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Konserviranje in restavriranje
dveh pahljač
vrsta dediščine: pahljača
lastnik: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
leto nastanka: osemnajsto in devetnajsto stoletje
velikost (cm): 29,2 × 54,5 in 24,5 × 46,5
materiali: les, papir, kost, kovina
vrsta poškodb: raztrganine, manjkajoči deli, odlepljeni deli,
madeži, odlomljene paličice, selotejp
konservatorsko-restavratorski posegi: suho čiščenje površin,
lepljenje raztrganin, dopolnjevanje manjkajočih delov, izdelava
zaščitne škatle
konservatorki-restavratorki: Lucija Planinc, Darja Harauer
V Centru za konserviranje in restavriranje v Arhivu Republike Slovenije redkeje konserviramo-restavriramo muzejske
predmete med katere sodita tudi zložljivi pahljači iz osemnajstega oz. devetnajstega stoletja. Takrat je bila obvezen del
garderobe vsake ugledne dame, predvsem namenjena pahljanju obraza. Prav zato so na pahljačah najverjetneje nastale
tudi različne poškodbe in tudi pri teh dveh je bilo tako.
Sodita med manjše pahljače, sestavljeni sta iz dveh lističev, ki so
enakomerno veliko nagubani oz. nabrani in na vrhu zlepljeni.
Prva je nagubana osemindvajset krat, druga štiriindvajset krat, v
vsaki gubi pa je paličica, ki so spodaj spete z zakovico, njihovi
zgornji deli so ožji in tanjši, v lističe pa so umeščene tako, da jih
vidimo samo spodaj.
Prva pahljača ima na črnem papirnem lističu natisnjene zlate
ornamente, cvetje in črte, spodaj in zgoraj pa še zlato obrobo. Na
sredino je nalepljena večja akvarelna risba, na levi in desni
strani pa še manjši, ki prikazujejo takratno vsakdanje življenje
ljudi. Na drugi strani je natisnjen zlato modri cvetlični vzorec na
kremasto beli podlagi. Papirni del ima raztrganine, odlepljene in
manjkajoče dele, še največ spodaj. Razen dveh, vsem paličicam
iz kosti manjkajo zgornje polovice in niso umeščene v gube papirnih lističev, zunanji varovali pa sta prelomljeni.
Druga pahljača ima na sredini večjo risbo, na levi in desni strani
pa manjši, ki prikazujejo takratno vsakdanje življenje ljudi, med
njimi je s pisanimi črkami zapisan še tekst, zgoraj je obrobljena
z vzorcem, vse v litografski tehniki razen vrhnji rob, ki je pobarvan svetlo zeleno. Lesene paličice so nepoškodovane. Papirni
deli imajo predvsem mehanske poškodbe raztrganine, odlepljene in manjkajoče dele in tudi madeže, na eni gubi je bila
pahljača pretrgana na dva dela in tam zalepljena s selotejpom.
Glavni izziv je bil konservirati-restavrirati poškodbe na teh različnih materialih, jima vrniti osnovno uporabnost in narediti
tudi ustreznejšo zaščito za trajno hrambo.
Prav vse površine listov in paličic smo očistili s konservatorsko
radirko, kosti pa še z rahlo vlažno vato. Manjkajoče dele smo dopolnili z japonskim papirjem, prav tako zalepili raztrganine. Selotejp smo odstranili s posebno spatulo, medtem ko smo lepilo,
kolikor je bilo mogoče, odstranili še mehansko. Paličice iz kosti
smo umestili nazaj v gube papirnih lističev, saj so bile še vedno
dovolj dolge.
Zanju smo naredili zaščitni škatli iz trajno obstojne lepenke
in ju prevlekli z najkakovostnejšim platnom. Škatla je narejena
tako, da je sestavljena iz spodnjega in zgornjega dela-pokrova;
v njej pahljača leži optimalno in je razprta, saj jo v njej lahko
tudi razstavimo.
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