Conservarea si restaurarea unui covor din Basarabia
'

Irinela Firan
În Moldova şi Oltenia, arta chilimului a cunoscut o dezvoltare deosebită. A apărut aici o scoaf1ă cu decor
vegetal a cărui valoare artistică este cunoscută. Scoarţele moldoveneşti se deosebesc de cele din celelalte regiuni
prin lungimea lor mai mare în raport cu lăţimea. O particularitate a scoartelor moldoveneşti este ţesătura deasă şi
tare "scorţoasă", de aceea i se spune scoaf1ă. Scoarţa cu motive vegetale reprezintă o creaţie valoroasă a Moldovei,
dezvoltarea ei fiind legată de dezvoltarea scoartelor similare din Moldova şi Basarabia'.
Piesa restaurată este un covor din Basarabia datat 1844, caracteristic zonei Basarabiei. Este ţesută în război
vertical cu urzeală şi băteală din lână. Urzeala este realizata din fir de lână ţigaie răsucită în "S" cu 4 răsucituri pe
centimetru, acolo unde există băteală şi 2-3 răsucituri pe centimetru, acolo unde lipseşte. Băteala este realizată dintrun singur fir de lână tors cu diametru! de 1 mm având 6-7 răsucituri pe centimetru.
Fondul piesei este maron închis mărginit de un chenar îngust maron. Întreaga suprafaţă este decorată cu
motive florale stilizate în culorile: verde, maron, roz, roşu, culori obţinute cu coloranţi naturali.
Piesa a prezentat un avansat grad de uzură:
- decolorare datorită uzurii funcţionale şi repetatelor curăţiri chimice, făcute de proprietar;
- fragilizare şi rigidizare cauzate de pierderea higroscopicităţii şi acţiunii spectrului luminos (ultraviolete şi
infraroşii);

- tocirea bătelii datorită uzurii avansate;
- pierderi foarte mari de urzeală şi băteală în partea centrală a piesei pe o suprafaţă de 23xl0 cm2 datorate
unor acţiuni mecanice;
- destrămarea capetelor şi marginilor;
- intervenţii (cârpeli) anterioare necorespunzătoare;
- alungirea urzelii datorată gradului mic de răsucire;
- degradari de factori biologici
În urma testelor de migrare a pigrnentului s-a ajuns la concluzia că este necesară operaţia de fixare a
coloranţilor cu soluţie de 5% acid acetic în apă distilată.
Restaurarea covorului s-a efectuat conform programului de restaurare întocmit şi a debutat prin tratament
curativ cu PH 3, F.G.=I0glm3 h curăţire mecanică prin aspirare, curăţire umedă cu Radix Saponaria în concentraţie de
5% în apă distilată cu o pensulă moale în lungul firului de urzeală, acolo unde băteala era lipsă şi în lungul bătelii,
acolo unde era prezentă 2 •
De menţionat faptul că datorită ţesăturii foarte fragile, în apele de limpezire s-a adăugat 2% glicerină pentru
ameliorarea fibrelor. Uscarea s-a realizat controlat, piesa fiind aşezată pe o sită cu ochiurile de 2 cm 2, încăperea
având ventilaţie mecanică continuă şi temperatura oscilând între 18-21° C. Spaţiul de uscare are ferestrele orientate
către nord3 •
Răsucirea firelor de urzeală s-a realizat manual. Vopsirea şi răsucirea firelor de urzeală şi băteală în tonurile
cerute de piesă s-a realizat în laborator cu coloranţi organ ici.
Refacerea ţesăturii s-a realizat pe porţiuni începând cu întinderea şi fixarea frrelor de urzeală. S-a observat
că firele de urzeală care existau în partea centrală a piesei nu puteau fi întinse complet către capete datorită ţesăturii
foarte strânse din părţile extreme. Astfel am procedat Ia întinderea partială a fibrelor de urzeală, acolo unde era
cazul, şi prinderea acestora în dosul piesei.
După îndepărtarea firelor de băteală, aflate într-o stare avansată de degradare, înlocuirea firelor de urzeală
degradate sau rupte, cu cele noi, înlocuirea zonelor lipsă prin ţesere pe porţiuni, pe o bucata de scândură, s-a adus
piesa Ia o forma apropiată de cea normală, această situaţie fiind cauzată de apariţia unor tensiuni în firele de urzeală.
Această problemă a fost depăşită prin presarea zonei afectate.
O altă situaţie delicată s-a ivit prin operaţia de ţesere a porţiunii centrale unde au fost introduse fire de
urzeală şi băteală şi anume prin "bătaia" firului de bătătură au apărut fibre albe din firul de lână din urzeală deasupra
ţesăturii (scămoşarea urzelii). Acestea au fost parţial tăiate şi vopsite în nuanţe apropiate covorului.
Tratamentul profilactic aplicat piesei s-a realizat cu cispermetrin şi permetrin în concentraţie de 5% apă.
Piesa a fost periată pe ambele feţe de câte două ori în lungul şi în latul acesteia.
Substanţele folosite în tratamentul curativ şi profilactic (PH 3, cispermetin, permetin) sunt utilizate în
Laboratorul de conservare-restaurare al Muzeului Olteniei din anul 1980. Până în prezent Ia piesele textile supuse
acestor tratamente nu s-au observat degradări chimice sau reinfestări cu factori distructivi de natură biologică.
79
https://biblioteca-digitala.ro

Ultima intervenţie pe covor a fost cu o soluţie de 3% acid acetic în apa distilată, aplicată în doua reprize,
prin periere pentru uniformizarea şi înviorarea culorilor.
Deşi iniţial nu a fost propusa dublarea covorului, situaţiile delicate ce au, apărut din cauza pierderii
higroscopicităţii şi fragilizării excesive a urzelii şi bătelii iniţiale, au impus necesitatea dublării acestei piese cu
netex în culoare apropiată de fondul piesei, prin coasere cu punct cojocăresc, având cusătura de dublare la un unghi
de 45% faţă de orizontală.
Tensiunea care acţioneaza în firele de dublare în acest sistem de caroiaj este mai mică cu 30% faţă de
tensiunea din dublarea cu cusatură în sensul urzelii.
În acest caz de dublare s-a utilizat un fir de secţiune mai mica, creşterea masei ansamblului covor-dublură fiind
neglijabilă şi, în acelaşi timp, reducându-se deformaţiile în plan vertical ale covorului, datorită reţelei formate de
firele de dublare4 •
Covorul are montate 3 manşoane în vederea expunerii iar în depozit va fi rulat şi aşezat pe un rastel în
poziţie orizontală.

Pe covor se va aşeza o

husă

protectoare într-o culoare

apropiată

de culoarea fondului.

Resume
L'ouvrage decrie la restauration d'un tapis de Bassarabia datant de 1844, aussi que la resolution de
quelques problemes apparus pendant la re flection du tissu. L'ouvrage presente aussi Ia methode d'etaler et de
deposser le tissu.
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(Detaliu. Degradari ale piesei înainte de restaurare.)

(Detaliu dupa restaurare.)
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