
CRONICĂ • RECENZII 

, ,Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească" de V. Drăguţ 
Recent a 1a.pă>l!ut la Bdinur.a Ş1iiinţifică şi 

enoidopedi:că o Clllipr~nzătoaire Jucrare de tip 
enciclopedic, un instrument de informare gene
rală asupra tezaun~1ui de monume1l'I<! feuda.le, 
mărourii a:le existenţei şi spi.noua,11ta\11 poporu
lui român în lung:i perioadă a sec. X - XIX. 

Autonul ei, istori.c uJ şi criti·cuJ de :irtă Va
sile Drăguţ, speci.aJrst de notorietate în istoria 
artei mediew1le român1e ş ui, a avut de Întreprins 
o operă deilicată :wînd în veder,e obiem·ul lu
crării în di-scu\ie care îl ccmsriture aa::diza, 
ou mijloacele oferite de lioeracuro de informare 
sintetică speoif~că dicţiona~lor, a activiităţii 

creaooare, de secole, a popornlui nostru. 
Alănuri de termenii spec if1ci, s t:uorniciţi în 

domeniul ar,oelor, oare vin să expHcc siengu
rile pentru a farniJi.a riz;a lecton1l neavjz.a,t cu 
Într,eaga tem1inologiie şi problematică artisti.că , 

dicţionarul enciclopedk Îrumănunchează, Î111 cele 
1300 articole de diferi te propoirţii şi pe cate
gorii , ntLme de OPaşe cu ates tări dornmenrare 
care vorbesc despre vechimea lor, nume de 
c11eatori din J.ungul pwces artisniic de la arta 
tradiţională plnă la aroa brâncovenească, mo
numente :uhitectonice şi artistice med,ieva,Je de 
pe întveg teritoriul Români,e,i. 

Prun expllic;i,rea unorn di ntre termeni, care 
la prima vedere n.u ar miai a v,e•a ne1voie de 
lămuriri ,suplLimeruuaire, precum arc, tîmplă, prid
vor, arhitectură ş .a„ :autorul i•ntwdu,ce cititortd, 
şi o f"aJCe cu suoces, Îl!l 1atmosfera epocii medie
vaile, insisn1nd a upra dezvo1tări·i evo.lutive a 
fenomenu1u i arti!Stic la români, „descifoarea" 
re11menului de arhitectură, bogat reprezentat 
În carte, fiind co ncepută ca o 1111ic!IO mo nografie 
a arhioecturii noastr.e în desiflişurarea ei ista· 
rică şi var~at tiipologiică de la fortificaţiile me-

dievale (ca cele de 1a Bihari"1 ş i Cenad) ş i 

mom~m en tele religioa e, oare aiu ma.rcat pro
cesul de cristaliziare a aruei fe uda.le, la c urţile 

domneş ti şi boiereşti dLn vremea lui Mircea 
şi Matei B:1J~arab •sau la p alaitele brâncov,e n~şi. 

Descriere.a în ăş i nu este p ri n excelenţă ex
pozi tivă con sLderaţilile ş i aprecieri le privind 

Jocul şi În semnătatea uno,ra din tre mo1mmenoe 
În istoria arhitecturi i român eşlli ne fac să În
ţelegem pre cupa.rea :wtoruJui pentru scoate
rea în evide n ţă a v;alorilor artistice, a singu
l:tri ,tă ţii montLmenoelo r, bucurîndu-se de aten ţia 

domnLei sa le ş i 111 nu.mente mai pu1in cunos
cute sau ca re nu a.u inwat pîn5 acum În ac
tivit.'Ltea cercedroriJor. 

Dintl'e aceste co nsidera\ii se de taşează ce!e 
:l!Sllpra artei de a construi în lemn la r:imâni, 
cu exempLificări i n ~pirate a'.e un or monumente 
de o excep \i nală [ rumuseţe din Maramureş. 

Amo.ml impune Menţie.i penmaineruneJe legături spi
riotuale :ule ituuuror r-omânilor, i:nHuenţetl.e exerci
ta.te de arhiteouura d in Ţara Româ nească awpra 
oelei din Mo ldova preoum ş i asupna celei &n 
Tr:tnsi·Jv,ania, CLL confi.guiraţia ei compJexă mar
ca,ră de f r tilfi.mrea oiraşe,lor şi s;i,tel r oransihă

nene C.Ll centuri de ziduri ş i tumuri sa1u cetăţi 

ţ5răneşti în mij'. ocu:l că:rora se înă.l ţ:au pu.ternice 
biserici. 

Mo111u111 ent,ele puse În di c u ţ i e le î n făţişează 

sub a!lpecte '.e nrnlt1pJe ale orig~n aliolăţii ~:iLuţii -

1 r compoziţiilor arhirectur:ile, or.niaime11L[cii, ale 
irnf1uenţelo r străine :u:ooin:e pe fon.cilii] Mttohton . 

Prezentarea voci,:or d iqion,a!'u1lui esue Între
gită de b:igauul ş i va,ri,auu:l 111iateri.al iconografi·c 
cuprinzlnd phtnuri de mo1mmente, desene ar
tistice, fotogmfii ş.a„ ilusrmreia detaliiJor atră

gînd aten1ia a>upra el ementelor arhi tectonice 
~ i artisti.ce deosebi oe. 

Acest diqionar temmi,c, pr1mutl de acest 
gen dLn pra n astra , apărut într-o erntură 

de prestigi'll , se adrese,az ;\ m1 numai 9peci,a li 'ş ti 

lor dar ş i aLoor caoegovii de cititori. 

EUSABET A ANCUTA-RUŞINARU 

Monumente germane oglindite în două publicaţii 
Diisseldorf. Centrul or,aştului . Ustă de mom1-

men.De. Koln , Rhei.niJand Ver1ag, 1975. 96 pag„ 
i i„ hartă. 

Volumul pr,ezintă lisoa celor mta1 1mport.'LnUC 
monumente din D iisseldorf, olasanc Într-o ordi
ne ce ar putea ajuta la o ulnerioară da.sifioare 
a mom1mentelor În gener.:il. L i&ta este desc hisă 

de monumentele biseri ceşti care cupri,nd : biserici, 
mănăstiri, ca.pcle. In d asa momumenrelor laice 
sînt trecute ca~re lc , pa.liane, clădiri guvern.a
men cal e, de jus li\ie, de artă, cwl tllră , ştiinţa , 

l owinţe şi străzi mai deosebite. llu stroţia bo
gată ca şi li sta judicios alcătlli.tă fac din lu

cr.;i,re un preţio îndrepnar perutru cei ce stu

dilază a.rhitectura vechiului ş i noului D iisselclorf. 

- In Luna aprilie a amdu.i trecut, la Bam
berg a avut loc un colocviu w tema „Dornul 
din B:JJmberg ş i om:1Jmen1tarea sa phsllÎlcă pînă 

la jumătatea secoltdui al XLII-lea". (Kun st
chronik, 12/ 1975). 

- Intre 13 şi 17 septembrie 1976 a avUL 
loc cea de-a 15-a rouNnill'e a i19toricifor de 
ană'. gern11a.ni. LucrăriJe au fost Îirrnpăxţiue În oa
drul unor secţiuni dintre oare menţionăm: Ar
l~tecuura din sec. XI- XIU, Arhltectllra cm-

Xanoon. Koln, Rhei1nkund Vedag, 1975 . 164 
pag„ il„ hărţi . 

Vo.LUJnrn l dedim t o raşu'1ui Xant.en de c5 tre 
Lan.deskomervaoor Rhe.in.land p rezintă un oraş 

model, după exeimp1ul că r ui a ar trebui sa fie 
construi te ş i celelalre or.aşe ale Europei, în 
prirnLLl rÎ·nd în ceea ce priveşte armonia dintre 
:uhinecrn~a veche ş i c·ea nouă . Gele mai vechi 
vestigii a.rhiLecto ni.ce ale oraşu lui, aflat în re
giunea rctmnă, da.venă din sec. IV e.n. Ora
şul comercii:1Jl de nip feuda l s-a dezvolmt în 
1mprejurumi le mănăs tirii forai.ficate pînă în se
rn1ul al XVI~lea, înd Ri.nul îşi o:JJuta o a.Jtă 

ailbiie la est de ora.ş. Farmecu I oraşului s-a 

Meridiane 
quecenrotblui Arta din sec XI- XIII , Mozai
curi vene\iene, Probleme ale goticului tîrziu 
in Germanua, Arhitectur:i gennan,ă din sec. 
XVII- XVIII în spaţiul catolic, Despre 
dreptul de reproducere a mornumentelor de 
artă ş i istori•ce, Mon LLmen tele din Miinchen , 
Arhitecmra monumentelo,r de artă din a doll'a 
jumătate a secolulu i a.l XIX- iea. (Ku nstchro
nik, 11/1975). 

- In luna ma.i 1975 la Rothenburg, tmul 
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păs trat Î 11,să pHia III\ zilele noastre graţie arhi 
tecvurii gran,dioase a străzi l or ş 1 biseri·ciJor. 
Restaurarea În cent11L1l fortiifica t a fost oermi
nata ş i s-a început ş i în Împrejurimi. Structura 
actual:'! a s trăzitlor corespunde apmape exact 
cu cea di n evt1l mediu. Or.aşul -,1111o de'1 va fi 
co n truit ţin1ndu-se seama de cel din ev1ul 
mediu; parrnl arheologic se va în 1Vl\a pe Ulpi.'l 
Tr:hlarua romană şi În oentrul de reci ~are. Vo
lumul pune la dispozi1ia cdu i int-eresnt un bo
gat maner.i.a l legat de numeroasele pr.obleme pe 
care le ridi.că oons,t r1u.i 0rea nou•lui oraş . Nume
m ,ase i.!ustr.aţii, multe color, planuri şi hăr1i 

1ntregesc imaginea oraşultui-mod e,; Xante.n. 

NICOLAE N . RADULESCU 

din cele 5 oraşe- pi: t gernmne, În cadrul anu
lui europ~a.n al patrimoniuhii airbi.tecoural, s-a 
desfăşurat a 4-a Adunare genemlă a Consi
Ji,ului internaţional pentru mom~mente şi Io· 
rnri istorice (ICOMO ). Fonda.t în 1965 sub 
ausp1ciHe UNESCO-ului, da r fă ră a fi fin an
ţa t de ea, ICOMO se a.utofi n anţează prun 
cotizaţii sau don.aţii . Primele zile ale Adunării 

a1u fost consacr:tre uno,r chestiuni organizato
ri ce. A fost ales ca preşedinDe dl. R aymond 
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Lema,iif.e d in Belgî,a. După o discuţie p e mar

ginea conse rvam patri moniu1lui mici1or o ra şe 

is t-o rice, a fo st scoasă î n evidenţă ra,pida de

g.r.ad:i.re a p:1trLmoniului m lrnra l ca re În uilti
mi.i 25 de a,ni a suferit mai mu lt decît a su
ferit î n cîteva se.cole în:i inte. S-a subJ,in i.at 
fapnil c ă în mom :!nuul de faţ.ă llll estie vo rba 

~ă se re,pare î n primul rÎ•nd ceie·a ce t imptLl 
:a soni.cat, ci să se ia dr.asti.oe mămri pe p lan 
naţional pe·ntru proteja.re.a 111 omumed1te1o1'. 

(Chron.ique cultu relle , 7/1975) . 

- Med:i.:~a de a.ur :i Europei pen,r,ru monu

mente istorice a fost atribu.ită pentru aniu~ 
1974 o raşel o r .A>lm:ir (F11a n ţa) şi Sv.aneke 
(Dane1111ar,m ). Colnur a srulva t şi a pll·S În 
vafoare LLn vechi cartier istori•c, adapt.Îndu-1 

i1evoiJo r timpuJui nostru . Svianeke a reu şit să 

păstre ze fi zionomi•a i torică a o raşului . Meda
fole 01.u fo.s.t decenmLte în cursul veri1i anu•lui 

1975. (Chnonique rnlturd!e, 9/1975). 

- R esaa;umtori· pol::i,nezi au începu,r luu ul 

1.a c01.stel:ul Bnuhl în a propiere de Boru1 . După 
rest:JJU·r.a.rna a coper.i.şul ui se cont i.n uă cu ce.a a 
piicuur>il: or. Lucră rile au du ra.t p'.nă în va ra 
.anu l'Lli 1976. (Chronique Nt,lture1le, 12/1975). 

- ln vedere :< s:rlvă rii vechiultLi Mohen:djo
daro, oa.re este amen.inpt cu erozi•unea flu

v.iiaJă, Coroi i1a ger;mană a UNESCO ş i cea 
germano-pakisoaneză de la Hamburg au l::in 

~ax un 01.pe'. la c:i.re :i u ră•>ptms MÎt guv·e·rnul 
paki·sranez d t şi cel g~rm an. (Chronique cul

wrelJ.e , 1/ 1976). 
- G ra ţie unei gmndiioase hLcrăni de resuau

ra:re, o nouă serie de î nc~peri, r eco nstitui te În 
~tarna lor de or.igi.ne, :tu fost redate spre v izi
ua.iic publicu:hii ittbito r de a admira frumuse
ţile v1estimlui Ver:>ai ll es. P r~n trc ahe în căperi 

a u fos t resta \1raue: apa r.aa,:11e.nml do:ainrnei de 
Maime non, ce l al r,egeh1i, oame.na reginei, sa
lonul nobi lLlor reginei , aparmme.nm'l de.Jfinu

lu i, c:uner:a do:unne.i Vi•cDo ire, P e-tlit Trian on. 

(Bo1Laffi Arte, 52/1975 ). 
- - Mini sterul Cultmij d in Fran ~'l a î 11sc ris 

pe li sta monumentelo r istori.ce o serie de edi
ficiâ di n sec. X IX - XX. Pântre acestea. men

ţionăm : PetLt P.a l01. is, magazinul Prin.i:emps, 
sp ital ul L:i.ri boisiere , Gara de N o Pd, Bur·sa de 
com erţ, biserica. Saint C n1sto ph de J.avel, cîtev:a 

viJe p artim1]1ar•e. (l3olaff.i Aroe, 52/1975). 
- Famltatea de a rhi tecnură a Un·iversLtăţ ii 

.dÎl11 Sao P.a:olo, în ool.abomre cu iD1reqia pa

i:r~mo.niului istoric şi artisti c rnaţio naJ din Mi
ni.stern! Ed uaaţie i N:i1 ion:ale, a orga11imt un 
·Curs de pro tejare ş i punere în va loare a p a
rrimoni1ukui cuil1Du ral. Un ours posouniversin:ir 

.de 6 ]u1ni a fo st organizat de aiseimen ca pen
t11u arh i•tecţii care a.u dorat să se înscrie s:iu 
a u fost trimiş i pe caiLe oficvaJ ă. S-a studiat 
po iibi:linanea in t roduce rii ttn or curstm des:pipe 

.amenajarea şi proteja rea medi1ul Uii cu ltural În
ţe1es Într-un sens uninar: patrimoniu şi u.rba

ni61111 modem, integral'ea locuinţei ş i monumen
nului în peiisaj, echipaJ111entele cultunak ale co
l ecti vi1tă ţil•o r umane etc. Un as tfel de proiect 
de Învăţăm 1nt v:a n ece.~lita i nve~tiţ ii , în ce.ea ce 

pr.iveşte cercenaHl:t ş i dootumenta rea, ş i o per
fectă col1ahoiiar.e i nternaţ ională (ICOM News, 

1/1975). 
- Austr1a, Belgi'a, C ip ru , R.F. Germa nia , 

Franţa, l t:JJlia, Luxemburg, M alta, Elveţua, 

Angli."1, V1<1!t tcanul ş i Span lia :i.u ademt la Con
venţia Co11sili.ulu.i E ur.opei pentru protejarea 

lowr~:or de interes arheologic ş i lupna co ntna 
sapatuiiilor cl::t.ndesnine. Convenţia prevede ca 
orice săpănură arheologlică să fie s1Uip usă în 
p11eal.abi'1 unei aproba Pi ş i oa r·ezuhaoele obţi

.nute să fie controlate. ln fel ul a,cesta se p re-

vede o llimitar·e a t r:ificului ilici t de bunur i 

a rheolog.ice. (Espagne rnlture.he, 25/ 1975). 

- 218 mon umente Lstor-i co-1a.ruis t~ce sînt în 
curs de r~staurar,e în Spania. Pr.in r,re aceste.a 

figurează 10 mredmle, di.n cele J 00 ex isne>1lte, 
18 mănăstiri, 18 biser.Î·OÎ, 16 alte monumente. 
Patr1imoniiul rn!t'Llml spainiol mtmară peste 

3 OOO de monumente deci am te. (Espagne ctul
tureilile, 39/1975). 

- l n Sorilia, din Spanua, una din provi1n
ciule cu un ma re n,umăr de momumen te 

arheologice şi arti.stice, 01. u fo st descoperire 

doua nec·ropole medi•evale, un s:tt cel tic, o vilă 

rom.a-nă, un edificiu pttbl ic roman. (Esp::t.gne 

cLuluurdle , 44/1976) . 

- G<l!s tehd fortăreaţă Alcaz:ar din Segoviia, 
distms în 1862 de un mare incendiu ş i r e

constnu.i.t Înoepînd cu a nu l 1882, 01. fo t restau
nr aşa cum era în prima j umămte a secolu
lui Hecm g.raţie im <tgin.i1lo r ş i notelor de kl 
acea dată, l ăsate de airuistlll l şi isvoriogr.aful 
madrilen J ose Maria Avriai'. Flo res, dire,c oo rul 

Şco1'i.i de .arte nob.i1e sosit la Segovi•a în 1837. 
(E·spiagne oulnureUe, 45/1976) . 

- La Plaiairnl .de Griist:il djn M :iidrâ:d a fost 
o rg:i.n:izata expoziţia deruoa'tă :~mul~1i eu.rope.an al 

paotrrmorniului a rh itectonLc. AJU fost prezenr:iite sa
păDu·r i.le :uhwJogi•ce cu rez•u•l arnle lor, consoLi
dar.ea neoropol•el'Or, resua Lwa rea :i.nsambLur>i '.or 
:irtisti,ce a le vechil or carti•ere, p i,e\e şi mănăs

ti rj , trian sfe~area ş i co nse:rvarea monum entel or, 
re·comticuirrea celor di.spăm1re, î 1nreţinere:i p e•i

sa jelor rumle. P·a.Larul de Cfli,staJ în su ş i este un 
co ncluden t exemplu de fohvl cum se poa te res
taura ~1n monum ent. (Espagne crnLour-elle , 

45/1976). 

- Servâciul istoric al Comi.siei uluurii şi o r

dinului of1licual al arhi.tequlor d in Madrid a 
or,garnizat, •În cursu:! ainn.L1ui 1976, o serie de 
exipoziţii :i.le monnmentelor naţ i onale. Pri ma 
expoznţie , ou 22 de panouri a prezenoat monu

mentde din G uada.l aja.ra. Următoarele expozi
ţii Ru înfăţi şat publicu.:ui vizita,ror fotog ra f.i i 
·u :i51pecte ale monumente lor din J3u.rgos, 
Ouenc:i, Sa,n,ta:nder, Segovua, Tioledio, VaUa

do lid, Mad!'id . (Bsp agne culturd:le , 46/1976). 
- ln anul 1973 a a vm loc în Ina1lia un 

se111 i11ar asupra arte.i roman.ice din Lombardi·a. 

Conmni.căniile au fost reunire înur-·un volum cu 
tutihil „ Ronuinliaul", p.ubllicat d e Insti.tu~ul de is
to,ri'a artei lomba.rde din Mila110. Dill1L're :JJce·s
tei:t sînt de remarca t comunicăriJe despre: cr i

ti ca isto rică a adjectiv.LL'1Uti romanic, reprezen 
n:ir~a a.rni•soica în ep ooa r.o :11:in ică şi legătura cu 

i.conogmfia , naporuur.u!e dinore arhitectura şi 

s1ujbă În bi seri cile din Looibudi.a, C!uny, pic
nur~le nrnrale din mănăstir.ea Lambach din 

Au.s tr1a, i.n nuenţa aruişni.!or lombarzi în C.a
talon iia, pilicturile cupolei bapvister11h1i din 
Pa.mm, rela ţ iij]e iliguro-prov.e11tS:JJk, precum şt 

de pre influen ţa lombardă în Ungari,a, În do
meniul ar.te,i. 

- La P :uis a apă rut Î•n 1975 vo lumu l sem

n.a.t de Ch. Seymour cu privâre la catedrakt 
N otr-e-Dame din Noy.on în seoolul al XII-lea. 
Foarte i11ueresante înt capito:leile priviitoare la 
sculpnur,a cate.d r.alfli. 

- Studiul lui ord Mecksep e.r din „Om:i-

giu lui H ans Wen tzel" (volum aipărut h Ber
lin în 1975) se ocupă de arhii,eotu r :i. caste

lelo r fnan ceze ş i i n Huen ţa ei În Guropa Cen 
tmlă În secolul al XIII-·lea, conţinînd nume
rnase Lhts t111aţ ii şi planuri. 

- La Moscova în editura 
rut în 1975 cartea lui V.N. 

111 oza.i1otwi ş i fnesce rn se di n 
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I scustvo a apă

Lazarev „Vechi 

secolele XI-

XV", consti.m i·nd pr·ima expunere s•istematică 

În l egătură cu picuu~a mumlă din evttl mediu 
m s. N u,meroase iil us.traţii de bună rolit::t.te, o 

bogată ş i documentată bibli.ognafie, trnte ş i 

comenoarii minuţios ş i ş uiinţi.foc airgu:mentate. 

- Volumul „P.ictura veche de La Tver" , 
apămr la Moscova În edi,tu ra I sau Dvo în 1975, 
prez·intă înur-un srucl~u de 48 de pa.gillni pic
tura mai puţin cunoscută execunată de repre
ze,n t;tn ţ ii şcol ii din T ver la sfîr>Şitu i secolului 
al X III-iea şi începuuu.l secolu.lui al XIV·4ea. 

- Hans J oa·chim Sachse semnează volumu\ 
„Acoperi~tu'Î, plafoane ş i b o l ţ i - despre is
tor1a airh1uecnu.riii. baroce in Ge.mranii.a me·ri
diona l ă", apăflllt· la Ber-1lln în 1975. Autorul 
se i.nteres,ează m~i mult de a rh itecrnm reli

gioasă a secoluliui al XVIII~le a din sudul Ger
maniei, deck de evoLuţia forme~or arh ivectu

ri:iile În general În ep.oca respectivă. 

- P.~eşedil1'oole Ftanţe i Va1lery G iscard 
d'Estaii,ng a di·sp.t;s să se ia măsuri penwu păs

tna.rea nu melor locur-ilor publice crure fac parte 
din p:at'flmon.iul naţiona'l al Fr,anţe i , întrucît 

se senrna1eiază conDi:nuu d ispari\ ia numelor stră

zilor, p~eţelor şi în gen era l ale lornni.Jor p1u
blice oare ţin de însăş i istor1a ţa r ii. (G~'lzente 

des Ueaux Arts, 1285/1976). 

- In C ahi·ers de la ligue urbaine et mr.a,le 
nr. 2/1975, X . de Chr[.sue,n precize·ază crite

ri.ile co.nform căro ra se poate stabili o lisk~ 

a erufioii·lor modeme demne de a fi Înscrise 
în inve11Ual'ul 111 01rnmen.tiel.o r isvo rd1ce: edifi1ciile 

Jegate de istorie pr>in airhitecmră sau prin per
soarna aare le~a Looui·t , a11Jsam:bilu·riile a:rh i.tec
to nice ripi.ce pentru o a11umiiră epocă, ope•r,ele 
excepţ~onale prin originaLitruvea lo r, un.ele imi
naţii r.euşire sau oaracteri.stice. 

- S:ipămrile arheologice exectLuate la fun
cli:JJmenml bisericii Gnoss Marnin dim Kăln 3!U 

dtLs la co n.st.ruta rea că ac,east a a fos,t oonsmruii ta 

deasupra unui edif11oiu d in epoc:t romanică. 

Au fo t desooperi te de a seme nea 5 sancw are 
sncoesive, c~] mai vechi dadnd din secolul al 
IX-le:i, uPmînd să fie scoase la ivea;lă şi vest•i

giiJ.e biserici i di n epooa mero.vă n.giană . (Kuns t 
în Koln , 9/1975). 

- ln cadml celei de-a 15~a întÎlln.i-ri euro
pene a patrimoniu,Jni arhitectonk , ta-1'.e a avut 
loc În 1975 la Bmge , s~a organi zat un con
gres pe tema „Re:nnoir,e.a cenumlilLÎ isto ri,c al 
or:aşt1lu i". Pe tema patr~rn.onâ'lUlu i a,rhitectoniic 

european la Br.uges a;u fo st deschise ş i 111ume

roase expoZJirii or ganizate de cîreva din ma
ri le o raşe eur.ope.ne. (BoLaffi Arte, 49/1975 ). 

- La P a ri s, cu pri:lejul Anului eumpe,an al 
panri•:n onju[1ui arhitectonic, :iiu fost deschise 2 

exp o7..iţii dedliaate arhiteotur.ii pariziene d i.n 
secolul al XIX-:ea ş i aspectelo r arhitecnHii ru
r:a;le d in regi1unea panzt.ană . (Bohffi Arte, 

48/1975); î·n 1975 ia putut fi admira.tă DOt 
la Pari s expozi1ia „ Oiiaşe arni stice, o raşe isto
rice ş i sa.te tr,adiţi otmJe " , orga111izată cu ace laşi 

p11ilej . Fotogmfii, fra gme.nDe de 111om1mente, do

cumente, obiecte tipice şi oradi ţiornale Llm•tra1u 
munoa de recuperare, conservare şi restaurare 

di:n numerna,se cen.rre urbane fran =e. Printre 

cele rerna·rcate se număntiu : Stmsbou1rg, C.al!!1, 
Au xerre, Ch~rores, Rouen, Li hl e, o raşe care 

vo r fi gura Înnr-o expoztţ1e i n ternaţională . 

(Bolaffi Arte, 48/1975) . 
- Onaşel e en gleze propuse spre a fi stu

diate în vederea resnaru ra·rii pnincipalelor mo

numente arDt'Stll!Oe ş i isto rice sîn r: Chester, 
Ed inburgh, Poo]e. (Bo1affi Arr.e, 51 /1975). 
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