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Piaţa Libertăţii din Cluj-Napoca, zonă de interes major , 
aduce o contribu\:ie preţioasă la definirea caracterului şi perso
nalităţii oraşului. lnchegată în ,jurul bisericii Sf. Mihail care 
o domină, piaţa a evoluat de-a lungul mai mult:or secole, pă s
trîndu-ş i configuraţia pla nim et ri că pînă azi, dar modil'i c în
du-şi elementele. Fo ndul co nstruit existe nt păstrează martori 
din diferite epoci stilist ice din seco lele XlII- X IV ş i pînă 
în secolul nostru . Dacă epocile ma i îndepă rtate le regăsim în 
majoritatea subsolurilor cu modifi că ri minim e, în schimb, 
de la nivelul pa rterului transfo rmările au surve ni t succesiv, 
culminînd cu intervenţiile mas ive a le secolului al X IX-iea . 
Fie că este vorba de înlocuirea unor co nstruct ii medievale , 
cum s înt ce le de pe frontul estic al pieţe i , fi e modifica rea in te
grală a unor fa\.adc, sau sup rae tajări , toate aceste inte rve n ţ ii 
denotă preocuparea de subordonare a c lădirilo r la compoziţ ia 
pieţei , de păstrare ş i accent uare a caracterului ci reprezentativ. 

Acest important ansamblu urban , asupra că rui a s-a u ope
rat, în decursul ultimilor 20 de a ni , mi ci ş i nesemnificat ive 
lucrări de întreţ inere, a fost subiectul unei acţiuni ini\'.iate în 
1980 de prim ă ria oraşului. S-a hotărît executatea unor lucră ri 
de întreţinere la faţa de ca re v izau rcpara\:i i la aco periş uri , 
înlocuiri de jgheaburi !';' i burlane, reparaţii de tencuieli , c ură
ţirea placajelor ş i elementelor din piatră, reparaţ ii la Lîmplă
ria porţilor, ferestrelor şi v itr inelor, zugrăve li ş i vo ps itorii . 
Lucrările s-au atacat pe fronturile de est ş i de nord ale pieţei. 

ln vederea asigurării unei reuş ite a ac\:iunii , s-a întocmit, 
în prea labil deschiderii şantiere l o r , „stu diu I de cu !oa re", pc 
care îl preze ntăm în pu netele sa le im portante . 

în prima fază s-au executat so ndaje asu pra stratu rit or de 
zugrăveală ş i a vopsito riil or de pe tîm plării la nivelele eta je
lor 1 sau 2 a le c lă dirilor, unde interve aţ:ii le au fost m.ai mici 
ş i m ai rare, decît la parterele comerciale . 

Ne-am oprit asupra ultim ului strat, prin înlăturări succe
sive ale s traturilor de zugrăveală spre tencuială, ob\:inînd 
indicii edificatoare asupra culor ilor oxiz ilor din zugrăve li. 
lnt repri'nderea nu a fost lips ită de surprize privind culor ile 
folosite , l'urnizîndu-ne totodată informa\;ii asupra materiale
lor de finisaje întrebuinţate . 

BazîndLHle pe sondaje, s-au rea lizat d esfăşurăr ile frontu
rilor, pe va ri ~nte, av îud în vedere ş i num eroase alte aspecte 
ce interv.in în concepţi a ş i ela borarea acestui studiu de culoare, 
cum ar fi: ·, 

· -:-- Multiplele probleme priv.ind lectura v izua lă a peisaju
lui urban. Acesta oferă difere n ţe l'rapa nl.e cînd este privit, de 
exem piu, de la înălţime ş i di sta n ţă, în ca re caz este dominat 
de că ldura şi jocul acoper i ş urilor , sa u cî ncl este descoperit de 
trecător prin perspect ive scu rte, din di ve rse puncte a le pi e\:ei. 

- Stabilirea unor domina nte cromatice ale fondului co n
sti-uit, corelat cu st ilul arhitecturii ş i d esfăşurarea volumetrică 
a unor c l ădiri fa\:ă de altele, marcate prin a li a n ţa to nurilor 
schimbătoare ale zugrăvelii , varia!·ii a le lumiHii pe faţa de ş i 
ap()rtul brunului patinat sa u al a rgintiului acop e rişuril o r . 

- Obtinerea unui echilibru cromatic deseori prin utiliza
rea contraste lor din diferenţa de culoare, nu de to na litate. 

~· Analizarea problemelor întregului ambient cr9matic 
acţionînd asupra oamenilor în acest spa \.iu urba nis tic, foarte 
dinamic , cu intensă c irc ulaţ ie auto ş i pi e tonală, cu la n\:ul neîn
trerupt al v itrinelor colorate, cu firm ele ş i reclamele mai mult 
sau mai puţin insp irate, cu ş irul arborilor de a liniam ent ş i 

masivul verde din umhra ca tedralei . 
Studiul nu a · unn ăr'it, în această fază, n;facerea golurilor 

originare, la partere sau a lte luc rări mai ~1mple. 
Desfăş u rarea frontului estic a l pieţ.e i Libe rtă!:i i este dom i

nată de palatul Banffy (1774- 1785) care, prin va loarea sa 
i_ntrinsecă, nu necesită a rgum ente noi. S-a co ns iderat necesar 
ca din punct de vedere cromat ic, restul edificiilor frontului 
să se sub~rdoneze palatului, co nt ribuind astfel la punerea lui 
în va loare . Executate în 1\)78 , repara\:iile la fa~ada acestui 
importa nt monument se în~adreazft stilistic, prin cromatica . 
abqr,d.ată, în perioada tîrzie a barocului transilvănean, în spe
c ia~ prin accentuarea în !'oşu permanent a P.~nouril o r dintre 
pilaşţri , la etaj, precum şi prin ev ide nţierea elemente lor de
corative din piatră de pe faţ.ade . 

C lădirile masi ve de la intersectia cu str. 6 Martie, ridicate 
la începutul secolului nostru, se propun a fi tratate în nuanţe 
de gri , ev+denţ ierea decoraţ. iilor făc îndu-se prin degradarea 
to nalită ţ ii de fond. 

C l ăd irea de col\:, cu o faţadă clasicizantă, are desfăş urarea 
m ai amplă spre str. Dr. Petru Groza. Fiind aşa masivă şi pe 
col! , s-a rea liza t o zugrăveală gri-sepia la primele trei nivele, 
trai a te cu bosa je în tenc ui a lă , accentuîndu-se în galben numai 
ultimu 1 nivel, pu te rnic separat printr-un brîu de restu I faţa
dei ş i tratat cu tencuiala drişcuită. 

Ev iden\.ierea ancadramentelor ş i frontoanelor s-a făcut în 
nuan\:a fondului , desc hisă cu cîteva tonuri , pentru a nu frag
me nta desfăşu ră rile am ple, ev it înd violenţa. 

Frontul nordi c al pie\:e i Liber tăţ ii prez intă primele două 
clăd iri , de la est spre vest, cu fa\.ade simple, de va loare excep
ţ i o n a lă l'i i nd porta I urile got ice păstrate , pentru ca re se propun 
înlăturarea zugrăvelii ş i cură \, irea pie t rei, co ntribuind astfel 
la punerea lor în va loare. La următoa rea, cu o faţadă roman
t i că, s-a u evi den ţ i at, prin so ndaje, num eroase lucrăr i în pia
tră: portal , brîu , a nca dram ente, solbancuri , vopsite în roşu . 
Cul oa rea fondului este verde închis. Mergînd mai departe, 
c lădirea de alături a suferit o m odifica re radicală a fa ţa dei la 
înl'eputul seco lului nostru , avînd toate datele stilului sece
s ionist , prin prolife rarea liniei curbe, a decoraţ i e i din ten
c ui a l ă pieptănată ş i a elementelor din ceramică verde pe fon
d ul oc ru-auriu. Casa urm ătoare are o faţadă s implă în compo
zj\:ie ş i decoraţie. Ca atare cromatica propusă este neutră fără 
intensităţi deosebite sau accente în tonuri de ocru. C lădirea 
de la nr. 23 domină volumetric desfăşurarea întregului front 
atît prin dim ensiunile din plan , cît ş i prin regimul de înăl ţim e. 

Faţada neoc l as i c istă este sob ră ş i echilibrată. Pornind de 
la culoarea găsită la so ndaj, s-a ev itat fragmentarea fa\:adei 
prin ev ide nţ i erea brutală a tuturor deta liilor ş i decoraţiil or 
folosind pentru a ncadram ente, frontoane ş i hrîie culoa rea 
ga lben-ce nuş ie a fondu lui , deschisă cu cîteva to nuri. 

Consolele, capitelurile, pa nourile decorative t urnate din 
te n c ui a l ă cu praf de piatră au fost curăţate ş i nezug răvite, av înd 
c1iloarea ş i textura pietrei natura le cioplite. 

La clădirea următoare, de la nr. 2'1, au interve nit unele 
aspecte inte resa nte. Te ncuiala cu praf de pia t ră este foarte 
dură ş i cu s i gu ra n ţă a [ost ini ţ i a l ş lefuită . S-a refăcut din zu
grăvea l ă, nuan ţ.a brună, întrucît tehni ca restaurării acestui 
amestec de te ncu i a l ă nu este pusă la punct. Sim pla cu ră\: ire 
nu era viabilă , întrncît fisurile de supra faţă a le tencuielii era u 
prea ev idente . C ură \: irea portalului din lemn de ste,jar, de stra
t urile groase de vopsea ele ulei, a produs o nouă surpriză, prin 
desco per irea unei compoz i ţ ii decorative bogate, cu o execuţie 
rafinată a sculpturii , ascunsă priv irii prin vopsiri le repeLate. 

La urm ătoa rea c l ă dire s-a ţ inut cont de faptul că placa jul 
din piatră, ap licat pe o mare s uprafa ţă a faţadei , introduce o 
notă rece în conti nuitatea de tonuri ca Ide a le frontului. Alături 
s-a ins istat pentru curăţirea ornamentelor flora le din tencuia
l ă, încă rcate de zugrăveli succes ive, eviden ţ iindu-se fine\:ea 
exec u\:iei lor prin :jocurile de lnmină ş i umbră . 

Tratarea , în nua n ţe di fe ri te de verde, a casei Kemeny, de 
la nr. 27, a reuşit să pună în va loare o faţadă rococo, bogat 
decorată cu pulli , cava leri ş i ghirla nde . S-a urm ărit astfel 
curăţirea elementelor din piatră şi menţinerea lor aparentă. 

Tîmplăria, a ici ca ş i pe celelalte şanti ere, a fost curăţată 
ş i tratată în cul ori pu\:in contrastante. 

Pentru ult ima casă din acest front nordi c, casa Hintz, 
cerce tă ril e au determinat o nuanţă gri-top. 

Trebuie să atragem atentia asupra dificultăţi lor deosebite 
pe care le ridică acest ansamblu de lucrări în primul rînd din 
lipsa unor norm e de proiectare specifi ce, din lipsa unor mate
riale de ca litate corespunzătoare ş i a unor meşte ri speciali
za\j în lucrări pe m onumente . 

Stricta supraveghere a şantierelor gospodăriei comunale 
nu poate suplini defi c ie nţe le sus-menţionate . 

1n plus, considerăm că acţiunea de refacere a cromat icii 
în centrul istoric al Clujului nu se va putea încheia fără o re-· 
considerare a vegetaţie i bogate de aliniament care acoperă 
ii.econtrolat fronturile zonei prezentate . 
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