
Casa Weidner - Reussner - Czekelius

Situata in Piata Mare nr. 16, aceasta casa a luat nastere prin alaturarea a doua edificii construite in secolul
al XVI-lea. În secolul al XIX-lea, pe la 1875, imobilul numara nu mai putin de sapte corpuri de cladire.
Ea poarta numele succesivilor proprietari care si-au lasat amprenta asupra arhitecturii ei.  

Constructia a suferit modificari esentiale, parterul fiind transformat intr-un sir de magazine. Partea
dreapta, unde se afla portalul, a apartinut familiei Weidner, ajungand apoi in proprietatea senatorului
Johann Reussner-jr. Celalalt corp de cladire, desfasurat in adancime, spre curte, a ajuns in proprietatea
familiei Czekelius, in ultimul sfert al secolul al XVI-lea. 
  Prima casa pastreaza si singurele detalii care prezinta interes pentru vizitatori. În trecerea spre curte mai
exista un cadru de usa din piatra sculptata. În centrul cornisei este aplicat un ecuson de forma unui scut
latit, cu varful rotunjit, incarcat cu cifrul C. W. (Cirves-Servatius Weidner jr. ) insotit de anul 1582. 
     

  

Portalul principal reia in linii mari motivul intalnit la Casa Haller. Reapar armurile cu halebarde, in
timpanele arcurilor. În centru este plasat blazonul primarului Johann Reussner jr. si anul 1652, iar in
gangul boltit apare un ancadrament din piatra sculptata ce il infatiseaza pe Johann Reussner al II-lea.
Blazonul este insotit pe langa respectivul an si de monograma lui Elias Nicolai (E. N. ) restul portalului
fiind databil din secolul al XVI-lea. 
  În sala de receptie de la etaj au fost descoperite in 1902 fragmente de fresca (din pacate acoperite
ulterior de zugraveala) care contineau scene din razboiul troian. Datarea picturilor murale a fost stabilita
ca apartinand sfarsitului secolului al XVI-lea si mijlocul celui urmator. 
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Curtile edificiului sunt strabatute, de-a lungul si de-a latul de niste sine de vagoneti. Explicatia lor este
data de depozitul de produse metalo-chimice care a functionat aici in anii interbelici. Acestea erau
transportate cu vagonetul, de la locul in care se descarcau-la poarta pana in locul de depozitare-pana la
ultima cladire din curte. În apartamentele din prima curte a edificiului, nu mai locuieste in prezent
nimeni. Chiriasii au fost evacuati dupa anul 2000, cand casa a intrat in proprietatea SC Metasib SA Sibiu
si mai ales dupa ce s-a constatat ca vechii chiriasi modificasera apartamentele (cladirea fiind in prezent
monument istoric) pentru a-si amenaja toalete in incinta. Actualul proprietar incearca sa restaureze (cu
banii obtinuti de la chiriasi, exclusiv societati comerciale) vechile structuri ale unor parti de cladire, spre a
le reda farmecul de altadata.
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