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“Portretul Aristiei Aman”, aparţinând pictorului Theodor Aman, este o lucrare pictată 

în ulei pe pânză de in. 

( Catalog - poziţia 44; Planşa XXXIII ). 

 

Pânza de in este de tip industrial; şasiul original, din lemn de brad cu tăietura dreaptă, 

fără pene şi fără pană, cu traversă intermediară, orizontală. 

 

Deţinătorul tabloului este Muzeul de Artă Craiova, provenind, aici, printr-un număr 

de transferări: colecţia Alexandru şi Aristia Aman 

             1908 - donaţie Pinacotecii Alexandru şi Aristia Aman 

             1950 - transfer Muzeul Regional Oltenia 

             1954 - transfer Muzeul de Artă Craiova. 

 

Lucrarea, datând din perioada de început a creaţiei lui Theodor Aman, reprezintă 

unul din cele mai frumoase şi impunătoare portrete de familie realizate de pictor. Acesta 

este semnat şi datat: Th. Aman 1856. 

 

Tabloul a suferit în timp o serie de intervenţii minore de restaurare, care a constat în 

aplicarea pe versou a unor mici petice, chituiri şi repictări pe zona cu strat pictural lipsă. 

Datorită suportului de pânză deosebit de fragilizat, a peticelor aplicate 

necorespunzător şi a rupturilor, tabloul a impus necesitatea dublării suportului original cu 

un suport de pânză cu gren asemănător. Pentru aceasta, ea a fost scoasă de pe şasiul 

original, după ce întreaga suprafaţa a stratului pictural a fost condolidată cu foiţă japon, iar 

de pe versou au fost scose petecele aplicate inadecvat. Au urmat apoi operaţiunile 

tradiţionale de chituire, curăţire, vernisare şi retuş. 

 

DESCRIEREA  LUCĂRII  ÎNAINTE  DE  RESTAURARE 
 

Portret compoziţional prezentând personajul feminin din perspectivă frontală 3 / 4 

din înălţime. Personajul îmbrăcat în rochie de epocă, executată în griuri de albastru, cu 

motive ornamentale în negru, ţine în mâna dreaptă un evantai închis şi mâna stângă 

sprijinită de mijloc. Lumina dispusă din lateral stânga reliefează personajul proiectat pe un 

fundal închis. 

 Desenul executat cu fineţe, tuşele fine în culoare diluată, tipice pentru cultura 

clasică, lisă. 

Executat în perioada studiilor din Franţa, atunci când Aman revenea în mijlocul 

familiei de la Craiova.  
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Lucrarea este pandant cu portretul fratelui lui mai mare, Alexandru. 

DESCRIEREA STĂRII DE CONSERVARE 

 

Suportul : 

- pânză de in, ţesută industrial, cu grenul foarte fin, preparată industrial. 

- ruptură amplă provenită dintr-un şoc lateral, dreapta jos. 

- trei petice de mici dimensiuni provenind de la o restaurare, executate direct din 

 punct de vedere al restaurării. 

 - câteva  stăpungeri ale suportului, vizibile doar la proiecţia luminii. 

 - şasiul original - cu pene la colţuri. Pe şasiu lipită o etichetă cu inscripţia “Fundaţia 

 Aman” 

 

Stratul pictural  prezintă lipsuri pe marginea rupturilor, provocate de şocul fizic. 

 

Startul de culoare prezintă pierderi în zona rupturilor, două zgârieturi, spre latura 

superioară şi lateral stânga jos, datorate şocurilor fizice; zone aburite, sub formă de linie 

subliniind conturul datorat cantului ramei. 

 

Vernisul  este transparent, egal distribuit, cu uşoare urme de praf. 

 

OPERAŢIUNI DE RESTAURARE-CONSERVARE EXECUTATE 

 

- consolidarea lucrării cu foiţă japoneză şi clei de peşte în proporţie de 8-10 % 

- scoaterea lucrării de pe şasiul original 

- curăţirea versoului prin procedee mecanice 

- pregătirea şasiului provizoriu pentru dublarea lucrării cu o pânză cu gren 

asemănător  cu cel iniţial 

- dublarea lucrării la cald şi presă rece pe şasiul provizoriu 

- scoaterea lucrării de pe şasiul provizoriu 

- întinderea lucrării şi fixarea ei pe şasiul original 

- scoaterea foiţei japoneze prin procedee mecanice 

- efectuarea chituirilor în zonele de ruptură şi şlefuirea acestora până la nivelul 

 stratului de culoare. 

- efectuarea probelor de curăţire 

- curăţirea întregii suprafeţe 

- vernisarea cu vernis de dammar preparat în laborator 

- retuş artistic numai pe suprafeţele chituite. Retuşul s-a efectuat cu culori de ulei 

 degresate. 

 

 


