Szakmai beszámoló

A Gróf Esterházy Károly Múzeum pápai Platán Nonprofit Kft az NKA Múzeumok
Kollégiumának 002/209/21 számú döntése alapján
„Bódy Irén iparművész kékfestő falikárpitjainak restaurálására (II. ütem) ”
500.000 Ft támogatásban részesült.
Bódy Irén iparművész munkásságának egyik legkiemelkedőbb alkotása a „Kék paradicsom” a
pápai Kékfestő Múzeum kiállításának meghatározó darabja. A művésznő legjelentősebb
textiljeit a pápai Kékfestő Múzeumnak adományozta, azzal a feltétellel, hogy azok
folyamatosan láthatók legyenek egy állandó kiállítás keretén belül. A Kluge műhely
szárítópadlása az életmű bemutatásának legalkalmasabb helyszíne a térbeli adottságok, a
látvány és a hely eredeti funkciójához való tökéletes illeszkedés miatt.

Előzmények:
A textilek első ütemben a következő kezelésben részesültek:
Részlet Egervári Márta restaurátor művész restaurálási dokumentációjából
„A felületi, poros szennyeződéseket műtárgyvédelmi használatra alkalmas valódi szőr kefés
porszívó
véggel,
tüll
hálón
keresztül,
porszívózással
távolítottam
el.
A tárgyba olvadt szigetelőszalagos leltári számokat Etil-metil-Ketonnal duzzasztottam, majd
mechanikusan eltávolítottam egy spatulával. Az Iparművészetis számozás szalagján
megerősítettem a feliratot textil jelölővel, a szigetelő szalagos számot pamut Danubia szalagra
cseréltem. A kárpitok pamutvászon anyaga sok helyen foltos és megsárgult. A megsárgult
területek az oldószeres próbákra nem reagáltak, ami azt a feltevést igazolja, hogy maga az
alapanyag romlásából ered a sárgulás, sötétedés. Ezeket a lebontódott rost részleteket
eltávolítva nem csak esztétikai javulást érhetünk el, hanem kémiai a stabilitást is elősegítjük,
mivel a lebontódott részek instabil molekulái katalizálják, felgyorsítják a további bomlási
folyamatokat. Az előzetes színezék levérzési próbák alapján a kék indantrén a hosszabb
nedvesítés után a fényét veszti, megfakul. Ennek elkerülése érdekében helyi tisztítást,
komplexképzős, szappanhabos (zsíralkohol-szulfát) tisztítást végeztem a leginkább
megsötétedett, besárgult, megbarnult, eredetileg fehér mintarészleteken. A teljes tárgy gyors

nedvestisztítására ez után került sor. Mivel a kárpitok hosszabbak mint ami a mosókádba
elfér, ezért két-két részletben tisztítottam mindegyiket. Az épp nem kezelt részt egy vízhatlan
hengerre tekertem a kád végében. Tisztító szerek közül a Hostapon-T nevű tenzid vizes
oldatát alkalmaztam. Öblítés után szálára igazítva, lesúlyozva szárítottam a tárgyakat. Ez is kétkét részletben volt elvégezhető, mivel a vízhatlan asztallapunk 190cm x 280cm a tárgyak pedig
darabonként 160cm x 345cm méretűek.
Végül a pamut köpperszalagra gépelt tépőzárat a szalag széle mentén felférceltem a kárpitok
felső szélére. Az előző, csiszolatlan szálkás lécre szögelt rögzítés helyett a műtárgyvédelmi
szempontból megfelelő, tépőzáras rögzítést kárpitok szakszerűbb kiállításba helyezése
érdekében, amely egyúttal biztosítja, hogy a kárpit ne érintkezzen közvetlenül a fallal.”
A restaurálás II. ütemében a pályázat tárgya „Bódy Irén kékfestő kárpitok kezelése,
megerősítése az állandó kiállításban való további bemutatásának érdekében” volt.




97.3.1-3. „Kékparadicsom” kékfestő falikárpit. Vászon Indantrén. 480 cm x 245 cm.
Bódy Irén, Szombathely, 1972.
97.2.1. „Huszár” kékfestő falikárpit. Vászon. indantrén. 300 cm x 260 cm. Festette
Bódy Irén iparművész Szombathelyen 1974.
91.23.1. „Indigós páva” kékfestő vászon. 160 cm x 225 cm. Bódy Irén, Budapest,
1982.

A megítélt támogatási összeget (az igényelt összeg 41,55%-a) a fontossági sorrendet
figyelembe véve a 97.3.1-3. Kékparadicsom trilógia mindhárom darabjának bélésére,
valamint a 97.3.3. számú kárpit alátámasztására fordítottuk.
A trilógia két darabjának alátámasztását a pápai Platán Nonprofit Kft. saját finanszírozásban
valósítja meg, 2022. június 30. határidővel.
A kész darab, 97.3.3. a restaurálást követően a kiállításba visszakerült, a két másik kárpit
elkészültével újból látható lesz eredeti helyén a trilógia.
Pápa, 2022. május 23.

Dr. Méri Edina
szakmai vezető

97.3.3.

Restaurálási dokumentáció
Tárgya:
Bódy Irén: „Kék Paradicsom” falikárpitok alátámasztásos varrókonzerválása
L.Sz.: 97.3.1-3
A kárpitok a Pápai Platán Nonprofit Kft. Kezelésében lévő Kékfestő Múzeum gyűjteményébe
tartoznak.
Méretük: 480 cm x 245 cm
A munka két részletben történik:
I.

Fázis: határideje 2022. május 15.: 97.3.1-3 kárpitok bélelése, 97.3.3. kárpit
alátámasztása.

Állapotuk: jó megtartású, tisztított, mindhárom darab a felső szélén tépőzárral ellátott a
szakszerű felfüggesztés érdekében.
Alábélelés: azért, hogy jó állapotuk továbbra is fennmaradjon, alábélelést igényelnek.
Megfelelő anyagú és színű pamutvászon fogja erősíteni a vásznakat, és átveszi a
felfüggesztés során kialakult húzóerőt, amely gyengíti a kékfestő drapériát. Az alábélelés
során a pamutvásznat és a kékfestőt pontosan egymásra simítottam, és két hosszanti élén,
valamint a közepén egymáshoz varrtam. Ez mindhárom munkadarabbal megtörtént.

Ezután egyiket 4 cm-es sorközökkel, hosszanti szálirányban összevarrtam.

A varrás módszere az úgynevezett „csúsztatott előöltés”. A textil színoldalán minimálisan
látszó, a fonákon hosszabb öltések lazák, és a varrószálak végei elvarratlanok.

A varrás szakaszos, egyik szakasz vége a másik sor párhuzamos szakaszának közepére esik.

A felső, keskenyebb szélről a mér felvarrt tépőzárat nem bontottam le, ez alatt visszahajtva
elszegtem az alátámasztó anyagot.

Az alján nem varrtam össze a két textilt, csak elszegtem a bélést azért, hogy felfüggesztve a
drapéria ne buggyosodjon. Így megerősítve, a már korábban felvarrt tépőzárral szakszerűen
felfüggeszthető.
A további két darab a II. Fázisban lesz ily módon alátámasztva.
Az alátámasztott drapériáról mérete miatt végfotó nem készült.
Felsőörs, 2022. 05. 20.
Eckert Anikó Okl. Rest.

