
Amintiri din Sibiu
Sala Thalia este una dintre cladirile cu povesti frumoase ale cetatii noastre. Este un simbol ideal al
dezvoltarii orasului si al modului in care Sibiul a ajuns de la o cetate medievala la un oras modern.
 In secolul al XVI-lea municipalitatea decide constructia de bastioane si turnuri destinate apararii cetatii
de noile arme, cele de foc. Astfel se construieste Turnul Gros, un turn proiectat de a proteja intreg
aliniamentul sudic al cetatii de eventualele atacuri armate ale asediatorilor. Foarte repede si-a gasit
intrebuintare, deoarece Sibiul a fost de cateva ori pus sub asediu si poate si cu ajutorul acestui turn si mai
tarziu a celor patru bastioane, a rezistat.

 In secolul al XVIII-lea orasul nu mai avea nevoie de acest turn din punct de vedere militar. Vremea
asediilor medievale trecuse de mult. Turnul Gros va fi salvat de familia Hocmeister, una dintre familiile
importante ale orasului in urmatoarele secole. Aceasta familie de patricieni (casa careia exista si astazi in
Piata Schiller) va fi cea care va patrona aparitia primelor ziare locale a primului ghid al orasului, tot ea
fiind cea care va patrona o serie de activitati cultural si stiintifice. Martin Hochmeister senior decide
cumpararea Turnului Gros si transformarea acestuia in spatiu de spectacole. Reprezentari teatrale existau
deja in oras, dar nu aveau un loc stabil de desfasurare (ele se faceau fie in Casa Albastra, fie in case
particulare fie ambulant pe strada). Astfel Turnul este redat sibienilor dar intr-o alta forma, intr-o alta
utilitate.

 Un prim incendiu il va face pe Martin Hochmeister junior sa refaca teatrul, dandu-i aspectul clasic. Va
inlatura cladirile ce ii ascundeau fatada pe care o va transforma din stilul simplu militar intr-unul clasicist
dupa acest model refacandu-se intreaga cladire la inceputul anilor 2000. Cladirea devine unul dintre
principalele centre de emanatie culturala a orasului si poate a intregii regiuni.

 Un nou incendiu distruge cladirea. Administratia comunista decide refacerea cladirii si remodelarea
fatadei (asa cum o regasim in fotografia alaturata). Cladirea devine centrul cultural al catorva sindicate. in
anii 90 avem de a face cu un nou incendiu care va duce imediat la refacerea amanuntita a cladirii
(moment in care se vor recupera cateva dintre aspectele medievale ale turnului). Restaurarea va fi
finalizata in anul 2004, cand va deveni sediul Filarmonicii de Stat din Sibiu, in 2007 fiind unul dintre
spatiile primordiale ale desfasurarii anului cultural. Razvan Pop, istoric
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