Florenta MOGA

RESTAURAREA UNUI PIEPTAR OLTENESC
DIN COLECŢIA MUZEULUI OLTENIEI - CRAIOVA
The restoration was made on a sheepskin which was realized at
the beginning of the 20th century belongs to the Oltenia 's
Museum in Craiova. lt is made from sheep skin dressed
traditionally with fur, embroidery from wool wires, copper
spang/e, panels from astrakhan skin on edges, three wool
tassels in front, gores and woo/ cords on edges. The comp/exity
of the factors which act in time on this piece produced: the
ageing of the skin, consequences of a biologica/ attack, /osing
material, the detached embroidery and spangles with corrosion
products. The restoration begins with the pest control in
po/yethylene sac with "Filif 72", than follows mechanical
cleanings with solvent "Neopa/", hydration, conso/idation, fasten
and adhere with mixture of natural and synthetic adhesives. The
fi/ling of missing areas (edges) is made with astrakhan skins
which was given and attenuated like the original skin. For the
restoration of the embroidery it is used wool wires and it was
consolidated as it was made a fasten using the embroidery point
"brick point". As a resuit, the abasement of the embroidery is
stopped. The c/eaning of the spangles was made with a pen
from glass fibers and for the protection was used "Paraloid 872".
After the restoration, the piece is kept respecting some
conditions like the climate (temperature: 18-20°C, humidity: 5560%) and it is introduced in a bonnet aware of dust and light. lt
will be periodically checked and aerated.

Subiectul acestei prezentări îl constituie restaurarea unui pieptar din judeţul Dolj comuna Dăbuleni, încadrat cronologic la sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului
al XX-iea (1885-1930). Această piesă, al cărei număr de inventar este 11.216, face parte
din colecţia Muzeului Oltenei - Craiova şi a beneficiat de un tratament de restaurare
adecvat în cadrul Laboratorului de restaurare piele al Complexului Naţional Muzeal
ASTRA. În urma restaurării, obiectul a fost expus la Salonul Naţional de Restaurare Craiova, 201 O.
Piesa a fost confecţionată din piele-blană argăsită, „pojiţă" folosită la decor şi lână
înfăşurată sub formă de şnur, prim din blană de astrahan neagră pe margini, clini sub braţ,
blană în interior, decor cu lână colorată grena, portocaliu, negru, roşu, verde şi ornamente
sub formă de rozete. Pieptarul are un decor ondulat, paiete în solzişori, iar sub braţ
meşină verde. Croiul, sub formă de vestă, a fost folosit în portul popular de sărbătoare.
Din punct de vedere al stării de conservare piesa prezintă murdărie superficială,
aderentă şi ancrasată, uzură funcţională, pierderi de material, spargeri ale materialului
suport. Uzura mecanică sau funcţională apare la blana de astrahan neagră poziţionată
marginal (gât, piepţi, mâneci, poale), unde există desprinderi şi pierderi de material în
proporţie de 30% din întreaga suprafaţă. Pielea a suferit degradări datorate îmbătrânirii
(fragilizare, deshidratare). Meşina s-a decolorat, au apărut depuneri de substanţe grase,
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depuneri de praf şi murdărie pe toată suprafaţa. Paietele metalice care s-au păstrat
prezintă produşi de coroziune. De asemenea, blana are atac activ de molii care a dus, în
timp, la pierderea firelor textile şi la desprinderea broderiei. Aşa cum rezultă din analizele
efectuate asupra piesei (vizuale, chimice, biologice), materialele componente sunt: piele
de oaie argăsită cu sare, piatră acră, tărâţe, făină de orez; fire textile din lână; fire din
cânepă pentru cusătură; paiete de cupru. Broderia este din lână divers colorată, vopsită cu
coloranţi naturali.
În urma analizelor care au scos la iveală materialele, tehnica de prelucrare şi
confecţionare, a fost posibilă elaborarea şi punerea în practică a strategiei de conservare
şi restaurare a pieptarului. Desprinderea pielii de astrahan, a cusăturilor, atacul biologic,
pierderile firelor textile şi fâşiilor de piele, sunt degradări datorate uzurii funcţionale,
manipulărilor inadecvate şi depozitării improprii.
Descrierea lucrărilor de restaurare
La început au fost consolidate elementele rupte şi fragilizate, precum şi coaserea
unei huse din pânză după forma pieptarului. A urmat tratamentul de dezinsecţie cu
insecticid Relansi killer. Desprăfuirea mecanică, superficială, s-a efectuat cu perii moi,
mini-aspirator şi pensule. S-a descusut husa de protecţie care a fost aplicată manual.
Întrucât pieptarul a fost confecţionat din piele cu blană, dar s-au folosit şi alte tipuri de
materiale precum paietele metalice, broderia din fire de lână, ornamente din piele vopsită,
fire din cânepă (pentru cusătură), aceste materiale s-au comportat diferit în timp.
Perierea s-a realizat pe ambele părţi, evitându-se zonele rupte, ce au fost protejate
parţial prin consolidare. Curăţirea chimică a pielii s-a efectuat cu solvent Neophal, cu perie
înmuiată în solvent, utilizând mişcări circulare, insistându-se în zonele cu depuneri de
murdărie. Curăţirea paietelor s-a efectuat fără a fi demontate, cu creion din fibră de sticlă.
Această operaţie s-a putut efectua după ce materialul suport a fost protejat prin
intermediul foliei de Melinex transparentă şi neaderentă, decupată pe forma paietelor.
Zonele marginale rupte au fost completate cu piele-blană de astrahan, de culoare
neagră. Pielea nouă aplicată a fost subţiată şi croită cu suprafaţa de lipire uşor scămoşată,
integrată la culoare. Aceasta s-a aplicat prin lipire cu adezivi naturali în amestec cu cei
sintetici şi prin coasere. Pielea a fost îmbătrânită artificial, imitând originalul, devenind
elastică, de calitate bună, apropiată de culoarea şi grosimea pielii originale.
Refixarea marginilor s-a realizat prin coasere, lejeră, pentru a nu crea tensiuni în
piele. Peste zona cu broderie desfăcută s-a efectuat o consolidare prin coasere, folosind
pe cât posibil punctele originale, pentru a stopa degradarea. Firele de lână întrebuinţate la
coasere au fost vopsite cu anilină. Redarea formei şi îndepărtarea cutelor s-a efectuat prin
presări uşoare. Toate operaţiile de curăţire, fixare, consolidare şi completare precum şi
confecţionarea husei de protecţie din pânză albă, după forma piesei, s-au realizat manual.
Metoda utilizată a dus la stabilizarea piesei, respectând principiile generale ale restaurării.
Menţionăm faptul că această piesă a suferit un atac biologic extins, motiv pentru
care, chiar şi după operaţia de dezinsecţie, blana afectată continuă să cadă.
Indicaţii la modul de păstrare
Se vor evita şocurile mecanice, iar depozitarea se va face într-un spaţiu cu
umiditate relativă de 45% (+/-5% variaţie zilnică) şi temperatură de 18 grade C (+/-2 grade
C variaţie zilnică).
La expunere se recomandă păstrarea condiţiilor indicate mai sus şi, în plus,
asigurarea unui iluminat controlat de 50 lucşi. La etalare se va evita tensionarea
mecanică. Astfel, se recomandă prezentarea în vitrină, pe manechin îmbrăcat cu materiale
moi, inerte din punct de vedere chimic.
Se recomandă utilizarea de către conservator a unor substanţe insecticide, control
şi aerisire periodice. Piesa trebuie păstrată în husă şi depozitată în dulap cu sertare.
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Ansamblu înainte de restaurare
Assembly before restoration

Detalii înainte de restaurare
Details before restoration
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Detalii din timpul restaurării
Details during restoration

Ansamblu după restaurare
Assembly after restoration
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