
„ CERCETAREA MULTIDISCIPLlNARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE DIN 

ROMÂNIA ÎN CURS DE RESTAURARE" 

- UN PROIECT NAŢIONAL CA INTERFAŢĂ PENTRU UN PROGRAM INTERNAŢIONAL 

I nsti tutu.l Na ţi onal al Monumente
lor Istorice (INMI), ca partener nr. 2 în 
Proiectul Cercetarea interdisciplinară şi 
monitorizarea unor monumente din Ro
mânia aflate în restaurare, având acro
nimul CEMMO, ca parte a Programului 
CERES al Ministerului Educaţiei, Cer
catării şi Tineretului, a fost implicat în 
toate cele 6 faze ale acestuia, din oc
tombrie 2005 până în septembrie 2008. 

Obiectul cercetării şi al monito
rizării l-au constituit patru monumente , 
care, beneficiind de mai multă vreme de 
o abordare interdisciplinară în proce
sul de restaurare şi de punere în valoa
re, sunt în acelaşi timp reprezentative 
pentru patrimoniul cultural naţional şi -
fără a fi înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial - au cel puţin valoare europea
nă. Acestea sunt: 

Mănăstirea Suceviţa , judeţul Sucea
va 
- Mănăstirea Sf. Nicolae „ Popăuţi" , Bo
toşani , judeţul Botoşani 

- Bi se rica Sf. Nicolae din satul Băli

neşti , judeţul Suceava 
- Castelul Banffy din satul Bonţida, 

judeţul Cluj. 
Coordonarea generală a proiectului 
CEMMO a revenit Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Opto
electronică (INOE 2000). Parteneri în 
Proiect , în afară de Institutul Naţional 
al Monumentelor Istorice au fost: 
CERECS ART S.r.l. , Bucureşti ; Univer
sitatea de Arte« G. Enescu», Facultatea 
de Arte Plastice, Decorative şi Design 
din Iaşi ; Transylvania Trust, Cluj-Na
poca ; Universitatea Politehnica Bucu
reşti , Bucureşti , Facultatea de Chimie 
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Tereza SINI GALIA 

Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. 
Activitatea tuturor echipelor s-a 

concentrat - în funcţie de specificul fie
căruia dintre parteneri - atât asupra mo
numentelor ca atare (arhitectură, pictu
ră murală , sculptură decorativă), cât şi 

asupra unor piese de patrimoniu mobil 
păstrate în aceste monumente. 

Grupul de specialişti de la Insti
tutul Naţional al Monumentelor Jstori
ce - istorici de artă, arhitecţi, ingineri 
informaticieni , economişti - a fost co
ordonat de Prof. Univ. Dr. Tereza Sini
galia, în calitate de Director de proiect. 

Aceşti specialişti au fost impli
caţi direct în activităţi de cercetare spe
cifice fiecărui domeniu : istoria artei, 
istoria arhitecturii, proce sa rea datelor 
(inventar, bază de date experimentală 

pentru iconografie) , fotografie digitală , 

film documentar, dar şi în activităţi de 
consultanţă la cererea partenerilor noş
tri. 

Pe tot parcursul derulării Proiec
tului , între parteneri a existat o cola
borare mai mult sau mai puţin strânsă, 

depinzând în parte şi de fazele acestu
ia , uneori în acţiuni comune, alteori la 
nivelul schimbului reciproc de informa
ţii. 

Colaborarea cea mai intensă a 
avut loc între lnstitul Naţional al Monu
mentelor Istorice şi CERECS ARTs.r.l. 
Motivaţia pentru o asemenea colabora
re specială rezidă în faptul că cea mai 
mare parte a activită. ţii noastre s-a bazat 
practic pe cea a colegilor noştri pictori 
restauratori, care au lucrat şi continuă 

să lucreze şi după încheierea Proiectu
lui, la cele trei biserici din Moldova de-
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corate cu picturi murale . 

Bălineşti , Biserica Sf. Nicoloae 

Rezultatele activităţii lor sunt 
spectaculoase. Ei reuşesc , printr-o acti
vitate intensă, laborioasă , adesea foarte 
dificilă şi chiar periculoasă (în măsura 
în care substanţele pe care le inhalează 
în procesul de curăţare şi de consolidare 
a picturilor pot fi dăunătoare, iar timpul 
îndelungat petrecut pe sc helă şi poziţia 

incomodă adesea le marchaeză sănăta

tea), să scoată la lumină valori ale tre
cutului, un eor i bănuite , alteori noutăţi 

absolute , la care nimeni , spec ialişti sau 
profani, nu le bănuia sau nu spera să 

apară de sub straturile groase de praf, 
fum, murdărie, depozite animale, săruri 
sau atac biologic. Recuperarea acestora 
pentru istoria picturii murale din Mol
dova, pentru istoria generală a artei din 
România, pentru istoria Evului Mediu 
şi, de asemenea, pentru cea a mentalită
ţi lor, reprezintă un câştig imens . Primii 
specialişti - în afara restauratorilor în
şişi - care s-au bucurat şi au beneficiat 

din punct de vedere ştiinţific de aceste 
rezultate - sunt membrii echipei de la 
INMI şi în primul rând istoricii de artă. 

Această colaborare nu a exclus 
acţiunile preconizate a se desfăşura în 
cadrul parteneriatului nostru cu ceilalţi 
participanţi la Proiect. 

Mănăstirea Suceviţa, Biserica Învierea Domnului 

O menţiune specială priveşte co
laborarea cu Facultatea de Arte Plastice 
din laşi , respectiv cu Secţia de Conser
vare - Restaurare , care a privit în prin
cipal cercetarea unor piese din patrimo
niul mobil provenit de la monumentele 
din Moldova . 

În cadrul acestei colaborări au 
fost dezvoltate mai multe tipuri de acti
vităţi: 

- completarea şi actualizarea fişelor de 
inventar pentru cele patru ansambluri şi 

monumente istorice care au făcut obiec
tul Proiectului ; 
- restituirea corectă a Programelor ico
no grafice ale picturilor de pe s uprafe
ţele cel puţin curăţate atât înainte de 
demararea Proiectului cât şi în timpul 
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derulării acestui a; 
- întocmirea de documentare fotografice 
digitale; 
- elaborarea de planuri, relevee; 
- extinderea cercetării la alte monumen-
te contemporane cu cele alese pentru 
Proiect, pentru a putea, prin studii com
parative, să le stabilim particularităţile , 

importanţa, înscrierea în serii sau or1g1-
nalitatea; 

Botoşani. Biserica Sf. Nicolae a Mănăstirii 

Popăuţi 

- studierea unor piese din patrimoniul 
mobil al bisericii Sf. Nicolae a Mănăsti
rii Popăuţi şi din cel al Mănăstirii Su
ceviţa; 

- elaborarea de studii şi de intervenţii 

ştiinţifice prezentate la diferite reuniuni 
naţionale şi internaţionale; 

- publicaţii: participanţii al Proiect au 
deja articole apărute în publicaţii de spe
cialitate, lucrări acceptate pentru publi
care, sau aflate sub tipar. De asemenea, 
ei pregătesc lucrări mai ample, inclusiv 
din categoria sintezelor, care vor pu
tea fi publicate numai după încheierea 
proceselor de resatuare la respectivele 
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monumente, procese care - din motive 
obiective - pot dura încă mulţi ani de 
acum încolo. 
- alte publicaţii apărute sunt: pliante 
pentru fiecare dintre cele patru monu
mente, seturi de cărţi poştale , postere, 
un grupaj de materiale axat pe obiecti
vele Proiectului publicat în chiar acest 
număr al "Revistei Monumentelor Isto
rice" din anul 2008. 

Arhitecţii au fost implicaţi în ana
lizarea şi aprobarea unor proiecte de re
staurare , dezvoltate în acelaşi timp cu 
restaurarea de pictură murală în cazul bi
sericilor şi separat în cazul Castelului de 
la Bonţida . 

Bonţida, Castelul Banffy 

Inginerii informaticieni au stat tot 
timpul alături de ceilalţi cercetători , atât 
la fotografierea - în reprize repetate , ge
nerate de avansul lucră.rilor de restaurare 
- , în elaborarea design-ului pentru bazele 
speciale de date pentru programul icono
garfic, în pregătirea pentru tipar a mate
rialelor de diseminare şi a numărului din 
"Revistă". 

* 

Cele trei monumente din Mol
dova care păstrează ansambluri mura
le aflate în restaurare au făcut şi obiec
tul unui proiect din cadrul Programului 
CULTURA 2000 - -„Saving Sacred Rel ies 
of European Mediaeval Cultural Herita
ge" (2005-2006). AcestProiect internaţi

onal s-a derulat în cadrul unui labora
tor in situ cu centrul la Gura Humorului 
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(judeţul Suceava) , dar cu staţiuni experi
mentale la cele trei obiective din nordul 
Moldovei. laboratorul s-a bucurat de o 
largă participare internaţională şi naţio

nală. Parte din rezultatele acestui labo
rator au fost publicate, în limba engle
ză, într-un număr special din "Revista 
Monumentelor istorice" din anul 2006. 

* 

În zilele de 18 şi 19 septembrie 2008, 
Institutul Naţional al Monumentelor Isto
rice a organizat un Simpozion naţional cu 
participare internaţională , menit să facă 
publice rezultatele Proiectului. Specialişti 
din cele 6 instituţii partenere şi colabo
ratori ai acestora au prezentat rezultatele 
preliminare sau finale ale activităţii lor. 
Parte din aceste intervenţii sunt publicate 
în acest număr al "Revistei Monumentelor 
Istorice". Această publicaţie con
tinuă prestigiosul „Bultetin al Comisiunii 
Monumentelor fstorice", ale cărui prime 
numere au apărut în anul 1908. 

Suita noastră de articole care fructi
fică cercetări din cadrul Proiectului CEM
MO se înscrie astfel în tematica numărului 
omagial al „Buletinului", de la a cărui pri
mă apariţie se împlinesc l 00 de ani. 

Rezultatele ştiinţifice ale Proiectu
lui devin şi suport pentru cursuri universi
tare de specialitate, pentru cursuri de mas
ter şi pentru cele doctorale la universităţile 
de profil din ţară. , unii specialişti din Insti
tutul Naţional al Monumentelor Istorice şi 
din instituţiile universitare partenere fiind 
implicaţi în activităţi de învăţământ la 
universităţi din Bucureşti şi laşi. 

Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice îşi propune şi valorificarea ulte
rioară a rezultatelor acestui Proiect inter
disciplinar, pe care o va dezvolta în mai 
multe direcţii: 
- Continuarea cercetării monumentelor 
care au făcut obiectul Proiectului în con
cordanţă cu viitoarele lucrări de restaura
re ; 
- Organizarea unui Colocviu vizând pre
zentarea extinsă a rezultatelor acţiunii de 
monitorizare în vederea elaborării unui 
Manual de bună practică bazat pe rezul
tatele acestor investigaţii, absolut necesar 
procesului de conservare a tuturor monu
mentelor restaurate sau aflate în restaurare 
din România; 
- Prezentarea unor contribuţii ştiinţifice 

în cadrul unor manifestări naţionale şi in
ternaţionale şi publicarea unor studii am
ple în publicaţii de prestigiu din ţară şi 

din străinătate, în vederea valorificării re
zultatelor acestei colaborări interdiscipli
nare realizate în cadrul Proiectului . 
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