
Након 91 године, Београд остао без свог симбола - „Победника“
четвртак, 10 октобар 2019 17:30

Споменик "Победник" скинут је са постамента на Калемегдану и биће однесен на
рестаурацију. Због скидања скулптуре, горњи град Београдске тврђаве био је затворен
за посетиоце.

  

  

Акција скидања симбола Београда завршена је, а "Победник" је затим изложен на
Цариградском друму.

  

Грађани су имали прилику да цео догађај прате у директном преносу на Фејсбук
страници Завода за заштиту споменика културе Београда.

  

Завод за заштиту споменика културе града Београда саопштио је да ће скулптура
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"Победник" одговарајућим возилом бити превезена у атеље вајара Зорана Кузмановића
на конзервацију и рестаурацију.

  

Наводећи да се радови на том споменику изводе "планираном динамиком", из завода су
саопштили да је формиран радни плато око споменика како би се спречила оштећења
камене облоге, док је на делу уз сам споменик "пажљиво уклоњен део камене облоге као
и бетонска подлога".
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  "Затим су изведени радови на санацији темеља споменика. Постављено је осам бушенихшипова, са претходним изводјењем две истражне јаме, а потом је изведена наглавнаармирана греда у виду затвореног прстена око постојећег темеља. Ови радови суизведени како би се зауставило наравномерно слегање постојећег темеља и нагињањеврха стуба у страну", стоји у саопштењу.  Додаје се да је после тих радова, постављена просторна, цеваста скела, која се ослањана претходно избетонирану наглавну греду без ослањања на било који део постоља илифигуре.  
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  "По постављању скеле извршено је ендоскопско снимање унутрашњости фигуре крозвећ постојеће рупе од метака. Овим снимањем је утврђено да се у обе ноге налазечеличне сајле којом се фигура анкеровала за стуб", навели су из Завода за заштитуспоменика културе града Београда.  Подсећа се да је споменик на платоу Горњег града Београдске тврђаве утврђен закултурно добро 1992. године, као и да се налази у оквиру споменика културе Београдскатврђава које ужива статус културног добра од изузетног значаја за Србију.  DEMONTAZA &quot;POBEDNIKA&quot; UZ ZABRANU PRISUSTVA GRADJANA!Ako gradjani zele uzivo da gledaju demontazu &quot;Pobednika&quot; na Kalemegdanu to imnece biti dozvoljeno,posto privatno obezbedjenje to zabranjuje! pic.twitter.com/4NBZ7odHV7— Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 10, 2019    Након скидања бронзане фигуре, „Победник“ ће бити однет у Смедерево, у атељевајара Зорана Кузмановића на рестаурацију.  

  Председник општине Стари град Марко Бастаћ позива грађане да се данасфотографишу са „Победником“, јер је то, како истиче за лист Данас, мождапоследња прилика да га виде.  „У случају да ‘Победник’ буде враћен Београђанима, остаје само да се моле истрахују да с ‘Победником’ неће бити исто као с Тргом републике“, каже Бастаћ.  Из Иницијативе Не давимо Београд истичу за Данас да реконструкција „Победника“долази у тренутку када градске власти не могу да спроведу ни рутинско сређивањеулица и тргова, а да не изазову озбиљне проблеме.    „Уграђивање у ‘послове’, катастрофално незнање, немар и лош квалитет радова,одсуство бриге за потребе грађана, бахатост и безобзирност, све су то разлози збогкојих ни најједноставније сређивање улица не може да прође без додатних радова ипоправки“, наводе у Иницијативи због чега су забринути за квалитет реконструкције„Победника“.  Идеја била да се Победник постави на Теразијама  Споменик Победнику подигнут је 1928. на Горњем граду Београдске тврђаве поводомпрославе десетогодишњице пробоја Солунског фронта.  Бронзана мушка фигура рад је вајара Ивана Мештровића, а постамент ауторско делоархитекте Петра Бајаловића. Утврђен је за културно добро 1992. године.    Spomenik Pobedniku podignut je 1928. na Gornjem gradu Beogradske tvrđave povodomproslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta pic.twitter.com/lrScZ9YZBf  — Pobednik (@PobednikSK) October 1, 2019    Откривено је да на споменику постоји тачно 30 рупа од гелера, углавном насталих токомДругог светског рата. Највише их, чак 13, постоји на предњој страни. Такође, утврђено једа је фигура за постоље обезбеђена само једном челичном сајлом провученом кроз ноге.А у унутрашњости “Победника” пронађен је чак и - осињак.  (Бета, Данас)   
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