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Covorul oltenesc (chilimul),
sec. al XVIII-lea,
experienţe

reprezintă totuşi

deşi

o

adoptat în cultura

manieră

noastră mai

conturată

bine

târziu, aproximativ în
artistică

de exprimare

a unor

extrem de bine elaborate.

Această tehnică

covorul oltenesc în

ţesăturilor

de exprimare - prin intermediul

cauză,

expresia, în sec. al XIX-lea,

are o

perioadă

perioadă

de apogeu, în ceea ce

în care întreaga

atinge culmi maxime din punct de vedere artistic
Covorul prezentat

aparţine

valoroase, fiind datat 1893,

şi

şi

şi,

de interior
priveşte

în special,

dezvoltarea

cultură şi civilizaţie rurală

şi

din România

material.

Muzeului Olteniei, face parte din categoria acestor obiecte

a intrat în laboratorul de restaurare al

Secţiei

de Etnografie în

anul2004.
Întreaga compoziţie nu face rabat de la stilul specific consacrat, excepţie făcând,
poate, dimensiunile: 1,9011,00 m.
Din punct de vedere ornamental, piesa este
ornamente fitomorfe, geometrice
vişiniu,

maron, mov

şi

şi

compusă

din chenar realizat din serii de

antropomorfe (specifice Olteniei), în culorile albastru,

câmp central pe fond maro, având în

compoziţie

flori stilizate,

păsări,

iar ca element central un cal de culoare portocalie.
În momentul intrării în laborator, piesa prezenta numeroase degradări fizico-mecanice,
biologice, chimice.

Degradările

rupturi, pierderi masive de

suprafaţă şi destrămări.

aceasta fiind cauza ciupiturilor şi
O

altă formă

determinată

de

mecanice încep de la

ale piesei,

operaţii

anterioare, neprofesioniste

incstetic, prin ascunderea lipsurilor date de
ţesăturii

manşon

dispariţia

de restaurare adecvate a fost

şi necorespunzătoare,

firelor de

urzeală şi băteală,

a unui petic de material negru din bumbac, cu

(pentru etalare), prin ascunderea unui

cu

capăt

acelaşi

intenţii
şi lână,

prinderea pe

scop, coaserea unui

al covorului în interiorul acestuia,

coaserea cu fir gros de bumbac a chenarelor din loc în loc, dorindu-se prin aceasta o mai
rezistenţă

la

Piesa prezenta un atac inactiv de molii,

reparatorii: "cârpirea" covorului cu fire de diferite grosimi, culori din bumbac

dosul

până

fragilizării ţesăturii.

de degradare ce a impus

intervenţiile

uşoare deformări

în cazul expunerii.
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bună

lRlNELA MANAFU
intervenţii

Toate aceste

covorului, diminuându-i astfel

părţi şi

au contribuit la tensionarea anumitor

la deformarea

rezistenţa.

În primul rând, am realizat un tratament profilactic cu permetrin în concentraţie 5% în
apă distilată-soluţie utilizată

de

mulţi

ani în muzeul nostru-prin perierea

uşoară

atât pe

faţa şi

pe dosul piesei.
Din analizele de laborator, am cocluzionat: urzeala este din
băteala

din

lână

naturali, precum
După

desprinderea
praf

şi

După

curăţării

coloranţi

cu

şi

adevărata

anterioare, descoperind astfel

lipsuri mari,

nenumărate

el incomplet şi

dezinfecţie,

Operaţiile

şi

stare a piesei: depozitul de

urzeală şi băteală,

ale firelor de

plieri, la

capătul

destrămat.
artistică

a

de restaurare au fost dificile, ridicându-se probleme din punct de vedere

umede, a consolidării zonelor fragilizate
necesară

o

curăţire mecanică

având în vedere migrarea

puternică

şi

a refacerii capetelor.

prin pensulare

realizat-o cu decoct de Radix Saponaria, pe

controlată

acizi

analize, am trecut la

terminarea tratamentului de conservare, a urmat restaurarea

A fost

uscarea

vopsită

în "s",

din bumbac alb.

intervenţiilor

ascuns în manşon

al

pe cm,

parcurgerea etapelor obligatorii: fotografiere,

şi murdărie,

obiectului.

răsucituri

cu diametru 1mm, având 6

lână răsucită

porţiuni,

şi

aspirare.

prin tamponare

Curăţirea umedă
şi

vişiniu. Deformaţiile

a colorantului

pe un pat absorbant, prin scoaterea surplusului de

apă

pensulare

am

uşoară,

existente au impus
cu hârtie de filtru.

Înainte şi după curăţirea umedă am tratat piesa cu o soluţie de acid acetic 5% în apă distilată
pentru fixarea coloranţilor

şi împrospătarea

culorilor.

Consolidarea s-a făcut pe porţiuni, reconstinduindu-se zonele lipsă prin întinderea unei
reţele

de

urzeală şi băteală,

cu refacerea identică a motivelor decorative.

Am încercat, pe cât posibil,
unele

porţiuni

încât forma

şi

Starea piesei

înlăturarea deformaţiilor

prin întinderea firelor de

urzeală

acolo unde se impunea, trasarea altor fire,

dimensiunile anterioare altor intervenţii
descrisă

materiale adecvate în

cauzate de pierderea urzelii pe

să

fie cât mai apropiate de cea naturală.

mai sus impunea în procesul de consolidare

nuanţele

date de

foarte apropiate de cele originale,
estetic sunt vizibile pentru

piesă.

aşa

încât

specialişti.

înlocuite cu metode noi, reversibile

şi

găsirea şi

Aceste nuanţe au fost realizate cu
intervenţiile

Astfel,

aşa

folosirea unor
coloranţi

acizi,

de restaurare din punct de vedere

intervenţiile

ce au

dăunat

piesei, au fost

testate.

Eliminarea efectului plierilor, precum

şi

a

deformaţiilor

final prin umezirea şi presarea repetată a zonelor afectate.
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capetelor, am realizat-o în
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Restaurat cu

şi comunicări.

multă migală şi atenţie,
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covorul a devenit o

încărcătura istorico-documentară şi artistică, restituită

atât

publicului vizitator.
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piesă importantă

cercetării

pnn

muzeologice, cât

şi
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Covor oltenesc înainte de restaurare

Covor oltenesc după restaurare
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Covor oltenesc înainte de restaurare

Covor oltenesc
restaurare

după
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