
Restaurare textile
Restaurarea unui corset de femeie 
datând de la sfârşitul secolului al XVI-lea

Proprietar: Muzeul Déri, Debreţin
Nr.inventar: IV.1921.159
Specializare: textile–piele
Restaurator: Tóth Ilona Csilla
Coordonator lucrare: E. Nagy Katalin

 Materialul de bază a corsetului de femeie 
de la sfârşitul secolului al XVI-lea este catifeaua 
de mătase buclată, tunsă, în faţă cu tăietura 
dreptunghiulară, iar în spate uşor curbată în sus; 
umărul este croit împreună. Pe faţă şi pe spate în 
câte 3 rânduri şi pe umăr în câte 2 rânduri se găsesc 
găitane ţesute din fir de argint aurit. Pe faţă se 
încheie cu 11 perechi de capse din bronz argintat. 
Tăietura din faţă şi răscroiala mânecii sunt tivite cu 
panglică de catifea, decorate cu cusături în buclă 
cu fire metalice de argint aurit. Pe părţile laterale 
se observă resturi de înnădiri din catifea. Culoarea 
corsetului în prezent este maro. 
Firele metalice de argint aurit, folosite la panglici, 
sunt cu miez de fir de mătase, amândouă răsucite 
în forma literei S. Acest lucru s-a constatat după 
examinarea microscopică a eşantioanelor din 
găitan şi tivitură.
Artefactul a stat peste 300 de ani sub pământ, 
aşa că a ajuns în laborator în stare fragmentară, 
foarte murdară, cu multe părţi lipsă. În solul moale, 
nisipos, piesa s-a deshidratat, a devenit fragilă, în 
timp ce prezenţa umidităţii şi a efectului agenţilor 
corozivi au  transformat firele metalice, în mare 
parte, în clorură de argint (AgCl) şi sulfură de 
argint (AgS, Ag2S). Datorită structurii cristaline a 
produselor de coroziune, şi pasmanteriile din fir 
metalic au devenit, de asemenea, foarte fragile. 
Scopul restaurării a fost stabilizarea stării 
fragmentelor şi fixarea pieselor în modul cel mai 
optim.
După dezasamblarea materialului de bază şi 
a fragmentelor de găitane, după desprăfuire, 
complexul de impurităţi legate se îndepărtează 
prin curăţare umedă. Aceasta din urmă s-a realizat 
la microscop, fragmentele fiind extrem de fragile, 
s-a urmărit îndeaproape procesul de curăţare, 
putând fi întrerupt dacă este necesar. Curăţarea 
umedă s-a efectuat cu apă moale, apoi cu soluţie 
slabă de detergent neionic „Genapol-UD-088” (0,5 
g/l). Operaţiunea a fost urmată de clătiri multiple 
cu apă moale, prima apă de clătire a conţinut şi un 
dezinfectant slab (226 Dodig, 0,5g/l). 
După curăţare s-a efectuat conservarea prin 
cusături în mai multe etape. În primul rând 
fragmentele au fost din nou asamblate şi fixate 
cu aţă de mătase prin cusături de însăilare pe 
un suport maro de bumbac fin. Suprafaţa a fost 
acoperită cu crepelin de mătase, fixată cu fir de 
mătase de-a lungul marginilor liniilor de tăiere şi 
a găitanelor. Cele trei straturi de material cusute 
împreună au furnizat protecţie pentru piesă. Piesa 
conservată prin coasere a fost fixată pe un carton 
fără acid, după care a fost prinsă de o paspartură 
îmbrăcată în mătase; astfel prin diferenţa de nivel 
dintre cele două straturi piesa este protejată de 
deteriorarea mecanică.
Pentru depozitare s-a confecţionat o cutie de lemn 
după mărimea piesei, în care s-au aşezat şi capsele 
rămase, iar pentru reglarea umidităţii adecvate s-a 
introdus silicagel.
Scopul principal în timpul procesului de restaurare 
a fost conservarea tuturor informaţiilor transmise 
de obiect, astfel nu s-a realizat nicio întregire. 
Pentru ilustrarea expoziţională, presupusa stare 
originală a corsetului se va vedea sub forma unei 
reconstituiri.

Corset de femeie înainte de restaurare 

Desen cu fragmente de pe faţa piesei

Desen cu fragmente de pe dosul piesei

Curăţarea mecanică – pe panou separat materialul de bază 
şi panglicile de pasmanterie

Curăţarea umedă – murdăria din 
catifea şi depunerea în apă

Fragmente din piesă – pe partea stângă 
materialul de bază, pe partea dreaptă 
împreună cu găitanele

Corsetul după restaurare şi fixare

Reconstituirea



Restaurare textile 
Restaurarea unei haine 
maghiare de gală 

 Haina maghiară de gală face 
parte din colecţia de artă decorativă 
a Muzeului Déri și conform fişei de 
inventar a aparţinut familiei Kölcsey. 
Pentru o lungă perioadă de timp a 
făcut parte din expoziţia permanentă 
a Casei Kölcsey de la Álmosd, apoi din 
cauza stării de deteriorare a revenit în 
depozitul Muzeului Déri. 
 Haina a fost confecţionată din 
catifea maro închis şi căptuşeală 
din mătase. A fost ornamentată cu 
blană, cu modele de găitane frumos 
desenate, respectiv cu butoane metalice 
executate de un giuvaergiu.
 Timpul şi condiţiile de expunere 
necorespunzătoare au accelerat 
starea de deteriorare a piesei. Pe lângă 
depuneri de impurităţi şi murdărie, 
problema cea mai mare a reprezentat-o 
starea precară a catifelei. Suportul de 
bază (mătasea), datorită îmbătrânirii, a 
slăbit pe întreaga suprafaţă, pe părţile 
inferioare s-a rupt, fiind expus la sarcini 
mai mari.
 După dezasamblare, a urmat 
curăţarea mecanică şi umedă a părţilor 
componente (cu soluţia Hostapur SAS 
60 detergent anionic şi apă moale - 2 
g/l). Ulterior, folosind desenele făcute 
înainte de curăţare, uscarea s-a făcut 
după forma originalului, prin fixare în 
ace. Primul pas de curăţare, a găitanelor 
şi şnururilor din fire metalice, s-a realizat 
în apă distilată până la saturaţie, apoi 
în soluţie diluată Argentol (câteva 
secunde), urmat de clătire.
 Restaurarea butoanelor (nasturilor) 
a fost realizată de dl. Prím József. La 
tratarea nasturilor în formă de floare - 
„piciorul cocoşului” - (9 mari şi 12 mici), 
scoaterea pietrelor ar fi dus la degradări 
fizice semnificative, prin urmare, 
înainte de tratament acestea au fost 
protejate cu o soluţie Paraloid B72 de 
30%. Curăţarea s-a realizat cu Argentol, 
apoi îndepărtarea coroziunii slăbite 
s-a efectuat cu pastă de bicarbonat 
de sodiu. Acesta din urmă a făcut, de 
asemenea, neutralizarea soluţiei de 
tratament rămase. A urmat clătirea 
cu apă distilată şi uscarea. Suprafaţa 
metalică curată, deja uscată, dar 
vulnerabilă, a fost protejată cu soluţie 
organică pe bază de lac acrilic - Dinitrol. 
Pietrele lipsă au fost  înlocuite. 
 După ce fiecare componentă a 
piesei a fost tratată adecvat, a urmat 
asamblarea. Baza a fost confecţionată 
din catifea nouă, pe aceasta au fost 
fixate, prin însăilare cu aţă din bumbac, 
întâi pânza, iar apoi benzile cleioase de 
pânză pentru elemente de sprijin. Între 
timp, rămăşiţele originale ale căptuşelii 
din mătase a găitanelor, de pe partea 
stângă-faţă, au necesitat tratament de 
conservare. După aceea ornamentele 
de şnururi, găitanele din fire metalice şi 
blana au fost montate la locurile iniţiale.  
De asemenea, liniile de cusături au 
trebuit executate pas cu pas, după cum 
cerea ornamentul dat.  Ultima etapă a 
constat în coaserea nasturilor restauraţi. 

     Tóth Csilla Ilona
     Restaurator textile
     Muzeul Déri, Debreţin

Starea hainei înainte de restaurare

Uscarea  elementelor de căptuşeală după formă şi dimensiune 

Curăţarea găitanelor din fir metalic 

Panglici de găitane şi şnururi din fir metalic după curăţare

Conservarea căptuşelii originale din mătase

AsamblareaHaina maghiară de gală după restaurare



 
CURRICULUM VITAE 

Numele: Tóth Ilona Csilla 

Funcţia: Restaurator textile Muzeul Deri, Debreţin 

Domeniul cercetat: restaurare textile şi piele, reconstrucţii de obiecte 
Studii:  

2000-2005 Universitatea Maghiară de Arte Plastice, Specializare Restaurare textile-piele 

1999-2000 Cursuri secundare de asistent de conservarea operelor de artă   

1994-1996 Centrul Cultural General „Újkert”  

     Şcoală profesională specială „Start”,  ţesător calificat    

1989-1994 Gimnaziul „Tóth Árpád”, Debreţin, bacalaureat        

Experienţă profesională: 

2004- pînă în prezent –Restaurator Muzeul Déri   

Câteva lucrări importante: 

2004:  Restaurarea dantelei de guler din fir metalic provenit din săpăturile arheologice din 

cimitirul Dobozi (studiu de preabsolvire) 

2005: Restaurarea unui corset de femeie datând de la sfârşitul secolului al XVI-lea provenit din 

săpăturile arheologice de la cimitirul Doboz din Debreţin (teză de diplomă)  

 Hajdúböszörmény – Piaţa Bocskai, conservarea fragmentelor de piele şi de coroniţă 

 Reconstrucţia portului din perioada migraţiei popoarelor, prin utilizarea de copii 

galvanice, după decoraţiile originale de pe îmbrăcăminte (în colaborare cu László Attila, 

pentru expoziţia temporară din Polonia) 

2006: Conservarea artefactelor din piele de pe str. Bethlen, Debreţin, efectuarea reconstrucţiei de 

încălţăminte după câteva piese selectate (pentru expoziţia: „Trecutul nostru în oglinda 

fântânilor”)  

2007: Restaurarea de steaguri orientale bisericeşti (tank) din colecţia de Artă Decorativă 

2010: Restaurarea îmbrăcămintei bărbăteşti de gală cu ornament unguresc din colecţia de Artă 

Decorativă 

 Reconstrucţia unei îmbrăcăminte sarmate (de bărbat şi femeie, pentru activităţi de 

pedagogie muzeală) 

2012: Reconstrucţia unui costum nobiliar din secolul al XVI-lea pe baza materialului provenit 

din săpăturile din cimitirul Doboz (împreună cu Rácz Erika artist popular giuvaergiu, 

Buczkó Zsuzsanna artist popular bijutier din mărgele, Négyesi Boglárka artist popular 

pâslar şi Devecseri Gáborné dantelar) 

 Reconstrucţia îmbrăcămintei sarmate (de bărbat şi femeie, pentru expoziţia de istorie 

locală a Muzeului Bocskai István din Hajdúszoboszló) 

2014: Restaurarea îmbrăcămintei şi a pernei cu relicve de oase ale Sf. Augustin şi Sf. Cristina 

pentru parohia romano-catolică din Mosonmagyaróvár. 

 Restaurarea, pregătirea materialului textil selectat pentru instalarea expoziţiei „ETHNO-

TREZOR” a Muzeului Déri 

2015: pregătirea, instalarea materialului textil pentru noua expoziţie permanentă Muzeului Déri 

Múzeum, în special în ceea ce priveşte ţesăturile descoperite la cimitirul Dobozi din 

Debreţin 

 

 


