
Alexandru Sonoc, barbatul lovit in cap cu un ghiveci - o noua viata dupa operatie
Alexandru Sonoc a devenit, de luni seara, liderul miscarii protestatarilor din Sibiu. Fara voia sa, unul
dintre cei mai apreciati angajati ai Muzeului National Brukenthal, este perceput ca un erou, dupa ce a
vorbit de pe patul de spital despre demnitate si despre ce l-a indemnat sa iasa in strada, acolo unde a
primit un ghiveci in cap. Incidentul care a avut loc luni a facut numele lui Sonoc extrem de cunoscut nu
doar in Sibiu, ci si in Romania. Din cauza ranilor suferite la cap, el a fost operat, ieri. Starea lui este acum
stabila, spun medicii, dar lovitura pe care a primit-o l-ar fi putut omori. 
  
  Lovit in crestetul capului
  
  Luni, cea de-a patra zi de proteste se apropia de sfarsit, cand, la un moment dat, la jumatatea
Bulevardului Mihai Viteazu, lumea a inceput sa se agite. Se cerea interventia de urgenta a unui echipaj de
salvare. Un om cazuse lovit de un ghiveci cu flori aruncat de la unul dintre etajele superioare ale blocului
11. Oamenii din jur, cei care il insoteau, l-au recunoscut. Era seful Galeriilor de Arta de la Muzeul
National Brukenthal. Desi lovit, Alexandru Sonoc a incercat el insusi sa linisteasca spiritele. La putin
timp, a fost preluat de un echipaj SMURD si dus la spital. Dupa ce i s-au facut mai multe analize, medicii
au decis: starea grava in care se afla Alexandru Sonoc impunea interventia chirurgicala de urgenta.
Diagnosticul era destul de grav si viata sa atarna intr-un fir: fractura multieschiloasa, cu denivelare, adica
cu infundarea oaselor in creier. Cu alte cuvinte, fragmente de os erau infipte in creier. Medicii
neurochirurgi atentionau ca operatia este destul de dificila din cauza zonei interesate. Ieri, Alexandru
Sonoc a fost operat si se simte bine. Medicii asteapta acum sa se trezeasca din anestezie si sa vada cum va
reactiona. "Au fost mai multe fragmente osoase, dintre care doua erau cu leziuni de sinus longitudinal
superior. A fost o interventie dificila din cauza zonei care a fost interesata, dar am reusit sa extragem toate
fragmentele osoase care erau cu infundare si am oprit hemoragia ", a spus dr. Vicentiu Sacelean, dupa
finalizarea interventiei chirurgicale. Alexandru Sonoc a fost operat de echipa de medici neurochirurgi
Vicentiu Sacelean - Liviu Tanase. 
  
  Unul dintre cei mai apreciati muzeografi
  
  Alexandru Sonoc, seful Galeriilor de Arta a Muzeului National Brukenthal este managerul unui proiect
international si lucreaza la proiecte in colaborare cu Luxemburg si Tokio. Potrivit reprezentantilor
Muzeului, pauza de activitate indusa de acest nefericit eveniment afecteaza nu doar activitatea Muzeului
National Brukenthal ci, de asemenea, unele dintre cele mai importante proiecte internationale culturale
ale Romaniei. 
  
  Pe de alta parte, Alexandru Sonoc este autor a sute de articole, studii si participari la sesiuni stiintifice.
Directorul general al Muzeului National Brukenthal, Sabin Adrian Luca, a facut un apel catre autoritatile
abilitate sa il identifice pe autorul acestei "tentative la viata unuia dintre cei mai valorosi angajati ai nostri
". 
  
  Politistii sibieni spun ca deocamdata fac cercetari pentru identificarea persoanei care a aruncat ghiveciul
in multimea de protestatari si care l-a lovit pe muzeograful sibian. Pentru ca astfel de evenimente sa nu
mai aiba loc, Inspectoratul de Jandarmi a luat decizia ca pe Mihai Viteazu traseul sa fie putin schimbat
astfel incat protestatarii sa nu mai treaca prin zona blocurilor de unde s-a aruncat luni ghiveciul.

Cuvinte cheie: brukenthal  romania  luxemburg  mihai viteazu  smurd  muzeul national brukenthal  sacel
muzeului national brukenthal  muzeu  muzeografi  salvare  diagnostic  medici  sabin adrian luca  manager

Pagina 1 / 1

\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/luxemburg
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mihai+viteazu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/smurd
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeul+national+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sacel
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeului+national+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/muzeografi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/salvare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/diagnostic
https://www.sibiul.ro/cauta/1/medici
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sabin+adrian+luca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/manager

