
Casa Luxemburg

Fosta Casa Schaser, situata in Piata Mica nr. 16, a primit actuala denumire in 30 martie 2004, cu prilejul
vizitei in Romania a Marelui Duce Henri de Luxemburg si a Marii Ducese Maria Teresa de Luxemburg,
dupa ce, intre anii 1999-2003 Serviciul de Situri si Monumente Nationale a Luxemburgului a finantat si
coordonat lucrarile de restaurare a imobilului. De mentionat ca, Luxemburgul a acordat intotdeauna
Sibiului o mare atentie, dat fiind faptul ca in secolul al XII-lea s-au stabilit aici primele grupuri de
colonisti sasi provenite din zona raului Moselle, aflata pe teritoriul de azi al Luxemburgului. De altfel,
graiul sasesc vorbit la Sibiu este foarte asemanator cu limba vorbita in Luxemburg.  

Edificiul care adaposteste " Casa Luxemburg ", a carui zidarie veche este inca sesizabila la nivelul
subsolului, a fost construit pe prima incinta de fortificatie a asezarii " Villa Hermani ", devenita ulterior
Hermannstadt, adica Sibiul de azi. Se presupune ca primul nume l-a primit dupa culoarea visinie a
peretilor dar si dupa stilul aparte al constructiei. Cladirea a rezultat din unificarea, la inceputul secolului
al XV-lea, a doua case gotice avand fatadele indreptate atat spre Piata Huet cat si spre Piata Mica. Cu
timpul, cladirile au fost transformate, lucrarile cele mai ample apartinand secolului al XVIII-lea, cand
acesteia i-a fost adaugat cel de-al doilea etaj si mansarda.  

Fatada dinspre Piata Mica, restaurata, prezinta la parter dispozitia caselor cu loggii cu trei arcade, dar de
la nivelul primului etaj, aspectul devine cel al unei cladiri in stil baroc. Primul etaj, cu un parament cu
braie orizontale, are ferestre cu ancadramente decorate in stucatura. Etajul al doilea este compartimentat
prin pilastri cu capiteluri dorice, ferestrele fiind decorate in luneta, cu motivul scoicii baroce. Partile
laterale sunt decorate, de asemenea, cu o splendida stucatura cu motive vegetale si florale. Aceleasi
motive decorative se reintalnesc si in partea superioara a fatadei dinspre Piata Huet. În secolul al XIX-lea
edificiul a intrat in posesia preotului evanghelic Johann Georg Schaser, de unde si denumirea avuta
anterior celei de azi.  
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Locatia in care functioneaza printre altele, Consulatul Onorific al Marelui Ducat al Luxemburgului precum
si un centru de resurse regional, dispune de un hostel (hotel pentru turistii cu buget redus) , cu posibilitati
de pensiune si cazare intr-un decor medieval. Cazarea, de trei stele, se face in trei camere duble, un
apartament si o camera single cu suficiente dotari (baie proprie, cablu TV, telefon-fax si internet) . Exista
de asemenea o sala de conferinta de 60 de locuri si una la subsol pentru expozitii ( Sigi Kultur Café)
precum cele de fotografie, pictura, grafica si chiar filme de scurtmetraj. În anul Capitalei Culturale
Europene (2007) , Romfilatelia, societate specializata in editarea si comercializarea marcilor postale
romanesti, a introdus in circulatie emisiunea " Casa Luxemburg din Sibiu ", in care imaginea cladirii
respective apare atat pe timbrul emisiunii cat si pe cel al colitei dantelate.

Cuvinte cheie: Casa Luxemburg
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