
A IV -a adunare generală a ICOMOS: Rothenburg o. d. Tauber, mal 1 975 
Organizată ae către Comitetu: na�ional 

lCOMOS al R. F. Germania, cea de-a IV-a 
Adunare generală a Consiltului Interna�ional 
al Monumentelor şi Siturilor a avut În prin

'cipal două obiective: alegerea noului co"itet 
execu.tiv pen tru un mandat de trei 'Inl, si 
,coloc V'llll privind con servarea micilor oraşe is
rari ce. 

In intenţia de-a asigura UII cadru de dez
batere cît mai stimu!ator pentru ce-a de-a 

. doua parte a programului, organizatorii Adu
nării au ales omşul Rothenburg, cu adevarat 
'cel mai frumos dintr-un grup de mici oraşe 
medievale situate În nord-vestul BavaJ'iei. Păs
·trător al întregului sistem defensiv medieval, 
cu o l ungă centură de ziduri şi numeroase 
turnuri, oraşul ROlthenburg posedă o i mpor
tantă zestre de mOnlLmen,te istorice, cele mai 
multe case de locuit datînd din sec. XVI
XVII, remarcabilă fiind unitatea compoziţio
nală şi de stil a ansambllliui urbanistic, destul 
.de Pll \ in  afectat de intervenţiile ulterioare. 

Lucrările Adunării generale au beneficiat 
de o substanţială participare (peste 3 00 de dele
·gari). După analiza obişnuitelor rapoarte de 
a,ctivitate (subsemnatul am fost ales raportor 
:general al Adunării şi preşedinte al comitetului 
pentru program şi pentru buget), a fost adop
tată o rezoluţie program pentru actiVitatea 
viitoare a ICOMOS. In primul rind se reco
mandă ICOMOS, ca organism de specialitate 

.al UNESCO, să-şi intensifice activitatea, acor

<iînd o atenţie prioritară formării de conserva
'tori şi restaur:ttori, cu precădere În folosul ţă

rilor În curs de dezvoltare. Se recomandă 

de asemenea, asj,gumrea unui sohimb mai ef,i
cient de informaţii şi experienţă În problemele 
restaurării. 

Ca '- urmare a retragerii, din motive de 
sănătate, a Pl1'of. Piero Gazzola, noul preşe
dinte al ICOMOS a fost ales în persoana 
prof. Raymond Lemaire (Belgia), secretar fiind 
Ernest Conndlly (SUA) şi secretar trezorier 
Jean Salusse (Franţa). Pentru organizarea vii
toarei Adunări generale au fosu înregistrate 
candidaturile Uniunii Sovietice şi Canadei . 

Colocviul privind conservarea micilor 
oraşe istorice a cuprins un număr foarte mare 
de rapoarte şi refem,te, timpul disponibil pen
tru discu.tarea lor în plen fiind redus la prea 
pUţin. Majoritatea rapoartelor au avut un ca
racter informativ, fiind prezentate experienţele 
naţionale În opera de salvgardare a micilor 
oraşe istorice. De o bună primire s-au bucurat 
expunerile privind a,;anarea şi valorificarea mi
cilor oraşe istorice din Blveţia, Bull?iaria, R. F. 
Germania, Olanda. Insoţit de numeroase dia
pozitive, referatul privind acţiunea de recupe
rare şi restaurare a unor centre istorice din 
tara noastră a insistat asupr,a solUţiei dezvo!
tării bipolare a oraşelor, cu construirea unor 
noi centre civice, dimensionate În funCţie de 
exigenţele societăţii contemporane şi în rapOrt 
cu noul volum demo�rafic .  Aplicată la Sibiu, 
Braşov, Botoşani şi în alre 10calită\'i, această 
solulie permite o tratare nuanţată a restaJurării 
v eohtlor centre istorice, fără intervenţia dură 
3 unor construCţii noi scoase din scara, sau 
neaJrmonizate cu fondul clădirilor existente. In 
acelaşi timp se asigură condiţiile pentru cer
cetările privind atît faza preliminară execuţiei 

cît şi pentru o corespunzăware punere În va
loare a monumentelor resoo.urate. 

Dintre rapoartele gener,ale, cu pronunţat 
profil teoretic, se cuvine a fi amintite cele 
prezentate de Andre Chastel ("Argumente 
pentru salvgarda,rea micilor oraşe istorice"), 
Miche!e Va.lori ("Dezvoltarea economică care 
garantează un Înalt nivel de viaţă fără să 
compromită dimensiunile şi structura micului 
oraş istoric, nici dialogul său cu peisajul În
conjurător"), Dieter Wildeman ( "Asanarea şi 
adaptarea la viaţa contempor,ană cu respeotarea 
valorilor urbane, a.rhitecturale, istorice şi pito
reşti"),  Alexander Glen (»Dezvoltarea tuflS
mului în micile or.aşe"). 

Programul colocviului a inclus şi o vi
zită de lucru, cu care prilej au avut loc nu
meroase diSCUţii la obiect, în micile or,aşe isto
rice Nordlingen, Ellwagen, Weikersheim. Par
ticipanţii la colocviu au putut aprecia am
ploarea lucrărilor de asanaJre şi restaurare, dar 
au criticat cu severi1vate p roiectul de siste:na
tizare a oraşului Weikersheim care prevede 
traversarea centrului cu o ar,teră de circulaţie 
grea şi înlocuirea unor edificii reprezentative 
pentru arhitectura locală cu constrUCţii supra
dimensionate, fără nicio preocupare de armo
nizare cu cadrul urbanistÎc ,existent. 

Considerate În ansamblu, lucrările celei 
de-a IV-a Adunări generale a ICOMOS au 
meritul de a fi subliniat o dată mai mult 
Înalrta valoare a patrimoniului arhitectural şi 
urbanistic, faptul că o compoziţie urbană 
reprezintă o operă colectivă a cărei contextură 
exprimă .În mod nuanţat istoria, sensibilitatea 
şi capacita'tea de creaţie a un.ui popor. 

Vasile Drăl?iuţ 

Adunarea -generală ' a - Ce'ntiiiluÎ . iritenlatlonal de studii pentru 
conservarea şi restaurarea bunurilor culturale - Roma 1 975 

Ca întotde auna primăvara, În zilele de 
2 1 -26 apri lie, marele or,aş de pe Tibni a 
�ăzduit lucrările Adunării generale a " Centru. 
lui Roma", denumire prescurtată a Centrului 
internaţional de studii pentru CO!l:servarea şi 
restaurarea bunurilor cultumle. Bine cunOscut 
specialiştilor din ţar" noastră, "Centrul Roma" 
a oferit În ultimii ani mai multe burse pentru 
formarea arhiteCţilor şi pictorilor restauratori 

care a.crivează în cadrul DireCţiei patrimoniu
lui cultural naţional, de asemenea a acordat 
asistenţă de înaltă calificare pentru organiza
rea şantierului-pilot de la HUl11or. Ca orga
nism al UNESCO, " Centrul Roma" a iniţiat 

cîteva misiuni de studii la  monumen,tele cu 

picturi murale exterioare din Bucovina şi a 

pus la dispoziţia restaurMorilor din ţara noa

�tră un bogat material documentar de specia-

Jitate, unele lucrări fiind publicate în pagi
nile revistei Monumente Istorice şi de Artă. 

In acest an, lucrările celei de-a VI II-a 
Adunări generale s-au desfăşurat în marea sa:ă 
d� conferinţe a paLatului Lubin din Piazzale 

Flaminio, fiind inaugurate de către ministrul 

G iov.anni Spadolini, conducătorul Ministerului 

Bunurilor Culturale şi Ambientale. DiSCUţiile 

au fost deosebit de dinamice, atenţia partici
panţilor Îndreptîndu-se asupra necesităţii di

v,ersificării formelor de pregătire a re stau ra
torilor şi conservatori!or. Dacă pînă În pre
zent "Centrul" s-a ocupat aproa.pe în exclu

sivitate de speci.aliza.rea arhiteeţilor şi picto
rilor, pe viitor e l  va trebui să se îngrijească 
deopotrivă de formarea restauratorilor pentru 
textile, grafică, hî.rtie, ceranllca, metMe etc. 

Cu ocazia lucrărilor Adunării generale. 

" Un viitor pentru trecutul nostru" 
DesfăşuraJtă în zilele de 1 5 - 1 7  mal 1 975, 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Di
recţiei Patrimoniului Cultura.! Naţional a fost 
pusă sub semnul Anului European al Patri
moniului Arhitectlll1'al şi a devizei acestuia: 
" Un viitor pentru treclltul nostru". 

Abordînd o mare diversitate de probleme 
pe fondul acestui cadru unic creat de tema 

majoră a Sesiunii, multe dintre cele 27 de co
n1l1nicări s-au înscris drept contribuţii de 
seamă la cunoaşterea şi .punerea în valoare 
a patrimoniului nOstru cultural, rod al cer
cetării m ultil,aterale a monumentului specific 
tipului de activitate a Direcţiei Patrimoniului 
Cultural Naţiona.I "Un viitor pentru tre
cutul nostru", fie că acesta este reprezentat 
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a fost vlZ1tat Pa'tazzo Farnese <1Jle cărui pic
turi murale se aflau în curs de restaurare cu 
participarea bursieri lor "Centrului",  Între care 
şi doi colaboratori ai Direcţiei patrimoniului 
culrura,l naţional, Matei Lăzărescu şi Casian 
Labin. O altă vizită de l ucru a avut ca obiect 
şantieml de restaurare de la Ostia antică, 
unde a fost Ol1'ganizat un nuc!eu pentru recu
perarea şi conservarea picturilor mur,ale, ex
perienţa dobîndită urmînd a fi fructificată în 
larga acţiune de salvare a pUţini!or martori 
de pictură ce aparţin antichităţii. 

La Încheierea lucrărilor Adunării generale, 
au fost aleşi membrii noului consiliu de con
ducere din care fac parte reprezentanţii a 1 5  

ţări,  inclusiv Rom�ni,a. Ca director a l  "Cen
trului"  a fost recontîrmat prof. Paul Philip
pOt (Belgia). 

V. D. 

de ansamblul urban, de monumenml de arhi
teotură sau de zestrea acestuia de picturi mu
rale, icoane sau scu:.pturi. 

Esenţial capitol al studierii exhaustive a 
monume.ntet!Oir, ce�ceta'rea arheologică ne"a pus 
şi de această dată În faţa unor foarte impor
tante descoperiri: elucidarea etapelor de con
struqie a bisericii actuale Sf. Nicolae din 

http://patrimoniu.gov.ro




