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Mai este un pas pânã la
inaugurare

Investiþii

Muzeul de Artã Craiova
gãzduit de Palatul Jean Mihail este
a p r o a p e c o m p l e t c o n s o l i d a t º i
restaurat, însã lucrãrile la pavilionul
Br â ncu º i d i n i nc i nta s a a º tea p tã
asigurarea finanþãrii pentru a putea
demara.

Principiile lucrãrilor de
restaurare au fost
respectate cu stricteþe la
Palatul Jean Mihail

Refacerea clãdirii instituþiei culturale,
monument de arhitecturã clasa A ºi
s imbol a l or aºu lu i , a pr esu pu s o
investiþie de peste 25 milioane lei,
potrivit contractului de finanþare prin
Programul Operaþional Regional ,
încheiat între Consiliul Judeþean Dolj ºi
Agenþia de Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest. Fondurile europene acordate
pentru proiect au depãºit 16 milioane lei.

Clãdirea Palatului Jean Mihail a fost
construitã la începutul secolului trecut
dupã planurile arhitectului francez Paul
Gottereau ºi aminteºte, ca stil, de
academismul francez.

Referitor la calitãþile clãdirii, Ileana
Mãjinã, ºef al Unitãþii de Implementare
a Proiectului din cadrul Consiliului
Judeþean Dolj, ne-a precizat:

“Valoarea culturalã universalã a
Palatului Jean Mihail este datã de
s t r u c t u r a s a , î n p a r t e a u r i t ã , d e
plafoanele pictate, luminatoarele,
oglinzile veneþiene, candelabrele din
cristal de Murano, coloanele, scãrile de
marmurã de Carrara, pereþii tapisaþi cu
mãtase le Lzon, lambriurile, mobilierul
de stil, feroneria”.

Contractul de execuþie a fost atribuit,
în urma unei licitaþii deschise, în august
2010. Oferta asocierii Romconstruct
Holding Grup – Coral a fost declaratã
c â º t i g ã t o a r e , v a l o a r e a f i n a l ã a
contractului încheiat fiind de18,83
milioane lei fãrã TVA. În iunie 2012
c o n t r a c t u l d e e x e c u þ i e a f o s t
suplimentat cu 272.700 lei fãrã TVA.

Intervenþiile la clãdirea palatului au
fost realizate conform principiilor ºi
regulilor care stau la baza lucrãrilor de
restaurare, potrivit cãrora intervenþiile
trebuie executate în aºa fel încât sã se
pãstreze într-o cât mai mare mãsurã
elementele ºi materialele originale.

Principalele lucrãri de arhitecturã
realizate în cadrul Muzeului de Artã
C r a i o v a a u f o s t u r m ã t o a r e l e :
refacerea/reîntregirea elementelor
o r n a m e n t a l e º i a d e c o r a þ i i l o r
deterioarate, refacerea/înlocuirea
elementelor de tâmplãrie degradate,
refacerea pardoselilor, zugrãvelilor,
tencuielilor ºi vopsitoriilor, executarea
unor lucrãri de hidroizolaþie.

H i d r o i z o l a r e a a a v u t c a s c o p
eliminarea umiditãþii din demisol,
a v â n d î n v e d e r e c ã a c e s t s p a þ i u
adãposteºte depozite de artã, ateliere
de artã ºi ateliere de restaurare.

Conform proiectului tehnic a fost
prevãzutã totodatã realizarea unei
termoizolaþii uºoare care sã micºoreze
sarcina gravitaþionalã ºi, implicit, pe cea
seismicã, ne-a explicat doamna Mãjinã.

În scopul conservãrii caracterului
arhitectural al clãdirii s-a încercat ca pe
cât posibil elementele moderne incluse
în proiect sã fie cât mai puþin vizibile.

Totuºi, pentru respectarea standardelor
actuale în ceea ce priveºte clãdirile
publice ºi, în mod special, muzeele au
fost montate un lift pentru transportul
persoanelor cu handicap ºi o serie de
instalaþii de securitate.

Conservarea patrimoniului muzeal al
Palatul Jean Mihai l de o valoare
inestimabilã în condiþii optime a fost, de
asemenea, unul dintre þelurile investiþiei.

“Muzeul de Artã din Craiova este
astãzi una dintre cele mai prestigioase
instituþi i muzeale din România ºi
gãzduieºte cea mai mare colecþie de
artã ca importanþã ºi ca mãrime dupã
Muzeul Naþional, precum ºi cea mai
importantã colecþie Brâncuºi”, ne-a
declarat doamna Ileana Mãjinã.

Proiectul a inclus îmbunãtãþirea
sistemului de avertizare în caz de
efracþie, a sistemului de detecþie a
alarmelor în caz de incendii, precum ºi a
sistemului de stingere.

La finele lunii august lucrãrile de
consolidare erau deja finalizate iar
ultimele lucrãri la spaþiile interioare
erau în curs de execuþie.

Pânã la sfârºitul anului Muzeul de Artã
Craiova va fi cel mai probabil inaugurat, a
afirmat Vera Toma, directorul de proiect
din cadrul Consiliullui Judeþean Dolj.

Potrivit contractului de finanþare,
perioada de implementare a proiectului
se va încheia în luna ianuarie 2014.

Viziunea lui Constantin
Brâncuºi se va materializa în
curtea palatului Jean Mihail

Colecþia de opere a marelui sculptor
C ons tant i n Br âncu º i d eþ i nu tã d e

Muzeul de Artã Craiova va fi pusã în
valoare într-un pavilion special dedicat,
ce va fi construit în curtea muzeului.

Pavilionul Brâncuºi va fi o clãdire
real izatã în întregime din st ic lã ,
inspiratã de proiectul artistului pentru
construcþia unui templu al meditaþiei în
India. La solicitarea unui maharajah
Brâncuºi a venit cu ideea realizãrii unui
templu în formã cubicã sau ovoidalã,
i l u m i n a t d e s u s , c a r e u r m a s ã
gãzduiascã sculptura “Pasãrea în
vãzduh” ºi alte opere. Construcþia nu a
fost realizatã niciodatã, iar proiectul
clãdirii nu a fost gãsit.

Pavilionul Brâncuºi de la Craiova a fost
proiectat de arhitectul Dorin ªtefan sub
forma unui cub din sticlã cu latura de 12
m. Structura va conþine un ovoid cu
aceeaºi înãlþime care va îmbrãca silueta
unei reproducerii la scarã mare a
sculpturii “Pasãrea mãiastrã”.

Accesul în pavilion se va face pe sub
pãmânt. În interior va fi amenajatã salã
multifuncþionalã ºi o expoziþie.

La finele lunii august proiectul pentru
realizarea “Centrului Internaþional
Constantin Brâncuºi – Centru Turistic
Interactiv” se afla în evaluare spre
finanþare prin Programul Operaþional
Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5
“Dezvoltarea durabilã ºi promovarea
turismului”. Cel mai probabil pânã la
finele anului beneficiarul invesitiþiei,
Consiliul Judeþean Dolj, va primi un
rãspuns de la Comisia Europeanã
referitor la finanþarea investiþiei.

Spaþii de expoziþii moderne într-o clãdire monument istoric
Lucrãrile de modernizare a Muzeului
Judeþean Olt sunt în plinã desfãºurare.

Contractul de execuþie a fost atribuit la finele lunii
iunie societãþii “Lucrãri Speciale în Construcþii” din
Slatina, care demarat lucrãrile la mijlocul verii.

Muzeul Judeþean Olt este cea mai importantã
instituþie de profil a judeþului, menitã sã asigure
rãspândirea valorilor culturale autentice ale zonei.

Daniela Lungu, ºef Serviciu Dezvoltare Regionalã în

cadrul Consiliului Judeþean Olt, spune: „Ca loc al
cunoaºterii ºi agrementului, Muzeul Judeþean Olt este
un factor determinant al educaþiei prin culturã prin
valorificarea patrimoniului sãu printr-o serie de
activitãþi specifice: expoziþii, simpozioane, colocvii,
sesiuni ºi dezbateri ºtiinþifice, cercuri pedagogice,
lansãri de carte, târguri etc., prin care patrimoniul
capãtã valoare ºi conþinut pentru public. Muzeul
Judeþean Olt este locul unde vizitatorii strãini, dar ºi

cei autohtoni iau contact cu valorile culturale
autentice ale locului, cu amprenta culturalã a
acestuia.”

Prin aceastã investiþie Consiliul Judeþean Olt sperã sã
soluþioneze o serie de dificultãþi cu care se confruntã
muzeul, precum: captarea interesului comunitãþii,
asigurarea unui climat optim pentru pãstrarea,
supravegherea ºi prezentarea bunurilor muzeale,
modul învechit de prezentare a exponatelor.



Finanþare europeanã pentru
reabilitarea Muzeului Judeþean OIt

Muzeul Judeþean Olt funcþioneazã în clãdirea
monument istoric a fostului Palat Administrativ
construit în 1887.

Instituþia gãzuieºte în prezent douã secþii:
„Secþia de istorie ºi culturã slãtineanã”, cu o
suprafaþã de expunere de 123 mp, ºi „Secþia de
artã contemporanã Ion Popescu-Negreni” cu o
suprafaþã de expunere de 237 mp.

Proiectul implementat de Consiliul Judeþean
Olt cuprinde reabilitarea secþiilor expoziþionale,
amenajãri peisagistice ºi lucrãri decorative
pentru evidenþierea clãdirii ºi a exponatelor.

Consiliul Judeþean Olt a încercat ºi a reuºit sã
atragã fonduri europene pentru asigurarea banilor
necesari investiþiei. Proiectul a fost aprobat spre
finanþare prin Programul Operaþional Regional
2007-2013, Axa prioritarã 5 – „Dezvoltarea durabilã
ºi promovarea turismului”. Contractul de finanþare
a fost încheiat între Agenþia de Dezvoltare
Regionalã S-V Oltenia ºi Consiliul Judeþean Olt pe
23 noiembrie 2012. Valoarea totalã a proiectului
este de 4,55 milioane lei, din care 3 milioane lei
sunt asigurate din fonduri europene. Diferenþa
urmeazã sã fie acoperitã din bugetul de stat, la care
se adãuga o alocare de 67.650 lei din bugetul
Consiliului Judeþean.

Licitaþia pentru atribuirea lucrãrilor a fost
lansatã în aprilie 2013. Contractul a fost
adjudecat de societatea “Lucrãri Speciale în
Construcþii” din Slatina, la valoarea de 2,85
milioane lei. Criteriul de selecþie a ofertelor
aplicat a fost „preþul cel mai scãzut”.

Spaþiile muzeale vor fi transformate

Lucrãrile vor avea în vedere restaurarea,
consolidarea, protecþia ºi conservarea Muzeului
Judeþean Olt.

Cu privire la scopul proiectului Daniela Lungu
precizeazã: „Muzeul Judeþean Olt , pr in
amenajarea lui, se va referi la omul specific
zonei Olteniei, la preocupãrile ºi expresiile
a c e s t u i a î n t r - o s p a þ i o - t e m p o r a l i t a t e
tradiþionalã ºi se va adresa omului.”

Se vor opera modificãri atât la clãdirea
muzeului, cât ºi la spaþiile exterioare.

În cadrul clãdirii, holul principal va fi supus unui
amplu proces de amenajare. Vor fi executate

lucrãri de consolidare, reparaþii, amenajãri pentru
simpozioane, vernisaje, evenimente mondene,
lansãri de carte. Pardoseala va fi înlocuitã iar
grupurile sanitare vor fi refãcute pentru publicul
larg. Scara principalã nu va fi omisã din acest
proces ci va fi ºi ea transformatã în cadrul unui
proces de reabilitare.

Investiþiile vor viza în primul rând cele douã
secþii ale muzeului. În cadrul secþiei de artã
plasticã vor fi executate lucrãri de reabilitare,
schimbare tocãrie ferestre, montare sisteme
antiefracþie la ferestre ºi uºi, antiincendiu,
iluminat pentru evidenþierea exponatelor.

Secþia de istorie ºi culturã va beneficia de
lucrãri de recondiþionare pereþi, sisteme
(antifurt, antiincendiu, iluminat, camere video).

De asemenea, sala de festivitate va fi reabilitatã
dupã modelul Sãlii oglinzilor de la Muzeul de Artã
Craiova. Uºile ºi pereþii sãlii vor fi restauraþi.

Depozitul muzeului va fi dotat cu mobilierul
necesar, vor fi confecþionate module de
depozitare, echipamente, tâmplaria va fi
schimbatã, vor fi achiziþionate vitrine pentru
punerea în valoare a exponatelor.

Amenajãrile exterioare vor avea în vedere
curtea interioarã. Vor fi montate pavele,
instalaþii pentru apã pluvialã, vor fi refãcute
aleile, vor fi trasate spaþii de parcare.

Va f i amenajatã, de asemenea, curtea
exterioarã a muzeului.

Execuþia a demarat cu lucrãrile de reabilitare
interioarã. La finele lunii august erau finalizate
20% din lucrãri.

Muzeul Judeþean Olt, multifuncþional

Pe lângã oferirea unei alternative de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii ºi vizitatorii oraºului
Slatina, Muzeul Judeþean Olt va asigura o serie de
alte servicii conexe: expertize, întocmirea de
documentaþii ºtiinþifice, studii istorico- arheologice
aferente P.U.G., rapoarte de descãrcãri de sarcinã
arheologicã, închirierea de spaþii muzeale etc. De
asemenea, în cadrul muzeului vor putea fi
organizate cercuri de initiere în etnografie,
etnologie, muzeologie, ºi concursuri între ºcoli.
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