
Casa Carol si Michael Brukenthal

Situata pe strada Avram Iancu nr. 8, fosta resedinta a lui Carol si Michael Brukenthal, a trecut, de-a
lungul secolelor, ca majoritatea caselor de locuit din aceasta zona, prin diverse faze de constructii si
uneori chiar prin transformari majore. Era normal sa fie asa intr-un perimetru in care terenul era limitat
dar si foarte scump. Asa s-a intamplat si cu respectivul edificiu, pe al carui amplasament s-a aflat initial,
inca din secolul al XV-lea, o alta cladire, achizitionata de familia Brukenthal si transformata potrivit
gustului epocii si posibilitatilor financiare de care dispuneau noii proprietari, intr-o resedinta permanenta.

  A rezultat o cladire de proportii moderate, ce cu greu ar putea fi numita palat, dar care satisfacea
necesitatile unei familii nobiliare sasesti de la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului
urmator. A fost preferat acelasi plan inchis, o curte interioara dreptunghiulara, frumos decorata cu o
galerie deschisa sprijinita pe coloane cu capitel doric. 
  

Accesul in curte se face dinspre strada, printr-o trecere boltita semicilindric, iar din curte spre gradina prin
doua pasaje simetrice boltite in cruce. Încaperile de la parter au bolti fie semicilindrice, fie cu penetratii.  

Remarcabile sunt atat boltile casei scarilor cat si tavanele mai multor incaperi de la etaj, mai cu seama a
salii de receptie, situata deasupra pasajelor spre gradina, toate ornate cu stucaturi avand motive florale,
geometrice sau antropomorfe.  

De o deosebita calitate este feroneria balustradei galeriei dinspre curte si cea de inspiratie empire a
balconului de pe fatada principala avand monograma proprietarilor respectiv BB. Aceasta prezinta un
parter apareiat cu braie orizontale, la nivelul parterului, etajul sobru fiind compartimentat in sase axe prin
ferestre simple dreptunghiulare. Portalul principal are in timpane un decor vegetal, iar in partea superioara
o cornisa puternica ce sustine balconul. Toate detaliile tradeaza o interferenta stilistica: alaturi de
elemente baroc coexista si cele empire, iar motivele clasiciste devin chiar dominante in Sibiul inceputului
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de secol al XIX-lea.
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