Statuia lui Emanuil Gojdu din Oradea urmeaza sa fie
restaurata Vineri , 9 Februarie 2018, 14:49
În cursul acestei saptamani, Funda?ia de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor a mu
tat statuia lui Emanuil Gojdu in Cetatea Oradea, unde urmeaza sa fie restaurata.
Prin funda?ie s-au solicitat serviciile unui expert atestat de Ministerul Culturii - s
culptor-restaurator, fiind selectat sculptorul ?tefan Valentin din Alba Iulia in vederea e
valuarii ?i propunerii de conservare ?i restaurare a monumentului de for public.
În prezen?a restauratorului, statuia a fost mutata in Cetatea Oradea, spa?iu unde va inc
epe procedura de conservare in prima etapa ?i apoi restaurare in baza unui proiect a
vizat de Ministerul Culturii. Locul in care este depozitata statuia este ferit de intemperii.
În prima etapa, statuia a fost evaluata, s-au prelevat probe biologice care se trimit la l
aborator in vederea luarii celei mai bune decizii privind restaurarea. Depozitarea in
spa?iul Ceta?ii este propice ?i nu se propun in aceasta etapa alte interven?ii, se a?teapta anali
zele de laborator. Conform raportului care va fi intocmit de expert, se vor lua toate
masurile de conservare.
?Dupa restaurare, statuia urmeaza sa fie amplasata intr-o loca?ie provizorie din ora?, care
urmeaza sa fie stabilita in perioada urmatoare, pana la finalizarea lucrarilor de
reamenajare a Pie?ei Gojdu, unde va fi amplasata, a?a cum am anun?at anterior", a dec
larat Florin Birta, viceprimarul Municipiului Oradea.
Avand in vedere ca Funda?ia a preluat administrarea monumentelor de for public, acest d
emers de evaluare nu se opre?te la statuia Gojdu, el privind toate statuile din inventarul d
omeniului public, care in func?ie de compozi?ia artistica vor fi evaluate de exper?i ate
sta?i. Pentru fiecare monument se va intocmi un dosar ce va cuprinde fi?a de evaluare, pr
opuneri de conservare, restaurare ?i etapizare a lucrarilor in func?ie de deteriorari.

