Teatrul de Stat

Impozantul edificiu al Teatrului de Stat, numit în epoc Teatrul Or enesc, a marcat centrul de
greutate al configura iei arhitecturale a Oradiei sfâr itului de secol XIX. Proiectul ales a fost cel
al vestitei firme de arhitectur din Viena, „Fellner & Helmer”. Lucr rile de demolare a vechilor
cl diri au început în 1899, antreprenori fiind Rimanóczi Kálmán sen., Guttman József i ing.
Rendes Vilmos. Construit în timpul record de un an, noua cl dire a teatrului a fost inaugurat în
15 octombrie 1900. Punct de referin al vie ii culturale or dene, m re ul edificiu a marcat nota
de vârf a eclectismului cu dominant clasic din arhitectura ora ului. Compozi ia volumetric are
ca i semn stilistic reprezentativ un amplu portic definit de ase coloane monumentale de
expresie neoclasic . Elegan a lor a fost amplificat de capiteluri cu volute ionice. Antablamentul
este articulat sub forma unui fronton triunghiular ce evoc templul grec clasic, l ca al muzei
muzicii, Thalia. Frontonul, ritmat de denticuli i flancat de dou acrotere i de dou perechi de
putti, confer ansamblului acea not de noble e cerut de o arhitectur de reprezentare, o
arhitectur -simbol a unui centru urbanistic.
Dar edificiul a fost înnobilat i printr-o generoas decora ie sculptural datorat artistului
or dean Peller Ferenc. Frontonul a fost decorat cu o compozi ie alegoric ce a fost reconstituit
cu fidelitate dup modelul original odat cu începerea lucr rilor de restaurare a întregului
edificiu, lucr ri aflate în curs de desf urare. Intrarea principal este flancat de dou statui
alegorice ce închipuie cele dou muze, ale Comediei i ale Dramei.
P ind dincolo de elegantul portic neo-clasic, suntem întâmpina i în foaier de o exuberant
decora ie în stil neo-rococo. Ghirlande, volute, arabescuri, amora i, scoici, perle i raze celeste –
toat aceast recuzit decorativ reconstituie o ambian de basm, deci o perfect anticamer ce
preg te te cu fast, dar i cu gra ie, intrarea în lumea feeric a teatrului. Dou sc ri arcuite
simetric ofer spectacolul vizual al balustradelor în stil neobaroc încununate de grupuri statuare
aurite. Subiectul lor îl constituie s galnici amora i, descin i pentru onoratul public direct din
Parnas.
Sala de spectacole, al c rei hemiciclu cuprinde trei nivele, cu fotoliile cu tapi eria ro u-bordo i
cu o debordant decora ie aurit conceput în acela i spirit gracil neo-rococo, este ea îns i un
spectacol vizual în sine. În ciuda faptului c stilul neo-rococo era deja inactual în raport cu
modernitatea Artei 1900, cl direa Teatrului din Oradea r mâne o construc ie splendid , a c rei
elegan i func ionalitate o plaseaz în rândul celor mai frumoase construc ii de acest gen din
Europa.

