
Restaurare textile
Restaurarea unui covor oltenesc

Descriere
 Covoarele au apărut, în forma lor 
utilitară-decorativă, într-o etapă istorică a 
dezvoltării societăţii reflectând un anumit 
nivel al civilizaţiei.
 Covorul oltenesc este considerat unul 
dintre cele mai valoroase tipuri de scoarţă 
românească.
 Piesa a fost ţesută în război vertical în 
două iţe de tip gherghef cu urzeală din fire 
de bumbac mai groase  şi băteală din lână 
vopsită cu coloranţi chimici. La cele două 
capete ale piesei urzeala este înnodată, 
rezultând ciucuri foarte scurți. Băteala 
acoperă în întregime firele de urzeală. 
Lăţimea este de 137 cm, iar lungimea 232 
cm.
 Toată suprafaţa covorului este acoperit 
cu forme geometrice ţesute din lână 
colorată în bordo, gri, albastru, bej, galben 
pal, alb murdar şi maro. 

Investigații
În urma investigaţiilor s-au constatat 
degradări fizico-mecanice: depuneri de 
praf, fragilizarea piesei prin scămoşări şi 
lipsuri din firele ţesăturii; fizico-chimice: 
prin decolorări a firelor de lână colorate, 
modificarea higroscopicităţii firelor. În 
cursul timpului a avut intervenţii dure, care 
a distrus şi mai tare piesa. 

Operaţiuni de conservare şi 
restaurare 
-piesa a fost curăţată mecanic prin 
periere cu o perie moale şi prin aspirare, 
cu absorbţia reglată astfel încât să nu 
provoace nici o altă deteriorare
-curăţarea cu soluţia Biocarpet (2-3 capace 
de soluţie dizolvată în 3-4 litri de apă), după 
care s-a dat cu o soluţie de acid acetic 2%)
-după curăţare s-a trecut la restaurarea 
locurilor lipsă prin introducere cu acul 
a firelor de urzeală şi băteală cu fire 
asemănătoare cu originalul, având grijă la 
înlănţuirea firelor. 
Toate operaţiunile s-au efectuat pe dosul 
piesei.   
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Covor oltenesc – Părţi lipsă 

Covor oltenesc – Fragment - îndepărtarea intervenţiilor 
necorespunzătoare şi înlocuirea locurilor lipsă 

Covor oltenesc – Fragment - îndepărtarea intervenţiilor 
necorespunzătoare şi înlocuirea locurilor lipsă 

Covor oltenesc – Detaliu - înlocuirea părţilor lipsă Covor oltenesc – Detaliu – părţi lipsă înlocuite

Covor oltenesc – Detaliu  - înlocuirea părţilor lipsă Covor oltenesc – Detaliu  - înlocuirea părţilor lipsă 

Detaliu – înlocuirea firelor de urzeală

Covor oltenesc – Intervenţie necorespunzătoare 

Covor oltenesc după restaurare



CURRICULUM VITAE 

 

Nume și prenume: STANCIU CARINA 

Funcția: restaurator textile, Muzeul Țării Crișurilor, Secția de Etnografie 

Domeniu de cercetare: restaurare textile 

Studii 

2007-2010 Liceul de Artă Oradea 

2010-2013 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte Vizuale, Specializarea Arte 

Decorative; Arte Vizuale 

2013-2015  Masterat - Universitatea din Oradea, Facultatea Socio-umane, Specializare Istorie 

2013- prezent angajată la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, restaurator textile 

Activitate de specialitate: 

2015-2017 – pregătirea pieselor textile pentru expoziții temporare; intervenții de restaurare  

Diplome şi certificate de participare 
Premiul I pentru rezultate deosebite obţinute la Grafică, acordat de Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Bihor; Diploma acordată în cadrul vernisajului Rouge, organizată de AEF la Teatrul 

Arcadia din Oradea, 2009; Premiul III la Concursul Internaţional de Artă Plastică „N. N. 

Tonitza”, 2007, acordat de Inspectoratul Şcolar al Județului Vaslui, Fundaţia de Artă „Sf. Luca” 

şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Participare la expoziţie de grup cu două lucrări 

expuse. 

Limbi străine:  Fluent  franceză, ENGLEZA – Certificate of Proficiency Cambridge 

 




