
Casa de vara Brukenthal

Situata pe strada Constantin Noica nr. 48, fosta resedinta de vara a baronului Samuel von Brukenthal,
desi monument istoric, se degradeaza pe zi ce trece. Nici macar o placuta comemorativa nu evidentiaza
fostul statul al edificiului, vechi de aproape doua secole si jumatate. La inceputul secolului al XVIII-lea,
pe aceste locuri se aflau gradinile din fata Portii Cisnadiei, care au fost distruse o data cu inceperea
constructiei citadelei. Samuel von Brukenthal le-a replantat partial si a decis ca aici sa-si ridice ulterior
vila. Intentia inceperii constructiei dateaza-potrivit corespondentei pastrata in arhiva casei fostului
guvernator al Transilvaniei-din jurul anului 1770. 
  Cu toate ca Brukenthal nu se afla aici, el s-a preocupat inca de la inceput de procurarea materialelor, iar
la fata locului, sotia sa supraveghea ridicarea imobilului. Se presupune ca, macar unul din planurile
cladirii a fost executat de inginerul austriac Theseo, militar de cariera, care in anii urmatori s-a stabilit si
el la Sibiu, unde si-a construit o casa.   

Fosta casa de vara Brukenthal a fost terminata in jurul anului 1772, rezultand un plan in forma literei L,
cu latura mai lunga axata spre actuala strada Constantin Noica. Fatada este moderata, nimic nu aminteste
de barocul pompos al capitalei imperiale. Portalul, plasat intre doua coloane ce sustin un balcon, este
situat in axul fatadei articulate doar prin cei sase pilastri cu capiteluri dorice.  Ferestrele, cate sase la cele
doua niveluri, sunt dreptunghiulare, cu ancadramente simple. Initial, parterul era rezervat celor doua
bucatarii, unor anexe, precum si servitorilor. 
  La etaj se afla apartamentul proprietarului, cu un dormitor, o camera de vizite intime, o alta pentru vizite
alese, sufrageria, camera de vizite oficiale (cu portretul lui Iosif al II-lea) si, in sfarsit, pinacoteca(aici se
aflau 39 de tablouri).   

În prezent, casa a fost transformata in spatii pentru locuit, iar pasajul a fost inchis. Fosta sufragerie mare,
compartimentata si ea, mai pastreaza pe tavan urmele vechilor picturi murale, care continua, acoperiti de
zugraveala si pe peretii laterali. Subiectele picturilor erau, se pare, peisaje, autorul lor fiind pictorul Anton
Steinwald, acelasi care a realizat si fresca bisericii iezuite din Sibiu. Din fosta sufragerie se poate iesi pe
balconul situat deasupra pasajului de intrare, unde este de remarcat feroneria balustradei. Din pacate,
unul dintre stalpii de sustinere ai balconului a fost daramat cu circa o jumatate de secol in urma, lovit
fiind de un autoturism, cand unul dintre locatari a si fost atunci ucis pe loc.   

Ani buni edificiul s-a numit " Conacul Cucoanei ", el apartinand unei descendente a baronului, cand aici a
si functionat un internat de fete, dar si sediul vamii. În 1803, dupa moartea baronului Samuel von
Brukenthal, cladirea a revenit tot mostenitorilor acestuia insa o serie de piese de mobilier si alte obiecte
valoroase au disparut fara urma, preluarea cladirii facandu-se, succesiv, doar in baza unor simple
inventare. 
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