
Turnul Gros - Sala Thalia

Spre mijlocul secolului al XVI-lea, fortificatiile Sibiului inglobate ulterior centurilor de aparare, au fost
consolidate cu rondele de artilerie. Astfel de rondele au fost ridicate intre anii 1540-1552 in fata portilor
Turnului, Cisnadiei, precum si pe alte cateva strazi din centrul istoric al Sibiului. Singura astfel de rondela
care a rezistat peste vreme este Turnul Gros, situat pe strada Cetatii,dar care se intinde si pe Bd.Corneliu
Coposu. Este o constructie masiva de plan semicircular,in forma literei U, iesind cu circa 25 de metri in
afara zidului exterior.
    

  

Turnul,ctitorit de Marcus Pemfflinger, dateaza din 1540,are ziduri din piatra si caramida,precum si o
platforma pe care erau amplasate tunurile. De fapt acesta a reprezentat o veritabila masina de razboi
defensiv, la nivelul inferior Turnul Gros prezentand mai multe cazemate cu guri de tragere. În urma
lucrarilor de restaurare au fost insa pastrate doar zidurile exterioare ale constructiei.De asemenea
sapaturile efectuate au scos la iveala doua canale, construite din caramida, care serveau, probabil, unul la
drenarea apei din santul exterior, iar celalalt la comunicarea intre aparatorii aflati de o parte si de alta a
turnului. În 1787 tipograful si initiatorul primei librarii din Romania, Martin Hochmeister, care avea sa
devina primar al Sibiului, un an mai tarziu, a obtinut cedarea cladirii pentru construirea Salii Thalia,
intaiului teatru din tara noastra, dar si unul dintre putinele din Europa.
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Constructia a fost ridicata intr-un an de zile astfel ca, in iunie 1788, atunci cand a avut loc primul
spectacol, aceasta era o adevarata bijuterie arhitectonica, avand doua balcoane si o loja rezervata exclusiv
guvernatorului Transilvaniei. De mentionat ca, inca din 1778, in respectiva locatie functiona un teatru, o
trupa germana prezentand timp de un deceniu-pana la inaugurarea sa oficiala-circa 130 de spectacole, in
marea lor majoritate insa, pentru copii.   

De-a lungul timpului pe scena de aici aveau sa urce personalitati de marca din lumea culturala
romaneasca, in frunte cu George Enescu si Mihai Eminescu, poetul fiind sufleur intr-o piesa jucata in
1867 de trupa lui Mihai Pascaly. A fost pentru prima oara cand reprezentatia a avut loc in limba romana,
presa vremii relatand apoi ca tot timpul spectacolele (la care participau multe din oficialitatile locale dar
si nationale) s-au desfasurat cu usile inchise.
    

  

Teatrul sibian a devenit,in scurt timp,unul de referinta pentru Romania, pentru ca aici aveau loc periodic
spectacole gratuite, pentru saracii orasului. Acesta a functionat fara intrerupere timp de 161 de ani, mai
exact pana in 13 februarie 1949, cand a fost mistuit de un incendiu devastator izbucnit de la o tigara uitata
aprinsa. De mentionat ca si in 1826 s-a mai inregistrat un incendiu insa acesta a fost lichidat, fara urmari
semnificative, de insusi Hochmeister.  

În 1990 Consiliul Judetean Sibiu a inceput reconstructia salii, care a durat 14 ani. Destinatia Salii Thalia a
fost insa schimbata, din mai 2004 aceasta slujind muzicii si nu teatrului.
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