Uniforma člana zveze
fantovskih odsekov iz Muzeja
narodne osvoboditve Maribor
Zveza fantovskih odsekov je bila ustanovljena leta 1937 kot
naslednica telovadnega gibanja z imenom Orel, ki je delovala
od leta 1906. Fantovski kroj je imel v celoti planinski poudarek:
sestavljala sta ga kratek siv suknjič in telovnik ter pumparice
enake barve, svetlejša, rdeče obrobljena srajca, širok rdeč
usnjen pas in klobuk z rdečo vrvico.

Uniforma po
konservatorsko
- restavratorskih
postopkih.

V Restavratorskem centru v Ljubljani so uniformo zaplinili z
anoksi postopkom, da bi uničili insekte.
Zaradi krhkega stanja in možnosti polstenja volnene tkanine,
smo se namesto pranja odločili za odstranjevanje površinske
umazanije, ki še ni prodrla v notranjost tkanine. V kemični
čistilnici LABOD d.o.o. v Ljubljani so umazanijo s pomočjo zraka
in pare izbijali iz tkanine. Drobce prahu in ostanke insektov
na težje dostopnih mestih pa smo odstranili s sesalnikom z
nastavljivim zračnim vlekom.

PRIMERJAVA PRED IN PO
KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKIH
POSTOPKIH.

NA UNIFORMI SO POŠKODBE NASTALE ZARADI
DELOVANJA INSEKTOV, NOŠENJA IN NEČISTOČE,
KOT STA PRAH IN RJA. V PRETEKLOSTI SO NEKATERE
POŠKODBE TUDI POKRPALI.

PRI RESTAVRIRANJU KLOBUKA SMO
SE ODLOČILI, DA BOMO VLAKNA NA
POŠKODBE LEPILI.

Nitke iz pobarvane volnene tkanine smo razvlaknili.

Madeži rje na hrbtu srajce so po čiščenju z detaširnim sredstvom
FEREX podjetja Detaprofi in pranju izgubili intenzivnost.

Vlakna smo polagali na poškodbe, predhodno premazane s
pripravljenim lepilom. Za lepljenje smo uporabili v deionizirani vodi
razredčeno lepilo Lascaux – Acrylkleber 498 HV.
Ostanek insekta – larve hrošča preprogarja.

Detajl s poškodbo na telovniku pred konserviranjem in po njem.

Na fotografiji smo
z rdečo barvo
označili mesta
restavriranih
poškodb.

Za podlaganje poškodb smo izbrali ustrezno volneno tkanino, ki se je
v surovinski sestavi in tehniki tkanja najbolj približala originalu.
Tkanino za podlaganje in svilene nitke za šivanje smo pobarvali
v ustrezne barvne odtenke, ki so se ujemali z barvnimi toni na
poškodovanih mestih. Barvali smo s kovinsko kompleksnimi barvili
Lanaset, ki imajo dobro svetlobno in mokro obstojnost.

NA TELOVNIKU, SUKNJIČU IN PUMPARICAH SMO
NAJPREJ ODSTRANILI PREDHODNA KRPANJA,
PODLOŽILI POŠKODBE IN JIH STABILIZIRALI Z
VPETIM VBODOM.
A

Prednja stran pumparic - detajl s poškodbo pod žepom, pred
konserviranjem in po njem.

B

Konservirali smo tudi kovinske zaponke na pumparicah.

C
Detajl klobuka s poškodbami pred restavriranjem in po njem.

17. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev,
Narodna galerija, Ljubljana
Avtor plakata: Hermina Golc

Podlaganje poškodb na pumparicah (A), šivanje podloženega
obrobnega traku na telovniku (B) in podložene poškodbe na notranji
strani rokava (C).

Vodja projekta: dr. Eva Ilec
Konserviranje: Hermina Golc, Danilo Goričan
Barvanje tkanin in preje: Marina Čurin
Suho čiščenje: LABOD, Čistilnica in pralnica d. o. o., Ljubljana
Anoksi postopek: Vito Dolničar – ZVKDS, Restavratorski center Ljubljana

Usnjen pas smo očistili s sredstvom za nego usnja, pred tem pa
konservirali še pasno zaponko.
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