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COLOCVIUL „CONSERV AREA ŞI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE", 
SU CEA V A, 2-7 IULIE 1977 

Ideea organizării unui colocviu naţion a l -
cu participare internaţiona l ă - pc problemele 
conservării şi reslaurării picturilor din ţ.ara 
noastră a fost lal·g împărtăş ită de forurile de 
partid şi de stat, :care a u recomandat şi sprijinit 
organizarea, la Suceava, a unei asemenea mani
festări, de' călrd Co mitetul Naţiona l Român 
JCO MOS ş i Di rlccţia patrimoniului cultural 
naţionnl. , i 

Avî nd cn puiict ele pornire valoarea excep
ţiona l ă a p icturilor mural e ale monumentelor 
din nordul Moldovei , număr ul lor mar c ş i mai 
cu sea mă aspectul unificator datora t decorului 
exterior, colocviul ş i-a desfăşurat lucrările timp 
de şase zile (2 - 71 iulie) la Suceavn. 

Deşi lucră ril e s-au desfăşurat a ici , proble
matica colocviu lui a fost mult mai lar gă; prin 
comunicări şi ex~oziţie multe alte zone şi monu
mente au fost prezente, oferind un tablou lar g 
a llt a l proble1velor ridicate de pa trimoniul 
nostru monumental , cit şi al preocupărilor care 
frămintă colectivul de pictori-restauratori , 
istorici de artă Ş i cerce lă lori de laborator din 
fosta Direcţie a pa trimoniului cultural naţional. 

Ansa mbluri n)a i mari sa u ma i mici , de picturi 
mura le, scene snu numai fragmenle din nume
roase monumenle ale ţării !şi aşteaptă ce rce tă

torul aviza t : isloricul dubla t de ochiul atent a l 
celui care con s lală starea de conservare, picto
rul care intervine de ur genţ ă acolo unde „ paci
enlul " o cere sau care ad uce la lu mină un lucru 
nou şi neaş teptat, care sa l vează sau pune in 
valoare, chimistul care redescoperă secretele 
cu lorii ş i Lehnicile crezute mullă vreme pierdute. 

Această primă confr untare es le o experienţă 
care ar trebui repetată periodic - poate o da t ă 
la cinci ani - pe măsura dobindirii de noi rezul
tate, acumulării de noi da te, a creşte rii nevoii de 
schimb de idei ş i de informaţ ii. 

Co locvi ul a fost conceput ca o manifes tar e 
complexă , menită să facă cit ma i fructuoasă 
amintita confruntare. Participarea unor invi
ta ţi s tră ini a lnbogăţit programul prin lă rg il'(~a 
cadrului şi problemelor speciale ridicat e, a 
timpului afecta t di scu ţ iilor directe pe obiect. 

Concepţia compl exă a progr a mului mani
fes tă rii s-a r efl ec tat şi !n modul ln car e aspectu l 
practic - vizita la monumente - ş i cel teo
r etic, deş i separate din raţiuni organizatorice, 
s-au împletit in permanenţ.ă. 

Capilol de extremă importantă al colocviu
lui , vizita la monumente a marca t începutul 
acestei manifestă ri. Criteri ile care au stat la 
baza aleger ii anumitor monumente au fost 
multiple: va loar ea a nsa mblului mural, starea 
de conservare a picturilor ş i , !n funcţie de 
aceasta, stadiul r estaun'\ rii sau n ecesităţile 

intervenţie i. Din punct de vedere a l stării de 
cm1servare, au fost alese atlt monumente a căror 
piclură se păslrea ză integral sau aproape 
(Suceviţa , Voroneţ, Moldoviţa, Htimor, Arbore, 
Dragomirna) dar ş i uncie la care decorul exte
rior pictat s-a pierdut ln mare parte in decursul 
timpului (Probota, Sf. Dumitrn ş i Sf. Ioan din 
Suceava) iar cel interior este fi e parţial repictat 
(Probota, Sf. Nicolae din Rădăuţi). fie acoperit 
cu fum, gudroane şi praf, fiind practic foarte 

dificil de observat (picturile inlerioarc de la 
Sf. Dumilrn ş i Sf. Ioa n- Suceava). 

Vizita la monumcnlc, d esf~'\ş urată pe par
cursul a două zile şi juml'liate (2 - 4 iulie). a 
fost programa lă la începutul colocviului pcntrn 
a facilita invilaţilor s lră ini , cei ma i mulţi aflaţi 
penlru prima dab'\ in România, fa miliarizarea cu 
ţara , cu isloria şi cu monumentele sa le. Informa ţi 
lntr-o ma i l a r gă sa u mai r es lrinsă măsură 

asupra monumentelor noast re, participa nţii la 
colocviu au beneficiat astfel de posibilila tea 
cunoaşterii pe viu a monumentelor , a isloriei 
tehnicilor arhitectural e şi pictural e, faclorilor 
care au influenţat ş i influ enţează slarea de 
conservare, ac ţiunilor lnlreprinse pentru păs
trarea lor, operaţiilor ş i metodelor reali zate sa u 
propuse tn cadru l proceselor de r es ta ura re, pro
blemelor esenţiale ridicat e de -fiecare monu
ment ln parte. Prezent.a monumentului !nsuşi , 

ex plicaţiile oferite de specia li ştii români (pictori, 
r es tauratori care au lucrat dir ect pe monumen
t ele in ca uză, specialişti din cadru l laboratorului 
DPCN, Jstor ici de artă ) au pril ejuit un pr eţ ios 
schimb de părer i , discuţii privind oportunitatea 
ş i eficacitatea unor procedee şi ma teria le, o ma i 
largă informare ş i asupra altor ansambluri de 
pictură mura lă din r es tul ţă rii care, ln marc, 
ridică probleme similare. Fondul discuţiilor 

a î ntă rit impresia pule rnică, crea tă de valoarea 
ş i de frumuseţea monumentelor ş i picturilor. 

Cunoaşte rea monumentelor propriu -zise a 
fost însoţită şi de cea a co l ec ţiilor ad ăposlite 
Intre zidurile unora dintre ele: noul muzeu 
crea t pentru t ezaurul mănăstirii Putna, muzeele 
mănăstirilor Moldoviţa, Sueevlţu şi Drago• 
mlrna. De o mare importanţă pentru înţel e

gerea complexi tăţii fe nomenelui artistic di11 
secolele XV-XVI s-a dovedit a fi posibilitatea 
examinării comparative a valoroaselor broderii 
din col ecţ ia mănăs tirii P utna sa u a piclurilor 
de manuscrise ln r e l aţ ie cu piclurile mural e 
din bisericile contemporan e. 

în acel aş i timp, vizita la monumente a 
constituit un preţios prea mbul la partea t eo
retică a colocviului. · 

Vernisajul expozllfei 1loeumentarc - în ziun 
de 3 iulie - a precedat vizi ta la principalele 
monumente incluse !n progra m, moment ln 
care participanţii la colocviu luaseră deja un 
prim contac t cu monumentele pictate nle 
Moldovei. 
Deschisă in holul lnslitutului pedagogic 

din Suceava, expozi\.ia a fun c ţion at tot timpul 
colocviu lui , constitu ind un prilej permanent de 
discuţii şi confruntări înainte ş i clupă viz itele 
la mon u mcn tc. 

Expoziţ: i a a a vut ca temă r efl ec ta rea activi 
tăţii de r estaurar e a picturilor mural e pe şanti e
rele mari ale Direc ţi e i patrimoniului cultural 
naţion a l. Ea s-a cons li Lui t ca o sumă de docu
mente grafice şi foto grafice. (piese desemnate, 
t exte explicative, fotografii de ansamblu ş i 
de detaliu luat e îna inte, ln timpul ş i după execu
t ar ea operaţii lor de restaurare), lncerc!nd să 
oglindească complexa activitate de r estaurare. 
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Structurată ln marc pe monumente, ln cadru I 
fiecărui grupaj r ezer va l unui monument se 
detaşau substructuril e t cmnlicc: importanl:a 
monumentului , slarea de conservar e a picturilor 
murale, interve nţiil e neces ita te de aceasta, 
r ezulta tele intervenţiei, punerea !n valoare a 
picturilor murale. Panourile r ezervate picturilor 
de la Moldoviţa prezcnlau în plu s o documenta
ţie importanlă (relevee) privind studiul t11nidi 
tăţii aut nsupra celei existent e !n zidurile 
monumentului ci t ş i a celei din zonă, r ezultat 
a l unui studiu ex tins pe t rei ani r ea li za t, pentru 
monument, de către pictori i reslauratori din 
DPCN, iar pentru zonă , în cola borare cti specia
li ş tii de la lnstilutul de ccrce lă ri hid rolog ice. 

Un unicat ni cxpozi\ici, dar ş i a l ccrceli\ r ji 
şi r es la urării pictmilor mura le de la noi , li 
constituie r eleveele riclicnlc in urma cerceWrii 
slrnligraficc de la biserica Sf. Gheorghe din 
Slreisin geor g iu - jud. Hun edoa ra. Releveele 
cu s ecţiuni long itud ina le ş i Lr nnsvc rsa le prin 
într eg monumcnltfl - ma rci nd in cul oare 
sra turile succesive el e p iclu n'i - cv id en ţiaz;'\ 
multiplele da le din evolulin decoru lui p ict at a l 
monumentului , Jncep!nd cu cel din 1:313 ~ i 
t crminlncl cu cel clin 1848. 

Împreună cu folog rafiile ele a nsamblu a le 
monument elor , planuri le conla u pentru aspec
Lul genera l, in troductiv in prob lcrna lica aces lora. 
Releveele au cuprins zonele mari de lucrn -
percţ: ii snu bolţile un or încăpe ri - cvcnlual 
succesiun ea încă perilor , ln func!.ic el e mo1mmcnt 
şi de s u prafeţ.e l e pe ca re sa lt1cra t (Humo1', 
Moldovi\a , Rlme ţi ). incli ca~ i i pri yind starea de 
conservare (Humor -- pridvor), grafi cul umidi
tă ţ:ii zidurilor (Molcfoviţa). indicar ea operaţ iilor 

ş i zonelor !n care a u fost efectuate (Loate monu
mentele prezcntale) conform cod ului cromatic 
adoptat de p icto rii r es ta ura tori din DPCN. 
Panourile a u fost complet a te cu fotografii 
alb-negrn ş i color , cele mai imporlant e fiind gru
păril e per echi : fotogra fii a le ace l e ia ş i zone !n 
lumină directă ş i razantă , permiţlnd consta ln 
rea adevăratei stări de conservare a peliculei de 
cu loare sau a stratului suporl ; fotogra fii !n 
timpul şi după operaţiil e ele r es ta urare. De un 
mare in teres s-au bucura t folo graf iil e făculc 

la microscop la monum ent ele din Streisin
georgiu şi Moldoviţ:a, car e a u permis urmăr i rea 

fie a suprapunerilor unor straturi de culoare 
succesive, fie a s lă rii de conser va r e a peliculei 
de culoare. 

Împl etirea aspect elor generale cu cele de 
de laliu , completarea fi ecă r ei margini cu t exte 
fi e bilin gve, fi e numai !n li mba fr a n ceză, prezen
tarea clan'\ a fi ecărei idei a u determinat aprecieri 
extrem de favorabi le din partea vizilatorilo1· 
şi mai cu scamă a spec iali ş lilor st ră ini care 
lu au contact , în marea lor majorilate, pcnlru 
prima dată cu preocupăril e de ordin ştiinţific 

ale r es ta ura torilor din ţara noastră. 
Alătur i de comunică ri , expoziţia a demon

strat scriozilatea ş i profunzimea preocupărilor 
pentru studiul picturii murale ş i pentru aspec
tul documentar-ş tiil1ţ:i fic a l r esta ură rii. 
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A fost aprecîală, de asemenea, încerca rea 
de r eprezentar e unita r ă - codificată chiar -
a operaţiilor lnll'eprinsc ele a nsambluri diferite. 
Mulţi dintre specialişlii străini a u considerat 
expoziţia drept un ex emplu el e urmat, iar 
r eprezenta nta Porlu ga li ei a solicitat !'a aceasta 
să J'ic prezentau\ - tn cadrul schimburilor 
cultural e bilaterale - ş i in accaslă ţară . 

în fond, importanl ele rema rca t pentru co
locvi u este ponderea aproape egală pe care au 
doblndit-o pe pa rcurs cele două pă rţi cons lilu
livc a le sa le ş i permanenta în trepă trundere a 
celor două aspcc lc; cu multe din problemele 
comunicărilor participanţii s-au lntllnit 1 ncă 

ln timpul prime lor zile de vizită, ia r ln timpul 
comunicărilor, monumentul abia vizital era 
mereu prezent, fi e ca obiect clirec l al studiului , 
Ji e ca termen d e referinţă . 

Sfera a borda tă de comuniel1ri a d epăş it nu 
numa i ca problema li că clar şi spaţiul geografic, 
nordul os pi la I ier al Moldovei. Simpla enumerare 
a Lillurilor es te g răitoa re in aces t sens . 

O scurl~\ prezenta re pe grupe de problem e 
ar putea faci li la urmărirea mai exac tă a aces tora 
O primă grupă o reprezintă ex puneril e ca re au 
ca scop comunicarea rewllatc lor activităţii 

e fective de r es ta ura re a unor monumente (Hu
mor, Hălmagiu, Rîmcţ i ) sa u de cerce ta re cn 
m e tode moderne şi Iii cadrul unei viziuni largi, 
pluridisciplinare - · a aces tora (Molcloviţa). Hc
zulla le le nceslci activităţi înseamnă fi e salvarea 
de la pi eirea iminentă a unor importante supra
feţe pi c la Le (pridvorul hi sericii Humor), fi e des
coperirea unor ansambluri n ecunoscute , d e o 
excepţiona l ă va loa re pcntrn tntregirea istorici 
a rlci vechi rom âneş li (H ă lm ăgiu ), fie consoli
da rea ln vederea altor operaţii ele restaurare 
recln nmle d e monument (biserica mănăslirii 

Rimeţi ca re urmea ză a fi mutntă de pe locu l 
actua l). Aclivilatca pi cto rilor restauratori, ex
tinsă pc trei a ni , la Molcloviţ.a coroborată cu 
cercclf1rilc specialişlilor ele la Institutul ele 
biologie, ing. Mircea Smugiu şi in g. Aurel P re
descu au pus l n ev icl en\.ă variaţiile el e umiclitalc 
- principalul du şman al picturilor murale , -
cauze le acesleia, ca şi principa le le măsuri ele 
comba tere a lor. 

Amintită deja cu prilejul prezenlării ci ln 
expoziţie, ccrcc la rea de la Streislngcorgiu, o 
premieră p enlrn aclivilatea ele acest gen din 
ţ.ara noastră, a făcul ş i obiectul un ei inl cresa ntc 
comunicări. 

Un nit grupa j importa nt este cel lega t ele 
ccrcc lare. Aici comunicările s-ar putea lmpărţi 
ln două s ubgrupe : a) Ccrce l ă ri lega le de 
tehnică: pi gmenţi , Jia n\i, morta re, integra rea 
picturilor murale; b) cerce ta rea teo retică - cu 
mulliple aspecle : cca i s lori c-i conografică vi
zlnd alcătuirea reper toriului pic turilor murale 
clin \.ara noastră, cca axată pe s tudiul stării 

ele conserva re avîncl ln vedere stabilirea urgen
ţelor ş i priorităţilor în conservare şi res taurare, 
cca ca re urmăreş lc ln marc a cc lnşi scop_, dar se 
axează ln principal pc găsircn unui limba j co
mun - codifica l grafic - penlru rea lizarea 
unei documenla 'ţi i exhaustive şi rapide pentru 
pictura murală. Un nspect aparte al aceluinşi tip 
ele cercetare li consliluie tnccrcaren exlrngcrii 
clin a naliza unor imagini pictate a unor semni
fi ca~ii estelice greu sesizabile ln prima vedere 
impli ca Le lnsă ln ginclirea a rtistului. în sflrşi t, 
un a lt grup el e co municări li constituie ce l 
dedicat aspectelor el e a nsa mblu lega le de 
picturile mu ra le şi problemele organiza lorice ale 
activităţii unor şanti ere ele restaurare. 

Evident, la rgul eva nlni ele preocupan, 
varie lalea problemelor şi a modali tă ţi lor de 
nborclare, aspectele pra cti ce ş i lcorelicc a vinci la 
bază exp erien\.a res laurntorilor şi cercetătorilor 
clin DPCN a u suscila l numer oase discuţii, a u 
ridicat lntrebări, au prilejuit schimburi el e . 
opinii. 

O interesa ntă problemă desprinsă clin discu
~ii - dat fiind că expunerile au fost prezentate 
allt de r esta uratori cil şi de istorici ele artă -
a fos t cca a colaborării dintre specialişti, nece
sitatea nctivilăţii interdisciplinare ş i creă rii 

spiritului ele echipă, curajul asumă rii răspunderii 

in lua rea deciziei. 

Au fost apreciale intensa preocupare penlru 
documentare, multipelele sn lc fa \.e le care nicio
da lă nu pot fi a borda t e exhaustiv, totdeauna 

fiind loc penll'll ma i bine ş i mai mult. Co muni
cările cu temă teoreti că, ma teri a lul ilu strativ 
al cltorva clinlre ele (Ma Lei Lăzărescu, Şe rba n 

Angelescu), planşele şi foto grafiil e clin expoziţ. i c 
au ilustrat aceasta. 

Dintre aspec te le pra c tice ale muncii , ln 
discuţii au fost aborclntc: a) ca lilăţil e cnseina
tului el e calciu transparent (Stanseva Te11i , 
J . Tarnlon); b) inccrca rea ele a lărgi ex per i enţe le 
cu acesta ş i d e a găsi ş i a lte substanţe care să 
poa lă fi folosite in resta ura re, necxisti nd pnnn
cce uni versa le sau substanţe mira culoase ca re 
să rezolve tolul (N. Jh·ommelle); e) formarea 
r es tauratorului ş i necesitatea ex islenţci unui 
personal tehnic ajutăto r (.J. Tamlon , N. llrom
melle); ci) promovarea spiritului el e pluridisci 
plina ri ta te şi d e muncă in echipă (V. D1·1i11111, 
N. lll'Ommelle, I'. Philip11ot) ; e) necesitatea 
dirijat~ şi concenlrării cforlurilor pentru obţi
nerea unui sistem d e evid enţă şi ele cl ocum cntarc 
unic, cit mai cuprinzător şi în acelaşi timp cit 
mai uşor d e manevra l ; f) experim enln ren ş i 
chiar ex tinderea sistemului gra fi c de nota re 
propus ele .l\f, L11z1lreseu , pc plan intcrnaţ.iona l 

( J. Tarnlon), discu tarea acestuia la o masă 
rolundă cu pa rticipare inlcrnaţionnlă (Anika 
Skovrnn); g) importanţa folosirii macrofolo
grafiei ln s tudiul pi cturilo r mura le, folo grn rn e
trin neofcrincl a ici rezultate le scoulalc (A. Slw
vmn, N. IJioommelle) ; h) irnporlan\a s ta bilirii 
unei metodologii ln cercetarea stra ti gra fi că 

(\I . Dr1inul); i) problema reversibilităţii mijloa 
ce lor folosite, in special ln ceea ce priveşte 

integrarea (N. Jlrommelle, \I. llrăuul) ; j ) s tu 
dierea experi enţei româneşti ele cc rcci lnre inler
cli sciplinară la Centrul Roma , intcresal ln 
problemele colaborării intre na ţiu ni. (I'. l'hili1>-
11ot). 

Participanţii s lrăin i şi-au exprima l admi
raţia fa\ă de aclivitalca unui nun1 f11· allt de 
mare d e restauratori tineri ş i bine informnţi 
(A. Slwvrnn), faţă ele modali L ăţ i le de apropiere 
el e piclura murală şi ele încercările de sislerna
tiza re ca re li preocupă inlr-o asemenea măsură , 

si lua ţie ncln lllnilă el e pild ă in Anglia (N. 11rom
melle). 

Concluziile Colocviului a u fost trase ele 
prof. Paul l'hlllppot fost director a l Centrului 
pentru conservarea şi res la urarea bunurilor 
culturale - Roma, bun cunoscător a l activi
t ă ţii ele res taurare din România. Domnia sa 
a firma că asistă pentrn prima dată la rea lizarea 
efectivă a acestei cercetări interdisciplinar e, 
nu doar ln t eorie, ci aplicată ele o echipă tlnără 
ca re, lucru excepţional, vehiculează un unic 
limbaj ln ciuda unor fo a rte diferite modalităţi 
de apropiere ele opera ele a rt ă, pri vi tă ca însăşi 
dintr-o multitudine, foarl e complexă, ele puncte 
ele vedere. în general, au fost abordate cu curaj 
probleme foarte rar ataca t e, iar pluridi scipli 
naritatea marchează un nivel nou de apropiere 
care constituie ln acelaşi timp bazn unor con
fruntări viitoare intre restauratori. 

„Profunda unitate el e spirit el e la bnza accs
lui co locviu vădeşte nevoia el e cercetare comun ă, 

es te o concliţ. ie de colabornre ş i poale fi un sli 
mulent pentru mulţi ''. 

COMUNICĂHILE 

Prof. Vasile Drăguţ - Considera /ii generale 
asupra wnservlirii şi reslaurclrii picturilor 
murale medievale din Rornfmia. 

Jn g. Ion IST UD OR - A llerarea culorilor piclu
rilor murale din bisericile din n ordul .Moldo
vei. 

Marius HĂDULESCU şi colecliv - Şan/i erul 
de la Moldo11ifa - 1974 - 1975 - 19 76 . 

Aspecte interdisciplinare ale metodologiei fo 
losite. 

Prof. Constantin BLENDEA - Organizarea 
şantierului Humor - dale generale. 

Maria MOCANU ş i colecliv - R epertoriul pic
turilor murale - document preliminar pentru 
wnservare ş i restaurare. 

Şerban ANGELESCU - Puncte de 11edere pri
vind studiul ş i dcgradlirile picl11rilor murale 
din nordul Moldovei. 

Dan MOHANU - Polilica llrgen/elor în restau
rarea picturilor murale. 
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Ta tian a POGONAT - Observa/ii asupra naturii 
şi comportamcnlu/11 i mortarelor p ic/11rilor 
1nura/e din Mo ldova . 

Tereza S !NI GAL IA - Delerminarea urgenţelor 
ş i priorilli/ilor în restaurarea picf11rilor murale 

din Transilvania - P uncte de vedere asupra 
ins/ r11 mente/or de / ucru. 

Daniel D UM JTHAC ITE - 1/eslaurarea 011.sam
fllu/ui de pic/urli dc!a Rîme/i . 

Ancn POP BHATU ş i Mihai BRATU - T e/ini 
at picl11ri/or bisericilor de l emn din Nlara-
11111reş. 

Irin n MAHDAHE - P ic/ura mura/li de a 
biserica din Jllilmagi11. - cercetare prelimi
narei în uederea reslaurârii . 

Gnbri e la MR UCZYNSClll şi Oli vi u BOLD URA 
- lle.:11 /lalele cercellirii slratigra j'ice e/ecluate 
la biseri ca din Streisîngeorg iu . 

Casia n l.AB I N - Ec /iilibm line/ic si dinamic 
în pic/ura de la J/11111or. ' 

Ion NEA GOE - l 'ro bleme speci fi ce în resta11-
rnrea. 11icl1.1r itor murale de la. II umor. 

Nico lae SA VA - Su!Jeslii penim integrarea 
lacunelor în picl11ra 11111ralri. 

Malei r.1\zAru:: scu - Doc 11111e11la/ia. de restau
rare - idei pe11.lrn o metodologie 1111ilarll. 

PAHT IC IPANŢ II LA CO LOCVIU 

i\larian BUYLE - piclor res taura tor - Be lgia. 

Prof. Pa ul P lllLIPPOT - rosl di.rcclor ln 
Centrul inl crn aţ. ional pentru conser varea şi 

resta ura rea bunurilor culturale clin Homa 
- Be lgia . 

Geor ges GYOMOREY - ar hitect, secreta rnl 
cornitetului be lgian ICOMOS. 

Nadine CHAUVEAU reprezentanlă 

UNESCO - Deparlamenlul p1·otecţia mo
num ente lor-E uropa . 

Frans:ois ENAUD - in spector principnl al 
monume nte lor isloricc - Fran\a. 

Ma rcel STEFANAGGY - şe f laborator ccrce
tnre Cha mp s ur Marne - Franţa. 

Jean TAHALON - inspecto r general a l monu 
menlelor istorice - Franţa . 

Norman BHOMMELLE - sccrclar gen eral ni 
lnstitulului inlernn-\.iona l penlru conservare 
( LIC) - Ma rea Bri La n ic. 

:Maria Teresa SARSF JELD PERE IRA CA
BHAL - pictor r es lnuralor, l"orl uga lia . 

Dr. Peter F I NDE ISEN - conscrvn lor şc [ -
- Repuhlica Democrntă Gcnnn n ă. 

Rudo)[ ZIESSLER - conservator principnl -
Republi ca Democrată Germ a n ă . 

Joannn Maria PROSNJ\K - pielor restaurator 
- Rep ubli ca Popul a ră Po lonă. 

Fcrenc HĂDY - pictor resta uralor - Repu
blicn Populară Ungari\. 

Zo ltnn SZĂBO - chimi st - Hcpublica 
Populară Unga r i\ . 

Dr. Olivia PECHOVA - istori c de n r tă -
- Republica Soci a li stă Cchoslovad1. 

l VAN BOGOVN IG - piclor restaura lor -
- H. S. F . Iu gos lavia . 

Dr. Zdravko KA.TMAKOV JG - istoric de nrtă 
- R. S. F. Iu goslavia. 

Anika SKOV.RAN - co nsili er Muzeu l de arlli 
Be lgrad - H. S. l'. Iu gos lavia. 

S lnnseva TEP I - in gin er chimi s l - H.S.F. 
Iu gos lav ia . 

Din R. S. Homânia au participal piclorii res la u
ralori din fosla Direc\.ie a palrimoniului c ultural 
naţ i o nal ş i de la ln slilulul de a rte plaslicc 
„N ico lae G ri gorescu" din Bu cu reş li ; islorici de 
n rl ă de la aceste do uă instilu\ii ş i ele la Inst it u
tul el e isloria arlci; nr hilcc ţi, rep rezen ta n\.i a i 
forurilor loca le a le ju clcţului S uceava; mu zeo
grafi ele la Muzeul judc\.can S uceava şi de la 
Muzeul rl e artă al R. S. Homâni a. 

Tereza lN JGALlA 

http://patrimoniu.gov.ro




