
• Sacro Monlc di San Vivaldo ln Valdelsa 
(Ita lia), format di n 17 capele ş i peste 30 gru
puri p lastice din teraco tă poli cromă, executa te 
Int re 1500 - 1515, es le prezentat după restau
rare, ln nr. 4/ 1975 a l rev islei„Antichi ta vi va", 

• La Pinacoteca provin ci ală d in Bari 
a fos t deschisă cxpozi\ia „ La i7.voarelc roma
nicului. Puglia secolul a l X i-lea" . Cu acest 
pri lej s-a prezentat şi un voluminos cata log 
(354 pag., :JOO ilustra \ii şi 24 p lan şe, desene, 
schi\e). Expozi\ia face parle dinlr-un ciclu 
inlilulat „Expoziţia de a rlă ln Pug lia din anli 
chitale plnă ln vremea rococoului ". 

• Unul din cele ma i vechi şi mai frumoase 
caslclc din Spa nia - Manzanarcs ci Rea l 
a fost ln lntregimc restau rat. Depend inţele, 

cur ţi l e, coridoare le, lurnu rilc, camerele r ead uc 
ln aclua lila le frumuse\ea vechiului ş i cele
bru lu i caste l sp:rniol („Espagne cu lturc lle", 49. 
1976). 

• În anlicul Tamassos din Ciprn s-a desco
perit un altar ded icat Afroditei-Astarte, si
tuat la nordul temp lul ui construit ln seco lele 
V - IV I. e. n. De asemenea, au ma i fo st desco
perile cl tcva scu lpluri interesan te: cca a unui 
ca l ş i a unui că l ă reţ lrac cu căci ulă din b la nă 

de vul pe; Afrodita aşezată pe un tron; un 
grup sculptu ra l rcprezenllnd răpirea unei 
fem ei (Kullu rbrief, 2, 197G). 

• La Landenburg am Neckar a avu t loc 
cca de-a doua reuniune a ex per ţi l or pentru 
elaborarea unui studiu asupra sa l vării şi revi
la li zării centrelor istorice ş i vechilor car
li crc ale oraşelor din Eu ropa. Au participat 
spccia li şli din Belgia, Bu lgaria , Fra nţa, Gre
cia, Anglia, Italia, Iugoslavia, Ca nada , Ola nda, 
Polonia, Unga ri a, S. U.A., Cipru şi R. F . Ger
mania . S-a stabi lit, cu acest pri lej, să se ini
ţi eze anchele naţionale ln l egătură cu sa lvarea 
oraşelor istorice, iar rezultatele să fie transmise 
comisiei germane pentru UNESCO. (C hroni
que cu lturc llc" 5. 1976). 

• Mănăstirea din loealitalea Martin je din 
Iu goslavia, veche de 400 de ani, va fi muta lă 
la o dislanţă mai marc de 1 km, lntruclt pc 
vechi ul am plasament lncep lucrările de con
strucţie d unei hidrnccntrale. Fiecare fra g
ment va fi fotografiat ca şi toate detaliile 
de interior (ziduri le mănăs tirii fiind pictate 
cu scene reli gioase), pentru ca mănăstirea să 

păstreze lntocmai aspcclu l iniţial („Medjuna
rod naia jizn, 10, 197G). 

• P remiul „Pietro Torta '', instituit de 
Ateneul veneţian ln memoria in ginerului Torta, 
pasionat promotor a l l ucrărilor de conservare 
ş i reslaurare a Veneţiei, decernat anual unor 
personalităţi care s-au distins tn promovarea 
sau executarea unor acţiuni de sa lvare a anticei 
cetăţi a lagunelor, a fost atribuit ln 197G lui 
Rene Huyghe (care a contribuit la adoptarea 
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legii pentru sa lvarea Veneţiei), lui John Mc 
Andrew - S. U.A. (care a efectuat importante 
lu cră ri de restaura re ln centru l istoric al ora
şu lui ) şi lui E milio Fioretti (şeful echipei 
de restauralori ai bazilicii San Marco). (L'Unita 
1::l sept1~ mbri c, 197G). 

• Arheologu l Rex Kea tin g care a parti 
cipat la ac\iuni lc Intreprinse sub egida UNESCO 
penlru conservarea monumen telor nubiene a 
ajuns la conclu zia că ln Nubia, înainte de a fi 
fost cucerită de faraonii egip leni din perioada 
Regalu lui Vechi (m ileniul a l treilea) s-au dez
vollat circa 7 cu lturi diferite a le unor popoare 
a fricane care llll exercitat o puternică influenţ.ă 

asupra dezvollă rii cullu rii egiptene ş i in
vers cum se considera, pln ă acum. Toate aceste 
concluzi i se găsesc formulate tn ca r tea recent 
apărntă „Sa lvarea Nubici' ', care se sprijină 

pe rezullale lc a peste :~o de exped i ţii tn cursul 
cărora au fos l st udi a te vestigi ile a circa 1000 
de aşeză ri („New York Ti mes", 12 oct. , 1976). 

• În peştera Sierra de Cubitas din Cuba 
au fost descoperi te, o seric de desene care da
lează din perioada preco lum biană şi repre
zintă fi guri de oameni, anima le domestice şi 
diferite fi guri geometri ce („ Mlada fronta " , 261, 
1976). 

• Erehteionu l, vestitul templu de pc 
Acropola alcniană, una di ntre capodoperele 
arhitecturii antice g receş ti, va fi acoperit de 
1111 cub climatizat din material plasti c transpa 
rent pentru a fi protejat de poluare. Co nslruit, 
din marmură, la sflrşitul secolu lui al V-lea 
1. e. n., in sti l ioni c, veslitu l lcmplu are marmura 
roasă pc o porţiune de aproape jumătate de 
cenlirnelru („Cu ltura i jizn '', 10, 1976). 

• Pc baza schi\elor ori ginale dallnd de la 
incepulul secolului trecut, speci a li ş tii sovietici 
au lncepul lu crări le de restaurare a Manejului, 
renumit monument a l arhitecturii moscovite, 
construi t in 1812 şi devenit ln 1931 prima cl ă
dire permanentă de expoziţii din E uropa . 
Lucră ril e de restaurare se vor încheia ln 1979 
(„ Pravda", 12 dec., 1976). 

• ln cursul săpă lurilor efectuate pc teri
toriul anticu lui oraş babilonia n !si n arheologii 
a u dat la ivea l ă vestigi ile templului zeiţe i 
Gula. Zidu ri le a u o grosime de 3 m ş i stnt 
făcute din pămlnl uscal fiind placa le cu că ra
mizi. Din i n scripţiile de pe pereţi şi de pe pava· 
jul curţilo r reiese că templul a funcţionat din 
perioada primei dinastii !si n (secolele XX
X IX I. e. n .) ptn:I la Nabucodonosor a l II-iea 
(secol ul a l VI-leu I. e. n.) („Ncucs Deutschland", 
2G4, 197G). 

• Departamentu l pentru anti chită\.i al Gre
ciei a hotărlt să plaseze ln jurul caria tidelor de 
pc Acropo le un aco perămlnt de lem n care să 
protejeze statui le de intemperii ş i poluare. Se 
studiază un sistem de aerisire ln interiorul 
acestui strat protector. în partea vestică a 
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Parthenonului va tnccpe detaşarea statuilor 
de pe friză , care urmează să fie expuse ln Muzeul 
complexu lui de pe Acropole. E le vor fi lnlo
cuilc cu copii fidele („.Jungc Wc lt'', 261, 197G). 

• Sa lba de palule din l oca lilăţi l e-rcşcdinţă 
de va ră din secolul a l XV I Ii-lea au fost aproape 
ln lnlrcgime rcsta111·a le. Pclcr hof, Puşkino (fostul 
T ,1rskoe Selo - reşcd in\a Eca lerinci a 11..a), 
distruse de nazişti ş i -au recăpătat vechea 
stră lu cire şi stau la dispozi\ia vi zitatorilor 
(„ Pra vela'', 307, 197G). 

• Mauri ce şi Paulellc Deribcrc a u publicat 
recent ln Editura „France E mpire" cartea 
intitulată „Adevărnrile de pe lnS11/a Paşlelui", 
„ln care demonslrează că insula a lnccput să fie 
popu Ială ln secolul a l X I [-lca, iar ln secolul a l 
XV II 1-lca, clnd a fost dcscoperilă de olandezu l 
Roggcwecn, avea circa 5 OOO locuitori. în urma 
unor epidemii şi a reducerii populaţ i e i la situaţia 
de sclavi, care au fost vlnduţi ln special ln 
America, ln 1877 populaţia insulei număra 
numai 100 persoane. Execuţia şi transportarea 
vestile lor slatu i rămln lncă un mislcr. 

• În tot cursu l anului ln Spa nia au fost 
organizate expoziţii cu monumentele naţionale 
reprezentative pentru diferite le regiu ni a le ţării 
(„ Espagne cu llurelle'', 80, 1977). 

• „ Hispania noslra", asocia~ic pentru 
apărarea patrimoniului cu llu ra l, a fost r ecent 
creată ln Spania, clin iniţiativă pa rti cu la ră. 

Asocia\ia lşi propune să Incurajeze orice ini\ia
tivă care are drept scop reabililarea patrimoni u
lui cu ltura l na \.ional, să conlribuie la promo
varea ideilor legale de cunoaş lcrea valorii patri
rnoniului cu ltura l spaniol, importanţei sociale 
a acesluia („Espagnc cullurelle" , 79, 1977). 

• La Lenin grn d a lnceput rcsla urarca pa la
tului guverna torului genera l al Petersburgului , 
construi t ln prima jumăta t e a secolului al 
X V 11-lea. Cu accaslă ocazie a u fost descoperile 
circa ;30 OOO plăci de tera cotă cu desene. Prin tre 
acestea se află şi unul din p rimele portrete a le 
lui Petru I. După ce lu crări l e ele res taurare vor 
lua sflrşit, ln palal se va deschide un muzeu 
a l epocii lui Pcl rn I („ Aurora", 15, 1977). 

• De curînd au fosl descoperite urme din 
străvechi ul zid a l Alenei constrnit de Tcmistoclc 
la 480 !. e. n. pentru a proleja oraşu l lmpotriva 
cotropitorilor. La Tanagra, la 70 km de capi ta la 
Greciei, au fost descoperile sule de morminlc 
din aceeaşi perioadă, statuete ş i amfore pictale. 
(„ Le Monde'', 15 august 1977). 

• Ungă Pădum, vestit pentru ruinele 
greceşti ' şi romane, s-a u descoperit urmele unei 
biserici din evu l mediu ş i o se ri e de fresce 
foarte bine conservate. Ed itura Univcrsilă \ii d in 
Salcrno pregătcşlc un interesant volum cuprin
zlncl rczulta lclc descoperirilor arheologice din 
această regiune („Bolletino ilaliano" , 14, 1977). 
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