PORTRET DE BĂRBAT (sec.al XIX-lea)

Provenienţa : Muzeul Brăilei „Carol I”
Lucrarea Portret de bărbat înfăţişează după cum arată inscripţia de pe versoul
pânzei, pe ministrul grec Dossios (Atena).

Pictorul grec necunoscut a zugrăvit un portret de
bărbat, aflat în floarea vârstei, costumat după
moda vremii: purtând frac, pantalon strâns pe
picior, vestă de mătase frumos brodată şi o
lavalieră înnodată la gulerul cămăşii. Personajul
este aşezat confortabil în fotoliu într-o postură
mândră, sprijinindu-se de o măsuţă cu mâna
dreaptă şi susţinându-şi capul, iar mâna stângă
odihnindu-se pe spătarul fotoliului.

Foto 1- ansamblu lucrare
Figura portretizată demonstrează prin atitudine şi vestimentaţie, că aparţine înaltei societăţi.
În stânga sunt aşezate câteva cărţi, care nu apar întâmplător în proximitatea ministrului, ci tocmai
pentru a accentua profesia sa de politician, de om şcolit. Aici este reprezentat idealul portretului
de şevalet de a surprinde o clipă din viaţă, cu toate detaliile ei.
Remarcăm desenul stângaci al pictorului, nerespectarea proporţiilor tipică dealtfel
portretelui primitiv. Predominanţa linearului se traduce aici prin un desen naiv şi o tentă plată a
culorii, care reduce la minim cea de-a treia dimensiune, caracteristică stilistică a picturii din
secolul al XIX-lea. Aici vibraţia culorii este timidă, sugerând umbre ale carnaţiei personajului.

De altfel carnaţia se decupează ca o pată de culoare în contextul unui cadru inert, mort.
Cromatica tabloului este sobră predominant caldă: brun, tente de gri, ocru, roşu.
Pictorul grec a respectat tehnica pictării în
ulei. Suportul de pânză este din fibră de in,
ţesută industrial, având un gren foarte fin,
întins pe un şasiu.
Stratul pictural este alcătuit în cazul de
faţă din stratul de grund, imprimatură,
peliculă de culoare şi peliculă de vernis.
Grundul

este egal aplicat într-un strat

subţire, compoziţia lui fiind uleioasă.
În anumite zone de eroziune a culorii se
observă sub pelicula de culoare, un strat
de imprimatură brun, despre care însă nu
Foto 2 - suportul de pânză

putem afirma cu certitudine că s-ar regăsi
pe toată suprafaţa preparaţiei.
Pelicula de culoare este aşternută
uniform, pensulaţia fiind foarte puţin
perceptibilă; probabil pictorul a dorit să
obţină acest efect. Pigmenţii folosiţi în
pictarea lucrării, puţini la număr (ocru,
roşu, brun, negru, albastru,verde, alb) sunt
când fluizi, când opaci, pata de culoare
fiind decorativ aplicată pe suprafaţă.
Contururile sunt trasate cu negru sau cu

Foto 3 – detaliu (stratul brun de imprimatură)

nuanţe închise. Liantul folosit pentru
legarea pigmenţilor a fost unul de calitate,
transparenţa şi strălucirea pastei de
culoare fiind dovada clară în acest sens.

Pelicula de verni are o irizaţie albăstruie, la lumină UV, ceea ce arată că s-a folosit un verni de
bună calitate.

Foto 4 - ansamblu – în lumină directă

Foto 5 - ansamblu – în lumină UV

Pictura prezintă o stare precară de conservare (suportul de pânză deformat cu o rezistenţă
mecanică modificată, rupturi şi tăieturi ale suportului, lacune ale stratului pictural, eroziuni de
culoare, zgârieturi ale stratului pictural, repictări, depuneri de murdărie aderentă, desprinderi ale
stratului pictural şi verni îmbătrânit. Lucrarea a mai suferit o intervenţie anterioară executată
necorespunzător ( repictări şi petece neglijent aplicate pe rupturile pânzei).

Foto 6 - ansamblu în lumină razantă (deformări ale suportului)

Foto 7, 8, 9, 10 - rupturi ale pânzei

Foto 11, 12 - repictări în lacune

Foto 13, 14 - desprinderi ale stratului pictural

Foto 15, 16 -lacune ale stratului pictural

Foto 17 - petece neglijent aplicate pe zonele de ruptură ale suportului

Foto 18, 19, 20 - repictări (în lumină UV)

Restaurarea lucrării a fost un proces complex, care a însemnat parcurgerea mai multor etape.
Acestea au fost stabilite în urma unei documentaţii ştiinţifice minuţios alcătuite (analize fizice,
chimice şi teste de solubilizare, absorbţie).
Metodologia de restaurare aplicată a însumat o serie de operaţiuni:
• asigurarea stratului pictural cu foiţă japon şi demontarea lucrării de pe şasiu,

Foto 21 - Asigurarea suprafeţei picturii cu hârtie japon

Foto 22 - Depuneri de praf şi resturi celulozice Foto 24 - ansamblu verso (după demontarea
lucrării de pe şasiu)

Foto 23 - Cuie lucrate manual

Foto 25 - şasiu original

• tensionarea lucrării în benzi de calc pentru efectuarea operaţiunilor de pe versoul lucrării,

-

Foto 26, 27 - tensionarea lucrării

• îndepărtarea completărilor de pânză adăugate în urma unor intervenţii anterioare,

Foto 28, 29 - etape ale îndepărtării petecelor de pânză

• curăţarea versoului de praf şi depozite acide,

Foto 30 - operaţiunea de curăţare a suportului de pânză

• tensionarea lucrării în benzi de calc pentru operaţiunea de dublare,

Foto 31 - ansamblu - tensionarea lucrării şi aplicarea cleiului în vederea dublării (lumină razantă)
• dublarea pânzei,

Foto 32, 33, 34- dublarea

• îndepărtarea repictărilor,

Foto 35, 36, 37, 38, 39, 40 - etape ale îndepărtării repictărilor

• completarea lacunelor stratului pictural cu chit nou de restaurare şi amprentarea lor,

Foto 41, 42 - chituirea lacunelor stratului pictural
• îndepărtarea depunerilor de murdărie şi a verniului îmbătrânit,

Foto 43, 44 - îndepărtarea verniului îmbătrânit şi a murdăriei aderente

• fixarea lucrării pe şasiu nou corespunzător (cu pene şi pantă),

Foto 45, 46, 47, 48, 49, 50 ‐ fixarea lucrării pe şasiu

• vernisarea lucrării,

Foto 51, 52 - vernisare
• integrarea cromatică a eroziunilor şi a zonelor completate cu chit nou de restaurare .

Foto 53, 54, 55 ‐ etapele integrării cromatice

Emanuela Laura Enache, restaurator

