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Autorii	 prezintă	 succint	 educaţia	 artistică	 şi	 formarea	
restauratorilor	 în	Timişoara,	 fazele	evolutive	ale	acesto-
ra	 în	 timp,	 realizările,	disciplinele,	 scopurile	şi	 strategia	
de	funcţionare	şi	dezvoltare,	totalitatea	factorilor	care	au	
condus	la	situaţia	de	astăzi.	

Învăţământul	superior	artistic	din	România	a	cunoscut	
o	dezvoltare	semnificativă	în	a	doua	jumătate	a	secolului	
al	XIX-lea.	când	au	fost	puse	bazele	unei	educaţii	siste-
matice,	după	modelul	academic	occidental.

La	Timişoara	acest	tip	de	învăţământ	instituţionalizat	
al	artelor	plastice	n-a	putut	fi	creat	decât	din	toamna	anu-
lui	1933,	când,	din	considerente	politice,	Şcoala	de	Arte	
Frumoase	din	Cluj	s-a	mutat	la	Timişoara	pentru	o	peri-
oadă	relativ	scurtă.

A	urmat	o	pauză	impusă,	după	care,	în	1965,	s-a	înfiin-
ţat	Institutul	Pedagogic,	locul	formării	cadrelor	didactice,	
inclusiv	 de	 arte	 plastice,	 care	 a	 funcţionat	 până	 în	 anul	
1979,	 când	 institutul,	 datorită	 reorganizării	 sistemului	
naţional	de	învăţământ,	a	fost	desfinţat.	

În	 acest	 institut,	 la	Şcoala	de	Arte,	 educaţia	 artistică	
s-a	bazat	pe	tradiţiile	serioase	şi	recunoscute	ale	perioadei	
interbelice,	unde	profesorii,	artişti	consacraţi	şi	persona-
lităţi	a	vieţii	cultural-artistice,	au	educat	generaţii	întregi	
de	artişti,	 în	spiritul	 inovaţiei,	 respectului,	continuării	 şi	
promovării	tradiţiilor	şi	practicilor	bune	a	artei	şi	culturii	
patrimoniale.

Odată	 cu	 sistarea	 învăţământului	 în	 acest	 institut,	
activitatea	artistică	nu	a	 fost	 întreruptă,	ba	mai	mult,	 în	
ciuda	retragerii	încrederii	din	partea	puterii,	au	răsărit	noi	
şi	noi	iniţiative	organizatorice,	de	avangardă.	La	începu-
tul	 anilor	 ’60	 a	 fost	 creat	 o	 Facultate	 de	Arte	 în	 cadrul	
Universităţii	Timişoara,	studenţii	provenind	din	liceele	de	
arte	teritoriale,	unde	au	fost	familiarizaţi	cu	teoriile	artei	
moderne.	În	acest	context	a	fost	firesc	că	profesorii	şi	stu-
denţii	 laolaltă	au	fost	preocupaţi	de	găsirea	şi	adaptarea	
unui	suflu	nou.	Aşa	a	fost	posibilă	formarea	grupurilor	de	
iniţiativă	artistică,	care	prin	 lucrările	 lor	au	devenit	per-
sonalităţi	de	referinţă	 în	arta	constructivistă	a	anilor	’60	
şi	’70,	fiind	susţinuţi	şi	cotaţi	pe	plan	internaţional	(vezi	
„Grupul	111”,	„Grupul	Sigma”).	

Această	 tradiţie	 nonconformistă	 a	 stat	 la	 îndemâna	
acelora	care,	după	evenimentele	din	1989,	au	reorganizat	
educaţia	artistică,	în	1990,	în	cadrul	Universităţii	de	Vest	
Timişoara,	 cu	 deschidere	 spre	 sistemul	 de	 învăţământ	
european,	folosind	ca	model	de	referinţă	structura	Acade-
miei de Arte Plastice din Nürnberg. 

Astăzi	complexul	Facultăţii	de	Arte	şi	Design	funcţio-
nează	în	centrul	Timişorii,	strada	Oituz	nr.	4,	într-o	clădire	
istorică	ridicată	în	1753,	care	avea	funcţia	de	stabiliment	
militar	în	apropierea	Porţii	Vieneze	a	fortificaţiei	Cetăţii	
Timişoara	şi	care	a	fost	restaurat	şi	conservat.	Prin	func-
ţionarea	 Facultăţii	 sunt	 urmărite	 trei	 scopuri	 principale:	
dezvoltarea	şi	practicarea	educaţiei	artistice;	organizarea	
cercetării	 fundamentale	 privind	 arte	 plastice	 şi	 vizuale	
precum	 şi	 prezentarea	 specialităţilor	 artistice	 în	 ideea	
orientării	şi	acceptării	unei	cariere	artistice-profesionale,	
adaptate	la	situaţia	diversificată	a	pieţei	de	muncă.

Oferta	 curriculară	 a	 Facultăţii	 de	Arte	 şi	 Design	 pe	
baza	a	 trei	paliere	 întruneşte	 cerinţele	planului	 strategic	
de	educaţie	permanentă	Bologna:	 studii	de	 licenţă	 (şase	
semestre),	studii	masterale	(patru	semestre)	şi	studii	doc-
torale	 (şase	 semestre).	 Structurată	 pe	 trei	 catedre,	Arte	
plastice,	 Arte	 decorative	 şi	 Design,	 susţin	 un	 demers	
didactic	corelat	cu	mediul	socio-cultural	şi	economic.

Dotarea	facultăţii	corespunde	cu	standardele	europene,	
cu	ajutorul	cărora	studenţii	pot	pune	în	discuţie	conceptele	
majore	ale	artelor	vizuale,	prin	cercetarea	fundamentală	şi	
creaţia	artistică,	fiind	coordonaţi	de	profesori	specializaţi	
şi	consacraţi.	Activitatea	de	zi	cu	zi	se	desfăşoară	în	studi-
ourile	destinate	specializărilor,	în	ateliere	dotate	cu	apara-
tură	necesară	realizării	materiale	ale	proiectelor,	în	săli	de	
curs	şi	seminar,	în	biblioteca	de	specialitate	precum	şi	în	
spaţiile	de	expunere	extrem	de	generoase.	Această	struc-
tură	poate	fi	considerată	una	de	referinţă	în	euroregiunea	
DKMT.

În	 cadrul	 catedrei	 de	Arte	plastice	 funcţionează	 spe-
cializarea	 conservare-restaurare. Aici procesul didactic 
asigură	un	înalt	standard	ocupaţional	încurajând	respon-
sabilitatea	dezvoltării	şi	conceperii	proiectelor	de	conser-
vare-restaurare	 ale	 patrimoniului,	 în	 spiritul	 principiilor	
unanim	 acceptate.	 Direcţiile	 de	 specializare	 actuale	 în	
restaurare	sunt:	pictură-lemn	policrom,	 icoană,	patrimo-
niu	mobil	textil,	piatră	şi	ceramică	arheologică.

Specializarea	este	coordonată	de	prof.	univ.	dr.	Doina	
Mihăilescu,	 secondată	 de	 doi	 asistenţi,	 Silvia	 Trion	 şi	
Filip	Petcu,	şi	de	doi	profesori	invitaţi,	dr.	Hedy	M-Kiss	
şi	dr.	Andrei	M-Kiss.

În	cadrul	 specializării	 conservatorii	 şi	 restauratorii	 în	
devenire,	 8–12	 persoane/an,	 dobândesc	 competenţe	 de	
specialitate,	 se	 familiarizează	cu	 tehnicile	 şi	 tehnologiile	
de	bază,	cu	diagnosticarea	şi	examinarea	tehnică,	determi-
narea	materialelor	şi	a	compoziţiei	tehnice	a	patrimoniului	
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cultural	studiat.	Învaţă	să	identifice	tipurile	şi	natura	fac-
torilor	şi	mecanismelor	de	degradare,	să	evalueze	cauzele	
degradărilor,	paralel	cu	măsurile	de	tratament	şi	de	salvare	
impuse.	În	esenţă	se	învaţă	păstrarea	şi	conservarea	activă	
a patrimoniului mobil, prin restaurare, manipularea, trans-
portul,	depozitarea,	expunerea,	crearea	şi	controlul	condi-
ţiilor	optime	de	conservare	a	mediului	ambiant.

În	 anul	 şcolar	 2010–2011,	 la	 Facutatea	 de	 Arte	 şi	
Design	din	Timişoara,	la	formarea	conservatorilor-restau-
ratorilor	au	fost	predate	următoarele	discipline	acreditate:	
Studiul	desenului;	Cromatologie;	Istoria	artei;	Iconografia	
artei	 creştine;	Teoria	 restaurării;	Etiopatogenia	operei	de	
artă;	Noţiuni	 fundamentale	 de	 chimie;	Noţiuni	 de	 fizică	
şi	investigarea	operei	de	artă;	Muzeologie	şi	conservarea	
patrimoniului;	Tehnici	de	 transpunere	şi	practica	de	spe-
cialitate;	 Hermeneutica	 imaginii;	 Tehnici	 şi	 tehnologii	
specifice	 picturii;	 Metodologia	 conservării	 şi	 restaurării	
lemnului	 policrom;	Metodologia	 conservării	 şi	 restaură-
rii	obiectelor	 textile;	Tehnici	 şi	 tehnologii	 textile;	Paleo-
tehnici;	Analiza	structurală	şi	morfologică	a	compoziţiei;	
Documentaţia	 restaurării;	 Istoria	 ornamentului;	 Istoria	 şi	
teoria	simbolurilor;	Antreprenoriatul	firmei	de	restaurare;	
Tehnologia	 suporturilor	 în	 pictură;	 Tehnici	 de	 integrare	
cromatică;	 Crochiuri;	Modul	 pregătire	 psihopedagogică;	
Prelucrarea	 datelor	 pentru	 lucrarea	 de	 diplomă;	 Limba	
străină;	Sport.

Piesele	supuse	restaurării,	în	marea	lor	majoritate,	sunt	
obiecte	 liturgice,	 care	 sunt	 colectate	 în	 timpul	 aplicaţii-
lor	de	teren	sub	îndrumarea	profesorilor,	care	sunt	experţi	
restauratori.	Pe	lângă	numeroase	icoane	pictate	pe	lemn,	
au	 fost	 găsite	 şi	 obiecte	 liturgice	 textile	 valoroase,	 care	
ulterior	 au	 fost	 salvate,	 conservate-restaurate.	Un	ajutor	
substanţial,	 în	acest	sens	oferă	Mitropolia	Banatului	din	
Timişoara	 care	 arată	 o	 disponibilitate	 pentru	 salvarea	
patrimoniului	 prin	 restaurare.	 Intervenţia	 de	 restaurare	
totdeuna	se	desfăşoară	sub	 îndrumarea	profesorală	 şi	 se	
caracterizează	prin	spirit	de	echipă.

Pe	lângă	dobândirea	cunoştinţelor	de	restaurare	de	către	
studenţi	este	semnificativ	şi	creaţia	individuală	a	acestora.	
Ei	realizează	replici	întregi	sau	parţiali,	reproduc	motive	
ornamentale	clasice	şi	crează	obiecte	noi	de	artă	(icoane,	
imprimeuri,	 obiecte	 textile	 de	 dimensiuni	mici	 şi	medii	
ş.a.).	 Prin	 aceste	 demersuri	 sunt	 însuşite	 şi	 aprofundate	
tehnicile de realizare caracteristice diferitelor perioade. 
Datele	obţinute	în	urma	studierii	şi	analizării	obiectelor	de	
patrimoniu,	cunoştiinţele	şi	experienţa	dobândită	în	urma	
intervenţiilor	sunt	prezentate	în	lucrările	de	diplomă,	care	
pot	fi	individuale	sau	realizări	în	grup,	în	cazul	obiectelor	
mai	mari	şi	complexe.

Periodic,	 la	 încheierea	 semestrelor	 sau	a	anului,	 ate-
lierele	se	transformă	periodic	în	săli	de	expoziţie	şi	unde	
sunt	prezentate	lucrările	restaurate	şi	conservate	finalizate.	
În	Galeria	Mansardă	a	Facultăţii,	la	fiecare	sfârşit	de	an,	

se	 organizează	 o	 expoziţie	 retrospectivă	 cu	 participarea	
tuturor	 specialităţilor	 curriculare	 promovate.	Cu	 aseme-
nea	ocazii,	studenţii	de	la	conservare-restaurare	pe	lângă	
obiectele	restaurate	prezintă	şi	filme	şi	fotodocumentaţii	
privind	descoperirea	obiectelor,	a	stării	lor	de	conservare,	
despre	 tehnicile	 utilizate	 în	 salvarea	 acestora	 precum	 şi	
rezultatele	finale	ale	muncii	lor.	

În	 ceea	 ce	 priveşte	 recunoaşterea	 acestei	 preocupări	
din	 partea	 societăţii,	 se	 conturează	 ideea,	 că,	 teoretic,	
toată	lumea	este	de	acord	cu	necesitatea	salvării	patrimo-
niului a cultirii noastre privind obiectele, prin conservare 
şi	restaurare,	numai	că	solicitările	pentru	asemenea	inter-
venţii	sunt	din	ce	în	ce	mai	răzleţe.	Comanda	socială	este	
reflectată	şi	în	numărul	scăzut,	an	de	an,	al	solicitanţilor	ce	
doresc	să	înveţe	această	meserie.

Intervenţiile	 noi	 şi	 reorganizarea	 recentă	 a	 sistemu-
lui	 de	 valori	 în	 învăţământul	 universitar	 crează	 greutăţi	
inutile	 acelora	 care	 şi-au	 dedicat	 viaţa	 lor	 acestui	 scop,	
în	general,	şi	a	acelora	care	doresc	să	devină	specialişti,	
cum	 este	 şi	 cazul	 conservatorilor	 şi	 restauratorilor,	 în	
special.	 Soluţia	 pe	 viitor,	 poate,	 va	 fi	 o	 deschidere	mai	
amplă	spre	sistemele	similare	europene,	deoarece	colabo-
rarea	şi	modul	de	gândire	euroregională	va	putea	crea	noi	
posibilităţi	de	dezvoltare,	de	consolidare	a	 acetui	 tip	de	
educaţie,	dar	şi	o	recunoaştere	specific	europeană	pentru	
restauratori.
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Foto	1.	 Consolidarea unui obiect textil.
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Foto	3.	 Analiza	microscopică	a	unei	icoane.
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Foto	5.	 Demontarea	textilei	de	pe	şasiu.
Foto	6.	 Releveul motivelor obiectului textil. 
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