SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ „ARTĂ

ŞI

ARHITECTURĂ. BAROCUL"

Ara d , 4-6 iunie 1991
În cadrul zilelor academice desla Arad între 4 şi 6
iunie 1991, Complexul muzeal
Arad a organizat o sesiune ştiin
ţifică de artă şi arhitectură avînd
ca temă generică « Barocu I». Lucrările s-au desfăşurat în zilele
de 6 şi 5 iu,ie într-una din sălile
muzeulLi de artă.
făşurate

Deschiderea sesiunii a fost făcută
de directorul Complexului muzeal
Arad, prnf. Pascu Hurezan, lucră 
rile ei fl;nd audiate de u n număr
mare de specialişti preocupaţi de
tematica dezbătută.
Programul a inclus un număr de
16 comunicări aparţ in înd u nor
istorici de artă, cercetăt ori arhitecţi
şi muzeografi din Bucureşti, Cluj_
Napoca. Timişoara, Sibiu şi Arad .
Deosebit de interesantă, bine documentată şi bogat ilustrată a fost
analitica lucrare a dnei Viorica Guy
Marica „Argintari transilvăneni în
Europa barocului", care a reliefat,
printre altele, europenitatea argintarilor transilvăneni. Comunicarea
.. Maeştri italieni în Transilvania
secolului al XVIJl-lea" de Nicolae
Sabău.

prin intermediul imaginii
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documentări,
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cu arhitecţi ş i

constructori italieni ce-au lucrat

în cursu I sec. a I XVII \-\ea în cîteva
transilvane.
Prin ineditu l temei tratate, ce-a
suscitat discuţii nu mercase, d-na
Tereza Sinigalia în lucrarea sa
„Barocu I brâncovenesc terminologie şi realitate", a reliefat influenţe
le modelelor grafice în arhitectură.
argintărie etc„ reliefîndo deschidere spre omogenizarea decoraţiei
baroce pe teritoriu I rorrânesc şi o
statornicire a morfologiei şi terminologiei baroce naţionale.
N u mai puţin interesantă a fost
comunicarea „Modele baroce ale
aşezărilor coloniştilor din Banatul
sec. al XVIII-iea raportate la vechi
implanturi coloniste din Transilvania" a d-lui Octavian Teodor
Gheorghiu, comunicare ce repre_
zintă un fragment dintr-o viitoare
lucrare.
Discuţii ce au continuat chiar şi
după închie1erea lucrărilor a determinat comunicarea d-nei Dorina
Pîrvulescu. referitoare la atribuirea
unei icoane de sec. al XVIII-iea ,
aflată în colecţia Mu zeului de artă
Timişoa1·a, zugravului Constantin,
precum ş i comunicarea „Cons1dc
raţii iconografice privind o piesă
de argint din colecţia Muzeului din
Arad" a d-lui Alexandru Braica.
„Aspecte compoziţionale în barooraşe

cui timişorean" de Liliana Roşiu ş i
comunicarea d-nei Adriana Buzilă
ne-au pus în legăturE. cu frumosul
baroc bănăţean.
O temă primită cu viu interes de
participanţi a fost cea din comunicarea d-lui Şerban Gubovici, „Restau rarea şi reamenajarea casei Iaco b
Hirschl în cadrul complexului tea trul vechi din Arad", lucrare a cărei
finalizare practică este aşteptată cu
nerăbdare de locuitorii Ara du lu·:
Acelaşi
interes s-a manifestat.
pentru comunicarea d-lui Gheorghe
Lanevschi „Capela Sf. Florian din
Arad", ce a readus în actualitate.
prin imagini şi text, un mon"ment
baroc reprezentativ pentr·u Ara du I
sec. al XVIII-iea, monument ce a
fost demolat în anul 1977.
A doua zi, 6 iunie, participanţii
la sesiune au vizitat mănăstirile
Arad-Ga i (monu ment baroc de la
jumătatea sec.
al XVIII-le.~) ş1
Hodoş-Bodrog. Prezentarea acestora, precum şi a bogatei colecţ11 de
icoane aCată la mănăstirea AradGai a fost făcută de dl. Horia
Medeleanu, Discuţii le purtate la
faţa locului, pe obiect . au fost o
continua1·e fericită a dezbaterilor
temelor tratate în cadrul sesi ·nii.

GH. LANEVSCH

VIZITA LA COMISIA ZONALĂ OLTENIA
ori în ţară
din decembrie'89
pentru contacte la DMASI
şi
CNMASI, al cărui merrbru de
onoare este. arătîndu-se deosebit
de interesat de soarta monumentelo r, a patrimoniului ţării de origine, arh. Şerban Cantacuzino,
secretar a I Societăţii Regale de
Arte Frumoase din Anglia, a făcut
o vizită la Craiova, în zilele de
25-27 mai a .c. , unde a purtat
d iscuţii cu colectivu I de arhitecţi
Venit nu de

după

puţine

Revoluţia

din cadrul Comisiei zonale O!tenia
a monumentelor istorice.
O primă întîlnire a avut loc la
Muzeul de Artă, al căr ui director,
Dl. Pau I Rezeanu, a prezentat asistenţei cîteva pertinente informaţii
din istoria Craiovei şi a organizării
acestei prestigioase instituţii de
artă şi cultură. adăpostită în frumosul palat .,Dinu Mihail", construit în stil neoclasic, de factură
franceză, în 1906.
Di scuţiile au continuat apoi la
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sediul Comisiei Oltenia a monumentelor istorice, unde arh1tecţ11,
specialişti în lucrări de urbanism
şi remodelare a fondului construit,
puţini „prezenţi din păcat e. ~i-au
expus, în sugestive i ntervenţi',
intenţiile dar şi preocupările actuale concretizate în elaborarea unor
st ud i 1 menite să ~ensibil i;:eze pe
cei care ar trebui să se implice
mai mult în acţiunea de salvg3rdare
şi reabilitare a bunurilor culturale
ale acestor minunate Jocuri. Este

,

