prezintă cu ajutorul a peste 200 de fotografii.
Cuprinzînd un marc număr de centre de cercetare,
muzee, galerii de artă, el formează una din cele
mai prestig ioase im,tiluţii de ace~t fel din lume.
Sînt prezentate pc baza materialului fotografic
cele şapte c l ădiri al institutu lu i din \\"ashington,
ocupînd spaţiu l dintre Capitoliu ş i monumentul
lui W ashingto n, construite în cele mai diferite
stiluri , adăpostind impres ionantele lui colecţi i .
Ni se înfăţişează pe rînd, c l ădi rea ce găzduieşte
a rtele şi indu - triilc, unde sînt expuse obiecte legate d e istoria aviaţiei, aerop lanul original a l
fraţ il or ·wri ght, monoplanul lui Lindbergh care
st răbate primul fără cscalit, distanţa New York Paris, precum ş i aspecte a le av i aţ i e i de astăzi.
O fotografie ne-a reţinut în mod spec ial ate nţi a :
bomba rdarea cîmpuri lor petrolifere de la l loic ti,
în august 19-!3, ca li fica lă drept unul din cele m a i
îndrăzneţe raiduri în a na lele luptelor a eriene.
De asemenea, sînt expuse documente, arme,
uniform e din timpu l războiului civil american,
colecţii de numismatică, „ h a li of h calth" - sala
să n ătăţi i cu
exp li caţ ii
as upra corpului uma n,
a uneltelor fo los ite în medicină în secolul trecut.
Muz eul de istorie n aturală cuprind e un mare
num ăr de pie e apa rţinînd botanicii, geo logiei,
antropologici şi zoologici, fiind organizat într-o
formă d eo cbit de atractivă, cu orig ina le ş i copii
în vitrine, planşe şi t exte explicative re unind cele
mai variate aspecte ale lumii ce ne înconj oa r ă.
Sugestiv es te înfăţişată etnografi a triburilor de
indieni a mericani, c u reconstituiri de aşezări,
unelte de muncă ş i art a acestora. într-un capitol intitul at suge tiv „î n spatele scenei muzeului
de istoric naturală", autoru l face o trecere în
revistă a laboratoarelor în care - fie c u mijl oace
simple, fi e cu aparat ură co mpli cată - se duce munca de pregătire a ob iectelor pentru ex p oziţie. înt

prezentate aspecte din atelierele de tîmplăric,
mecanică,
de sculptare a copiilor, laboratorul
chimic und e se desfăşoară aceas tă muncă.
;\luzeul istorici şi tehno logic i prezintă: momente
importante clin istoria ştiinţei ş i tehnologi ei, fiind
expuse, ele la p enelului lu i Foucault la p ri mele
maşini-unelte, di li ge nţe l e ,·eacului trecut, primele
locomotive ş i automobile, unelte şi maşini p entru
c ulti varea pămîntului. E ste exp u să în muze u o
co l ecţ i e ele costume din secolele XIX şi XX, interioare ş i pi e c de mobili er americane.
Arta plas tică e · te rep r eze ntată prin Galeria ele
a rtă Freer şi Galeria naţională ele artă, galerii ce
po eclă valoroase co lecţii de pictură şi sc ulptură
europea nă ( Renaşte r e,
baroc, epoca modernă),
artă chinezea că şi japon eză.
Parcul zoologic naţional es te una dintre ce le
mai populare expoziţii ad ministrate d e căt re Institutul Smithsonian. E l găzd ui eşte pe te 2 500
ele a nimal e, multe dintre ele sp ec imene rare.
Popu la rita tea lui este co nfirmată prin cei pest e
trei mili oane de oameni care-l vizitează anual.
l\Ia imuţc, bi zon i, hipopotami, tigri, broaşte ţes
toase con tituie punctele de mare atracţie ale Parcului n aţ ional zoologic.
Din t ext şi imagini r iese buna dotare a acestor
muzee, bogatul material ele informare prezent încă
de la început, fiecare intrare avî ncl un st a nd cu
ilustrate, reprodu ceri , cataloage, cărţi ş i a lt materi a l tip ă rit . Al ăt uri ele acestea se impun să lil e
de conferinţe, el e proiectare a un or film e precum
şi co lţuril e amenajate, cu fotolii comode, in vitînd
vizitatorii la o c lip ă ele odihnă. Mergîncl pe lini a
l ansată. de întemeietor, marele co mplex d e muzee,
labora toare şi unităţi el e cercet a re ce formează
Institutul Smith onian îşi aduce un aport însemnat
în ed ucarea maselor de vizitatori.
Ioan ŞERBAN

MIHAIL MIHALCU, CONSERVAREA OBIECTELOR DE ARTĂ
$1 A MONUMENTELOR ISTORICE, Ed. ştiinţifică, 1970
Se aştepta ele multă v reme un ma nual practic
pe acea tă temă , i ată însă că auto rul ne propune
ceva mai mult: o lu crare şt iinţifi că. De ig ur, nu
poate fi vorba de un tratat complet şi definitiv,
deoarece domeniu l co n se rv ăr ii es te vast dar nu
în tota litate bine dcfiniL, c u „pete a lbe" nu îndeajuns delimitate. Acestea clin urm ă, în pofida un or
credinţe naive, nu pot fi umplute tale-qual e c u
date furni zate ele chimi c întrucît această şti inţă
s-a divers ifi cat, depăşind posibiliLăţile individuale
d e cupr ind ere şi mai a les ele adaptare în mu zeo log ie
a noilor ş i complexelor ale m etode. Pc de a ltă
p a rte, co nservarea - ram ură tehni că a muzeolog iei - este tributară. ş i a ltor ş tiinţ e, între care:
fizica n ewto ni ană ş i cca relati v i stă, inclus iv nucl eară., clima tologia, microbiolog ia - inclu siv micologia - , entomologia ş i chiar . . . medi cina.
Aşa stincl lu crurile, inginerul chimist M. i\1ihalcu a rcc ur la . ing ura cale rezoh·a bilă a documentării
bib liografice, s tringînd şi, desigur,

triind un m arc vo lum informaţion a l obţinut nu
atît dintr-o liLe ratură de sp ecialitate spec ifi că
conservării - d eoarece aceasta este cam săracă ci din literatura ele specialitate a unor domenii
co ntin gente. După. cum c cerc, a utor ul ş i -a s usţinut maj orita Lca afi rm a ţiil or prin trimiterea la
s ursa bibliografică, ast fel că în spatele celor 308
pagini a le că r ţ ii , probabil mii ele a lte pagini aş
teaptă a fi d esch ise de către citito rul dublat ele
cercetăto r , ele experim entato r. Practicianul benefi c iază într-o mult ma i mi că m ăs ură d e aces t siste m ştii nţifi c, ceea ce a re ş i un importa nt r evers
pozitiv: ob li gat ivitatea diagnosticării prealabile
precum ş i a l estăr i i procedeelor şi reţetelor propuse.
Pc linia aspectelor pozitive, c cerc re lev ată
al ăt uri el e munca as idu ă el e cul egere ş i el e redactare
a materialului , ma i cu sea m ă constanta căutare
el e a fi util lu crăto rului de muzeu, c1·r agos tea pentru obiectul muzeal. Probabil, a utorul tocmai de
aceea ş i -a s tructurat materialul într-un tip ne38 1
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obişnuit,

deoarece Consen·area încheie şirul capitolelor, acestea gîndite funcţ10nal, tchnolog1c,
poate chiar tehnicist. Aşa„se face că_ în partea citată, esenţială, conservărn lemnului 1 c acordă
trei pagini, iar unor tehnici artistice primordiale şi
mai puţin : picturii de şevalet şi Irc cei o singură
pagină. Evident, restul celor şase capitole precedente tratează fragmentat o mare parte a acestor
probleme, dar ceea ce rămînc ca o lip ă regretabilă este însăşi absenţa oricărei teo retizări a conservării care, cu gre u se ci i spcnscază de o încercare de a fi definită, plasată î n context ul ei interdisciplinar, exp li cată în relaţia sa interdependentă
cu restaurarea, precizată în legile şi principiile ci
fundamenta le. Sîntcm com·inş i că atît necesitatea
formării unor buni conservatori de muzeu, cit şi
aspiraţia şt iinţifi că a lu crării vor duce auto rul la
o comp letare într-o ,·iitoarc c.:diţic.
Cu un asemenea prilej ar mai Ii loc ş i pentru
uncie precizări privind exper im entări l e ş i testările
înt reprinse chiar de căt re autor, primele spre a
scoate în relief contribuţia a directă la elaborarea unor metode noi, cum ar fi „operaţi il e tip"
(cap. IV), secundele pentru a ne garanta eficac itaka unor reţete chimice nu întotdeauna precis
formulate, precum şi gradu I lor de noci\'itate umană
şi obiect u a l ă.
Ajunşi la acest punct, fiind în definitiv în joc
soarta patrimoniului muzeal, este bine să precizăm că forţa cuvîntu lui tipărit într-o primă carte
mai amp l ă despre conscn·arc extinde responsabilitatea mult dea upra autoru lui , a celor doi
controlori şti inţifi ci, a editorului şi a recenzorului
antrenînd şi pe aceea a forurilor tute lare de specialitate şi chiar a întregului corp al conservatori lor
şi restauratorilor din ţară. De aceea, o revedere
şi o perfecţionare a conţinutu lui şi a formei lucră rii nu este de loc de neglijat şi spe r ăm că însuşi
autoru l le arc în vedere. Spre exemplu ce le „Cîteva detalii referitoare la u care" (p. 99) conţ in
recomandaţii cam năstruşnice pentru lucrătoru l
de muzeu, care, potrivit lor, s-ar încumeta să
liofilizeze (îngheţc) obiectele de lemn spre a le
usca, de fapt sublima (termenii aparţin a utoru lui ),
care, am inteşte în încheiere ş i de metoda de uscare a lacurilor ş i vcrni urilor prin bombardament
electronic, precizînd în•ă că acea tă tehnică „prezintă în unele cazuri certe de::avantaje''. Putem
şi noi adă u ga printre aceste dezavantaje că necesită un accelerator ele particule \'an de Graff
de cel puţin două milioane de e l ectroni-vo lţi,
ca ş i personal ele pecialitate, ş i că acea tă tehnică
este destinată u scă rii din mers a unor mari suprafeţe de furniruri şi că ... nu vedem să fie introdusă la noi tocmai în „ind u tria muzeistică",
Ar mai fi de reconsiderat su ţinerile şi recomandările cu privire la peliculizarea obiectelor de artă,
la păstrarea l or în aci ele polietilenă şi mai ales
la iluminatul să lil or ele muzeu. Curios că aici,
se pleacă de la o bună expunere asupra acţiunii
luminii (p. 76), am intindu -se cititorului, care poate
tocmai uitase, că aceasta acţio n ează în raport

cu con tanta lui Planck conform formulei :

c
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Se ajunge, surprinzător, la recomandarea iluminatului fluorescent, mai economic, oferind „o
gamei largă de culori", raze ultraviolete am adăuga
noi.
Un alt exemplu , care dovedeşte buna intenţie
clar şi o detaşare de realitatea clin muzee, îl formează subcapitolul Examinarea ştiinţifică a obiectuliti de artă (p. 122): o amplă trecere în revistă
a diverselor metode de ana liz ă, determinări, teste,
cu mici neclarităţi în exp un ere. A tfel, recomanclînd
analiza prin activaţie ca metodă curentă ( ?), vizînd lianţii şi cei lalţi compone nţi ai stratului pictural, în exact pagina următoare (p. 135), se indică analiza prin act iv aţie cu neutroni ca ş i cînd
nu ar fi exact aceeaşi metodă. Autorul însuşi
parc a Ii nelămurit, co ntrazicînclu-sc, căci la p. 132
enunţă corect că anali za prin activaţ i c decelează
unele impurităţi clin albul de plumb, care desigur
nu se găseşte nici în lianţi şi nu exp li că nici procesele ele degradare şi nici nu le combate, aşa cum
se susţi n e la p. 135.
Asemenea inadvertenţe rep rezintă riscul abordării bibliografice ncsusţinute ele o verificare ele
laborator prin înseşi metodele r ecomandate modestului laborator muzeal care ele fapt nici nu prea
există. Proccdîncl prin verificări şi familiarizări
cu metodele moderne n-am ajunge să recomandăm
anali ze le cu Carbon 1-1 drept metodă „care poate
şi trebuie făcutei penlrii a obţine cît mai multe informaţii despre stratul pictural", ci am putea, poate, elabora metode şi determinări simple, accesibile, chiar numai calitative, chiar doar determinări relative, numai pentru „uz propriu" rezervînd într-un laborator muzeal superdotat ş i
specializat, acele metode şi determinări complexe
şi de mare precizie, care serve c cît mai direct
nevoilor muzeului. Deci, nu spectrometric, nu laser,
nu Carbon 14, ci probabil metoda „piroliza gazcromatografică"
sau cea mai expeditivă a
„temperaturi i diferenţiate", ambele pentru analiza
şi identificarea pigmenţilor, lianţilor etc.
Nu putem ep uiza analizarea conţi nutului ştiin
ţific a l lucrării lui l\l. Mihalcu sarcin a aceasta r evenind u-i a utorului şi probabil unui colectiv de
specia li şti strînşi în jurul său. Ar mai Ii însă de
revizuit utilizarea ilustraţiilor. Unele dintre ace tea par erori ele tipar, clişee rătăcite de la alte
cărţi : p. 65, 69, 145, 146 etc. Se cuvi ne în schimb
a sublinia utilitatea anexelor de la p. 268-307,
care reprezintă o preţioasă contribuţie a autorului.
Aşteptăm eco urile cititorilor şi mai ales ale practicienilor co n se rv ării şi restaurării, care au aplicat
sau au încercat ă ap lice metodele şi reţetele propu c în lucrarea lui M. Mibalcu, lu crare oportună,
foarte utilă pentru formarea unei idei privind
complexitatea conservării muzeale, de asemenea
foarte uti l ă pentru practicianu l avizat, deprins
să înlăture imperfecţiunile inerente oricărei lucrări bibliografice.
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