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RAHVUSVAHELINE HARTA ARInTEKTUURIMALESnSTE
JA NENDE
KOMPLEKSmE KONSERVEERIMISE JA RESTAUREERIMISE KOHfA

Ajaloomâ1es1istega tegelevate arhitektide ja tebnimte spetsiaJis1ideteine rahVI8vaheJine
kongress, Veneetsia, 1964. Vastu vôctud ICOMOS-i poolt 1965. 3.

Vaimse rninevikuparandi kandjatena on iga rahva muiDlusmi1esûsed ammuste
traditsioonide numistajaiks tânapaeval. Inirnkond, kes pideva1t annab endale anI
klÙbmriparandi ü1dinim1ikustvaartusest,vôtab enda1eühtlasi vastutuse sene ~1itam1sc
eest. pidadesoma kohuseks anda tulevastelepôlvkondadele ü1e ku1UDDiviir1111ec!
kogu
nenderikkusesja a1guparas.
Just sel1esttulenebki vajadus maIestistekonser\r-cefûnise
ja restameerimise prin1siipide
ühiseks kinnlak~"1aâramiseksrahwsvahe1isesuIaIuses, andes samaaegseltiga1e rügile
vab~
sel1eteostam]seksvastavalt sel1erahva kulnmrile ja Iram1Iioonide1c.
pôhipliDlsilmd, mis esmakordseltfOtmuleeri1i 1931. a. Ateenas vasnlvôetud miinIseo,
leidsid smJrt -e1ist
vastukaja, nù11etu1cmuseksoli rahvus1ike dokumcntide
ilmumine, MCM-i (ICOM-i) (Rahwsvahe1ine Muuseumide Nôukogu) ja UNESCO
teg~
aga ka viimati nimetatud organisatsiooni Kui1Imrivarade Kon8er\~f.îJlÎse ja
Rcstaur~fJinÎsc RalMmvahclise T cad~
Kcskusc asutaminc. Scoscs tCIVe rea
keeroiiste ja mi1mepalge1isteprobleemide tekkimiscga ünmes vajadus niml!:ct~~1d
~
uueks labivaatamiseks, süvendamiseksja tema tahtsuse ~b
uues dokwnendis.
Silmas pidades üIaltoodut,. vôttis aja1oomales1istega
tegelevate arbitek1ideja tehniliste
spetsja]i,tide teine rahwsvaheline kongress, mis toimus Venee~
25. -31. maini
1964. a., vastu jargmise resolutsiooni:

DEFINITSIOON
§1
Aja1ooma1eslise all môistetàkse nii üksikuid arbitektUwilisi elûtisi kui ka terveid
komplekse nÏi linnas kui maaL rnis on seotud teatud kuIIuuIiga, tahtsate fak1ide vôi
ajaloosündmustega.
See môiste hôImab mitte ainult vàljapaistvaid mal~
vaid ka tagasihoidliknmaid, mis
aegadc jooksul on omandanud tahelepanuv33l'SCku1tuW'ilisc v3àrtusc.
§2
Malesriste konserv-~ -'u1lÏlie ja restaureerimine on dismiplün, mis vajab kôigi nende
teadm- ja telmikahaIòde
kaasabi
nmdmaôppimiscle ja sailitamisele.
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1!4
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§4
Malesriste konserveerinùse

peamiseks ülesandeks on nende sailitamine.

§5
Malestiste konserveerimine tuleb Iabi viia esrnajarjeko1T3Sneil juhtude1, kui ma1estis
teenib ühiskondliku1t kasulikku eesmarki; ma1esrise k~utamine se1liste1eesma.kide1 on
soo"\lÏtatav ainult juhul, kui sel1ega ei kaasne tema üld1ahenduse ja kujmKluso
kahjuslamisu Ainult neis raamides vôib ette vôtta ja lubada ümberehitusi, mis on
kooskôIas uute,. kaasaegsete ~ooninôuetega.
§6
Mal~
konserveerimisel tuleb arvestada tema ümbrust. Kui ümbrus on malestisega
~oonilise1t
seotud, tuleb teda sailitada ning valtida igasugmeid uusehîtusi,
1amm~
jms., mis vôiksid rnalesrise üldlahendust ja proportsioone mmlta.
§7
Malesris on lahutamatult
seotud ajalooga, kuid ka oma asukohaga. Tema
ümberpaigutamist, olgu tel'\likuna vôi osade kaupa, ei tohi lubada. Erandi m-d
need ümberpaigutuse~ mis on hàdavaja1ikud malestise sâilitamiseks vôi tinginJd eriti
tahtsatest rahvusJikest vôi rahwsvahelistest vajadustest.
§8
Dekoratiivsed elemendid, nagu skulptuurid, maaJid jms., on malestise ]ahIJtamanJd osad;
neid ei tohi temast eraldada. valja arvatud juhtudel mil see osutub ainsaks ~ilitam1se
vôimaImeks.
RE ST A UREERIMINE
§9
Restaur~i'JiilÎSt vôib teostada erandjuhtudel -kui seda dikteerib màlestjse s.ii111tamise
vajadus vôi püüe a11akriipsitada tema estee1i1istja ajaloolist vaartust; ~&OOd
ei
to1ù sea1juures kahjustada
vanu
substantse ning
peavad
tuginema
originaaldokurnenridele. Restaureerimine peab lôppema seal, ~
a1gab hüpotees;
igasugused uued, a.1Imiselt vajalikud detailid peavad olema kooskôlas arhitektuurilise
kompoSitsiooniga ja kandma meie aja iseloomu.
§ 10
Juhtude~ mil
traditsiooniline
telmika osutub mittesobivaks,
vôib malestise
restam-~~l.J.ISel kasutada ~egset
restaureerimise ja kollS1lUecrimise tehnikat, mille
~
pcavad kontrollima ja kimùtama tcaduslikud andmcd ja kogcmuscd.
§

II

Erine\'3te 3jastUte kihistusi tuleb sâilitada, k'11nastüliühtsus ei oIe restaureefJiirise
lôppülesandeks.Kui malestiSkannab erinevate ajastUtejooni. on ühe kihi eemaldamine
ôigmtatud .ainult sel juhu1. k-uï eernaldatavad detailid pole vaartus6kud, kui
arlritektuuriline kompositsioon kujutab endastparast restaureerimistsilmapaistvat
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vaartust ajaloolises~ arheoloogilisest vôi esteetilisest seisukohast ja kui miIOIâ8c
seisukord on püsavalt rahuldav. KôlValdamisele maâratud elementidele hiImangu
andmine ja nende eemaldamise o31JStamineei tohi sôltuda ainuüksi projekti autorist
§ 12
T aastamd asad peavad rnalestisega

ham1ooniliselt

sobima, kuid

samal ajal 0IVnaa1ist

erincma. et nad males1ise kW1Stilist ja ajalooJist ilmct vôltsiks ei mlnJdak~q.

§ 13
Üksikosade taastamjst vôib lubada ainult sel jultul, kui sec ci muuda ebibse kôige
huvilavamaid elemente, tervet ansamb1i~ ko~ositsioonilist
halmooniat ja seost lahim~
tImbnmcga.
ARInTEKTUURIMALESTISTE

KO:MPLEKSm

§ 14
Arhitekmmi

malestiste

kompleksidesse

suhtuda

erilise

hoolega,

taielikku

korda.
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parandada
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nende
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ternKliku

kasutamisûogimw;i,

sailitamise
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konsen-eetnT.is-restaUi"~e~~t6ôdel

huvides
seada nad

tuleb Iahtuda

printsiipidest.

AMISTEST

§ 15
Arheoloogilised va1jakaevamised tuleb 1abi \oiia vastavalt teadm1ïkele normide1e ja
pôhimôtetele, mis on vastu vôetud UNESCO poolt 1956. aastal (maarused de:fineerivad
rahvusvahelisi nonne, mida tu1eb jargida arheoloogiliste1 v3ljakaevamisle1). Tulcb
kindlmtada abinôud varemete alaliseks kaitseks nii arhitektmJISetc elementidc kui ka
leitud esemetc osas. Samuti on vaja vôtta kasUl\lScle abinô~
mis aitavad mômta
avastatud ma1estiste tahtsmt, kusjuures tema tôe1ine olemus moomJtamata jaaks.
Igasugmeid taastamistoid tuleb valtida, valja arvatud "anastyios", s. t kui seda nôuab
ma1estisekaitsmine vôi tema voImide j3Ijeke~
~litamine.

DOKLIMENfATSIOON

JAPLTBLIKATSIOON

§ 16
Konsen~-iiiï-ais-restaureerimis-,
samuti arheoloogiliste toôdega peab alati kaasnema.
pôhjalik dokumentatsioon analüütiliste ja kriitiliste 3IU3DIlete naol, mis on ill~çe.~ad
jooniste ja fotodega. Dokurnentatsioon paeb hôhnama labiWdavate tOOde kôiki f~
nagu naiteks mis tahes osaàe. sam1Jti toôde kaigus avastamd tehni1iste ja form~~
elernentide eemaJdamiSl. kindlustall11st. paigutammt vastavatele kohtadele vôi
taiendamist Dokumentatsioon peaks paiknerna mône ühiskondliku orgaDisatsiooni
arhiÏ\Iis. et uurijad seda kasutada saaksid. Soo'\lÎtav on taomaterja1ide
pUbli tseerimin e.
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