
Restaurare textile 
O pereche de saboţi

Descriere
 Saboţii cu dimensiunea 24x12x6,8 cm fac parte din colecţia 
Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor. Piesa se compune din 
două părţi: partea de jos - talpa şi partea de sus –bendiţa. Talpa 
este sculptată manual dintr-o bucată de lemn cu esenţă tare, de 
palisandru. Tocul are o înălţime de 9,4 cm şi lăţime de 4 cm. Partea 
din faţă este supraînălţată, de formă trapezoidală. Suprafaţa tălpii 
are forma unei tălpi de picior, decorată cu plăcuţe de sidef, fixate cu 
cuie de argint, linii din sârmă de argint, adâncite, urmând conturul 
liniei exterioare a suprafeţei tălpii. Bendiţa are forma unui trapez şi 
este aproape în întregime acoperită cu broderie plină în relief, cu fir 
metalic, care nu străpunge mătasea. Firele de metal sunt de două 
feluri: subţiri, răsucite, unele cu miez de aţă (bumbac) cu care este 
executată broderia plină, şi altele fără miez. Decoraţia broderiei 
constă din motive vegetale (floare, frunze de stejar) şi geometrice, 
care sunt încadrate într-un chenar din şnur metalic plat.

Diagnostic
S-au constatat următoarele deteriorări:    
-depuneri masive de praf; impurităţi
-destrămarea mătăsii în întregime, în afara locului încadrat; 
deteriorarea şi lipsa firelor metalice
-decolorarea materialului textil folosit ca suport; oxidarea 
firelor metalice; pierderea higroscopicităţii piesei; îmbătrânirea 
materialelor componente.

Restaurarea
-curăţarea mecanică, prin desprăfuirea minuţioasă, mai ales a 
bendiţei 
-desprinderea bendiţei (care a fost fixată cu trei cuie pe fiecare parte 
a tălpii) de talpă şi dezasamblarea ei cu intervenţii de consolidări 
uşoare, provizorii.
-desprinderea şnurului din fir metalic care înconjura bendiţa prin 

tăierea aţei (din cânepă) cu care a fost cusută de suport. Procedeul 
se repetă la desprinderea pielii de bendiţă. 
Fiecare parte dezasamblată a trecut iarăşi printr-un proces de 
curăţire mecanică.
-curăţirea chimică a suprafeţei cu broderie, prin tamponări uşoare cu 
tricloretilenă 
-pentru îndepărtarea mai eficientă a impurităţilor de pe suprafaţa 
broderiei s-a folosit o soluţie de 3% alcool etilic, 1% glicerină în apă 
distilată
-după „uscare” s-a tamponat iarăşi cu tampoane îmbibate în 
tricloretilenă.
-pielea de culoare maronie (căptuşeala) după perieri uşoare a 
fost spălată în soluţie de spălare + apă distilată. Tratată în soluţie 
de 3% alcool etilic, 1,5% glicerină, apă distilată, pentru obţinerea 
higroscopicităţii şi reducerea fragilităţii pielii. 
După curăţiri, tratamente şi uscare s-a trecut la întregirea locurilor 
lipsă.
-s-a vopsit suportul textil folosit la consolidarea bendiţei în culoarea 
verde. 
-s-a întins pânza vopsită pe o ramă, peste care s-a fixat broderia, 
după care s-a trecut la înlocuirea broderiei din fir metalic. S-au 
executat spiralele din fir metalic. S-a lucrat cu două ace de cusut, 
unul cu fir de aţă, celălalt ac cu fir metalic. După întregirea modelului 
brodat, s-a dublat suportul textil cu o pânză tare apretată şi s-a 
montat, prin coasere, chenarul din şnur cu fir metalic, respectând 
locul şi forma originală a bendiţei. S-a îndepărtat de pe ramă piesa 
întregită, croindu-se după forma originală, dar lăsând 1 cm în plus şi 
tivindu-se apoi marginile prin cusături simple.
Pielea ruptă pe margine a fost completată respectând forma 
originală cu o bucată de piele prin lipire cu PVC (prenadez). Părţile 
restaurate au fost asamblate prin coasere.
După finisarea restaurării, bendiţa a fost fixată de talpa de lemn prin 
prinderea cu 3 cuie pe fiecare parte.
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Restaurare textile 
Tapiserie (cuvertură) din colecţia Secţiei de etnografie

Descriere
 Cuvertura, local zis poneavă, aparţine colecţiei de textile a Secţiei de 
Etnografie de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Are o lungime de 228 
cm şi lăţimea de 134 cm. 
A fost ţesută în gospodărie ţărănească în două iţe, cu tehnica alesătură cu 
„ghemuţul”. Materia primă folosită este: cânepă (urzeala), lână şi bumbac 
(băteala). Este ornamentată pe toată suprafaţa cu motive mari geometrice. 
Coloritul este roşu, negru, alb, verde, portocaliu, albastru. 

Investigații

Analize vizuale şi la microscop pentru:
-determinarea zonei degradate
-determinarea tehnicii de execuţie
Analize fizico-chimice :
-proba de ardere pentru determinarea naturii firelor textile
-teste de culoare pentru determinarea migrării coloranţilor

Starea de conservare
-degradări fizico-mecanice: depuneri de praf, stare precară; uzura, ruperea 
şi lipsa firelor de la urzeală şi băteală, scămoşări
-fizico-chimice: decolorarea în unele zone a firelor de lână, modificarea 
higroscopicităţii firelor.

Restaurarea
După examinarea amănunţită a piesei s-a trecut la curăţirea ei. 
-piesa a fost curăţată mecanic prin periere cu o perie moale şi prin aspirare, 
cu absorbţia reglată astfel încât să nu provoace nici o deteriorare
-s-au făcut teste de culoare prin îmbibarea locală a câtorva porţiuni 
a materialului cu apă şi detergentul propus a fi folosit la spălare - s-a 
constatat că unele culori migrează
-tratamente pentru fixarea culorilor cu soluţia acid acetic 5%
-curăţarea umedă a piesei: îmbibare, spălare, clătire şi uscare 
-îmbibarea, spălarea s-au realizat cu apă şi şampon pentru copii „Johnsons 
baby”, prin apăsări uşoare, piesa ţinându-se cât mai drept posibil pentru a 
evita în timpul manipulării tensionările mecanice care sunt mai accentuate 
când obiectul este în stare umedă
-ultima apă de clătire era cu acid acetic 3% 
-după uscare s-a trecut la completarea părţilor lipsă, folosind fire de 
aceeaşi natură, culoare şi grosime cu cele originale. Această operaţiune s-a 
efectuat ţinându-se seama de tehnica de ţesere. 
-lucrările de înlocuire au fost începute pe dosul piesei prin tragerea 
firelor noi de urzeală, după care a urmat ţeserea firelor de băteală cu acul, 
respectând lărgimea ţesăturii. 
Piesa a fost fotografiată înainte, în timpul şi după operaţiunile de 
restaurare în vederea întocmirii documentaţiei necesare.
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CURRICULUM  VITAE 

 

Nume şi prenume: ARDELEAN ELISABETA 

Funcţia: restaurator textile, Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de Etnografie 

Domeniul cercetat: Restaurare textile şi piele 

Studii: 

1957 –1969 - cursurile primare; gimnaziale; Liceul Teoretic din oraşul Gheorgheni   

1969 – 1971 - Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea, secţia Educaţie Fizică, fără diplomă 

1 octombrie 1975 - angajată la Muzeul Ţării Crişurilor  

1 aprilie 1980 şi până în prezent restaurator textile în cadrul muzeului  

1981-1984 – a absolvit programul „Bazele restaurării ştiinţifice” în specialitatea textile, desfăşurat sub formă 

de curs teoretic şi stagiu de specializare cu durata totală de 3 ani la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti 

sub îndrumarea D-nei Spiridonia Macri 

1987 – curs de perfecţionare la Bucureşti  

1989 – curs de perfecţionare  

Activitate de specialitate: 

1980-2016 - restaurat şi intervenit la peste 2000 piese textile şi port la secţiile de etnografie, de artă şi de 

istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, întocmind documentaţia necesară (dosare, fişe, fotografii) 

1991 – Muzeul Naţional Etnografic din Budapesta – schimb de experienţă -1991-2003 – restaurare piese de 

cult pentru Episcopiile ortodoxă, romano-catolică şi reformată 

1996-1998 – participare la Contractul de cercetare cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei: Echipamente şi 

tehnologii în restaurarea şi conservarea siturilor arheologice 

1997-1998, 1999-2000 - consultanţă ştiinţifică şi iniţiere în tehnici de restaurare textile la Muzeul Déri din 

Debreţin (Ungaria) și la Bihari Muzeum din Berettyóújfalu (Ungaria) 

Sesiuni ştiinţifice:  

Bucureşti –1981, 1983; Cluj-Napoca –1981; Oradea – 1984, 1986, 1988, 1996; Slobozia – 1984; 

Tulcea – 1997; Ploieşti – 1999; Debreţin – 1998; Budapesta (Ungaria) – 2001;  

1996-1998 – Contract de cercetare cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei: Echipamente şi tehnologii în 

restaurarea şi conservarea siturilor arheologice – documentaţia, fişa de restaurare a fragmentelor textile 

arheologice provenite din săpăturile arheologice de la Cetatea Oradea 

Saloanele naţionale de restaurare: Oradea (1998), Ploieşti (1999), Buşteni (2002), Zalău (2004)  

Expoziţii permanente:  

1984 - curăţarea, restaurarea şi montarea pieselor textile la Muzeul orăşenesc din Beiuş  

1985-1987 - participare la reorganizarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie 

Expoziţii temporare de restaurare:  

1982 – Restaurare şi Patrimoniu (expoziţie colectivă), Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor 

1995-2016 – pregătirea şi curăţarea pieselor textile pentru expoziţii itinerante naționale și internaţionale  

Alte activităţi muzeale: 

1987-1989 – participare la cercetarea realizată de IPROTIM – Timişoara în colaborare - cercetări de teren în 

satele din judeţul Bihor cu scopul de documentare asupra tehnicilor de ţesut şi cusut  

1994 – participare la cercetarea etnografică româno-maghiară patronată de Ministerele Culturii din România şi 

Ungaria cu tema “Relaţiile interetnice” (Remetea, Finiş – Bihor) 

1997 – participare la cercetarea etnografică româno-maghiară “Convieţuirea interetnică în satele de pe Valea 

Ierului” patronată de Muzeul Ţării Crişurilor şi Muzeul Déri din Debreţin – Ungaria (Săcuieni – Bihor) 

1994-2016 – participare la organizarea Târgului Meşterilor Populari din România 

 

 


