
Restaurare piele 
Restaurarea unui cojoc femeiesc 
din colecţia  Muzeului Țării 
Crişurilor

Provenienţă: zona etnografică 
Crişul Repede (din jurul Aleşdului), 
judeţul Bihor.

Descriere
 Cojocul a intrat în colecţia de port 
a Secţiei de etnografie în anul 1996. 
A fost confecţionat din blană de oaie, 
într-un atelier de cojocărie. Pentru 
confecţionarea cojocului s-a folosit piele 
de oaie tânără, tăbăcită, de culoare albă.
Piesa este bogat ornamentată, aproape 
pe toată suprafaţă, numai pe spate, la 
mijloc, fondul alb al pieii este nebrodat 
pe o zonă trapezoidală de unde vine şi 
denumirea „cojoc neînfundat”. Broderia 
este realizată din lână colorată: bordo, 
verde închis, verde deschis, negru, vânăt. 
Tehnica de brodat folosită este broderia 
plină realizată prin străpungerea pielii. 
Câmpul ornamental pe feţele cojocului 
este aşezat vertical în registre. 
Primul registru (cu 7 cm lăţime de la 
margine spre interior) este realizat 
prin aplicaţie de muşama neagră prin 
suprapunerea a două rânduri „dantelate” 
prin tăieturi în forme de semicercuri mici 
„zimţate”. Tot pe primul registru se găsesc 
şi nasturii din metal. Efecte frumoase 
s-au obţinut prin semicercurile mici cu 
ţinte găurite fixate prin presare. Al doilea 
registru vertical este bogat ornamentat 
prin broderie plină „pe scris”, adică 
desenate înainte pe pielea albă. Motivele 
brodate sunt geometrice - semicercuri, 
romburi, rozete - pe ambele feţe sunt 
câte şase rozete, dintre care patru cu 
raze rectilinii şi două în formă de vârtej -, 
două cercuri - umplute cu motivul „pana 
păunului” şi conturate cu puncte albe. 
Ornamentarea cojocului se continuă sub 
răscroiala mânecii, pe părţile laterale 
prin şiruri brodate cu linii în valuri, 
cu linii ondulate, care sunt întrerupte 
la cusăturile laterale de aplicaţiile de 
muşama. 

Investigații
-Analize vizuale pentru determinarea 
gradului de degradare a piesei şi a 
tehnicii de execuţie
-Analize fizico-chimice: teste de culoare
-Analize chimice: pentru petele de rugină

Restaurarea
-dezinfectare
-curăţare mecanică: desprăfuire, aspirare 
şi periere
-curăţare uscată cu neofalină + rumeguş 
(fag)
-întregirea broderiei s-a realizat prin 
tehnica „broderie plină”
-înlocuirea părţilor de muşama de jur 
împrejurul cojocului
-consolidarea aplicaţiilor desprinse şi 
rupte
-efectuarea fotografiilor ansamblu 
şi detalii înainte, în timpul şi după 
restaurare

    Luminița Manea    
    Restaurator piele, 
    Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Cojocul înainte de restaurare

Detaliu umărul drept – înainte de restaurare

Detaliu (din spate) înainte de restaurare

Detaliu după restaurare – umărul stâng spate

Cojocul după 
restaurare 

Detaliu înainte de restaurare – umărul 
stâng faţă

Detaliu după restaurare – umărul 
stâng faţă



CURRICULUM  VITAE 

 

Nume şi prenume: MANEA LUMINIŢA MARIANA 

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

Domeniul cercetat: Restaurare piele  

Studii: 

2001- 2005   - Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca; Facultatea de 

Teologie Greco – Catolică, Departamentul Oradea 

- 1.10.2006–15.06.2007  - Masterat. Specializarea: Istoria nord-vestului românesc  

- 1990   -  până în prezent angajată la Muzeul Ţării Crişurilor, restaurator 

piele 

- 1993-1995  – absolvit programul „Bazele restaurării ştiinţifice”, la Muzeul 

Satului din Bucureşti 

Activitate de specialitate: 

- 1991-2016   - restaurare şi intervenţii la peste 800 piese de piele, controlul 

periodic a stării pieselor din piele şi blană  din colecţia muzeului 

şi aerisirea lor 

- 1991, 1993, 1994, 1997 - schimb de experienţă la Laboratoarele de restaurare-conservare 

la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul „Astra” Sibiu, 

Muzeul de Etnografie din Braşov 

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

(2004)  

Expoziţii temporare: 

-1991-2016  – pregătirea şi curăţirea pieselor din piele şi blană pentru 

expoziţii temporare 

Alte activităţi muzeale: 

- cercetări de teren în satele din judeţul Bihor cu scopul de documentare asupra tehnicilor 

de prelucrare a pielii  

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

Lucrări publicate: 

- Restaurarea unui cojoc femeiesc din colecţia de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor, 

în “Biharea”, vol.,1997-1998, Oradea, 2002, p.207 

- Restaurarea unei straiţe din piele din colecţia secţiei de etnografie a Muzeului Ţării 

Crişurilor (sub tipar în anuarul “Biharea”) 


