
Casa Artelor - Muzeul de Etnografie Saseasca \&quot;Emil Sigerus\&quot;

Monument istoric situat in Piata Mica nr.21, edificiul cunoscut si sub numele de " Hala Macelarilor ", asa
cum apare mentionat inca din anul 1370 in matricolele bisericii parohiale,  "Casa Arteelor " este
considerata cea mai veche " casa de breasla " din Transilvania.Atestat drept " civitas " inca din 1366,
Sibiul a fost printre primele centre urbane din Ardeal inscrise in istorie ca reprezentand " nucleul "
medieval mestesugaresc si comercial din zona de colonizare a sasilor.În stravechiul Hermannstadt au fost
emise cele mai importante documente si statute ale tuturor breslelor din localitatile sasesti, documentul de
referinta care atesta existenta, aici, a breslelor datand din anul 1376.Ca in orice centru mestesugaresc
european si la Sibiu, fiecare breasla isi avea propriul sediu, de regula o casa, in care se pastrau
documentele oficiale, aveau loc intalniri intre membri si se organizau manifestari ceremoniale specifice
ori festivitati ale breslei.
  
     

  

Edificiul este format dintr-un corp de cladire compus din parter si etaj, anexa cu scara de acces din spate
fiind de provenienta mai recenta.Initial, in secolul al XV-lea, cladirea avea doar parter, incaperile de
aici-foste pravalii-pastrandu-si boltile originale.Într-o a doua etapa a fost construit si etajul, format dintr-o
singura sala ampla destinat magaziilor.Asadar, parterul a functionat exclusiv ca spatiu comercial, divizat
in 11 unitati, pentru transarea si desfacerea carnii. Cele opt arcade deschise erau proprietatea obstei din
vremuri stravechi, asa cum se mentioneaza in Statutul orasului din 1589, din care reiese ca parterul
tuturor caselor din respectiva incinta era utilizat pentru protejarea oamenilor si a marfurilor, pe timp de
ploaie.Sala de la etaj era destinata intalnirilor de breasla a macelarilor, desi pentru o scurta vreme a servit
drept loc de adunare a breslei cojocarilor, precum si ca depozit pentru cereale.
  De asemenea, in 1765, ea a fost transformata pentru cateva luni in sala de spectacole pentru actorii unei
trupe de teatru conduse de actrita Gertraud Bodenburger.În anul 1787, cu prilejul unor reparatii efectuate
la cladire, a fost aplicata, pe fatada, stema Sibiului, cu sabiile incrucisate si frunzele de nufar, asa cum se
obisnuia la acea vreme cu toate cladirile publice.În secolul al XIX-lea, arcadele de la parter au fost zidite,
infiintandu-se mici spatii comerciale.Între anii 1967-1972 cladirea a intrat intr-un amplu proces de
restaurare, cand s-a redat aspectul initial al acoperisului iar arcadele parterului au fost redeschise.  
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Numele de " Casa Artelor " a fost atribuit edificiului o data cu intrarea acestuia in posesia Muzeului
Brukenthal, spre sfarsitul secolului al XX-lea, cand parterul a servit ca spatiu pentru depozite de arta
contemporana iar sala mare drept spatiu expozitional deschis tuturor genurilor de manifestari artistice si
culturale.În anul 2002, edificiul a intrat in administrarea Complexului National Muzeal " Astra ".Fiind
complet restaurata cu fonduri alocate de BERD si de Ministerul Culturii si al Cultelor, din vara lui 2007, 
"Casa Artelor " a primit o noua destinatie.Mai exact spus a devenit sediul Muzeului de Etnografie
Saseasca " Emil Sigerius ".
  
  Expozitii permanente anul 2009 :
  Cahle transilvanene – sec. XV-XVIII (Piata Huet, nr. 12) 
  
  Orar de vizitare: Marti-Duminica, orele 9,00-17,00
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