
Amintiri din Sibiu
in cautarea noastra dupa un simbol autentic sibian ne oprim deseori si in fata Casei Artelor.
 Aceasta a parcurs un lung drum in istoria locala. Cu o vechime de aproximativ 700 de ani, Casa Artelor a
fost pe rand una dintre casele de breasla din cetate, apoi una dintre principalele cladiri ale comertului
local, fiind restituita in cele din urma patrimoniului istoric sibian devenind unul dintre sediile culturii
orasului, astazi fiind unul dintre sediile muzeelor sibiene.

 in 1370 a fost pomenita in matricolele parohiei locale ca hala a Macelarilor. Sala mare de la etaj a fost
folosita in secolele XVI – XVII ca sala a breslelor cojocarilor si apoi ca depozit de ovaz. De aici confuzia
frecventa in denumirea veche a acestei cladiri, Casa Macelarilor vs. Casa Cojocarilor. in 1765 era folosita
ca sala  de spectacole pentru trupa teatrala condusa de Gertraut Bodenburger. in 1787 se realizeaza din
stucatura o stema datata a orasului, amplasata pe fatada principala, ce atesta o etapa de transformari,
precum si preluarea acestei cladiri in patrimoniul orasului.

 Galeria deschisa pentru vanzare a fost obturata in anii `50 ai secolului al XIX-lea si redeschisa cu ocazia
restaurarilor initiate intre 1968-1972 de arhitectul orasului Otto Czelkelius. O noua restaurare, mult mai
complexa, are loc intre anii 2002 – 2006, la sfarsitul careia cladirea este preluata de catre Complexul
National Muzeal ASTRA. Fatada principala este caracterizata prin ritmul egal al celor 8 arcade
semicirculare de la parter. Stema inclusa intr-un medalion circular, ancadramentele liniare ale ferestrelor
si cornisa profilata sunt singurele elemente decorative. Pe fatadele laterale se vad cele doua deschideri de
capat ale logiei boltite semicilindric cu penetratii.

 Spadele incrucisate din stema orasului amintesc legenda despre intemeierea asezarii care isi datoreaza
denumirea sa germana numelui unuia dintre conducatorii colonistilor sasi. Pe podisul de deasupra luncii
Cibinului, unde se intinde azi Orasul de Sus s-a oprit convoiul colonistilor. Acei hospites flandrenses et
teutonici, oaspeti flandresi si germani care, pe la mijlocul secolul al XII-lea raspunsesera la chemarea
regelui maghiar Geza II de a se stabili in Voievodatul Transilvania, au hotarat sa-si intemeieze aici una
din primele lor asezari, tentati de locul prielnic situat intre raul Cibin la nord, coasta protectoare a
podisului la sud, cuprins spre vest de Muntii Cibin. Doi dintre conducatorii colonistilor au implantat
sabiile cu lamele incrucisate in pamant, iar toti conducatorii grupurilor noilor sositi au jurat pe cele doua
sabii incrucisate, ca vor apara acest pamant pana la ultima lor picatura de sange. Cei care au plecat mai
departe, in vest si est, au dus cu ei cele doua sabii in punctele de limita ale pamantului craiesc, teritoriu pe
care s-au asezat sasii in secolul al XII-lea de la Orastie la Drauseni. Spada istorica de la Drauseni s-a
pastrat in corul bazilicii pana la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cele trei frunze de nufar s-au adaugat
stemei mai tarziu, ca simbol al numeroaselor lacuri si helestee ce inconjurau zidurile cetatii in scopul de a
ingreuna apropierea de ele. Coroana de frunze sau de zid, figurand in heraldica secolului XIII ca insemn
regal, semnifica daruirea pamantului craiesc colonistilor sasi, confirmata prin bula Andreanum, acordata
de regele Ungariei, Andrei II in anul 1224.

 Stema orasului prezenta pe toate cladirile oficiale, incepand de la mijlocul secolului al XVII-lea, este
considerata drept semn al apartenentei acelei cladiri la patrimoniul orasului.Razvan Pop, istoric
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