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Muzeul Jude�ean Aurelian Sacerdo�eanu Vâlcea a fost fondat în anul 1955 

printr-o hot�râre a Consiliului de Mini�tri ce prevedea înfiin�area, în fiecare re�edin�� 
de jude�, a unui muzeu prin care s� fie promovat� istoria comunit��ii. Timp de 25 de 
ani acesta a func�ionat în Casa Simian2 pentru ca în anul 1981 s� fie mutat în actualul 
sediu din Calea lui Traian, odat� cu separarea sec�iei de art� plastic�, de cea de 
istorie. Anterior aceast� cl�dire servise drept �coal� de b�ie�i, �coala cu Ceas, �i au 
fost necesare diferite modific�ri �i recompartiment�ri pentru a r�spunde noii cerin�e. 
Expozi�ia permanent�3 a sec�iei de istorie a fost realizat� sub îndrumarea cooperativei 
„Arta Decorativ�” din cadrul Ministerului Culturii. Cooperativa care de altfel a colaborat 
în aceea perioad� cu toate muzeele �arii, avea s� creeze o uniformitate de decor �i 
textur� pentru toate expozi�iile realizate.  

Timpul îns� a trecut �i se impunea executarea unor repara�ii capitale la cl�dire 
datorit� infiltra�iilor �i deficien�elor la instala�iile de înc�lzire �i iluminat. Modul de 
expunere era dep��it �i neadecvat, �inând cont c� o expozi�ie de baz� este montat� 
cam pentru urm�torii 10 ani. S-au evaluat aceste probleme, a fost întocmit proiectul 
pentru reabilitarea muzeului �i pentru refacerea expozi�iei. S-au primit fondurile nece-
sare astfel putându-se trece la aplicarea m�surilor propuse în proiect. 

Refacerea unei expozi�ii de baz� este un eveniment de importan�� major� în 
via�a unui muzeu. Prin aceast� expozi�ie î�i va ar�ta nivelul �i se va definii, trasându-�i 
în acela�i timp tendin�ele pentru urm�torii ani. O asemenea realizare a necesitat 
preocup�ri din cele mai diverse domenii. Pentru a se ajunge la vernisaj am avut în 
spate o imens� munc� �i o colaborare strâns� a unei echipe interdisciplinare din care 
au f�cut parte arhitectul, muzeograful, restauratorul, conservatorul �i mul�i al�ii. 

Dintre ace�tia conservatorul a avut în aten�ie o serie de aspecte privind pro-
tec�ia patrimoniului începând chiar cu spa�iul care va g�zdui expozi�ia. Acesta trebuia 
s� îndeplineasc� anumite condi�ii conform normelor de conservare4 astfel încât în 
momentul intr�rii în renovare s�lile au fost zugr�vite �i l�sate s� se usuce timp de 6 
luni, timp necesar stabiliz�rii microclimatului, iar sistemele de înc�lzire �i apa au fost 
înlocuite complet. Aceste lucruri intereseaz� conservatorul din punct de vedere al 
func�ionalit��ii acestor sisteme pentru a evita ca ele s� devin� surse de deteriorare 
pentru bunurile culturale fie prin cre�terea umidit��ii relative, fie prin ajungerea apei la 
obiecte. Tot în acela�i gen de m�suri se încadreaz� apari�ia focarelor de incendiu5 �i 
asigurarea securit��ii bunurilor culturale6. Nerespectarea acestora poate provoca 
daune considerabile patrimoniului. Au fost montate conform normelor detectoare de 
                                                1 Înc� de la început vreau s� men�ionez c� acest articol are leg�tur� cu cel din anul precedent 
(în Buridava, nr. VI, Ed. Almarom, Rm. Vâlcea, 2008, p.239-243), fiind vorba de aceea�i cl�dire 
�i multe din dot�ri fiind asigurate pentru toat� cl�direa  
2 Actualul Muzeu de Art� 
3 Sergiu Purece, Expozi�ia de baz� a Muzeului de Istorie a Jude�ului Vâlcea, Revista Muzeelor 
�i Monumentelor, nr.9, anul XIX, 1982, p. 27-44 
4 Hot�rârea nr. 1546 din 18.12.2003 
5 Moldoveanu Aurel, Conservarea preventiv� a bunurilor culturale, Ed. Centrului pentru formare, 
educa�ie permanent� �i management în domeniul culturii, Bucure�ti, 2003, p. 277-316 
6 Ioan Opri�, Transmuseographia, Ed. Oscar Print, Bucure�ti, 2000, p.490-502 
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fum sensibile în fiecare sal�, precum �i alte dot�ri. A fost înlocuit� instala�ia electric� �i 
verificate toate aparatele ce pot provoca incendii. Pentru asigurarea securit��ii a fost 
necesar� montarea unui sistem antifurt ce va alerta în timp util poli�ia, dublat de paza 
uman� asigurat� de o firm� specializat�. La geamuri s-au p�strat grilajele de la parter, 
pe lâng� rolul func�ional, ele asigurând �i un rol decorativ. Spa�iul expozi�ional este 
separat de birouri îns� arhitectura muzeului nu a permis �i o foarte bun� separare a 
depozitelor. Pentru asigurarea securit��ii pe timpul zilei s-au luat mai multe decizii. A 
fost angajat un num�r mai mare de supraveghetoare, obiectele de mici dimensiuni au 
fost amplasate în vitrine pentru a fi mai bine protejate �i au fost montate elemente de 
distan�iere pentru a separa vizitatorii de reconstituirile unde sunt expuse obiecte cu 
valoare muzeal�.  

Cu to�ii �tim cât de nociv� este radia�ia solar�7 care ac�ioneaz� direct asupra 
obiectelor. O parte important� a muncii conservatorului este aceea de a se asigura, în 
func�ie de grupa din care fac parte obiectele expuse, c� acestea nu primesc o lumin� 
care s� le pun� în pericol. În acest sens intensitatea luminii este verificat� periodic cu 
ajutorul luxmetrului pentru a nu ap�rea probleme. Asigurarea iluminatului se face cu 
ajutorul luminii incandescente aceasta fiind cea mai recomandat� bunurilor culturale. 
Pentru stoparea ac�iunii negative a radia�iilor luminii naturale s-au achizi�ionat storuri 
moderne cu protec�ie contra radia�iilor ultraviolete.  

Men�inerea unui microclimat stabil este obligatoriu pentru bunurile culturale 
dintr-o expozi�ie8, acesta asigurând prelungirea vie�ii obiectelor. Pentru a se evita 
fluctua�iile nedorite s-au montat geamuri în sistem termopan. Spa�iul a fost monitorizat 
în prealabil cu mai multe termohigrometre. Controlul umidit��ii relative se asigur� cu 
ajutorul noilor umidificatoare �i dezumidificatoare montate în func�ie de suprafa��. 
Umidificatoarele cresc umiditatea pân� la nivelul dorit în perioadele în care aceasta 
este foarte sc�zut�. Dezumidificatoarele au o func�ie opus�, sc�zând umiditatea 
atunci când aceasta este prea mare pân� la nivelul recomandabil. Pentru controlul 
temperaturii fiecare calorifer a fost dotat cu robinet reglabil, ce se poate da mai încet 
în cazul în care nivelul acesteia dep��e�te valorile optime. Nerespectarea unor valori 
de temperatur� de 18°C �i umiditate relativ� de 50% considerate optime pentru 
bunurile culturale eterogene pe care le avem în expunere duc la procese chimice 
diferite ce deterioreaz� prematur bunurile culturale. De asemenea, în cazul unui obiect 
confec�ionat din materiale diferite, fiecare material va r�spunde diferit la varia�iile de 
umiditate provocând fisuri, rupturi �i alte tipuri de degrad�ri pe m�sur� ce acestea 
încearc� s� se separe unul de celalalt9. 

O adev�rat� provocare a constituit-o alegerea vitrinelor deoarece am alternat o 
serie de materiale �i dimensiuni în func�ie de necesit��ile pieselor �i am respectat o 
serie de cerin�e pe care trebuie s� le îndeplineasc�. S-a optat pentru vitrine fixe �i 
vitrine mobile personal preferând vitrinele mobile mult mai u�or de manipulat �i având 
un sistem sigur de oprire al ro�ilor pentru a nu risca probleme de alt� natur�. Partea 
inferioar� a fost confec�ionat� din PAL, MDF sau lemn, fiecare material prezentând 
avantaje personale ca accesibilitatea, rezisten�� sau noble�e. Sticla sau plexiglas-ul 
asigur� partea superioar�. Dac� sticla e prea groas�, vitrina va fi grea, dac� e prea 
sub�ire se poate sparge u�or dar nu se îndoaie �i nu se îng�lbene�te. Plexiglas-ul �i 
stiplex-ul sunt materiale relativ nou ap�rute, incasabile oferind mai mult� siguran�� 
obiectelor dar sunt mai scumpe. Suporturile au fost confec�ionate din plexiglas astfel 
încât ele pun in valoare unele din obiectele expuse neafectându-le în nici un fel starea 
de conservare.  

                                                
7Mihalcu Mihail, Conservarea obiectelor de art� �i a monumentelor istorice, Ed. �tiin�ific�, 
Bucure�ti, 1970, p.76 
8 Moldoveanu Aurel, op. cit., p. 88-98 
9 Crafts Council,An Introduction to Materials, Book 1, Ed.Pindar Print Limited,England,1982,p.23 
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Pe lâng� toate acestea s-a asigurat un anumit standard de calitate ce are 
implica�ii pe planul conserv�rii. Vitrinele stabile previn spargerea obiectelor în caz de 
cutremur. Ele trebuie s� fie sigure, bine lucrate iar accesul la bunuri s� fie u�or pentru 
cei din muzeu �i greu pentru cei care ar încerca s� sustrag� obiectele. Etan�eitatea 
este o alt� condi�ie pe care trebuie s� o îndeplineasc� acestea pentru a ferii bunurile 
culturale de praful ce poate con�ine diverse particule d�un�toare. Nu în ultimul rând a 
trebuit avut în vedere designul pl�cut al vitrinelor, prezentarea modern� �i atr�g�toare 
a obiectelor10 nel�sând la o parte profesionalismul, deoarece expozi�ia va fi vizitat� de 
persoane din cele mai diverse grupuri sociale. 

Proiectul expozi�iei nu a omis tematica, alegerea bunurilor care vor face parte 
din expozi�ie �i ansamblul de piese scrise �i desenate ce schi�eaz� expozi�ia. În 
expunere sunt admise doar piese aflate în stare bun� de conservare �i piese care s� 
nu prezinte aspecte de degradare evolutiv�, pentru c� starea acestora se poate 
agrava. Echipa de speciali�ti din cadrul laboratorului de restaurare-conservare a 
verificat obiectele înaintea aducerii în s�li �i �i-a dat acordul pentru expunerea lor. 
Acolo unde a fost nevoie tot ei s-au ocupat de restaurarea �i conservarea pieselor ce 
necesitau anumite interven�ii minore ce nu justificau re�inerea lor. Un ultim pas pentru 
conservator a fost cel al etal�rii obiectelor. Metodele de etalare pentru fiecare tip de 
material sunt clar enun�ate în norme �i în c�r�ile de specialitate. În cazul nerespect�rii 
acestora, nu de pu�ine ori s-au l�sat amprente asupra obiectelor, în unele situa�ii 
acestea ne mai putând fi recuperate. Mai multe probleme au pus obiectele aflate în 
expunere liber� în cadrul reconstituirilor. Acestea au fost amplasate într-un spa�iu 
asem�n�tor cu cel de provenien�� �i în pozi�iile obi�nuite astfel încât s� exemplifice 
utilizarea lor curent� introducând vizitatorii în atmosfera epocii, f�r� a pune în pericol 
în nici un fel starea de conservare a obiectelor. 

Patrimoniul cultural na�ional este un element determinant al identit��ii culturale. 
Bunurile Muzeului Jude�ean Vâlcea sunt doar o parte a acestui patrimoniu. Pe lâng� 
valoarea istoric�, artistic� �i documentar�, bunurile poart� o valoare inestimabil�, prea 
pu�in studiat�. Neglijarea acestuia poate duce la degradarea ireversibil� �i total� a 
unor m�rturii culturale importante11. De aceea, în tot acest demers, de�ii cu limitele 
sale de finan�are având în vedere importan�a de nivel jude�ean a muzeului vâlcean, 
am �inut s� subliniez importan�a acordat� protec�iei patrimoniului al�turi de noua 
abordare modern� a tematicii. 

 
Summary 

 
A new base exhibition at the Museum of Râmnicu Vâlcea 

Some preservation issues 
 

After the restore of the building of the History Museum a team of different 
specialists has monitored the space and build step by step the new base exhibition. In 
this article I tried to present this process from the curator point of view.  

There are a lot of things that contributes at the preservation of cultural goods. A 
curator must be careful beginning with the health of space that will receive the 
exhibition. It must by ensured a certain level of illumination and a stable environment. 
Exposing the objects it is also a difficult stage that can cause a lot of problems. 

This is a step forward for the museum and I hope these actions will ensure a 
better preservation of the exhibits.  

                                                
10 Moldoveanu Aurel, op. cit., p. 157-171. 
11 Ioan Opri�, op cit, p.420-463 
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Reconstituire dup� un atelier de argintar 




