
Cele 7 minuni ale Sibiului
Cele mai frumoase cladiri din oras raman cele din centrul istoric, in timp ce constructiile noi isi fac cu
greu loc in topul frumusetii
  
  Cladiri vechi, incarcate de istorie, cu decoratiuni superbe, sau constructii noi, cu structuri moderne
sclipind in soare? Care sunt mai frumoase? SIBIANUL a cerut parerea mai multor arhitecti din oras,
rugandu-i sa intocmeasca, pe baza preferintelor personale, un top al celor mai frumoase cladiri din
Sibiu.Arhitectii care au acceptat sa participe la sondaj sunt din generatii diferite si toti au lucrat pana acum
la proiecte de facturi diverse: si in centrul istoric, si pentru constructii noi. Desigur, topul nu poate avea
un caracter oficial.
  
  Biserica Evanghelica, cea mai frumoasa
  
  Cum era de asteptat, majoritatea cladirilor din top se afla in centrul istoric. Centrul Sibiului este cea mai
mare rezervatie de arhitectura din Europa Centrala si de Est, atat ca intindere - peste 80 de hectare - cat si
ca bogatie a formelor. Cladirile din pietele medievale, care cuceresc turistii si dau "emblema" orasului
ocupa primele locuri in topul frumusetii.
  
  Pe primul loc se afla Biserica Evanghelica, din Piata Huet. "Este o cladire generatoare de oras, o
amprenta medievala autentica si vie, echilibrata, cu o compozitie ce tine cont de spatiul urban sibian.
Accent pentru silueta urbana si totusi la o scara umana, adecvata pentru Piata Huet", isi explica optiunea
Szabolcs Guttmann, arhitectul-sef al orasului, unul dintre cei care au nominalizat aceasta constructie pe
primul loc in top. "Biserica Evanghelica se remarca prin spatiul interior boltit si prin bogata decoratie
parietala realizata pe parcursul mai multor secole", explica arhitectul Ioan Bucur, in optiunile caruia
biserica ocupa locul al doilea.
   
  Palatul Brukenthal, pe locul doi
  
  Pe locul al doilea in topul SIBIANULUI se afla Palatul Brukenthal, care gazduieste Muzeul Brukenthal.
Arhitectul Ioan Bucur, in al carui top personal muzeul se afla pe primul loc, explica: "La Palatul
Brukenthal se remarca prima curte, cu ferestre cu ancadramente de piatra si portalul monumental ce face
legatura cu curtea a doua. La interior se pastreaza in bune conditii decoratia originara, usi cu supraporte,
lambriuri, tapete, stucatura de plafon". Cu o bogata experienta in monumentele istorice, arhitectul Ioan
Bucur isi motiveaza optiunile: "Am ales numai cladiri din zona istorica. Criteriile au fost, pe langa
aspectul exterior, calitatea arhitecturala a curtilor si a spatiilor interioare, precum si componentele
artistice inglobate".
  
  Muzeul de Istorie
  
  Palatul Altenberger, azi Muzeul de Istorie, ocupa locul al treilea in topul realizat de SIBIANUL.
"Fosta casa Altenberger-Pempflinger, cunoscuta si sub denumirea de Primaria Veche, astazi
Muzeul de Istorie, se prezinta sub forma unui ansamblu de cladiri care a facut initial parte din cea
de-a treia centura fortificata a orasului si care pastreaza numeroase elemente decorative si
structurale apartinand etapelor succesive de constructie. Se remarca turnul locuinta, ridicat in
perioada 1475-1485, logia eleganta din curtea interioara, ancadramentele de usi si ferestre gotice si
renascentiste", explica arhitectul Lucian Niculescu, in al carui top personal Muzeul de Istorie se
afla pe locul al cincilea.
  
  Sala Thalia 
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  Topul celor mai frumoase cladiri continua cu Sala Thalia, care se afla pe locul patru. "Sala Thalia
este primul turn de fortificatii reconstruit si readus la functiunea de teatru. In 1788, aici a
functionat primul teatru din Sibiu. Turnul Gross face parte din incinta a IV-a de fortificatii",
explica Ioana Urdea, arhitect din cadrul Primariei Sibiu, care a nominalizat aceasta cladire pentru
primul loc. 
  
  Sala Transilvania, singura cladire moderna din top
  
  In continuarea topului, pe locul cinci se claseaza Biserica Ursulinelor, ridicata in 1474, iar pe locul
sase Biserica romano-catolica din Piata Mare, construita intre 1726-1733, de catre calugarii iezuiti.
Abia pe locul sapte apare prima cladire moderna, care nu apartine centrului istoric: Sala de sport
"Transilvania".
  
  Au mai fost nominalizate, insa nu au reusit sa intre in topul primelor sapte: Casa Haller, din Piata
Mare, sediul Agentiei de Protectie a Mediului, Casa Michael Brukenthal - str. Avram Iancu nr. 8,
Turnul Sfatului, Casa Luxemburg, Casa Weidner - str. Avram Iancu nr. 11, Muzeul de stiinte ale
Naturii - str. Cetatii, Casa Artelor din Piata Mica si o casa - str. Turnului nr. 14.
   
  
  Top 7
  
  1. Biserica Evanghelica 
  2. Palatul Brukenthal
  3. Palatul Altenberger (Muzeul de Istorie)
  4. Sala Thalia
  5. Biserica Ursulinelor
  6. Biserica romano-catolica din Piata Mare
  7. Sala de sport "Transilvania"
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