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Evantaiul ca instrument de facilitare a mișcării aerului1 
era cunoscut încă din antichitate în toată lumea. Ca ac-
cesoriu vestimentar în Europa și-a atins apogeul în sec. 
XVIII–XIX. În această perioadă este ornamentul ținutei 
doamnelor elegante dar poartă și înțelesuri simbolice în 
limbajul dragostei.2

Din punct de vedere al formei și al materialelor, 
evantaiul prezintă multe variațiuni. Din punct de vedere 
structural poate consta dintr-un element plan cu un mâner 
(evantai plan), din spițe pliabile (evantai cu spițe)3 sau din 
spițe acoperite cu unul sau mai multe materiale plane.4 
Mânerul rigid și spițele pot fi  confecționate din material 
organic sau anorganic, iar materialul plan poate fi  piele, 
hârtie, pergament sau textil.

Restaurarea evantaielor textile întâmpină multe 
difi cultăți din cauza materialelor componente sensibile 
la apă. Studiul prezintă compoziția, cauzele și formele 
de manifestare a degradărilor, respectiv posibilitățile și 
limitele conservării evantaielor textile cu spițe pliabile 
din sec. XIX–XX. Concluziile prezentate se bazează pe 
experiența proprie a autoarei, respectiv pe cazurile întâm-
pinate în anii precedenți în practica de predare.5

Structura evantaielor textile pliabile

Baza evantaielor textile pliabile o constituie spițele rigide. 
În general spițele alungite se îngustează spre capătul aco-
perit de material, dar există și exemple, când tocmai in-
vers, baza este mai îngustă și spițele se lărgesc către exte-
rior. Prima și ultima spiță, așa-numitele spițe de încheiere, 
de obicei se confecționează din același material, pe când 
spițele intermediare pot fi  compuse din materiale de bază 
diferite.6 Un astfel de exemplu este acel tip, la care spițele 
intermediare în partea inferioară sunt realizate din fi ldeș 
sculptat, iar partea superioară de sub celălalt material este 
realizată din lemn învelit în hârtie. Spițele de încheiere 
sunt ornamentate pe toată suprafața lor, iar la spițele inter-

1 Mișcarea aerului servește la răcorire și la alungarea insectelor. 
2 Începând din sec. al XIX-lea limbajul de semne al dragostei era foarte 

strict reglementat de codul etic, Mehner 2000
3 Așa-numitele evantaie „brisé”.
4 Așa-numitele evantaie „folding”.
5 Au avut loc restaurări de evantaie în cadrul predării la Universitatea 

de Arte a Ungariei și în cadrul Cursurilor de Formare pentru Asistenți 
în Conservare a Bunurilor Culturale organizate de Muzeul Național al 
Ungariei.

6 Materialul de bază al spițelor poate fi  bambus, lemn, metal, os, piele, 
scoică, carapace de țestoase, chitină, celuloid.

mediare ornamentul se limitează de obicei doar la zona de 
la nivelul celuilalt material. Ornamentul se realizează în 
tehnicile adecvate diferitelor materiale de bază prin sculp-
tare, strunjire, băițuire, lăcuire, pictare, aurire sau arginti-
re cu foițe, respectiv prin intarsie sau inserare de elemente 
metalice, pietre semiprețioase. La realizarea evantaielor, 
mai întâi sunt asamblate spițele aduse la forma dorită și 
ornate, ele fi ind fi xate la bază cu un nit sau șurub.7 Ele-
mentul în formă de U de sub nitul de prindere,8 servește la 
suspendarea sau la broșarea obiectului. 

Materialul plan de deasupra spițelor, așa-numita față 
a evantaiului se poate realiza dintr-unul sau mai multe ma-
teriale textile cusute între ele. Textilele pot fi  confecționate 
din materiale diferite, obținute prin tehnici diferite.9 Texti-
lele croite la formă și pliate se fi xează de spițe prin lipire10 
și/sau coasere. În cazul din urmă, fi rele sunt trecute prin 
găuri. Materialul textil poate fi  apretat,11 textila devenind 
astfel mai rigidă, conferindu-i o ținută mai bună. Pentru 
decorarea stofelor sunt multe posibilități. La dantele mo-
delul suprafeței este gata format de la confecționare.12 
Aspectul țesăturilor poate fi  îmbogățit prin pictare,13 
imprimare,14 brodare, prin aplicarea paietelor, mărgelelor, 
a penelor sau a fl orilor artifi ciale, respectiv prin combina-
rea acestora. Ornarea textilei poate avea loc atât înainte 
cât și după montarea pe spițe.

În cazul în care sub materialul de față și spițe există încă 
un material textil, decorarea textilei are loc după montarea 
pe spițe. Astfel fi rele de fi xare pătrund prin ambele texti-
le, fi xând cele două straturi între ele, respectiv spițele între 
cele două textile, formând astfel un plan dublu.15 

Versoul, adică zona de sub spițe poate fi  decorat sau 
nedecorat.16 De multe ori, această textilă de dublare dispa-

7 Nitul se confecționează de obicei din metal sau os, iar șurubul din me-
tal.

8 Materialele folosite la confecționarea mânerului sunt: lemn, metal (în 
mare parte cupru) sau os.

9 Printre materiale se numără bumbacul, mătasea și materialele sintetice. 
Textilele se pot confecționa prin țesere de tip pânză sau atlas, sau prin 
croșetare.

10 La lipirea fundalului se folosește în primul rând amidon și clei.
11 Apretul este preparat în general din amidon.
12 Dantela poate fi  realizată manual (cusut, croșetat sau cu ciocănele) sau 

cu mașina (dantele realizate mecanic, tul)
13 Majoritar acuarelă, guașă sau tempera.
14 Gravură, litografi e.
15 În acest caz materialele fundalului sunt de obicei mătăsuri de același 

tip: subțiri, transparente, cu o țesere ușoară de tip pânză.
16 Versoul este de obicei bumbac sau mătase, cu legătură tip pânză, orna-

mentat prin pictare.
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re în urma uzurii, prezența ei fi ind dovedită doar de câteva 
fragmente păstrate local.

Putem întâlni și exemple, când între față și verso se 
inserează încă un strat. Această căptușeală de hârtie pliată 
conferă rigiditate, o ținută mai bună evantaiului.

Straturile textile și hârtia sunt fi xate între ele cu benzi 
înguste de tivire17 lipite la baza și la marginea superioară 
a obiectului (fi g. 1). Benzile de hârtie sunt de multe ori 
pictate în aur sau argint. Evantaiele cu un singur strat sunt 
de multe ori netivite. De mânerul evantaielor sunt deseori 
fi xate panglici,18 șnururi, acestea din urmă terminându-se 
uneori în ciucuri.19

Cauzele degradărilor

Degradările evantaielor pot fi  provocate și de combinarea 
diferitelor materiale de bază, unul dintre ele provocând 
descompunerea celuilalt component. Astfel, de exemplu 
apretura aplicată textilelor subțiri, uneori translucide ce 
formează planul evantaiului, poate deveni acidă de-a lun-
gul timpului, fragilizând materialul textil. Căptușeala de 
hârtie de calitate slabă20 dintre straturile textile se bru-
nifi că în urma îmbătrânirii, își pierde rolul de rigidizare, 
deteriorează straturile textile învecinate. Coroziunea or-
namentelor metalice poate păta atât textilele, cât și spițele.

Evantaiele se deteriorează inevitabil și prin uzura lor. 
În urma mișcării continue, diferitele materiale sunt expuse 
în continuu degradărilor fi zice. Dacă spițele subțiri, rigide 
se rup, pot rupe textilele fi xate de ele, fi rele folosite la 
fi xarea ornamentelor, respectiv straturile de hârtie, provo-
când pierderi de material. În urma închiderii și deschiderii 

17 Benzile de tivire pot fi  din hârtie sau textile (țesute sau croșetate). Li-
pirea lor se efectuează de obicei cu același adeziv cu care se lipește 
fundalul de spițe.

18 Panglicile pot fi  din mătase, bumbac, sau materiale sintetice, cu diferite 
tipuri de țesere.

19 Ciucurii de mătase, bumbac sau material sintetic de la capetele 
șnururilor pot fi  cu sau fără miez de lemn.

20 Începând cu secolul al XIX-lea hârtiile sunt de obicei acide din cauza 
tehnologiei de execuție.

evantaiului, atât hârtia cât și textilele slăbesc în zonele pli-
erii, se rup sau se formează cracluri în straturile picturale.

Asemănător altor obiecte de uz, și evantaiele au fost 
deseori reparate. Din păcate de multe ori aceste intervenții 
au provocat alte daune prin materialele sau metodele ne-
adecvate. Firele de coasere a rupturilor fi ind prea groase, 
pe lângă efectul estetic nefavorabil, pot deteriora și fi zic 
materialul prin găurile produse de acul folosit, prea gros. 
Adezivii sintetici folosiți la reparații cu timpul devin in-
solubili, se brunifi că, se rigidizează, fragilizând suportul 
organic.21 La benzile adezive gen Scotch, mult preferate 
în zilele noastre, prin evaporarea solvenților, liantul se fi -
xează adânc în suportul textil sau de hârtie, lăsând în urmă 
pete maronii greu solubile, ce nu pot fi  îndepărtate.

Evantaiele protejate, păstrate cu acest scop în poziție 
închisă, se deteriorează și ele datorită tensiunilor ce se 
manifestă în zona muchiilor.

Pe lângă procesele mai sus menționate, diferite ani-
male (viermi, insecte, rozătoare) și microorganisme, re-
spectiv condițiile de mediu nefavorabile (temperatură, 
umiditate, lumină vizibilă și raze UV) pot și ele provoca 
descompunerea evantaielor.

Scopul restaurării

Scopul restaurării evantaielor este în primul rând acela de 
a consolida static/structural obiectul slăbit, care în același 
timp contribuie și la îmbunătățirea aspectului estetic al 
obiectului. Pe lângă înlăturarea intervențiilor anterioare 
neadecvate, poate fi  necesară și îndepărtarea unor materi-
ale de bază ce provoacă deteriorări, dacă acestea nu poartă 
informații istorice sau de istoria tehnicii de confecționare 
și executarea intervenției de îndepărtare nu prezintă ris-
cul unor noi deteriorări. Pe lângă acestea, un alt scop este 
îndepărtarea produșilor de îmbătrânire și stabilizarea chi-
mică a elementelor cu pH modifi cat. În decursul lucrări-
lor, un scop important reprezintă prevenția (conservarea 
preventivă), prevenirea unor noi deteriorări, asigurarea 
condițiilor de mediu și de păstrare adecvate.22

Investigații

Asemănător altor bunuri culturale, și în cazul evantaie-
lor intervențiile trebuie precedate de investigații privind 
materialele componente și tehnica de confecționare. 
Identifi carea materialelor componente, a ornamentelor, 
apreturilor, adezivilor, respectiv determinarea gradului 
de degradare, a pH-ului, diferitele teste de solubilizare și 
probele de curățire, toate contribuie la realizarea proiec-
tului de restaurare și la alegerea materialelor și metodelor 
de restaurare adecvate. În nenumărate cazuri nu se pot 
realiza investigații pentru determinarea exactă a materia-
lelor componente, în aceste cazuri probele de solubilizare 
ajută la alegerea intervențiilor de restaurare adecvate.

21 Várfalvi 1999.
22 Magen 2010. p. 105.

Fig. 1. Structura evantaiului pliabil compus din mai multe stra-
turi.
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Restaurare

Curățire – desprindere
În cazul textilelor, îndepărtarea murdăriei superfi ciale 

se poate realiza prin curățiri uscate, cu microaspiratorul 
printr-o sită sintetică densă. Sita previne deteriorarea or-
namentelor slăbite, slab fi xate. În cazul lemnului și al hâr-
tiei, curățirile mecanice se pot realiza cu burete de latex, 
radieră de vinil moale sau cu praf de radieră fără conținut 
de sulf.

Curățirea umedă a diferitelor componente ale evanta-
iului poate avea loc doar separat, în stare desfăcută, dato-
rită sensibilității diferite la apă. Tratamentele apoase sunt 
necesare, pentru că apa, pe lângă efectul său de îndepărta-
re a murdăriei și de îmbunătățire a pH-ului, are și efect de 
emoliere. Ca rezultat al acestuia din urmă, zonele șifonate 
se pot netezi și se pot readuce la forma adecvată. După 
spălare, reașezarea fi relor textile pe sensul fi brelor și pre-
sarea hârtiei se face în stare umedă și necesită o suprafață 
plană. Însă prezența spițelor rigide și spațialitatea acestora 
îngreunează efectuarea acestor operațiuni, ele pot provoca 
chiar noi deteriorări. Trebuie de asemenea avut în vedere 
că spițele confecționate din lemn, scoică, os sau chitină, în 
urma tratamentelor apoase se pot deforma. De aceea este 
necesară desprinderea planului textil de pe spițe.

Înainte de desprindere este foarte important să docu-
mentăm prin desene și fotografi i poziția materialelor ce 
urmează a fi  desprinse și poziția spițelor, care ulterior vor 
ajuta la reasamblarea elementelor conservate. Pe desen 
trebuie marcate exact punctele de fi xare.

Scopul primului pas al desprinderii este înlăturarea ur-
melor intervențiilor anterioare neadecvate. Firele cu care 
s-au cusut rupturile se pot îndepărta mecanic, cu foarfecă 
și pensetă. Dacă  fi xarea s-a realizat cu adeziv, mai întâi 
trebuie încercată îndepărtarea acestuia în stare uscată. Dacă 
metoda mecanică nu dă rezultate, adezivul se poate dilua, 
se poate dizolva cu ajutorul unui tampon de vată umezit 
(foto. 1), prin comprese locale sau prin direcționarea furtu-
nului de la umidifi catorul cu ultrasunete pe zona respectivă 
(foto 2). La îndepărtarea adezivilor sintetici se pot încerca 
solvenți organici, dar trebuie ținut cont de faptul că acestea 
pot deteriora textilele.23 Dacă adezivul îmbătrânit s-a întărit 
în așa măsură încât s-a desprins de pe suport, trebuie înlătu-
rate doar rămășițele acestuia.

Următorul pas este desprinderea de pe spițe a tivurilor 
de la bază și de la marginea exterioară a evantaiului, care 
de obicei sunt mult deteriorate, rupte și detașarea materia-
lelor plane. Firele de cusătură și adezivii se pot îndepărta 
prin metodele descrise mai sus, marcând punctele de fi -
xare pe țesături cu ață albă, iar pe hârtie cu creionul. Sunt 
cazuri când benzile textile de tivire nu se pot desprinde de 
pe suport fără deteriorarea celui din urmă, astfel cele două 
elemente componente vor fi  conservate împreună.

23 La îndepărtarea adezivilor sintetici ai evantaielor de hârtie se folosește 
des acetona, care duce la uscarea excesivă a textilelor. Reyes-Barrera-
Cumming 2012.

După desprinderea materialului plan de spițe, trebu-
ie decisă măsura în care se dorește continuarea desprin-
derii, având în vedere că este de preferat păstrarea a cât 
mai multor urme ale tehnicii de confecționare originale. 
De exemplu în cazul feței croite din mai multe bucăți, 
nu este necesară desprinderea textilelor de diferite tipuri. 
Planul evantaielor este de multe ori compus dintr-o mă-
tase cu țesere tip pânză în combinație cu dantelă, a căror 
curățire apoasă se poate realiza împreună, fără deteriora-
rea lor. Conservarea spițelor se poate realiza de asemenea, 
în general, în starea lor inițială, fi ind prinse între ele. Când 
vătămarea se afl ă într-o zonă unde nu se poate interveni 
fără desfacere, este necesară îndepărtarea nitului de prin-
dere. În cazul în care nitul are la ambele capete bumbi 
sferici, îndepărtarea acestora se poate realiza doar prin 
tăierea uneia dintre capete.

Este foarte important ca după desprindere să realizăm 
tiparul evantaiului așezat în plan. Desenul ajută rearanja-
rea pe formă a evantaiului după tratamentele umede, ast-
fel se pot evita deformările și schimbările în dimensiune.

Dacă nu este posibilă desfacerea din cauza ornamen-
telor care fi xează între ele cele două straturi textile (ex. 
broderii sau cusături ce fi xează paietele), trebuie renunțat 
la tratamentele cu apă. Tot așa nu se pot realiza netezirea 
și nici redarea formei.24

Curățirea umedă a materialelor fi broase se poate re-
aliza prin imersare, cu adaos de substanță tensioactivă25 
dacă este necesar. În cazul stofelor această operațiune se 
realizează pe tiparul desenat anterior pentru o potrivi-
re exactă. Este efi cientă realizarea unei căzi de mărimea 
evantaiului, căptușit cu folie de polietilenă, baza căreia 
o poate constitui tiparul așezat pe o placă de polistiren, iar 
cele patru laturi fi ind formate din plăci înguste de polisti-
ren, dintre care una se poate îndepărta în timpul clătirilor. 
La această metodă nu este necesară scoaterea textilelor 
din cadă pentru redarea formei sau mânuirea lor în stare 
udă, când acestea au o tendință accentuată de deformare.26 
Aranjarea textilelor pe direcția fi brelor se poate realiza fi e 
fi xând cu ace (foto 3) fi e presând cu plăci de sticlă (foto 
4). Experiențele au dovedit că în cazul în care dantela nu 
a fost fi xată pe structură imediat după tratamentele ume-
de și uscare, ea poate scădea în dimensiune după câteva 
săptămâni.27 După o nouă umezire ea se poate modela din 
nou, însă dacă textila rămâne fi xată până la reasamblare, 
modifi carea dimensională se poate evita.

Pe țesături pot fi  elemente sensibile la apă care exclud 
tratamentele prin imersare. Asemenea cazuri reprezintă 
apreturile care se folosesc cu scopul de a conferi o ținută 
mai rigidă textilelor. În contact cu apa acestea se înmoaie 
și devin lipicioase. De asemenea, la umezire se pot solu-
biliza, dilata sau pot „sângera” ornamentele: straturile de 

24 Várfalvi 1996.
25 Substanțele tensioactive folosite în restaurarea textilelor pot fi  neionice 

(ex. Genapol UD 080) sau anionice (ex. Hostapon T).
26 În caz contrar, la mânuirea evantaielor textile slăbite se recomandă fo-

losirea unui suport de tul sintetic.
27 Nagy 2015.
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culoare, paietele de gelatină28, fi rele ce fi xează paietele și 
mărgelele, respectiv fi rele de brodat vopsite cu coloranți 
nerezistenți la apă.

Dar și în cazul evantaielor cu elemente sensibile la apă 
se poate ivi necesitatea curățirii, a îmbunătățirii pH-ului 
prin înlăturarea produșilor de descompunere, respectiv 
pentru netezirea șifonărilor. Aceasta din urmă nu este ne-
cesară doar din punct de vedere estetic, ci și cu scopul 
realizării conservării prin coasere.

Firele de brodat „sângerânde” nu se pot trata umed fără 
deteriorarea lor. Însă evantaiele apretate, pictate sau orna-
te cu paiete de gelatină se pot curăța efi cient prin tampo-
nare, între straturi de vată de hârtie. În cursul operațiunilor 
umede trebuie ocolite părțile sensibile la apă. Este de fo-
los amenajarea suprafeței de lucru în așa fel încât tiparul 
să se așeze sub textilă, ca și în cazul imersărilor. Nu se pot 
folosi substanțe tensioactive pe lângă apa moale, întrucât 
tamponarea nu permite o clătire temeinică pentru înde-
părtarea efi cientă a detergenților. În urma umezirilor neu-
niforme, textilele se pot întinde cu ușurință, pierzându-și 
forma. De aceea se propune ca în loc de a umezi toată 
suprafața prin tamponare, mai degrabă să se avanseze pe 
tranșe, acordând mare atenție schimbării frecvente a vatei 
de hârtie murdare și absorbirii rapide a umezelii. Utiliza-
rea alcoolurilor poate avea mai multe avantaje în cursul 
curățirilor umede. Pe de o parte pot ajuta îndepărtarea 
adezivilor și murdăriei insolubile în apă. Pe de altă par-
te, scăzând concentrația apei, scad nivelul descompunerii 
hidrolitice a textilelor acidifi cate, respectiv solubilizarea 
elementelor sensibile la apă. Dar datorită efectului lor si-
cativ, ele se pot folosi doar în soluții apoase.29

Umidifi care, umezire

În cazul în care apretul textilelor sau stratul pictural se 
înmoaie, devine lipicios și se lipește de suprafața de lucru, 
nepermițând schimbarea vatei de hârtie, trebuie renunțat 
la curățire. În aceste cazuri se va urmări doar emolierea, 
netezirea suprafețelor șifonate prin umidifi care. Alegerea 
suprafeței de lucru va depinde de calitățile de aderare a ma-
terialului de apretare. Poate fi  placă de polistiren învelită 
cu folie de polietilenă sau polipropilenă, hârtie siliconată, 
coală subțire de poliester, eventual coală de pâslă de poli-
ester netezită (așa-numită pânză nețesută).30 Experiențele 
au arătat că aceasta din urmă aderă cel mai puțin și nu 
se întinde în urma umezirii.31 Aparatul de umidifi care 
cu ultrasunete folosit atât local cât și pe toată suprafața, 
provoacă întinderi, deformări. Umezirea se poate realiza 
cu benzi de hârtie de fi ltru umezite cu apă, avansând pe 
segmenți. După îndepărtarea benzilor de hârtie, fi xarea de 
suprafața de lucru a obiectului cu ace sau prin presare tre-
buie realizată imediat, pe baza tiparului desenat anterior. 

28 Pot fi  întâlnite des paiete de gelatină învelite în argint sau alpaca imi-
tând ornamentele metalice.

29 În soluții apoase concentrația lor nu poate depăși 50%.
30 Ex. Bondina.
31 Perger 2015.

Se poate întâmpla ca redarea formei să nu reușească per-
fect, făcând necesară o nouă umezire. În aceste cazuri se 
pot folosi efi cient membranele semipermeabile,32 chiar și 
dacă textilele s-au întins sau s-au deformat puțin în urma 
tratamentelor anterioare. 

În cazul hârtiilor, după curățirile umede prin imersare, 
stabilizarea chimică se obține prin dezacidifi ere, neutra-
lizare și adaos de material tampon bazic,33 iar netezirea 
se realizează prin presare. Dacă hârtia de căptușeală ce 
conferă rigiditate evantaiului este de calitate slabă, acidă34 
și nu poartă informații istorice (foto 5), se propune înlocu-
irea acesteia pentru a evita efectele sale deteriorante. Dacă 
materialele textile de pe o parte și cealaltă a hârtiei ne-
cesită dublare, odată cu numărul straturilor se mărește și 
grosimea evantaiului. De aceea se propune ca în acest caz 
la înlocuirea hârtiei de căptușeală să se folosească o hârtie 
mai subțire față de original, cu gramaj mai mic. Astfel 
evantaiul nu-și va pierde aspectul delicat, vaporos.35

În cazul elementelor de lemn, os, chitină sau scoică, 
sensibile la apă, curățirile umede superfi ciale se pot face 
cu ajutorul tampoanelor de vată umezite. Deformarea se 
poate evita dacă curățirea umedă reținută este urmată de 
uscarea imediată prin ștergere. Elementele metalice pre-
cum paietele de metal, mânerul și nitul de prindere se pot 
degresa cu solvenți organici.36

Spițele deformate se pot readuce la formă printr-o 
umezire ușoară și presare37 între benzi de carton lipite pe 
hârtie.

Conservarea prin coasere

Consolidarea textilelor cu lipsuri de material sau rup-
te se poate realiza prin aplicarea unui strat de susținere 
/ dublare dintr-un material de suport, ce armonizează cu 
originalul, fi xat cu fi re de mătase vopsite în nuanța potri-
vită. Prin lipirea temporară de suprafața de lucru a textilei 
de completare se poate evita deplasarea acesteia în timpul 
conservării. Dacă materialul original slăbit este transpa-
rent, de culoare deschisă și consolidarea ei se realizea-
ză pe un suport de sticlă, fi rele de coasere de asemenea 
deschise la culoare se pot vedea mai bine prin așezarea 
sub sticlă a unui carton de culoare închisă. Conservarea 
prin coasere a evantaielor diferă de practicile obișnuite 
în cazul restaurării tradiționale a textilelor. Firele menite 
să fi xeze între ele starturile textile, sunt așezate de obi-
cei pe segmente și urmăresc direcția fi brelor țesăturii de-
teriorate. În cazul evantaielor, însă, textilele de dublare 
trebuie cusute într-o linie continuă pe raza dintre baza și 
linia exterioară a evantaiului, în imediata vecinătate a li-
niilor de pliere slăbite, paralel cu acestea. Astfel se poate 
evita unduirea textilelor. În cazul restaurării textilelor, în 

32 Goretex, Sympatex.
33 Cu hidroxid de calciu.
34 Conține componenți acizi precum lignină, pulbere de lemn.
35 Kiss 2012.
36 Alcooluri, benzină.
37 Darabos 2007. p. 67.
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general, fi xarea marginilor rupturilor prin cusături cuprin-
zătoare se face tot conform direcției fi relor, perpendicular 
pe fi rele rupte. În cazul evantaielor, rupturile nu urmăresc 
direcția fi relor, ele se produc pe liniile de pliere. De aceea 
coaserea marginilor rupturii nu se va face perpendicular 
pe margini ci paralel cu direcția fi relor, astfel cusătura se 
mulează „aproape invizibil” în structura țesăturii (foto 6). 
În cazul în care nu este posibilă desprinderea evantaiului 
dublu, dar consolidarea este necesară, textila de dublare 
se va așeza sub cele două straturi. Paietele slăbite, căzute, 
se fi xează cu ajutorul unei rame de cusut, cu fi re de măta-
se, cusătura trecând pe ambele fețe. 

Uneori în cursul lucrărilor de restaurare la unele orna-
mente care mai înainte păreau stabile, slăbește legătura, 
se desprind de suport, astfel intervențiile de restaurare 
vor dura mai mult față de timpul estimat. Dacă țesătura 
este foarte slăbită, fragilizată, cu lipsuri, consolida-
rea poate fi  urmată de învelirea cu mătase transparentă 
(kreplin).38 Textila se poate consolida și prin fi xarea între 
două straturi de mătase39 în funcție de materialul evan-
taiului. Consolidarea prin coasere a dantelelor deteriora-
te, cu pierderi de material se poate realiza prin croșetare 
sau prin fi xarea pe mătase. O dantelă neagră dublată cu 
mătase de aceeași culoare se contopește în fundal, își 
pierde caracterul, însă aplicarea unui strat de mătase în 
culoare naturală va menține caracterul aerisit al dante-
lei.40 Dacă suprafața este croită din mai multe tipuri de 
textile, dintre care doar una este deteriorată, nu este ne-
cesară conservarea prin coasere a întregii suprafețe, ci 
doar a zonelor cu probleme.41 Marginea textilei originale 
și marginile textilelor de restaurare se pot fi nisa prin tivi-
re cu aplicarea cusăturii de festonare sau cusătură oblică. 
În cazul dantelelor trebuie avut grijă ca tivirea mătăsii 
de susținere să fi e atât de îngustă, încât să nu se vadă în 
zona traforată a dantelei (foto 7). Dacă tivul original este 
dintr-o dantelă care se consolidează împreună cu mate-
rialul de bază, fără descoasere, iar mătasea de susținere 
se îndoaie către fața materialului, între țesătura de bază 
și banda textilă, se poate evita destrămarea materialului 
de consolidare.42 

Consolidarea prin dublare servește și drept completare 
a lipsurilor, completarea broderiilor și a paietelor este in-
dicată doar din punct de vedere static.

Dacă versoul evantaiului este foarte deteriorat, fragili-
zat, pulverulent, și în același timp fără caracter, nepurtând 
informații istorice sau legate de tehnica confecționării, 
poate fi  indicată schimbarea acestuia cu o țesătură de 
același tip, culoare și grosime. În astfel de cazuri, după 
o documentare temeinică, textila originală se va păstra în 
aceeași cutie cu evantaiul.

38 Kreplin-ul este o mătase cu textură ușoară, cu țesere tip pânză. Várfalvi 
1994.

39 Egervári 2000. p. 206.
40 Pápay 2015.
41 Nausch 2015.
42 Ördög 2013.

Lipirea 

Lipirea și completarea spițelor vătămate, rupte nu se poate 
neglija din punct de vedere al staticii. Lipirea spițelor in-
termediare foarte subțiri, traforate, sculptate trebuie efec-
tuată cu multă grijă pentru a evita noi deteriorări. Lipirea 
marginilor rupturilor nu asigură întotdeauna stabilitatea 
necesară, de aceea este necesară consolidarea prin dubla-
re (foto 8), uneori prin învelirea cu hârtie japoneză (foto 
9). Alegerea adezivului depinde de materialul de bază al 
spițelor.43

Pe lângă relipirea elementelor decorative desprinse de 
pe spițe, nu este neapărat nevoie și de completarea aces-
tora.

Reasamblarea

Reasamblarea elementelor conservate ale evantaiului tre-
buie realizată în tehnica originală. Dacă structura trebuia 
desfăcută cu scopul restaurării, reasamblarea se va face cu 
nitul vechi conservat sau cu unul nou de înlocuire. Fixarea 
materialului plan al evantaiului pe spițe se poate realiza 
prin coasere și/sau lipire. La alegerea adezivului ne sunt 
de ajutor rezultatele investigațiilor. Adezivul ales trebu-
ie să fi e reversibil, solubil și după îmbătrânire. Pe lângă 
puterea de lipire, un criteriu important este conținutul cât 
mai redus de umezeală pentru a evita formarea petelor pe 
țesătură. Cleiul rămâne solubil și după îmbătrânire, ami-
donul doar se înmoaie în contact cu apa. Acesta din urmă, 
în combinație cu soluție apoasă de metil-celuloză devine 
solubil în apă.44 Cu adezivul ales se propune realizarea 
unor probe pe suprafață de sticlă, pentru obținerea unei 
pelicule subțiri și dense.

În cazul evantaielor cu un singur plan-față, asamblarea 
începe cu fi xarea cu ace a structurii pe o placă de polisti-
ren învelită cu folie de polietilenă, bazându-ne pe tiparul 
pregătit în prealabil. Lipirea se poate efectua avansând 
pe tranșe, aplicând adezivul pe fi ecare spiță pe rând, una 
câte una, folosind hârtie sugativă și greutăți pentru presa-
re. Sugativa absoarbe umezeala în exces, ajutând legarea 
adezivului și prevenind vălurirea textilei. Dacă evantaiul 
a fost tivit cu o bandă, fi xarea benzii originale conservate 
sau a uneia noi de înlocuire va încheia pașii reasamblării.

În cazul evantaielor cu mai multe straturi, după lipirea 
feței urmează fi xarea versoului. Dacă obiectul este întărit 
și cu căptușeală de hârtie, mai întâi se vor fi xa între ele 
fața și căptușeala (foto 10), urmată de lipirea pe spițe (foto 
11), apoi montarea versoului (foto 12). Ultimul pas fi ind 
fi xarea straturilor conservate cu panglica de tivire.

43 În cazul spițelor de lemn se pot folosi efi cient cleiurile, acetatul de po-
livinil, metilceluloza, la os rășinile epoxidice și adezivii pe bază de cia-
noacrilat.

44 Amestecul de amidon și metilceluloză asigură gradul de solubilitate ne-
cesară în apă. Amidonul de orez conține mai puțină apă decât amidonul 
de făină, de aceea utilizarea acestuia este mai avantajoasă.
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Reasamblarea trebuie efectuată cu multă atenție, întru-
cât greutățile cu care se presează spițele tridimensionale 
reprezintă un factor de risc (foto 13).

Conservare preventivă

Deteriorarea bunurilor culturale restaurate (foto 14–19) se 
poate preveni prin depozitarea și expunerea lor în condiții 
adecvate. Multe evantaie au fost prevăzute și cu cutii în 
care se puteau depozita în stare închisă. De multe ori pro-
prietarii ar dori să le păstreze în continuare în acestea și 
după restaurare.45 În anii 2000, Museum of Fine Arts din 
Boston și-a propus un proiect de conservare prin care s-a 
urmărit modernizarea condițiilor de depozitare a costume-
lor și a accesoriilor vestimentare (printre care și evanta-
ie), prin elaborarea unor dispozitive de păstrare speciale. 
În muzeu evantaiele se păstrează atât în stare închisă, cât și 
în stare deschisă.46 Cu toate dezavantajele păstrării în stare 
închisă, amintite mai sus, trebuie menționat că și starea des-
chisă prezintă dezavantajul că spițele plutinde tensionează 
evantaiul prin poziția lor în spațiu. Însă acest dezavantaj 
poate fi  contracarat prin sprijinirea evantaiului pe un suport 
de carton neacid care se poate adânci într-o cutie de păstra-
re neacidă sau în versiune mobilă (foto 20- 21).47

La mânuire trebuie avut grijă de fi xarea obiectului și 
a suportului în cutie.

La expunerea evantaielor se preferă de obicei un su-
port de plexiglas sau carton neacid puțin înclinat, care le 
evidențiază fi nețea și suplețea.48
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