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PREZENTAREA OBIECTELOR DIN PIELE ETALATE ÎN EXPOZIÞIILE
DE LA CASA SFATULUI ªI BASTIONUL ÞESÃTORILOR

1. Importanþa ºi caracteristicile pielii 
Din cele mai vechi timpuri pielea a fost folositã de cãtre om în diferite scopuri ºi sub diverse

forme. Obiectele din piele ocupã azi în muzee locuri mai mult sau mai puþin importante, unele dintre
ele fiind susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naþional (exemple: obiecte de
îmbrãcãminte, încãlþãminte, harnaºamente, tocuri de arme, cutii, tocuri de ochelari, de pipã, de
cravaºã, porthãrþi, coperte de carte, diplome, hãrþi etc.), mai ales atunci când ele au aparþinut unor
mari personalitãþi istorice sau când reprezintã mãrturii ale dezvoltãrii civilizaþiei umane în diferite
momente ale evoluþiei societãþii. 

Pielea reprezintã înveliºul exterior al animalelor. Dupã jupuire, pielea obþinutã, numitã piele 
crudã, are caracteristici mecanice reduse ºi prezintã tendinþe de degradare. Pentru a se pãstra, pielea
se usucã sau se trateazã cu sare de bucãtãrie, cu piclu, piatrã acrã sau formol. Rezistenþa pielii astfel
preparate este foarte redusã, deoarece, în atmosfera umedã sau în contact cu apa, aceste sãruri se
dizolvã, pielea revine la forma iniþialã, fiind asemãnãtoare cu pielea proaspãt jupuitã, intrând într-o
descompunere imediatã sub influenþa bacteriilor proteolitice. Pentru a cãpãta o mai bunã rezistenþã
faþã de agenþii biodeterioratori, pielea este supusã mai multor procese chimice însoþite de o serie de
prelucrãri mecanice – tãbãcirea. Sistemul tegumentar este format din trei straturi: 

– epiderma, care serveºte ca înveliº protector în exterior;
– derma, formatã dintr-un þesut conjunctiv din fibre de colagen elastice ºi reticulare;
– hipoderma, care vine în contact cu musculatura.
În pielea tãbãcitã rãmâne numai derma, epiderma ºi hipoderma fiind înlãturate. Tãbãcirea

constituie mijlocul principal de preparare a pielii. Ea este un proces complex, care a rãmas acelaºi
de-a lungul timpului, suferind modificãri doar la substanþele chimice folosite în procesul tehnologic
(în urma descoperirii a noi substanþe). 

2. Prezentarea patrimoniului etalat în expoziþiile din Casa Sfatului ºi Bastionul
Þesãtorilor

Înseºi clãdirile Casei Sfatului ºi Bastionului Þesãtorilor în care sunt etalate
bunurile culturale sunt obiective de patrimoniu. Având în vedere istoria bogatã a oraºului ºi a zonei,
coroboratã cu preocuparea edililor oraºului pentru pãstrarea vestigiilor acestuia de-a lungul timpului, 
muzeul expune un bogat patrimoniu atât din punctul de vedere al tipologiilor de piese, cât ºi din
punctul de vedere al materialelor din care sunt alcãtuite piesele. Dupã categoriile funcþionale,
întâlnim urmãtoarele obiecte: 

A. Arme ºi anexe arme – 5 buc. 
B. Mobilier – 1 buc. 
C. Îmbrãcãminte – 5 buc. 
D. Obiecte de uz personal – 6 buc. 
E. Documente – 3 buc. 
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F. Cãrþi – 23 buc. 
G. Alte obiecte – 6 buc. 
(vezi anexa nr. 1, detaliatã)

Tehnicile de lucru folosite la confecþionarea acestor obiecte din piele sunt foarte
diferite, de la caz la caz, în funcþie de utilitatea fiecãrui obiect în parte ºi de perioada în care a fost
fãcut. Aºadar, întâlnim: 

– piele tãbãcitã vopsitã (majoritatea exponatelor)
– piele tãbãcitã policromã (exemplu: manta, carte)
– piele cu decoraþii din fir textil (exemplu: ºerpar, geantã poºtalion)
– piele cu decoraþii din mãrgele, paiete, pene (exemplu: cãciulã) 
– piele cu decor presat (exemplu: sabia judelui, cãrþi)
– piele tãbãcitã cu pãr (exemplu: cãciulã)
– piele întoarsã cu decor din fir textil (exemplu: pungi de bani)
– piele cu alte materiale (exemplu: cufãr cãlãtorie, ploscã, chipiu, foale, cãrþi, scaun jude etc.)

3. Starea de conservare, pe tipuri de degradãri, a obiectelor de piele din expoziþie ºi
propuneri pentru restaurare

Obiectele din piele expuse au, în general, o bunã stare de conservare, dar în urma
acþiunii diverºilor factori externi, cum ar fi: temperatura, umiditatea, lumina, atacul biologic,
obiectele devin mai fragile, iar în timp, dacã nu se intervine la moment pentru stoparea efectelor
negative ale acestor factori, se ajunge chiar la distrugerea obiectului, acesta nemaiputând fi recuperat.

Deºi, aºa cum am menþionat, obiectele expuse au în general o stare bunã de
conservare, totuºi, se observã îmbãtrânirea lor, acestea prezentând o serie de degradãri mecanice ºi
biologice (stopate), pe care le vom prezenta în funcþie de tipurile de degradãri întâlnite:

1. Pierderea de material – o parte din obiectele expuse prezintã pierderi de material, atât în
urma acþiunilor mecanice exercitate asupra obiectelor, cât ºi în urma atacului biologic (exemplu: carii 
la carte). În unele cazuri pierderea de material a fost înlocuitã (exemplu: scaun jude), iar în alte cazuri, 
obiectele au fost lãsate aºa, stopându-se doar cauza pierderii de material (exemplu: carii la cãrþi).
Dintre obiectele expuse care prezintã acest tip de degradare amintim: sabia judelui, pungile de bani, o 
parte dintre cãrþi, cureaua simbolicã etc. 

2. Deformarea – obiectele expuse nu prezintã deformãri, ele aflându-se într-o stare bunã din
acest punct de vedere. 

3. Murdãrie ancrasatã – obiectele au fost curãþate când au fost scoase din depozite ºi
pregãtite din punctul de vedere al conservãrii pentru expunere, deci nu prezintã acest tip de
degradare. În perioada expunerii, periodic, obiectele sunt desprãfuite ºi curãþate de cãtre conservator. 

4. Uscãciune, fragilizare – o parte dintre obiecte, cum ar fi cureaua simbolicã, foalele,
cufãrul de cãlãtorie ºi unele cãrþi, prezintã o stare mai avansatã de uscãciune a pielii în comparaþie cu
celelalte obiecte, mai ales în perioada în care instalaþia de încãlzire centralã este pornitã (toamnã –
iarnã). Uscãciunea duce la fragilizarea obiectelor. Când apare acest fenomen, se cautã, prin
mijloacele existente (de exemplu, cu ajutorul umidificatoarelor), corectarea umiditãþii din încãperi,
pentru a conferi obiectelor microclimatul optim ºi a nu le fi afectatã elasticitatea. 
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5. Fisuri, crãpãturi, rupturi – se întâlnesc la o mare parte dintre obiecte, în urma folosirii
acestora ºi a acþiunilor mecanice exercitate în timp asupra lor. În funcþie de prioritãþi, obiectele vor fi
restaurate. 

6. Degradãri biologice apar doar la cãrþi. Unele dintre acestea prezintã perforaþii ale
copertelor din piele în urma atacului de cari. Cãrþile au fost tratate împotriva carilor ºi evoluþia
stopatã, urmând ca, în funcþie de gradul de degradare pe care îl prezintã, sã fie trimise la restaurare. 

Propuneri pentru restaurare:
Conservarea ºi restaurarea sunt activitãþi de ocrotire a patrimoniului. Ele sunt

complementare, deoarece restaurarea unui bun cultural înseamnã în acelaºi timp ºi conservarea lui,
dupã cum orice intervenþie de conservare preventivã încetineºte rata proceselor de deteriorare care
fac necesarã intervenþia restauratorului. 

Aºadar, în urma unei analize atente a obiectelor din piele expuse, am considerat cã
urmãtoarele obiecte ar trebui restaurate, deoarece se aflã într-o stare mai avansatã de deteriorare:
scaun jude, pungi de bani, foale, curea simbolicã, iar dintre cãrþi: Ceaslov, Sibiu, 1827; Biblia,
Bassel, 1562 ºi Biblia, 1564. 

4. Modul de etalare a obiectelor din piele
Sistemele de etalare folosite sunt:
1. În expunere liberã:
a) pe postamente îmbrãcate în material textil;
b) protejare printr-un perete de sticlã (unde s-au încercat reconstituiri).
2. În vitrine din sticlã, pe poliþe din sticlã sau pe suporturi din sticlã sau inox, intrând în

contact direct numai cu materiale neutre din punctul de vedere chimic. 
La etalare s-au ales cele mai bune poziþii pentru fiecare obiect în parte, astfel încât sã nu li se

imprime nici un fel de tensionare ºi sã aibã o bunã stabilitate. 
În cadrul expoziþiei obiectele sunt etalate în ambele sisteme, dupã cum urmeazã:
Arme ºi anexe arme – expuse în vitrine, pe poliþe din sticlã ºi în expunere liberã protejatã

prin pereþi din sticlã (reconstituire fierãrie), în poziþie stabilã, de echilibru, netensionate. 
Mobilier – în expunere liberã, pe postamente îmbrãcate în material textil (stofã de lânã de

culoare viºinie) – vezi anexa 2, fig. 1.
Îmbrãcãminte – în vitrine, pe manechine sau pe umeraºe îmbrãcate pentru a evita

tensionãrile ºi pentru a difuza masa obiectului pe o unitate de suprafaþã cât mai mare (manta) – vezi
anexa 2, fig. 2, sau pe suporturi metalice protejate din punctul de vedere chimic (chipiu), în poziþie cât 
mai relaxatã, netensionatã. 

Obiecte de uz personal – în expunere liberã, pe postamente îmbrãcate în material textil ºi în
vitrine, direct pe poliþa de sticlã, în poziþie relaxatã, netensionatã. 

Documente pergament – în vitrine, în poziþie cât mai relaxatã, evitându-se orice fel de
tensionare, puþin înclinat, la unul din capete rulat pe un sul de carton îmbrãcat în hârtie neutrã din
punctul de vedere chimic, celãlalt capãt fiind sprijinit pe poliþa din sticlã, fixat ºi protejat cu ajutorul
unei lamele din sticlã – vezi anexa 2, fig. 3. 

Cãrþi – în vitrine, în poziþie relaxatã, netensionate, direct pe poliþa din sticlã sau pe plãci din
sticlã susþinute de suporturi metalice, unele înclinate la 20–30°, în poziþie „închis“ sau  „deschis“.
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Cãrþile etalate deschise au blocul protejat, iar filele unde carþile sunt deschise sunt protejate cu folie
poliestericã transparentã pentru a preveni tensionarea ºi înfoierea lor, dar în ceea ce priveºte cotorul
cãrþii, acesta este oarecum tensionat. 

Alte obiecte – în expunere liberã, pe postament îmbrãcat în material textil (exemplu: geantã
poºtalion) – vezi anexa 2, fig. 4; în expunere liberã, protejatã printr-un perete din sticã (exemplu:
foale); în vitrinã, pe postament îmbrãcat în material textil (exemplu: tolbã) ºi direct pe poliþele din
sticlã (exemplu: curea, porthart etc.). Toate sunt etalate în poziþie relaxatã, netensionatã. 

5. Condiþii de microclimat
Factorii de microclimat au o importanþã majorã în conservarea bunurilor de patrimoniu.

Acþiunea lor, în cazul în care nu sunt controlaþi, duce la modificarea stãrii de conservare a bunurilor
culturale, care de cele mai multe ori este ireversibilã. De aceea, menþinerea constantã a parametrilor
microclimatici la valori cât mai apropiate de cele optime este foarte importantã. 

Clãdirea Casei Sfatului, în care se aflã expuse majoritatea obiectelor, este amplasatã în
centrul Pieþei Sfatului, aceastã situare în ambient asigurându-i expunerea tuturor pereþilor exteriori la
factorii de mediu. Între încãperile situate în diversele puncte cardinale existã o diferenþã de circa
2–3°C temperaturã, încãperile din latura nordicã fiind mai rãcoroase, iar gradul de iluminare naturalã
fiind mai mare pe latura sudicã în comparaþie cu latura nordicã. Þinând seama de aceste
particularitãþi, sãlile cu exponate dominant din materiale organice sunt situate pe laturile de vest ºi
nord. 

Temperatura aerului este cuprinsã între 20° ºi 25°C vara ºi între 16° ºi 20°C iarna, cu variaþii 
diurne foarte mici, nesemnificative. În perioadele de trecere de la toamnã la iarnã ºi de la iarnã la
primãvarã (lunile octombrie ºi aprilie), când se porneºte ºi se opreºte sistemul de încãlzire centralã, în 
clãdire apar variaþii ale temperaturii mai semnificative faþã de restul perioadelor, dar numai pânã la
stabilizarea microclimatului. 

Umiditatea relativã a aerului variazã în timpul anului între 52% ºi 75% în funcþie de
condiþiile climatice, de anotimp ºi de perioada în care în clãdire funcþioneazã instalaþia de încãlzire
centralã. Astfel, vara U.R. este cuprinsã între 65% ºi 75%, iar iarna între 52% ºi 65%. În general,
fluctuaþiile U.R. sunt lente, cu excepþia perioadei de trecere de la toamnã la iarnã ºi de la iarnã la
primãvarã, când, pânã la stabilizarea microclimatului în incinta sãlilor, fluctuaþiile sunt mai mari.
Pentru supravegherea temperaturii ºi a umiditãþii, cât ºi pentru corectarea valorilor acestora la
parametrii optimi, dispunem de termohigrografe (care înregistreazã valorile T. ºi U.R. pe perioada
unei sãptãmâni) ºi umidificatoare (pentru corectarea valorilor U.R. când aceasta este foarte scãzutã). 

Lumina – iluminatul este natural (prin ferestre care reprezintã circa 35% din suprafaþa
pereþilor) ºi artificial (iluminare incandescentã). Pentru a evita pãtrunderea luminii naturale în exces,
la propunerea subsemnatei, între ferestre au fost aplicate folii de polistiren expandat, care asigurã
simultan ºi o bunã izolare termicã. 

Bastionul Þesãtorilor, situat la poalele muntelui Tâmpa, adãposteºte în douã sãli expoziþia
permanentã „Cetatea Braºovului ºi fortificaþiile din Þara Bârsei“. Sãlile sunt orientate în partea
nordicã a clãdirii. În expoziþie sunt etalate obiecte confecþionate atât din materiale organice, cât ºi
anorganice. 

Temperatura aerului este cuprinsã, vara, între 18° ºi 23°C, iar iarna, între 16° ºi 20°C, cu
variaþii diurne foarte mici. Încãlzirea pe timpul iernii este asiguratã cu ajutorul convectoarelor. 
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Umiditatea relativã a aerului variazã în timpul anului între 50% ºi 75%, în funcþie de
anotimp ºi de condiþiile climatice. 

Pentru supravegherea temperaturii ºi umiditãþii relative dispunem de un termohigrograf
care înregistreazã valorile acestora pe timpul unei sãptãmâni. Vara, în general, umiditatea este mai
ridicatã decât iarna. 

Lumina – iluminatul este natural (prin ferestre) ºi artificial (iluminat incandescent
ºi fluorescent). Gradul de iluminare naturalã este mai scãzut, deoarece ferestrele dau în curtea
interioarã. Pentru o mai bunã conservare a obiectelor expuse, am propus ºi aici aplicarea de plãci de
polistiren expandat între ferestre, acesta asigurând totodatã ºi o mai bunã izolare termicã, ºi
renunþarea la iluminatul fluorescent. 

În concluzie, microclimatul din Casa Sfatului ºi Bastionul Þesãtorilor este în
parametri optimi, variaþiile întâlnite fiind nesemnificative, obiectele menþinându-se într-o bunã stare
de conservare. 

   
6. Concluzii
Pielea, material organic, este mai sensibilã ºi se degradeazã mult mai uºor în urma acþiunii

asupra ei a factorilor de microclimat (T., U.R., luminã). Obiectele din piele care sunt expuse au suferit 
ºi ele, de-a lungul timpului, o serie de transformãri. Majoritatea acestora prezintã o îmbãtrânire a
pielii, cauzele acestui fenomen fiind expunerea la luminã ºi schimbarea de mediu. Pentru evitarea
îmbãtrânirii pielii se încearcã expunerea limitatã la luminã ºi menþinerea unui microclimat cât mai
stabil. În perioada de toamnã – iarnã, când porneºte sistemul de încãlzire centralã, iar umiditatea este
mai scãzutã, folosim umidificatoarele pentru a aduce umiditatea în încãperi la valorile optime
prevãzute. Aproape toate obiectele din piele din expoziþie prezintã uscãciune, ceea ce duce la
rigidizarea pielii, aceasta devenind uºor casantã. Din punctul de vedere al conservãrii, încercãm sã
înlãturãm uscãciunea pielii prin tratamente cu emulsii care sã o hidrateze ºi sã-i confere elasticitate.
Modul de expunere a obiectelor, oricât de mult am cãuta evitarea tensionãrii acestora, în timp, duce la 
degradarea lor. Am observat acest lucru mai ales la cotorul cãrþilor, pielea fiind mai tensionatã atâta
timp cât cartea este etalatã în poziþie deschisã. Ar trebui cãutat un sistem de etalare care sã solicite cât
mai puþin cotorul cãrþilor, iar, la un interval de timp, cãrþile expuse sã fie înlocuite cu alte cãrþi.
Mantaua din piele care este etalatã pe umeraº îmbrãcat prezintã pe suprafaþa de contact o tensionare
mai accentuatã, toatã greutatea ei fiind susþinutã de aceastã parte a obiectului. Pentru o mai bunã
conservare a acesteia ar trebui procurat un manechin pe care sã fie expusã. Obiectele care sunt aºezate 
direct pe poliþa de sticlã sunt relaxate, nu prezintã nici un fel de probleme din punctul de vedere al
tensionãrii. 

În general, toate obiectele din piele expuse se aflã într-o stare bunã de conservare,
iar dacã se acþioneazã la timp asupra cauzelor ce pot duce la degradarea acestora, le asigurãm o protecþie 
cât mai îndelungatã. Temeinica cunoaºtere a cauzelor este esenþialã în îndepãrtarea efectelor. 
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Anexa 1
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Anexa 2

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

     Fig. 4
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