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Un argument

Mihaela Murgoci

În anul 2006, în cadrul conferințelor TED, Ken Robinson a ținut un discurs în care explica pe scurt teme din prima ediție a 
cărții sale Out of Our Minds: Learning to Be Creative – discurs care are în momentul actual peste 41, 5 milioane de vizualizări1. 
Și-a intitulat atunci discursul Școlile distrug creativitatea, în fapt o pledoarie pentru creativitate, creativitate care este privită de 
multe ori ca fiind apanajul artiștilor. Ce afirmă el? “Creativitatea nu are legătură exclusiv cu arta sau cu faptul de a fi artist; eu 
cred cu tărie că nu ne dezvoltăm în interiorul creativității, ci ca un produs al ei. Adesea suntem educați în afara ei, neglijând-o. 
Creativitatea este un proces cu mai multe fațete, care presupune, pe lângă multe capacități obișnuite, și anumite abilități și 
tehnici specializate; ea poate fi încurajată prin mai multe forme de gândire și se bazează pe judecată critică, la fel de mult ca pe 
imaginație, intuiție și, adesea, pe sentimente curajoase.” (Ken Robinson, p. 70)

Într-un alt discurs, ținut de această dată pentru RSA Animate, în octombrie 2010, numit Changing Education Paradigms, Ken 
Robinson explică și mai multe despre ceea ce se întâmplă cu educația, cu studiu de caz Statele Unite ale Americii2. Conform 
pledoariei sale, actualul sistem de educație publică, conceput în cultura intelectuală a Iluminismului și în contextul economic al 
Revoluției industriale, a rămas în mare parte neschimbat. Reformele sale actuale au mers în direcția unei motivații economice 
(cum am putea construi educația pentru a răspunde viitorului), dar și culturale (cum am putea păstra identitatea culturală în 
contextul globalizării). Cu toate acestea, modelul intelectual – cel al Iluminismului – continuă să domine prin punerea accentului 
pe abilități academice și împărțind oamenii în două categorii – academici - oameni deștepți și non‑academici – oameni mai 
puțin deștepți. Școala continuă să funcționeze după modelul fabricilor – program fix, clopoțel pentru pauze, lucru individual, 
copii puși pe categorii în funcție de vârstă… Și mai ales oferă copiilor o singură perspectivă de a privi lucrurile, un răspuns 
corect, o singură cale de a ajunge la înțelegere. Iar artele sunt victime ale acestui mod de a gândi educația și sunt privite doar ca 
experiență estetică și fără rol formativ.

Poate rolul artelor însă să fie altul? Putem privi lumea din mai multe perspective? Tony Wagner, în cartea sa Formarea inovatorilor. 
Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, a încercat să refacă traseul educativ al câtorva dintre tinerii inovatori, în 

1. https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=ro#t-33720

2. https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
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principal din Statele Unite, intervievând zeci de tineri pentru a identifica de ce aceștia au devenit inovatori. Am să iau un singur 
exemplu, care are relevanță pentru subiectul nostru – educația și artele. 

”Trec printr-un coșmar împreună cu fiul meu. Are 12 ani și refuză să își facă temele, indiferent de ce ziceam eu, soția sau fiica cea 
mare. Îl pedepsim, îi luăm obiectele electronice, nu îi dăm voie să meargă la zile de naștere sau la alte evenimente sociale la care 
îi place să participe. Am încercat absolut tot, cu excepția pedepsei corporale (pe care chiar nu am de gând să o pun în practică). 
Nu contează… Nu-i pasă. Nu îl putem forța să facă ceva ce, în opinia lui, e greșit. Și drama personală e că … îmi dau seama că 
are dreptate. 

…

Ieri am insistat să își termine o temă. M-am așezat lângă el și am învățat matematica pe care nu am făcut-o în liceu sau colegiu 
(aduceți-vă aminte, fiul meu are 12 ani). Am stat împreună până la miezul nopții, l-am terorizat tot timpul, fără să mai stăpânesc 
furia. În cele din urmă, am terminat problema care ne cerea să desenăm parabola unei ecuații algebrice de gradul al doilea și să 
reducem setul de rezultate la un grafic al unui sistem de inegalități. Proiectul se concentra pe calcularea secțiunii unui râu pe 
baza unei ecuații de gradul al doilea. 

A doua zi, fiul meu s-a trezit devreme și a încercat să refacă proiectul în așa fel încât să îl intereseze. S-a folosit de personaje 
animate care explorau adâncimea râului, a desenat un rechin (căruia i-a dat numele profesorului) gata să înghită o rățușcă 
fericită (pe care a botezat-o Notele mele). A desenat și un echipament de pescar, pești, natură. Nu erau simple mâzgăleli – chiar 
a încercat să își clarifice informația care îi provoca greutăți. Desenând personajele, se ajuta pe sine să înțeleagă mesajul pe care 
îl transmitea lecția. 

Întreaga familie a rămas cu gura căscată. Nu făcuse doar ceva creativ și incitant din punct de vedere artistic, chiar ajuta la 
înțelegerea sensului proiectului. Ne-am simțit mândri în mod justificat și am așteptat cu toții, nerăbdători, reacția profesorului. 

Fiul meu s-a întors de la școală trist, târșindu-și picioarele. L-am întrebat ce se întâmplase. ‘Profesorului nu i-a plăcut proiectul 
pentru că nu l-am făcut pe formatul de hârtie cerut.’” (Wagner, pp. 312-314)
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Putem explica lumea atât din perspectiva artei, cât și a științei? Sunt artele și științele separate, fără legături între ele? Trăim 
într-o lume complexă și diversă în care nu există un singur răspuns, ci răspunsuri multiple. Iar artele, cât și științele sunt produse 
ale creativității umane. De ce au fost însă separate în sistemul educativ? Nu avem un răspuns concret pentru această întrebare, 
dar avem o propunere. 

În 2015 am inițiat un proiect numit Patrimoniul muzeal – instrument de învățare. Ne-am gândit să evidențiem legătura dintre 
obiectele de muzeu și disciplinele Biologie și Chimie, să privim patrimoniul cultural material existent în muzee dintr-o altă 
perspectivă. Au fost ținute lecții din disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii” în patru spații muzeale: 
Muzeul Theodor Aman, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck și Palatul Suțu din cadrul Muzeului Municipiului 
București în București și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA în Sibiu. 

Experiența acelui proiect ne-a învățat: 1. Copiii au fost mai atrași de lecție decât într-o sală de clasă însă... 2. Muzeele nu au spații 
adaptate pentru a găzdui ore de școală. Dar... 3. Legătura dintre artă/patrimoniu muzeal și științe a fost firesc realizată, obiectele 
de patrimoniu fiind puse într-un context inedit.

Ora de școală la muzeu a derivat din experiența acumulată în proiectul anterior, însă am propus o altă abordare. Pornind de la 
disciplinele Fizică, Chimie şi Biologie din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, specialiştii în educaţie împreună cu 
muzeografii și investigatorii muzeali din patru muzee partenere au identificat obiecte de patrimoniu ale căror povești sunt 
relevante nu doar pentru informația istorică, ci și pentru cea științifică și le-au corelat cu conținuturile educative. Ora de școală la 
muzeu este un experiment la care vă invităm să participați și, plecând de la ce am realizat noi, să puteți construi noi punți între 
artă și științe, între obiecte din patrimoniul cultural material și școală. 

Bibliografie:
Robinson, Ken (2011), O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației, București, Editura Publica
Wagner, Tony (2014), Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, București, Editura Trei
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Științele și patrimoniul cultural

Angelica Mihăilescu

Utilizarea științelor (chimie, fizică, biologie) în studiul patrimoniului cultural este o consecință logică a nevoii de a cunoaște 
obiectele prin perspectiva materialelor din care sunt realizate, a metodelor și tehnicilor de prelucrare, cu consecințe în 
valorificarea lor corectă în context istoric, precum și în stabilirea condițiilor optime de expunere, depozitare, conservare și 
restaurare. Metodele de investigare utilizate de-a lungul timpului au evoluat în paralel cu dezvoltarea tehnologiei, de la simple 
teste la metode complexe, aplicarea acestora fiind în strânsă legătură și cu accesul specialiștilor din muzee la descoperirile 
științifice. La modul ideal, pentru investigarea obiectelor de patrimoniu, tehnicile utilizate trebuie să fie nedistructive - să nu 
implice prelevarea de probe, adică să fie aplicate direct pe obiect, dar să nu necesite nici manipularea obiectului de analizat în 
detrimentul conservării lui. Având în vedere că, în special în cazul materialelor organice, această cerință nu poate fi respectată, 
prelevarea de probe este permisă, dar trebuie să fie efectuată în condiții de maximă responsabilitate (nevoia de prelevare versus 
rezultate potențiale) și, în general, să se respecte condiția obținerii unui maxim de informație cu un consum minim de probă. 

În funcție de materialele analizate și de scopul investigației există o diversitate foarte mare de preocupări asociate domeniului 
investigațiilor obiectelor de patrimoniu, oglindită și prin numărul din ce în ce mai mare de studii derulate pentru cunoașterea, 
conservarea și restaurarea obiectelor de patrimoniu. Implicit, aceste preocupări conduc la apariția altor nevoi de formare 
educativă adecvate societății actuale. Cercetarea cu mijloace științifice a patrimoniului se derulează în echipe interdisciplinare, 
în care colaborează specialiști din diferite domenii: istorici, arheologi, istorici de artă, conservatori, restauratori, chimiști, fizicieni, 
biologi, geologi etc. 

Obiectivele și ariile de intervenție din exemplele următoare ilustrează complexitatea activităților derulate în cadrul acestor 
echipe de specialiști pentru identificarea coloranților naturali din textile muzeale, evaluarea nivelului de degradare a materialelor 
colagenice (piele și pergament), identificarea pigmenților din piese muzeale pictate, determinarea compoziției obiectelor 
metalice, a sticlei și a porțelanului. Exemplele prezentate impun utilizarea diferitelor tehnici de analiză: cromatografia de lichide, 
spectrometria de masă, spectrometria în infraroșu, spectrometria cu fluorescență de raze X. 

Creșterea aplicabilității științelor în domeniul cultural generează anumite nevoi de reglare a obiectivelor educative, astfel încât 
elevii să poată înțelege mai bine faptul că aceste domenii de cunoaștere sunt interconectate și că științele nu reprezintă un 
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domeniu abstract, ci le sunt utile în viața de zi cu zi. Prin urmare, legăturile dintre disciplinele școlare „reale”, precum fizică, 
chimie, biologie, și disciplinele „umane” ar trebui să fie, în mod clar și perseverent, avute în vedere de profesori, astfel încât să fie 
explorat cât mai bine potențialul lor formativ.

Relația dintre cultură și științe în educație
Unul dintre motivele semnificative, pentru care punerea în relație a patrimoniului cultural cu științele se dovedește justificată, 
decurge din însăși modalitatea de definire a educației din perspectiva formării competențelor în sistemul preuniversitar 
românesc. În acest demers, sunt asumate și cele opt competențe cheie europene și anume: 1. comunicarea în limba maternă; 
2.comunicarea în limbi străine; 3.matematica și competențe de bază în științe și tehnologii; 4. sociale și civice; 5. digitale; 6. „ a 
învăța să înveți”; 7. inițiativă și antreprenoriat; 8. sensibilizare și exprimare culturală.

Competențele cheie sunt definite ca ansambluri de cunoștințe, aptitudini și atitudini de bază care sprijină dezvoltarea personală 
a elevului pe tot parcursul vieții, integrarea activă în viața socială și aptitudinile profesionale pentru integrarea pe piața muncii. 
Sunt avute în vedere astfel formarea capitalului cultural, social și uman.

În definiția competențelor cheie intră, de asemenea, trei condiții de reușită. Prima condiție se referă la faptul că acestea trebuie 
să fie dezvoltate pe parcursul învățământului obligatoriu, adică începând cu clasa pregătitoare până la sfârșitul clasei a X-a, în 
învățământul preuniversitar românesc. A doua condiție presupune ca aceste competențe să fie transferabile, ceea ce înseamnă 
să fie aplicabile în multe situații și contexte concrete. A treia condiție presupune ca aceste competențe  să fie multifuncționale, 
aceasta însemnând că pot fi utilizate pentru a atinge diverse obiective, pentru a rezolva diferite tipuri de probleme sau pentru a 
duce la bun sfârșit diferite tipuri de sarcini în viața de zi cu zi.

În reprezentarea competențelor ca fiind produse ale învățării reale, în măsura în care sunt transferabile și multifuncționale se 
află, în mod firesc, și relația dintre cultură și științe. „Obligațiile” disciplinelor școlare constau în contribuția lor la formarea tuturor 
competențelor cheie, chiar dacă nu în același grad. Prin urmare, disciplinele dedicate științelor cuprind multiple posibilități 
de întâlnire cu arta, cultura și patrimoniul, în momentul în care se discută despre aplicabilitatea științelor în cunoașterea și 
conservarea valorilor culturale naționale și internaționale. Întâlnirea dintre ofertele venite dinspre zona de educație nonformală 
și nevoile identificate în zona de educație formală produce, astfel, o comunicare care se dovedește nu doar necesară, ci și firească.
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În cadrul acestui ghid am avut în vedere, în principal, competențele de bază în științe și tehnologii și competența sensibilizare 
și exprimare culturală descrise în documentul european Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key 
competences for lifelong learning, 18 Dec. 2006, 2006/962/EC (traducere accesibilă la adresa http://www.ise.ro/wp-content/
uplpads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf) și asumate prin Legea educației naționale nr.1/2011. 

Structura ghidului
Materialul de față își propune să ofere informații utile pentru profesorii și educatorii culturali care doresc să organizeze activități 
educative în context nonformal și presupune o triplă abordare: culturală, științifică și educativă.

Domeniul cultural cuprinde o listă a obiectelor din muzee care pot fi prezentate copiilor, însoțite de imagini. Aceste obiecte 
sunt descrise din perspectiva valorii lor culturale și cuprind informații accesibile privind: 
• descrierea obiectului: din ce este făcut, valoarea culturală/de patrimoniu, context istoric, funcția pe care a îndeplinit‑o, din ce 
perioadă datează, alte particularități etc.;
• proveniența obiectului (locul în care a fost descoperit, momentul, persoane implicate);
• diferite „povești” legate de o operă de artă (din trecut sau din prezent).
Selecția obiectelor este realizată în funcție de patrimoniul muzeal care constituie resursele unui oraș, fiind accesibil în mod 
direct copiilor. Completarea informațiilor poate fi realizată de către profesor prin activități de învățare ulterioare, care explorează 
resursele digitale.

Domeniul științific cuprinde câteva descrieri ale proceselor științifice, chimice, fizice, biologice, precum și ale metodelor și 
tehnicilor utilizate pentru rezolvarea problemelor generate de nevoile de cunoaștere, restaurare și conservare a obiectelor de 
patrimoniu. Aceste exemple sunt corelate cu obiectele relevante existente în patrimoniul muzeal. 

Selecția informațiilor științifice este realizată în relație cu conținuturile de învățare cuprinse în programele școlare din 
învățământul preuniversitar, iar aceste teme sunt expuse prin intermediul unor studii de caz. Sunt prezentate, de exemplu, 
procese științifice referitoare la:
• aplicații ale cromatografiei în domeniul obiectelor muzeale;
• identificarea coloranților naturali din piese textile; 
• analiza compușilor organici prin spectrometrie în infraroșu;
• realizarea pergamentului;
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• determinarea compoziției obiectelor metalice;
• identificarea pigmenților din obiecte pictate.

Domeniul educativ cuprinde informații succinte privind modul în care organizatorii unor programe educative dedicate copiilor 
– profesori sau educatori muzeali – se pot raporta la nevoile de învățare ale elevilor. Din programele școlare, sunt selectate 
conținuturile de învățare care pot fi abordate integrator atât din perspectiva relației dintre științe și patrimoniu cultural, cât și din 
perspectiva competențelor cheie și a metodelor educative care integrează dimensiunea formală și cea nonformală a educației. 

Printre temele dezvoltate în fișele de lucru se află: introducerea în studiul chimiei; săruri: carbonatul de calciu;  separarea 
substanțelor din amestecuri; coloranți naturali etc.

În realizarea acestui material/ghid s-a ținut cont de faptul că, în acest moment, a fost încheiat procesul de structurare a 
curriculumului școlar românesc din perspectiva integrării competențelor la nivelul învățământului primar și că acest proces va 
fi continuat și pentru învățământul gimnazial și liceal. 

Referirea constantă la competențele cheie europene este justificată atât din perspectiva acestor schimbări la nivelul 
învățământului preuniversitar românesc, cât și din perspectivă consecințelor acestei schimbări în plan metodologic. Aceasta 
înseamnă, în primul rând, implicarea copiilor în mod activ în procese de cunoaștere care pun împreună dimensiunea investigativă, 
reflexivă și evaluativă a învățării. În acest scop, în cadrul acestui ghid, ne-am propus să oferim un exemplu de unitate de învățare 
bazată pe integrarea competențelor axat pe derularea unui proiect de  cercetare pentru investigarea și evaluarea stadiului de 
conservare a obiectelor din pergament. 

Pentru cei care doresc să dezvolte o programă de curriculum la decizia școlii, materialul de față cuprinde câteva repere de 
proiectare curriculară, din perspectiva integrării competențelor de bază în științe și tehnologii, a competenței cheie sensibilizare 
și exprimare culturală și a competențelor de comunicare. 

Proiectul de programă abordează științele și patrimoniul cultural la nivelul gimnaziului și propune următoarea structură a 
competențe generale și a competenețelor specifice:
1. Identificarea modalităților de interacțiune între științe și patrimoniul cultural
1.1. Analiza informațiilor cu conținut științific asociate cu un obiect de artă
1.2. Recunoașterea unor metode de investigație utilizate în analiza unui obiect cultural
1.3. Conștientizarea faptului că obiectele utilizate în științe și tehnologii reflectă principii estetice în viața cotidiană
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2. Înțelegerea importanței cunoștințelor științifice necesare în luarea unor decizii și rezolvarea unor probleme privind păstrarea 
patrimoniului cultural local
2.1. Observarea implicațiilor științelor în plan ambiental, social și cultural
2.2. Argumentarea unui punct de vedere prin utilizarea datelor științifice

Ghidul de față poate fi utilizat pentru dezvoltarea unor parteneriate între instituții din zona de educație formală și din zona de 
educație non-formală. 
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Muzeul Municipiului București – prezentare
Muzeul Municipiului București reprezintă un complex muzeal amplu, de importanță națională, cu un patrimoniu diversificat şi 
numeros, reprezentativ pentru dezvoltarea orașului București. Muzeul a fost înfiinţat la începutul anilor ’20 ai secolului al XX-lea, 
fiind prima instituţie de acest fel din sud‐estul Europei.

Muzeul Municipiului București are sediul administrativ în Palatul Suţu, situat în centrul orașului, în fosta reședinţă a lui 
Grigore Suţu. Înfiinţat în 1921, Muzeul deţine peste 400.000 de obiecte din erele preistorice până în prezent, atestând fapte, 
evenimente, portrete de personalităţi care dau conţinut memoriei orașului. Muzeul Municipiului București are în componenţă 
11 unităţi: Palatul Suţu, Palatul Voievodal Curtea Veche, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic şi 
Cecilia Cuţescu-Storck, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, Muzeul Victor Babeș, Muzeul Nicolae Minovici, Muzeul 
Gheorghe Tattarescu, Muzeul Ligia şi Pompiliu Macovei, Casa Filipescu-Cesianu.
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Palatul Suțu
 

Situat în Piața Universității, pe Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 2, Palatul Suțu este una dintre cele mai vechi reședinţe 
aristocratice din București, unul dintre puţinele imobile rămase nemodificate de mai bine de 150 de ani, și adăpostește atât 
expoziția intitulată Timpul Orașului, deschisă pentru public în mai 2015, cât și expoziții temporare. 

Palatul a fost înălțat între anii 1833 și 1835, o prezență remarcabilă în peisajul bucureștean de atunci datorită puternicului 
său caracter apusean. Clădirea, deosebit de impozantă pentru acele vremuri, a fost ridicată în stil neogotic, urmând planurile 
arhitecților vienezi Johann Veit și Conrad Schwink, încorporând elemente caracteristice acestui stil, precum turnurile poligonale, 
ferestrele sub formă de ogivă, și cupola supraînălțată. În prima jumătate a secolului al XIX-lea palatul se afla în stăpânirea 
postelnicului Costache Grigore Suțu (1799-1875), ca zestre a Roxandrei, soția sa. La 16 noiembrie 1856, postelnicul Costache 
Suțu și-a căsătorit fiul, Grigore, cu Irina, fiica bancherului Hagi-Mosco. Curând după căsătorie, palatul, cu acordul postelnicului și 
al soției sale, a început să primească oaspeți. De atunci, evoluția palatului a cunoscut o nouă curbă ascendentă, concentrată mai 
mult pe interior și pe primirile care se făceau acolo. Printre elementele inedite de decorație interioară ale palatului se numără 
scara monumentală din lemn de stejar, oglinda de Murano de peste 10 m2, pereții pictați în stil pompeian, și plafonul ornamentat 
cu stucatură colorată și aurită. Cu prilejul primei conflagrații mondiale, palatul bucureștean a servit drept sediu al guvernatorului 
teritoriului ocupat, și, chiar în Sala de Conferințe, au avut loc în ziua Anului Nou – 1918, convorbiri între feldmareșalul August von 
Makensen și Alexandru Marghiloman privind ieșirea României din alianța Puterilor Centrale.

La 10 decembrie 1956 Primăria Capitalei a aprobat desemnarea acestui monument istoric, produs al arhitecturii civile românești 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, ca sediu al Muzeului de istorie a orașului București. Restaurat între anii 1956 şi 1958, 
palatul se deschide pentru public la 23 ianuarie 1959. De atunci găzduiește expoziţii având ca tematică istoria orașului București, 
valorificând un patrimoniu de excepţie provenit din cercetări arheologice, donaţii şi achiziţii realizate cu fonduri asigurate an de 
an de Primăria Capitalei.
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Expoziția Timpul Orașului
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Pornind de la un obiect unicat al muzeului, ceasul cu rotație inversă fabricat de Casa Collin din Paris, expoziţia permanentă 
este o călătorie începută în prezent și îndreptată spre trecut. Această călătorie în trecut este segmentată în așa fel încât fiecare 
spațiu să reprezinte o perioadă istorică de referinţă din evoluţia orașului şi a evenimentelor care s-au petrecut pe teritoriul 
acestuia. Să fie atât o posibilitate de retragere în trecut dar, în același timp, să se păstreze și opțiunea de întoarcere în prezent. 
Această linie a timpului este reprezentată printr-un panou grafic care marchează cronologia inversă prin date, momente 
importante, personaje, obiecte de patrimoniu, clădiri şi cuvinte cheie, în funcţie de perioada parcursă în această călătorie spre 
trecut. În cadrul acestuia sunt și elemente interactive şi media pentru a atrage atenţia asupra fragilității timpului pe care-l trăim 
şi de a implica activ vizitatorul în descoperirea unor povești de altă dată.

Expoziţia permanentă de la Palatul Suţu, Timpul Orașului, a fost inaugurată la data de 15 mai 2015.

La Palatul Suțu se organizează și ciclul expozițional „Vindecări miraculoase - dezvăluiri despre pictori și pictura lor prin prisma 
restaurării”, prin intermediul căruia MMB și-a propus să introducă vizitatorii în tainele restaurării. Astfel, în perioada 25 mai 
- 27 noiembrie 2016, a fost deschisă expoziția dedicată pictorului Ștefan Luchian, organizată de Simona Predescu, expert 
restaurator pictură, și Ioan D. Popa, Șef Secție Restaurare-Conservare, Investigaţii fizico-chimice: Ingrid Poll - expert arheometrie, 
cu contribuția Secţiei Artă a MMB: Dr. Marian Constantin - şef secţie, Liana Ivan-Ghilia – muzeograf, Madelena Stăncioiu - 
conservator. Date suplimentare despre expoziție, precum și volumul explicativ în format pdf sunt prezentate pe site-ul Muzeului 
Municipiului București, la următoarea adresă:

http://muzeulbucurestiului.ro/vindecari-miraculoase-ștefan-luchian.html 

Din cadrul acestei expoziții a fost selectat un obiect-vedetă al proiectului, respectiv lucrarea „Albăstrele”.
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Ștefan Luchian, „Albăstrele”
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului:

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice
- Element chimic. Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice. Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Biologie:
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri - clasificare simplă, funcţii)
- Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți

Date tehnice: 45 x 63,8 cm ulei/carton 

Datare: 1904-1910
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Ștefan Luchian (1868–1916), pictor cu o remarcabilă viziune picturală combinată cu deosebita expresivitate a trăirilor 
sufletești, a dragostei pentru natură și frumos, a lăsat inegalabile opere de artă, printre care florile rămân repere cromatice 
emoționante. Culorile vii ale florilor se alătură ulcelelor cu sclipiri de smalț, recompunând universul patriarhal al vieții de la 
începutul secolului XX.

Tabloul „Albăstrele”, provenind din Secția de Artă a MMB, este prezent, alături de alte lucrări ale pictorului Ștefan Luchian, 
în expoziția care și-a propus să prezinte procesul de restaurare și punere în valoare a celor mai bune lucrări din Pinacoteca 
muzeului. Periodic, această expoziție propune privitorului redescoperirea artiștilor care au îmbogățit cu lucrările lor 
Pinacoteca, alături de tema restaurării și conservării tablourilor ca o etapă necesară pe drumul de la penumbra depozitului la 
luminile simezelor. 

Înainte de a intra în procesul de restaurare, tabloul a fost investigat prin spectrometrie ED-XRF, în scopul identificării 
pigmenților. Pigmenții sunt substanțe colorate, granulare, minerale sau organice care, amestecate cu ulei, sunt folosite la 
pictură. 

Plecând de la elementele chimice determinate prin FRX (marcate), s-au identificat următorii pigmenți:
• Alb de zinc: Zn O
• Alb de plumb: carbonat bazic de plumb 2PbCO3.Pb(OH)2
• Albastru de cobalt: aluminat de cobalt CoO.Al2O3
• Ocru galben Fe2O3: pigment natural de pământ colorat sub acțiunea oxizilor de fier 
• Ocru roșu Fe2O3: culoare naturală de pământ ce conține compuși ai fierului
• Vermillon: sulfură de mercur HgS - mineral natural; din secolul al XVII-lea se foloseste și varianta sintetică, obținută prin 

topirea sulfului în mercur
• Realgar (sau sandarac): sulfură de arsen As2S3 – pigment mineral, natural
• Pământ verde: hidrosilicat de Fe2+, Mg, Al și K – pigment mineral, natural
• Verde de crom: oxid anhidru de crom Cr2O3
• Galben de stronțiu: cromat de stronțiu SrCrO4
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În volumul care a însoțit expoziția, Ioan D. Popa - expert restaurator pictură, precizează: 
„Ulcica, de culoare alb-ocru, amestec ocru galben şi alb de zinc, are ornamente populare redate cu un desen viguros în culoare 
de ulei umbră arsă şi verde deschis obţinut din verde de pământ, verde de crom şi alb de zinc, realizat cu pensula peste 
culoare încă neuscată. Accentele de desen sunt prezente atât la flori, cât și la ulcică, pe alocuri fiind obturate de suprapunerile 
ulterioare pentru finalizarea picturii. Din păcate, în perioada 1978-1982, echilibrul compoziţional a fost alterat în urma unui 
gest iresponsabil de redimensionare a lucrării prin tăierea a doi centimetri din partea superioară a lucrării. 
Motivul albăstrelelor este reluat de Luchian în mai multe variante realizate în tehnica ulei, acuarelă sau pastel.”
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Muzeul George Severeanu
Aflat pe strada Henri Coandă nr. 26, în apropierea Pieţei Romane, 
Muzeul George Severeanu este amenajat în fosta reședinţă a 
medicului radiolog Doctorul George Severeanu. Clădirea reprezintă 
o reședință burgheză clasică, a cărei ambianță interioară ne poartă 
spre Bucureștiul sfârșitului de secol al XIX-lea. 

Doctorul Severeanu a fost renumit pentru colecţiile sale foarte 
valoroase de numismatică şi arheologie greco-romană. După 
moartea sa în septembrie 1939, respectând dorința acestuia, 
soția doctorului a definitivat donarea colecțiilor lor către Primăria 
Capitalei. Inaugurarea reședinței Severeanu ca muzeu a avut loc în 
anul 1956.

Seria de obiecte arheologice din colecţia Maria şi dr. George 
Severeanu cuprinde vase grecești antice, statuete de Tanagra, 
sticlărie romană, geme şi camee antice, ceramică aparţinând 
culturilor Cucuteni, Vădastra, Wietenberg şi Boian. Toate aceste 
piese au fost achiziţionate de către George Severeanu din România, 
Bulgaria, Italia şi Grecia. Colecţia numismatică a doctorului, una 
dintre cele mai valoroase din România, reprezintă cca. 9000 de 
piese din diferite perioade istorice: monede grecești autonome 
şi provinciale, geto-dace şi celtice, emisiuni romane şi bizantine, 
monede medievale ale Ţărilor Române, precum şi piese moderne şi 
contemporane.

Muzeul George Severeanu găzduiește, în perioada 10 august 2016 
- 2 aprilie 2017, expoziţia „Istoria circulației monetare în București și 
în împrejurimi”. 
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Pornind de la valoroasele colecții de numismatică ale Doctorului Severeanu, au fost propuse, în cadrul proiectului, monedele 
bizantine.

Monedele bizantine

Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul acestei categorii de obiecte

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec. Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice.
- Element   chimic. Simbol   chimic.  Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice. Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice
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Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Instrumentele optice - Radiaţiile şi radioprotecţia

Analiza monedelor prin spectrometrie FRX
Ingrid Poll

Pentru determinarea compoziției monedelor, una dintre cele mai indicate tehnici de analiză elementală o reprezintă 
spectrometria de fluorescență de raze X. Prin FRX se pot determina elementele chimice din compoziția monedelor, precum Sn, 
Sb, Ag, Au, Cu, Zn, Pb, As, Mn, Fe ș.a. 

Un exemplu de aplicație a analizei elementale prin ED-FRX îl reprezintă 21 de monede bizantine (sec. XI –XII) din plumb. În 
funcție de iconografie și caracteristici, monedele sunt încadrate în tipuri, prin urmare nu au fost tratate singular în cadrul 
proiectului. 

Analizele au avut ca scop susținerea ipotezelor numismatice legate de atelierele în care au fost bătute (Constantinopol, 
Tessalonic, alte ateliere) și numărul de emisiuni. 

În urma analizelor s-au făcut următoarele observații : 

Plumbul este prezent în proporţie de 98-99 %, cu excepţia grupului de piese din tipul I, unde două dintre cele trei piese 
analizate au o concentraţie în plumb de numai 94-95 % şi un conţinut ridicat de fier de 3,8 -5 %, faţă de o medie de 0,5 % la alte 
exemplare. Cele două elemente – plumbul şi fierul – fac posibilă o primă delimitare a pieselor atribuite Constantinopolului. O 
altă deosebire se observă la două piese din tipul IV provenind, probabil, tot de la un atelier imperial, care prezintă o concentraţie 
crescută în staniu – 0,16 % şi 0,45 % – în comparaţie cu o medie de 0,06 %. Zincul este un alt element distinctiv, cu 0,10 
% respectiv 0,35 %, la două din cele şase piese din tipul III, atribuite Constantinopolului (atelier necunoscut). Plecând de la 
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compoziţia în elemente majoritare – plumb, staniu, fier, zinc – dar şi în elemente urmă – nichel şi indium – putem concluziona 
că este vorba de câteva grupe cu compoziţii diferite, ceea ce confirmă baterea pieselor în mai multe ateliere.

Exemple de analize ale monedelor bizantine:

Pb Fe  Cu      Sn           Sb            Ag      Zn         Ni            In

99% 0,45%  400ppm   900ppm   400ppm     150ppm           -              -             -

94% 5%  -      0,10%      800ppm      50ppm            -               -             -

98% 0,45%  0,27%      0,16%      400ppm      50ppm           0,10%   50ppm 50ppm 

Sistemul monetar al Imperiului Bizantin

Sistemul monetar al Imperiului Bizantin a fost continuatorul sistemului monetar al Imperiului Roman. Acesta se baza, în funcție 
de perioadă, pe nominaluri din aur, argint, cupru sau bilon. 

Cea dintâi reformă monetară bizantină a fost inițiată în 498 de împăratul Anastasiu I (491-518). Acesta introducea o serie 
de noi monede de cupru, cu valori mai ridicate decât a celei existente la acea vreme, piesa de cupru numită nummus. Cea 
mai importantă dintre acestea era follis-ul, o piesă valorând 40 nummi, care era marcată cu litera M (reprezentând cifra 40 în 
sistemul de numerație grec). Noul sistem includea și piese de 20 nummi (K), 10 nummi (I) iar din anul 512 și 5 nummi (E).

Follisul, moneda de cupru valorând 40 de nummi, avea să fie cea mai importantă dintre acestea datorită faptului că avea să fie 
singura monedă de cupru bătută în continuare și în noua perioadă a sistemului monetar al Imperiului (fiind introdusă de Leon 
al III-lea Isauricul, 717-741). În această perioadă, cuprinsă între secolul VIII și secolul XI, Imperiul a bătut câte un singur nominal 
pentru fiecare metal: aur – nomisma; argint – miliaresion; cupru – follis.
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În 1092, împăratul Alexios I Comnenul (1081-1118) renunța la vechiul follis înlocuindu-l cu o nouă monedă, tetarteron-ul. 
Această monedă a fost bătută în atelierele din Constantinopol și Thessalonica, pentru o perioadă cuprul fiind înlocuit cu plumb. 
Spre finalul secolului al XIII-lea, Andronic al II-lea avea să renunțe însă și la această monedă, înlocuind-o cu assarion-ul de cupru.

Reprezentările iconografice de pe monedele bizantine se rezumau inițial la efigia împăratului și prezentarea titlurilor acestuia. 
Odată cu trecerea timpului, reprezentările au cunoscut diverse modificări, de la prezentarea bustului ajungându-se la 
reprezentări ale împăratului în picioare (ținând în mână o armă – inițial o suliță, ulterior o sabie – un glob crucifer, un sceptru, 
etc), uneori alături de succesorul său ori de soție, alteori însoțit de o reprezentare a lui Iisus Hristos sau a unor sfinți.

Reprezentarea a doi suverani (de cele mai multe ori împăratul și succesorul) se făcea după anumite reguli: în general reprezentarea 
împăratului avea dimensiuni mai mari decât cea a succesorului; împăratul era reprezentat în stânga, iar succesorul în dreapta; 
în cazul în care între cei doi este prezentă o cruce cu mâner lung, mâna împăratului este deasupra celei a succesorului.

Pe aversul monedelor bizantine în această perioadă găsim o reprezentare religioasă, figura lui Iisus Hristos. Acesta se regăsește 
de-a lungul timpului (atât în perioada ante-iconoclastă, cât și în cea post-iconoclastă) în diverse ipostaze, fie întronat, în 
picioare alături de împărat, sau doar bustul cu diversele sale reprezentări. Alte figuri religioase prezente pe aceste monede 
sunt cele ale Fecioarei Maria sau ale diverșilor sfinți (Mihail, Dumitru, Constantin ș.a.). Alături de aceste reprezentări, mai putem 
regăsi pe aversul pieselor bizantine și diverse inscripții religioase, printre cele mai comune fiind IC XC (primele și ultimele cifre 
ale numelui Iisus Hristos – IHCOYC XPICTOC) sau EMMANOVHA (cu noi este Dumnezeu).

Pe reversul acestor monede găsim inscripții, de asemenea religioase, care însoțesc reprezentarea de pe avers. În cazul 
monedelor care îl reprezintă pe Iisus, cea mai comună inscripție de pe avers este: IhSUS XRISTUS bASILEU bASILE (Iisus Hristos, 
împăratul împăraților).
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Muzeul Dr. Nicolae Minovici 
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Cunoscut și sub numele de Vila Minovici 
sau Vila cu clopoței, Muzeul De Artă 
Populară “Dr. Nicolae Minovici” poate fi 
găsit la numărul 1 al străzii Dr. Nicolae 
Minovici. Casa ce adăpostește muzeul 
a fost construită între anii 1905-1906, la 
inițiativa doctorului Nicolae Minovici, 
cu sprijinul arhitectului Cristofi Cerchez, 
fiind una dintre primele construcţii în 
stil neoromânesc din București. Clădirea 
era înconjurată de o splendidă grădină, 
la amenajarea căreia a contribuit şi 
sculptorul decorativ Wilhelm August von 
Becker, între anii 1911-1913.

Deschis publicului în anul 1906, Muzeul 
de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici a 
fost primul muzeu bucureștean de artă 
populară. În anul 1937, Nicolae Minovici a 
donat colecţia sa, alături de proprietatea 
aferentă, Comunei Bucureștilor. Muzeul 
de Artă Populară Dr.Nicolae Minovici are o vechime de peste o sută de ani (1905) şi reprezintă un etalon al muzeografiei 
memorialistice pentru spaţiul urban. La 15 ani de la preluarea acestei proprietăți, PMB reușește să finalizeze în decembrie 2015 
consolidarea şi restaurarea vilei doctorului Nicoale Minovici şi a parcului din jurul clădirii. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, pe 18 mai 2016, Muzeul De Artă Populară “Dr. Nicolae Minovici” reintră în circuitul 
turistic prin expoziţia „Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers spiritual”, realizată în parteneriat cu Institutul Naţional de 
Medicină Legală „Dr. Mina Minovici” şi cu sprijinul Institutului de Antropologie „Francisc Rainer” – Academia Română. Expoziția 
dedicată activității pionierilor medicinii și farmacologiei bucureștene, Dr. Mina Minovici, Dr. Nicolae Minovici și Dr. Ștefan 
Minovici, va putea fi vizitată de public până pe data de 25 iunie 2017.
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Icoana împărătească Deisis, provenind din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie:
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec. Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice 
- Element   chimic. Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice 
- Reacţii chimice
- Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Biologie:
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri - clasificare simplă, funcţii)
- Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; 
dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
- Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
- Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Analiza elementală prin spectrometrie de fluorescență de raze X a pigmenților minerali și a poleiturii la icoane 
pictate în tehnica tempera
Ingrid Poll

Analiza elementală își dovedește utilitatea și în analiza pigmenților folosiți la pictarea icoanelor. În general icoanele pe lemn 
se pictează în tehnica tempera (tempere = clei pentru legat culorile, în special lianți din albuș sau gălbenuș de ou, cf. Cenino 
Cennini). Pe lemnul tratat cu soluție de clei animal se aplică un grund, apoi se pictează cu pigmenți amestecați cu ou. Uneori 
porțiuni din suprafața icoanei sunt acoperite cu foiță de aur și, la icoanele împărătești, cu aplicații din metal prețios (aureole, 
cruci etc.), de obicei argint aurit.

Prin spectrometria ED-XRF se pot determina elementele chimice care intră în compoziția pigmenților. Sunt situații în care, 
plecând de la identificarea elementului chimic, se poate deduce ușor despre ce pigment este vorba, de exemplu alb de plumb 
atunci când apare Pb, sau sulfura de mercur atunci cand apare Hg, dar sunt și situații când există incertitudini legate de pigmentul 
asociat elementului găsit, cum este cazul cuprului din pigmenții verzi, care se regăsește atât în malachit, cât și în verdigris.

Pentru exemplificare, a fost aleasă o icoană împărătească Deisis, provenind din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici. Icoana 
este pictată în tehnica tempera pe lemn. Analiza a avut ca scop identificarea pigmenților și determinarea compoziției aliajului 
folosit la ornamentele metalice.

Plecând de la elementele chimice determinate prin FRX (marcate) am identificat următorii pigmenți:
•	 Alb de plumb (sau ceruza): carbonat bazic de plumb  2PbCO3.Pb(OH)2
•	 Ocru galben  Fe2O3: pigment natural de pământ colorat sub acțiunea oxizilor de fier 
•	 Ocru roșu Fe2O3: culoare naturală de pământ ce conține compuși ai fierului
•	 Cinabru sau vermillon: sulfură de mercur HgS  – mineral natural; din sec. al XVII-lea se folosește și varianta sintetică obținută 

prin topirea sulfului în mercur. 
•	 Realgar (sau sandarac): sulfura de arsen As2S3 – pigment mineral, natural
•	 Pământ verde: hidrosilicat de Fe2+, Mg, Al si K – pigment mineral, natural
•	 Negru de oase: obținut prin calcinarea oaselor 
•	 Malachit: carbonat bazic de cupru CuCO3.Cu(OH)2 – cel mai vechi pigment mineral natural verde 
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•	 Verdigris: acetat de cupru Cu (CH3COO)2.2Cu(OH)2  – sintetic  
Analiza părților metalice și a zonelor poleite a pus în evidență:
•	 Aliaj de argint slab aurit (mâna lui Isus): Ag, Cu, Zn, Au  
•	 Aliaj de argint (aureola lui Isus): Ag, Cu, Zn  
•	 Foița de aur 22 k (poleitura): Au, Ag, Cu, Zn, Ni     
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Date tehnice: tempera pe lemn de tei, cu foiță de aur și inserții de argint, cu dimensiunile (cm): L: 118,5; La: 64,4 
Datare aproximativă: secolul al XIX-lea

Icoana împărătească Deisis (denumită și „Icoană pe lemn Iisus”)
dr. Nicoleta Bădilă, dr. Roxana Coman 

Icoana împărătească Deisis (Rugăciune) face parte din categoria obiectelor de cult, tipul icoană pe lemn, denumirea populară 
fiind Iisus Hristos. A fost executată într-un atelier local din Vâlcea (autor anonim), fiind achiziţionată de Nicolae Minovici și apoi 
donată muzeului. 
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Icoana înfăţişează tema tradițională a Deisis-ului, în care Iisus este reprezentat între Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul 
(este denumită și „Icoană pe lemn Iisus”).

Iisus este reprezentat purtând veșminte similare înalților ierarhi. Veșmintele arhierești sunt specifice culturii bizantine și sunt 
compuse din: stihar de culoare neagră, sacos roșu, omofor de culoare verde, fiind bogat ornamentate cu motive vegetale aurite. 
Iisus, potrivit canonului bizantin, ține în mâna dreapta o nebederniță aurie unde este reprezentat chipul unui serafim. Una din 
crucile care decorează omoforul este o aplicație din argint peste pictura în tempera. Mâna dreaptă, realizată tot dintr-o aplicație 
din argint, face semnul binecuvântării. Biblia plasată în mâna stângă are un text scris cu caractere chirilice. Tronul pe care este 
așezat Iisus este ornamentat cu catifea verde și decorații aurii încrustate și pietre prețioase.

Plasată în registrul superior, Maica Domnului este înfățișată cu veșmintele specifice: maforion cu reflexii aurii. Sfântul Ioan 
Botezătorul, aflat în dreapta lui Iisus, este îmbrăcat într-o tunică de culoare brună, denumită chiton. Cromatica este dominată 
de roșu și de auriu, pe un fundal din foiță de aur. Modul în care sunt dispuse personajele și culorile folosite sunt specifice icoanei 
ortodoxe, Deisis-ul fiind întâlnit, de obicei, în rândul al treilea al iconostasului ortodox, cu cei doisprezece apostoli de o parte și 
de cealaltă. Blatul de lemn de tei este ușor curbat, format din două părţi, iar traversele pentru întărire au fost fixate “în coadă de 
rândunică”. Forma de ramă care conturează icoana a fost executată manual din același blat de lemn.

Glosar
Deisis (gr. Rugăciune) = temă frecventă în iconografia ortodoxă, în care Iisus este reprezentat între Maica Domnului și Sfântul 
Ioan Botezătorul – principalii intercesori ai omenirii în rugăciunea de mântuire adresată lui Hristos. Atunci când Deisis-ul este 
montat pe iconostas, în centrul icoanelor cu apostoli, întregul registru capătă denumirea de Marea Deisis
Stihar (neogreacă Stihárion) = Veșmânt lung și larg pe care îl poartă preoții ortodocși în timpul serviciului religios
Sacos (neogreacă Sákkos) = Veșmânt liturgic purtat doar de arhierei, provenind din granatza (costum de ceremonie de origine 
persană). Lucrat din țesături prețioase, are aspectul unei tunici lungi până la genunchi, cu mâneci largi și închis pe părțile 
laterale cu nasturi - clopoței; se poartă peste stihar
Omofor (slavonă omoforŭ) = Veșmânt bisericesc în forma unei eșarfe, pe care arhiereul îl poartă pe umeri în timpul serviciului 
bisericesc 
Nebederniță = Un ornament de forma unui pătrat brodat cu fir, cu canafuri la colțuri, pe care este pusă icoana Învierii lui 
Hristos, iar arhiereii și preoții mai mari în rang, la marile ceremonii, îl poartă atârnat de brâu la dreapta
Maforion = Văl care acoperă capul și umerii femeilor căsătorite, în costumul bizantin; confecționat din mătase sau lână subțire, 
culorile predominant utilizate sunt: alb, roșu, albastru sau verde. 
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Pandantive - relicvar cu reprezentarea Sf. Gheorghe, 
provenind din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici 
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice 
- Element chimic.  Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice. Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți 
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Instrumentele optice - Radiaţiile şi radioprotecţia

Biologie:
- Medii de viaţă. Diversitatea l umii animale
- Influenţa omului asupra faunei
- Funcţii de relaţie ale organismului uman - Sistemul l ocomotor
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Analiza elementală prin spectrometrie de fluorescență de raze X  a obiectelor din aliaj metalic aflate în colecțiile MMB
Ingrid Poll

Analiza unor obiecte din colecția Muzeului de artă populară Dr. Nicolae Minovici care urmau să intre în restaurare a fost realizată 
prin spectroemetrie FRX. Rezultatele au pus în evidență aspecte diferite ale compoziției care nu puteau fi observate cu ochiul 
liber. Plecând de la elementele chimice determinate (Cu, Ag, Zn, Ni, Fe, Sn, Sb, Pb, As) au fost identificate aliajele din care au fost 
realizate obiectele și aurirea acestora, unde a fost cazul. Conservarea și restaurarea acestor obiecte implică tratamente diferite 
în funcție de aliajul din care sunt făcute.

Pandantiv - relicvar cu reprezentarea Sf. Gheorghe (în dreapta imaginii)

Rezultatul analizei: piesa este realizată din aliaj de cupru - 
argint aurit.

Proba / % Cu Zn Ag Au
Padantiv-relicvar 87,7 0,5 11,3 0,3

Date tehnice: lungime = 9, lăţime=7,5, grosime=1,5

Datare aproximativă: începutul secolului XX
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Pandantiv - relicvar cu reprezentarea Sf. Gheorghe (în stânga imaginii) 

Rezultatul analizei: piesa este realizată din aliaj de cupru - 
argint aurit.

Proba / % Cu Zn Ag Au
Pandantiv - relicvar 87,7 0,5 11,3 0,3

Pandantiv – relicvar (sau Iconiţă de metal cu lanţ)
dr. Nicoleta Bădilă, dr. Roxana Coman 

Pandantivul – relicvar (sau Iconiţa de metal cu lanţ) este datat în secolul XX. În trecut îndeplinea funcția de obiect de cult, iar în 
prezent reprezintă un obiect muzeal de artă religioasă. 

Relicvarul este compus dintr-o cutie de mici dimensiuni, un lănţișor şi două bucăţi de lanţ care sunt prinse în partea de jos a 
cutiei şi care se termină cu două forme de mici dimensiuni – una sub formă de frunză şi una rotundă. Capacul cutiei îl înfăţişează 
pe Sfântul Gheorghe în timp ce străpunge balaurul cu suliţa. Personajul este surprins în mișcare, pe un cal cabrat, cu o suliţă pe 
care o ţine cu ambele mâini, în timp ce străpunge gura balaurului. Acesta din urmă este redat sub forma unui şarpe cu un cap 
de dimensiuni mai mari, care se încolăceşte în efortul de a se opune călăreţului. Pe marginea imaginii sunt trei secţiuni incizate, 
două funii subţiri şi una redată din romburi şi cercuri. Acestea înconjoară imaginea pe toate laturile, încadrând-o ca într-o ramă. 

În partea superioară este inserată o inscripţie în alfabetul chirilic care îl dezvăluie numele sfântului: ГEOP. Scena este redată pe 
suprafaţa de metal prin batere, formând un basorelief, şi prin incizie. Datorită surafeţei mici, figurile sunt minimaliste, chipul 
sfântului şi cel al calului sunt foarte puţin individualizate. 
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Glosar
Relicvar = piesă de cult, de dimensiuni și forme foarte variate, destinată păstrării unor fragmente din moaștele unor sfinţi, 
bucăţi din lemnul Sfintei Cruci sau bucăţele din veșmintele unor sfinţi. Uneori, în funcție de partea anatomică reprezentată de 
relicvă, relicvarul are formă de cap, bust, mână, picior. Cele mai prețioase sunt realizate din argint sau argint aurit și sunt decorate 
cu reliefuri, pietre prețioase, email, ș.a. 
Pandantiv – relicvar
Un pandantiv reprezintă o bijuterie care se poartă la gât, atârnată de un lănțișor sau de o panglică. Pandantivele-relicvar sunt 
mai rare, deoarece acestea păstrează fragmente din trupul sau din obiectele unui sfânt, considerându-se că sunt înzestrate cu 
puteri speciale.
Basorelief = Lucrare de sculptură cu figuri scoase în relief pe un fond cu care fac corp comun.
Incizie = Tehnică de ornamentare a unui obiect din lut, piatră, metal prin zgârierea în adâncime cu ajutorul unui instrument 
special; ornament astfel rezultat. 

Sfântul Gheorghe
Ziua de 23 aprilie, dedicată marelui mucenic Sfântului Gheorghe, este privită drept o sărbătoare deosebită. Există regiuni care 
poartă numele acestui martir din secolul al IV-lea sau care l-au ales drept patron protector (cum ar fi, în România, Giurgiu sau 
Timișoara). Chiar și unul dintre cele trei brațe ale Dunării poartă numele Sfântului Gheorghe.

Numele de Gheorghe vine din limba greacă și înseamnă agricultor, țăran, lucrător al pământului. Legenda Sfântului Gheorghe 
se leagă în special de victoria asupra balaurului. La marginea unei cetăți cu locuitori pașnici, probabil păstori, apărea din când 
în când, ieșind din lacul apropiat, un monstru înspăimântător, a cărui suflare otrăvea tot ce atingea. Pentru a-l ține departe, 
locuitorii au hotărât să-i ofere câte o oaie din turmele lor. Fiara apărea în continuare și, neștiind cum să o mai îmblânzească, 
aceștia s-au gândit să sacrifice pe unul dintre ei, prin tragere la sorți. Sorții au căzut pe fiica regelui, îndrăgită de toți... În timp ce 
se îndreptau cu tristețe spre poarta cetății pentru a îndeplini hotărârea, a apărut un tânăr cavaler călare pe un cal alb, purtând 
o suliță cu un semn necunoscut la capătul de sus. Era ostașul Gheorghe, care venea din Capadocia. Cu vitejie, acesta a răpus 
cu sulița monstrul înfiorător, vorbindu-le apoi despre Cristos și despre semnul Crucii de pe sulița sa. Aflând că este creștin, 
împăratul îl supune la chinuri pe care acesta le suportă cu seninătate, încurajând mulți alți creștini, atunci și de-a lungul timpului, 
să-și mărturisească credința.
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Bombonieră de argint 
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice
- Element   chimic.  Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice. Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți 
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Instrumentele optice - Radiaţiile şi radioprotecţia

Biologie:
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri - clasificare simplă, funcţii)
- Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante
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Rezultatul analizei: piesa este realizată din aliaj de argint 
aurit.

Proba / % Cu Zn Ag Au
Bordură 8,7 0,2 89,6 1,3
Interior 10,8 0,2 80,2 8,7
Mâner 10,1 0,2 86,6 3

Date tehnice: Dimensiuni (cm.): h = 9, Ø mare = 11, Ø mică= 9,5

Datare aproximativă: secolul XX

Bombonieră de argint
dr. Nicoleta Bădilă

Vasul de argint achiziționat de Nicolae Minovici fost creat pentru a servi ca bombonieră. Este compus dintr-un interior ușor 
adâncit, o bordură circulară și un mâner care separă interiorul vasului în două compartimente egale. Bordura creează impresia 
de traforare a metalului, prin prezența unor motive vegetale și a unor arcade care împart suprafața în registre succesive. 
Mânerul are forma unei secțiuni transversale de coroană regală cu trei fleuroni marcați de adăugarea, în partea superioară, a 
unor flori sub formă de sferă, plasate peste niște frunze formând astfel un relief mai amplu. 
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Potir (sau Pocal)
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice
- Element chimic.  Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice
- Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți 
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Instrumentele optice - Radiaţiile şi radioprotecţia

Biologie:
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri - clasificare simplă, funcţii)
- Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante

Rezultatul analizei
Compoziția determinată este caracteristică unui aliaj de nichel - cupru - zinc (alpaca). Pocalul a fost argintat și aurit în partea 
superioară și la interior. Procentul de aur de la interior este mai ridicat decât cel de la bordură, fapt reflectat și de culoarea 
aurie mai intensă la interior. 
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Proba / % Ni Cu Zn Ag Au

Cupa - decor 13,3 62,6 16,3 7,7 -

Cupa - bordură 12,6 60,0 18,8 5,0 3,4

Cupa - interior 11,3 58,2 15,4 8,6 6

Picior - bază 11,4 56,7 18,7 13,1 -

Picior - bulb 10,4 56,6 18,6 14,2 -

Date tehnice: Dimensiuni (cm.): h=11, h picior=16, 
Øfund=14,5, Øcupă=9

Datare aproximativă: secolul XX

Potir (sau Pocal)
dr. Nicoleta Bădilă

Potir sau pocal de metal, achiziționat de către Nicolae Minovici, având în trecut funcția de obiect de cult, iar în prezent 
obiect muzeal de artă religioasă.

Pocalul are două segmente: o cupă și un picior de tip bulb. Pe picior sunt reprezentate prin încrustații motive vegetale - flori 
(trandafiri) și frunze care sunt înconjurate de un semicerc. Motivele vegetale sunt reluate și pe piciorul bază, dar și pe cupa 
decor ale pocalului. Cupa din interior este aurită și este susținută de cupa decor. 

Glosar
Pocal = vasul folosit în timpul liturghiei pentru a pregăti Sfânta Împărtășanie pentru preot, dar și pentru credincioși. 
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Candelă veche de metal
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 

- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice
- Element chimic. Simbol chimic. Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice
- Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți 
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Fenomene optice - Surse de lumină -. Propagarea luminii - Corpuri transparente, opace, translucide
- Instrumentele optice - Radiaţiile şi radioprotecţia

Biologie:
- Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri - clasificare simplă, funcţii)
- Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante
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Rezultatul analizei: piesa este realizată dintr-o alamă (aliaj cupru - zinc) argintată.

Proba / % Ni Cu Zn Ag
Candelă 13,8 65,6 15,7 4,7

Date tehnice: Dimensiuni (cm): h (total) = 58,5, h 
(capac) = 5,5, h (corp) = 16,5, Ø (capac) = 5,5, Ø (gură) 
= 6

Datare aproximativă: secolul XX

Candelă veche de metal
dr. Nicoleta Bădilă

Candelă veche de metal, autor anonim, având în trecut funcția de obiect de cult, iar în prezent obiect muzeal de artă religioasă.

Candela este dintr-o alamă (aliaj cupru-zinc) argintată, suspendată cu ajutorul a trei lănțișoare, având fiecare câte un clopoțel. 
Suportul metalic al candelei are forma unei pere, la mijlocul căreia se găsește o friză traforată cu motive vegetale, iar în 
altorelief este reprezentat o figură umană cu aripi care poate face trimitere la îngeri. În partea de jos, candela se termină cu o 
cruce și este decorată prin incizare cu motive geometrice și vegetale.

Glosar
Candelă = Lampă mică cu ulei, care se pune la icoane sau la morminte sau care servea, în trecut, la iluminat
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Candelă de sticlă

Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia
- Corp. Substanţă. Amestec
- Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
- Sistemul periodic. Formulele substanţelor chimice
- Element chimic. Simbol  chimic.  Sistemul periodic al elementelor. Formule chimice
- Reacţii chimice
- Tipuri de reacţii chimice: reacţii de combinare, de descompunere, de înlocuire şi de schimb
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- Substanţe simple cu utilizări practice
- Substanţe compuse cu utilizări practice

Fizică:
- Mărimi fizice 
- Corpuri – proprietăți 
- Fenomene termice - Căldura - Schimbarea stării de agregare - Topirea/solidificarea
- Fenomene mecanice - determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
- Fenomene optice - Surse de lumină -. Propagarea luminii - Corpuri transparente, opace, translucide
- Instrumentele optice 
- Radiaţiile şi radioprotecţia

Date tehnice: dimensiuni: H – 96 mm, Dmax – 87mm, Dext. gura – 70,5 mm. / dimensiuni: H – 90 mm, Dmax – 75 mm, Dext.
gura – 68 mm.

Datare aproximativă: sec. XVIII-XIX

Analiza elementală prin spectrometrie de fluorescență de raze X a obiectelor din sticlă aflate în colecțiile MMB
Ingrid Poll

Rezultă că ambele candele au fost depuse, în mod ritual, la fundațiile bisericii construite în anul 1827. Dacă locul ales pentru 
amplasarea primei casete apare lateral, cea de-a doua se afla în drumul credincioșilor care intrau în biserică.

Rezultatele analizelor chimice prin FRX ale acestor candele au fost comparate cu cele ale unor candele descoperite tot pe 
teritoriul Bucureștiului și în împrejurimi.  Este vorba de candela descoperită în necropola sătească din secolele XVIII - XIX de la 
Căciulați, identică cu un vas descoperit la Curtea Veche, atribuit atelierului de la Murano.
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Rețetele chimice ale celor două vase, precum și ale altor fragmente de candele, folosite pentru comparație, au fost prezentate 
cercetătorilor de la Institutul de cercetări pentru sticlă de la Murano, care au infirmat probabilitatea ca aceste vase să fi fost 
realizate acolo. Apartenența reteței la categoria sticlelor silico-calco-potasice (și nu sodice, precum cele de la Murano) are 
analogii cu sticla germană din secolele XVII-XVIII, ceea ce a dus la atribuirea acestora unor manufacturi din Europa Centrală 
(“sticla de pădure”).
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Laboratorul de analize fizico-chimice din Muzeul Municipiului București
Ingrid Poll

Pentru o mai bună înțelegere a modului în care trebuie să protejăm patrimoniul cultural pe termen lung, în contextul muzeal, 
conservarea științifică folosește disciplinele teoretice și aplicate ale științei și ingineriei. În muzeu, obiectivul investigației 
științifice este să dezvolte și să promoveze soluții potrivite problemelor de conservare a patrimoniului mobil și imobil (obiecte 

de artă și arheologice, situri arheologice, monumente de artă și arhitectură). 

Una dintre preocupările laboratorului de analize fizico-chimice constă în studiul mecanismelor de deteriorare a obiectelor de 
muzeu și de colaborare cu conservatorii în trasarea și evaluarea tratamentelor care pot asigura o conservare corespunzătoare 
a acestor obiecte. În laborator se realizează investigații complexe de identificare și autentificare a materialelor, precum și a 
factorilor de alterare a obiectelor din muzeu. Laboratorul de analize fizico-chimice cuprinde echipamente și instrumente 
analitice destinate caracterizării materialelor. În funcție de obiectul analizat – de la suportul de pânză pentru pictură la materiale 
de construcție, tehnicile de analiză sunt diferite.

Informațiile legate de compoziția chimică a artefactelor sunt necesare restauratorului înainte de a trece la restaurarea unui 
obiect, pentru a alege protocolul de lucru cel mai adecvat naturii respectivului obiect și a produșilor de alterare.  
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Pentru arheolog, cunoașterea compoziției unui obiect îi poate oferi informații despre originea acestuia când acesta este interesat 
să stabilească proveniența obiectului – atelierul unde a fost produs, prin comparație cu compoziția unor obiecte de proveniență 
cunoscută, și tehnica folosită - la fel și pentru numismatică. Uneori, pentru autentificarea unui obiect este relevantă analiza 
compoziției acestuia, lucru ce poate da informații precise despre rețeta folosită.

Analiza elementală prin spectrometrie de fluorescență de raze X (FRX)
Spectrometria de fluorescență de raze X cu dispersie energetică (EDXRF) este o metodă nedistructivă care constă în iradierea 
suprafeței probei sau obiectului de analizat cu un fascicul de radiații X produse într-un tub de raze X și detectarea radiațiilor 
X secundare emise de probă de către un detector. Radiația X caracteristică fiecărui element va fi analizată după energii și 
intensitate de către un analizor de amplitudine multicanal, prelucrând informațiile obținute de la detector.

Principiu
Etapele procesului care are loc la nivel atomic: 

•	 Radiația X primară bombardează și dislocă un electron de pe unul din orbitalii interiori (K) care înconjură nucleul unui 
atom din material. 

•	 Se produce un loc vacant și o configurație instabilă a atomului. 
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•	 Pentru restabilirea echilibrului, un electron cu energie mare de pe un orbital exterior (L, M) ocupă locul liber. Deoarece 
acest loc este de energie mai scazută, tranziția are loc cu emisie de energie sub forma unei radiații X de fluorescență (Kα, 
Kβ). Această diferență de energie este caracteristică fiecărui element chimic din compoziția materialului. 

Energia radiației X emisă pentru fiecare element este independentă de combinațiile chimice din material. De exemplu, spectrul 
bariului este în aceeași poziție spectrală indiferent dacă elementul Ba se găsește în BaCrO4 sau BaSO4.

Metoda permite punerea în evidență și măsurarea concentrației de la niveluri de p.p.m. (părți per milion, 1oo p.p.m.=o,ooo1 g) 
la 100% a elementelor chimice de bază și a urmelor din compoziție, cu număr atomic Z > 12 (de la Mg până la U).

Avantajele acestei metode sunt:
	 Proba sau obiectul analizat nu este distrus în timpul analizei
	 Timp de măsurare scurt (10 – 60 sec.)
	 Energia mare a radiației X permite detectarea fotonilor individuali emiși de probă
	Măsoară 36 de elemente simultan, respectiv: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, 

In, Sn, Sb, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi, Hg, Cl, Br
	 Sensibilitate – se pot măsura concentrații de ordinul p.p.m.
	 Economicitate și preț redus al operației: pregătire simplă a probei/ obiectului de analizat; nu sunt necesare substanțe 

chimice; toate elementele de interes pot fi analizate pe aceeași probă
	 Siguranță în exploatare: nu folosește chimicale care să polueze mediul; radiația X nu prezintă riscuri pentru operator 

datorită configurației protectoare a instrumentului
	 Existența standului fix în cazul spectrometrului portabil FRX GENIUS din dotarea Laboratorului MMB permite 

transformarea în spectrometru fix de laborator pentru analiza probelor speciale foarte mici, sau lichide.

Aplicații
Analiza elementală prin FRX poate fi aplicată la aliaje metalice, sticlă, ceramică, pigmenți minerali, geme și minerale ș.a. Obiectele 
sau probele supuse analizei provin atât din laboratoarele de restaurare, cât și din colecțiile de istorie, arheologie, numismatică, 
artă etc.
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