
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 
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Şchei - Braşov şi ' evidenţierea a Încă, dou;] 
edificii eclesi�stice anterioare pe atelaşi loc 
(bi,erica de le 'ln - sfîrşitul  secolului  XIV-În
ceputul secolului XV, prima biserică de piatră 
a doua jU I11;]t:ue a secolului XV), - comu
nicare Luminita Munteanu şi Mariana Beldie. 

Pen.tru ,tudiu l  de :u'hitecrud, atît pe 
planul mare al verigi,lor de istorie a disciplinei, 
cît şi pe cel apl icativ al restaurării,  rea le con
tribuţii reprezint;] comu nicarea arh. Ştefan 
Ihlş ( Rczulteltele cercel,ării ele arhitectură la 
biserica Sf. Gheorghe NOlt elill Bucureşti) şi 
cea a arh. Ana Maria Orăpnu (Cercetări ele 
arhitecwrli la casa [011 Zielaru din Bistrita 
Niisăud). 

I n  continuarea unor m:1i vechi p reocupări 
se Înscrie comunicare:1 :1rh, Cristi:1n Moisescu, 
Evoluţia paramel/tltlui în arhitecwra Ţării Ro
miil/cşti În secole'e X [II-XII [, 

P li l in  prezente pînă acum În cadrul se
siuni lor  de comunicări ale DPCN, preocupă
ri le  pentru urbanis'll şi-au găsit i lustrarea În 
foarte documentata prezentare :1 arh . Eugenia 
Grece:1nu,  Roman. Structura urbană - măr

turie a treC/twLui istoric. Privite din unghiul 
de ,vedere al istoricului, ele au fost abordate 
şi dc Liviu Rotman în comunicarea Maha
lauel - cadru de dezvoltare socială şi spiri
tuaLă, 

Bogă\i :1 şi varietatc:1 surselor de infor
maţie suplimen t:1ră cu  privire la  :1rhitectlll'ă :1 
fost releva,tă o dată În  plus  de comunicare:1 
arh. Hermann Pabini, Arhit ectura civilă go

tică re/lcctată 1,1 iconografia tim/mlui. In ace-

laşi context, releV:1I11ă poate fi "conv,iquire a "  

d e  zi  d e  zi cu monumen tu l  supus procesul u i  
d e  restaurare, p rezentat;] d e  ing. Al .  Dobri
ceanu (Note pe ' lI1arginea Lucrlirilor de restaU

rare exec/ttate La Pre imer). 

Bog:ttul capitol al arhitecturii populare a 
fOst i l ustrat, de c<iil1Unicarea Ioanei Cristache 
Panait şi a arh. Marinel Daia (Noi rezultal,e 
Î/l cercetarea arhitectnrii de Lemn î/l  Sălai) ca 
şi de  inedita interpretare - privită din  un
ghiul descifrării "duhului" ce străbate orna
mentica populară - a cunoscutei case a lui 
Antonie Mogoş din Ceauru - Gorj (arh. Mi
hai A l dea). 

De coperi rea şi punerea În  valoare prin 
restaurare a ansamhlului de picturi gotice din 
biserica Sr. Margareta i-a prilejuit p rof. Vasile 
Drăguţ găsirea .,ine!t"lni imermediar care să 
demonst reze Întrucît a fost posibilă la 11/7 mo
ment dat asimi.larea mari/oI' experi.enţe ele artă 
pict'nrală wropral/ă şi integrCl>'ea Lor în Ipa
ţild transilvănean". 

Mai tehnică, dar revelatOare prin seriosul 
semnal de alarmă pe care Îl trage, comunica
rea pictorilor Casian T .abin şi Ion Neagoe (Fe
Ilomennl desprinderii şi ex/olicrii peliC1t!ei de 
culoare din pridvoml bisericii Hnmor) ne 
obliga ă considerăm cu sporită atenţie im
portantul aspect a l  stării de conservare a pic
turilor m u rale ce Îmbrac:1 pereţii monumente
lor. 

Icoanele de l a  Băjeşti din secolul :11 
XVI l -lea (comunicare A I .  Efremov) şi sculp
turile gotice de 1:1 Rupea (comunicare Suzana 

More Heitel)  VIl1 să se adauge bogatului  pa
t rimoniu mobi l ,  nu de aju:1s  de bine cercetat 
Înc?i, al monumente lor  noastre. 

Aportul materialelor sintetice - cu avan
tajele şi perspectivele de uti l izare În opera de 
restaurare ce le o feta - a fost relevat de co
l11unicarea Răşinile sintetice şi posibiLităţi ele 
ntili'Lare (/ lor în restaurarea o/ erelor şi. mO/1/t
lIIelltelor de artă (AI .  Breţcanu �i ing. Mihai 
MOloiu). 

Comunic:ue:, Ioanei Cristache Panait, Din 
tradiţiile istorice ale invclllarierii mOllltme11le
lor, vine În Întîmpinarea cclor mai recente 
preoc.upări ale instituţiei, căreia de curînd i-a 
revenit  sarcina evidenţei patrimoniului cullll
ra i ,  ea put:ndu-se prevala astăzi de o Îndelun
gată t radiţie În acest domeniu. 

umeroasele participări la disCll l i i  au su
bliniat atît valoarea i n formaţiei ştiin\ifice con
\inlllă de comunicări,  cît şi ţinuta acestora, 
au adlrs completări sau au pri lejuit schimburi 
dr. opinii Între specialişti. 

Cea mal importantă manifestare ştiinţi
Fică a Direcţiei Patrimoniului Cultural Na
l'ional din acest an, Sesiunea, Înscrisă şi pe' 
agenda atliunilor României În cadrul Anului 
European al P:1trimoniului Arhitectural, a fost 
nlarcară şi de tipărirea unui afiş (autor Casian 
Labin) şi a unui program-invita\ie (auto r i :  
arh. Mihai Aldea - macheta, Adrian Ianuli 
şi Casian T .abin - fota), menite sa facă cu
noscute strădaniile Direqiei în angajarea o 
dată m a i  m u l t ,  pe d ru m u l  desch is  vi itorului 
pentru trecutul nostJ:u. 

Tereza Sinigalia 

Activitatea de restaurare a Directiei patrimoniului cultural naţional 

1 .  Biserica di17 Apahida - jnd. CLui 
Restaurare generală - Începl1lă 1 973, re�ep
ţie preliminară 1 974. 

Colectiv: arh. Virgi l A n ronescu, teh n. arh. 
Con t .  Marcu 

J .ucrări de refacere a principalelor zone 
distruse: bolta altarului, tavane, turn-clopot
niţă, şarpantă şi consolidarea Întregii bise.rici. 

Lucrări de amenajari exterioare : t rOlllare 
şi gard de Împrejmuire. 

2 ,  Biserica de lemn din Bilbor ind. 
Harghita 
Restaurare generală Începută 1 973, recepţie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgi l Antonescu 

Lucrări cu grad mare de dificultate pen
tru refacerea şi con so l idare a  pereţi lo r, bolţi lor 
şi p ridvorului, cu consolidarea şarpantei şi re
facerea Învelitorii, Consolidări la poartă şi 
Împrejmuirca incintei. 

J. /lmam!?luL mănăstirii Bistriţa - jnd. 
Neamţ - pamcli; şi WY/1ul porţii 
Restaurare completă, - Începută 1 970, recep
rie preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Nicolae Diaconu, proiectant Paul 

Fel ican, ing. Elena Pagu, p roiectant Nicolae 
Sr roe, ing. Gh. Păunescu, ing, D-tru PÎrsco
veanu. 

Lucrările de restaurare au adus turnul şi 
p araclisul  la vechea lor Înfăţişare p ri n  modi
ficarea acoperişului, desfaceri de zidiri de um
plere a vechilor goluri, decapări de tencuială, 
refacerea tÎmplăr iei noi de lemn şi metalice şi 
a pardoselilor din p iatră şi dulapi de stejar, 
ca ş i  a scării de lemn. 

Lucrări receptionate la sfirşitul anu lui 1974 

Decaparea terenului din jur pînă la nivelu l  
d e  călcare, lucrări d e  finisaj şi realizarea u n ui 
nou eşafodaj pentru clopote com pletează re,
tamarea. 

La turnul de intrare (construit în sec. 
XVII) s-a modificat acoperişul ,  revenindu-se 
la vechea înfăţişare, s-a demolat zidăria de 
supraînă!ţare a acestuia şi tinda de lemn de 
stejar cu stî lpi;  s-au refăcut tÎmplăria şi par
do eli le. Au fost marcate fundaţiile vechiu
lui turn de intrare, aflate În vecinătatea celui 
actu al . 

4. Biserica de le/l/n din Brăzcşti - jud. 
ALba 
Restaurare generală - Începută 1 970, receprie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgil A n tonescu 
Luc1'ari complexe de restaurare, consoli

dare, Înlocuire a pieselor deteriorate atît din 
structura pereţilor şi bolţilor cît şi a turnului 
clopotniţă. Refacerea şarpantei şi a Învelitorii. 

5. Mltzcltl Literatrtrii Romane - Bucureşti 
Restaurarea-reconstruCţia aripii drepte, Începută 
1972, recepţie preliminară 1 974. 

Colectiv :  arh. Mihaela Adrian, ing. Elena Pagu, 
ing. , Gh.  Păunescu, ing. D-tru PÎrscoveanlt', ' E. 
Donescu. 

Au Fost desfăcllte adăugirile de la demisolul 
din dreapta intrării. NOua aripă, urmînd să com
pleteze funqional Muzeul Literaturii, a fost 
rezolvată astfel încît să permită legatura di
rectă cu clădirea veche, păstrÎndu-se dimen
siunile, ritmul golurilor feresnrelor, cornişa, 
brîul median şi tipul de ancadramente. Sis
temul constructiv este format din zidărie por-
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tantă d i n  cărămidă p e  fundaţii d e  beton izo
late hidroFug, grinzi şi plăci de beton armat 
care trec În consolă peste culoarul de circu
laţie. Şarpanta este din lemn, Învelitoarea din 
tablă. Finisajul interior a fost diferenţiat În 
funcţie de destinaţia fiecărei Încăperi. Incăl
zire centrală cu ccntrală proprie cu gaze. In
stalaţii e!ectrice. 

6) Casa lIergu Mănăilă - Bnzău 
Restau rare generală - Începută 1 972, recepţie 
preliminară 1 974 

Colectiv:  arh. Marina Iliescu 
Lucrări dc consolidări de ziduri, refacere 

ziduri, p l anşce de beton armat, tîmplărie, par
doseli noi, pridvor lemn, şarpantă şi învelitoare 
nouă. Sistematizare verticală curte. 

7. Biserica de lemn din Corbeşti - jud. 
Bihor 
Restaur:1r� ge nerală - - Început;] 1 97.\, recept ie 
preliminară 1 974 

Colectiv: arh. Virgil Antonescu 
Lucrări de consolidare generală a elemen

telor de rezistenţă cu Înlocuirea pieselor dis
truse. Refacerea şarpantei, învelitoare de şiţa. 

8. Mn'Leul de arhitecl1trii populară din 
C/tl'tişoara - j/td, GOI) 
Lu crări începute În 1 972, terminate şi predate 
Muzeulu i  cu proces-verbal în 1 974. 

Colectiv :  arh.  Virgil Antonescu, ar: ' .  G h .  Sion, 
p roiectant arh. C. Marcu 

a) asa Popii Vdrişte din satltl OLari 
Lucrare de strămutare şi restaurare Cll Înlătu
rarea adaosurilor tîrzii, înlocuirea pieselor dis
truse şi refacerea celor dispănne, pe baza cer
cetării de arhitectură şi decoraţie. Refacerea 
şarpantei şi :1 învelitorii. 

http://patrimoniu.gov.ro




