiului. S-a
optat în final pentru păstrarea
pereţilor în forma decapată, pentru a
putea controla procesul de uscare a
pereţilor şi eventualele infiltraţii în
fază incipientă. În toată această
perioadă s-a urm ărit foa1te atent
modul cum evoluează UR şi T,
constatându-se o revenire a va lo1i lor
parametrilor către valorile optime.
Intervenind, astfel, direct asupra
cauzei ce crea o umiditate foaite mare

în acel spaţiu , s-au putut îmbunătăţi
condiţii l e de microclimat.
În timpul cât s-a salubrizat
spaţiu l , scu lpturile au fost ţinute un
interval de câteva săptămâni într-o
mcapere intermediară, pentru ca
trecerea dintre cele două medii să nu
se facă brusc. Apoi s-a continuat
aclimatizarea într-un nou depozit
temporar. Revenirea în vechiul spaţiu ,
după rezolvai·ea problemelor, s-a
făcut urmând ca lea inversă: depozit
temporar - cameră intermediară depozit iniţial.
S-a optat pentru salvarea
spaţiu lui
iniţial
deoarece acesta
prezintă anumite avantaje cum ar fi
posibilitatea asigurării unei ventil aţii
naturale fereastră - uşă (acestea fiind
amplasate faţă în faţ.:1). Pentru a
asigura un circuit intensiv al aerului,
fereastra a fost prevăzută cu plasă
metalică tip ciur. Uti li:zarea acesteia
asigură şi un bun mijloc de protecţie
contra
insectelor.
Deschiderea
ferestrei spre curtea interioară a
Palatului reprezintă un avantaj
important în ceea ce priveşte
securitatea şi protecţia contra noxelor
emanate în traficul rutier. Uşa din
lemn, fonnată din două părţi , este
astfel dimensionată încât permite
circu l aţia lucrărilor de sculptură fără
pe1icole de zgâriere, rupere sau
tensionare. De asemenea, uşa are, de
la jumătate în sus, un sistem de
ochiuri din stic l ă care a pem1is
asigurarea circuitului intensiv al
aerului prin în locuirea a patru ochiu1i
tot cu plasă metalică tip ciur. Această
ventilaţie naturală intensificată nu
este periculoasă în momentul de faţă,
întrucât nu există infiltraţii în pereţi
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sau pardoseală care să sporească ş 1
mai mult umiditatea.
Un alt avantaj este amplasarea
depozitului la demi sol, deoarece. fiind
vorba de o colecţie de sculptură (deci
cu greutate mare), pl an şeul trebuie să
reziste la o capacitate po1tantă
550 kg/mp. Această condiţi e este
îndeplinită în depozitul de sculptură .

POSSIBILITES D' AMELIORA TION
DU MICROCLIMAT AU DEPOT DE
SCULPTURE- BOIS DU MUSEE
D'ARTIAŞI

Resume
L'espace pour le dep6t de
sculpture de bois du Musee d'a11 presente
Ies sui vantes problemes: des grandes

S paţiul

lucrăril or

de

şi resta urare

destinat

depozitării

sc ulptură reprez intă

o

venga impo1tantă în păstrarea
patiirnoniului
culturaL
întrucât
sculptwile adesea. greoaie, sunt
întotdeauna
fragile,
împot1i va
aparenţelor, punând probleme de
conservare ş 1 întreţinere specifice.

valeurs du humidite relative et instabilite
microclimatique.
On a analyse et on apropo e sauve
de l'espace pour Ies avantages que le
presente.
On a intervenu directement sur de
la cause qui determine l"humidite relative
enlevee et ont obtenis le revenu des
parametres microc limatiques a valeurs
rapprochees de Ies optimals conditions.
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