„Conservarea şi Revitalizarea Conacului Benedek
din Municipiul Gheorgheni”
– Înspre un mediu tradiţional veritabil –

În incinta monumentului de categoria B.,
schimbarea înspre un mediu tradiţional
veritabil este din ce în ce mai vizibilă şi mai
puternică. Executantul a continuat
lucrările de conservare în ritm bun şi în
ianuarie-februarie,
optând
pentru
soluţionarea unor probleme la care se
poate lucra pe timp de iarnă.
Conform raportului de specialitate lunară
a dirigintelui de şantier, în luna ianuarie sau întărit scândurile faţadei vestice, iar
apoi s-a curăţit podul. Astfel acoperişul
este gata: s-a subinjectat tencuiala
timpanului estic, cele două coşuri de fum
au fost întărite, s-a demontat cel
improvizat,
construit
ulterior;
de
asemenea, s-au demontat consolidările
improvizate din anii ’90, elementele
degradate şi atacate biologic au fost
schimbate; s-au consolidat grinzile
planşeului, prin dublare, astfel redându-se
logica structurală originală; s-a demontat
învelitoarea din şiţă necorespunzătoare şi
deteriorată, fiind refăcută tot din şiţă în
mod tradiţional, păstrând forma arcuită şi

dimensiunile acoperişului; la fel, s-au
montat luminatoarele ornamentale din
lemn cu plase antipasari, iar ca un ultim
pas s-a întărit şi faţada vestică. Cei care se
plimbă prin zonă pot admira deja
imaginea nouă-veche a conacului.
Lucrările se continuă cu elan la parter.
Elementele planşeului din lemn au fost
curăţate superficial cu soluţii speciale de
restaurare, pentru eliminarea funinginei
de pe interfaţa planşeului. Elementele
înlocuite corespund şi se potrivesc din
punct de vedere estetic. Materialul de
lemn nou înglobat în structură s-a tratat
conform cerinţelor specifice (antiseptic,
ignifug, etc.).
În luna ianuarie s-a montat instalaţia
electrică prin tuburi de protecţie antiex, sa montat structura interioară de susţinere
a planşeului din lemn şi înlocuirea
elementelor degradate.
S-a realizat structura interioară de lemn
din grinzi si rigle ale planseului de la
parter, peste stratul din pietriş
anticapilaritate.
Pentru soluţionarea problemei adâncimii
necorespunzătoare de fundare, după ce sa înlăturat stratul de pământ care nu
lăsaseră fundaţiile să se aerisească,
conform planurilor, se realizează un strat
de termoizolaţie la nivelul fundaţiilor pe
principiul fundaţii ferite de îngheţ. Au fost
schimbate tălpile din lemn ale pereţilor
exteriori cu un strat de hidroizolaţie
dedesubt. Un efort semnificativ înseamnă
la momentul de faţă şi realizarea

sistemului
de
drenaj,
perimetral
fundaţiilor.
O muncă de sisif a însemnat înlăturarea
vopselei de ulei de pe ferestrele şi uşile
conacului – o săptămână întreagă a
însemnat pentru un om, de ex. curăţirea
uşii celei mai vechi, originale. Pentru a
reveni la varianta originală, uşa din faţada
estică a fost înlăturată, în locul acesteia
amenajându-se loc pentru o fereastră.
În interior, la nivelul sălilor de expoziţie şi
atelier etnografic se lucrează la demolarea
tencuielilor vechi, ceea ce a dus la o ştire
neaşteptată de nimeni: s-a găsit
zugrăveala originală pe o porţiune de zid.
Restauratorii s-au şi apucat de desfacerea
tencuielilor şi conservarea porţiunii
valoroase, despre care vom relata mai
multe în ediţia următoare a newsletterului
nostru.
În cazul în care condiţiile meteo rămân
primăvăratice, în luna martie se poate
lucra la faţada estică, elementul poate cel
mai valoros al conacului. Reconstruirea
prispei şi zugrăvelile de asemenea
necesită o vreme mai stabilă, călduroasă.
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