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Lipsa proiectării contextuale din satele sud-transilvănene duce la necesitatea de a promova, recunoscându-le
valoarea printr-un statut, acele modele (puține, este adevărat) care să constituie repere de bună practică. Fritz Balthes
este un personaj care a schimbat percepția asupra proiectării contextuale; principiile și regulile de compoziție pe care
le-a creat și după care s-a ghidat sunt valabile și astăzi.
În calitate de inițiatori ai proiectului Fritz Balthes. Un pionier al proiectării contextuale, finanțat de către OAR, care
presupune inclusiv elaborarea documentațiilor pentru clasarea unor clădiri proiectate de către celebrul arhitect, dorim
să evidențiem câteva aspecte legate de miza acestui demers, în noul context economic și cultural al satelor transilvănene.
La baza inițiativei de clasare stă convingerea noastră că recunoașterea a ceea ce a creat Fritz Balthes prin intermediul acestor clădiri ar încorona munca de numai șase ani a celebrului arhitect, decedat în 1914, la vârsta de 32
de ani, și ar ridica-o la nivelul adevăratei sale anverguri. Există, astăzi, împrejurări care pun în pericol chiar existența și
integritatea acestor clădiri.
Suntem într-o perioadă în care se alocă finanțări consistente pe măsurile care privesc reabilitarea și renovarea
căminelor culturale şi ale școlilor și amenajarea unor pensiuni turistice în clădiri istorice, tocmai acele programe de arhitectură asupra cărora arhitectul s-a aplecat cu precădere. Ne este teamă că, în lipsa unei protecții adecvate, aceste
obiective vor fi, pur și simplu, mutilate prin reabilitarea cu materiale industriale, așa cum s-a întâmplat, nu rareori, cu
clădiri istorice importante din mediul rural în trecut.
Crearea unei zone de protecție în jurul acestor monumente istorice ar conferi o protecție suplimentară celorlalte
construcții deosebit de valoroase (în general, clădiri istorice de locuit) ale satelor săsești. Este adevărat că, în cele mai
multe cazuri, este vorba despre o extindere a zonelor de protecție ale bisericilor fortificate săsești existente.
Conferirea statutului de monument istoric ar constitui un cadru legal de oprire a vandalizării (primăriile având, teoretic, atribuții de pază) și a degradării acestor obiective, ba, mai mult, ar deschide posibilitatea ca ele să fie restaurate
adecvat în următorii ani, cu ajutorul fondurilor europene, și introduse în circuitul turistic. Recunoașterea oficială a valorii
arhitecturale și urbanistice a acestor clădiri constituie premise favorabile pentru apariția unei organizații nonguvernamentale în jurul activității lui Fritz Balthes, care ar putea contribui semnificativ la protejarea, promovarea și restaurarea
atât de necesară a acestor clădiri.

Eugen Vaida,
Președinte al Asociației MONUMENTUM

DESPRE FRITZ BALTHES
Arhitectul sighișorean Friedrich (Fritz) Albert Balthes (1882 – 1914) a studiat între 1900 – 1905 la universitățile din Berlin

intervenții asupra unor biserici monument istoric cum este cea din Cisnădie, și un monument comemorativ

- Charlottenburg, Munchen și Karlsruhe, a activat apoi în Germania, după care, în 1909 își deschide propriul atelier de arhi-

al bătăliei de la Feldioara din 1612. Aceste preocupări au fost reflectate și în scrierile cu caracter teoretic ale
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tectură în Sighișoara, pe strada 1 Decembrie 1918 (fosta Baiergasse) nr.14.

arhitectului.

A decedat pe frontul din Serbia, în decembrie 1914, fiind înrolat în armata austro-ungară ca locotenent de

În legătura cu construcțiile școlare, remarcăm faptul că spre deosebire de alte realizări

rezervă. Activitatea sa de arhitect independent s-a desfășurat în perioada 1909 – 1914 și s-a axat pe o zonă

contemporane din spațiul sudic al Transilvaniei, de multe ori construcții monobloc, cu o
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geografică relativ restrânsă.

expresie arhitecturală austeră și cu un grad mare de repetitivitate al elementelor arhitecturale,

În scurta sa perioadă activă, a realizat o operă impresionantă atât cantitativ cât mai ales calitativ.

lucrările lui Fritz Balthes se caracterizează printr-o mai bună încadrare în sit, o preocupare

Principiile pe care le-a urmărit se concentrau pe respectarea specificului local, pe o cât mai bună

pentru o volumetrie expresivă, fragmentată, prin fantezie, prin grija de a asigura o igienă

încadrare a construcției în sit, coroborat cu o mare atenție pentru detaliu și pentru introducerea unor

corespunzătoare, un iluminat optim al spațiilor de învățământ și o atmosfera plăcuta pentru elevi.

inovații tehnice de ultimă oră.

În afară de liceul St. L. Roth din Mediaș, arhitectul a realizat școli elementare în satele Veseud, Bruiu,

Limbajul arhitectural folosit îmbină elemente de factură seccession cu o nota foarte personală, ușor

Gherdeal și Cincșor. De remarcat că, la ultimele trei obiective au fost înglobate părți din construcții

recognoscibilă. Predomină motivele vegetale, florale, plasate, astfel încât, să se compună în mod favorabil

anterioare. Multe dintre construcțiile menționate sunt amplasate în imediata vecinătate a unor biserici

cu elementele geometrice arhitecturale. Folosirea pe scara largă a elementelor de plastică arhitecturală

fortificate sau în situri istorice.

specifice perioadei respective nu se face în dauna unei rigori funcționale remarcabile.
Opera arhitecturală a autorului include mai multe clădiri școlare confesionale (evanghelice) amplasate
în mediul rural, liceul St. L. Roth, precum și o clădire bancară în Mediaș, hotelul Steaua din Sighișoara,

Friedrich Balthes a activat în cadrul asociației culturale Sebastian Hann și a realizat mai multe lucrări
teoretice, în mare parte, publicate în Sebastian Hann – Verein, cu referire la bisericile evanghelice din Cisnădie și Sebeș, la cultura locuirii și la proiectarea construcțiilor școlare3.

cămine culturale (săli comunitare), mai multe locuințe individuale în Sibiu și Sighișoara. A mai coordonat și

1. Gerhild Rudolf, catalog expoziție PATRIE ZIDITĂ, 2014
2. IDEM
3. IDEM

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND
CLASAREA CA MONUMENTE ISTORICE A
EDIFICIILOR REALIZATE DE ARHITECTUL
FRITZ BALTHES ÎN JUDEȚUL SIBIU
În afară de liceul Stephan Ludwig Roth din Mediaș, arhitectul Fritz Balthes a mai realizat clădiri școlare
sătești în județul Sibiu în localitățile rurale Bruiu, Gherdeal și Veseud. Toate aceste școli elementare confesionale evanghelice au fost amplasate în imediata proximitate a bisericilor evanghelice fortificate din localitățile respective. În toate cazurile s- a obținut o bună încadrare în sit, soluțiile planimetrice și volumetrice
fiind diferite în fiecare caz în funcție de condițiile concrete ale fiecărui amplasament. Volumetria este

comun mai multe elemente, printre care enumerăm:
-- Grija pentru o bună încadrare în sit și pentru păstrarea scării zonei în care sunt amplasate precum și
a scării localității.
-- Fragmentarea volumetrică prin jocuri de rezalite în plan, diferențe de înălțime la coamă și streașină
pentru crearea unei imagini expresive.

jucată, fragmentată iar fațadele se caracterizează prin marea varietate a formei și dimensiunilor golurilor,

-- Reflectarea în exterior a funcțiunilor interioare.

ce alternează cu mari suprafețe de plin, oglindind funcțiunile spațiilor interioare.

-- Exuberanță decorativă de factură Sezession (Art Nouveau), grijă pentru detaliu, expresie arhitecturală

Prin aceste elemente, clădirile realizate de arhitectul Fritz Balthes diferă substanțial de majoritatea

prietenoasă.

clădirilor școlare contemporane, multe dintre acestea fiind caracterizate prin planimetria rigidă (bară sau

-- Preocupare pentru igienă, iluminat natural, dotări și echipamente moderne, de calitate superioară.

L), volume simple, nefragmentate, înșiruirea regulată de goluri identice, indiferent de funcțiune, decorația

În legătură cu edificiile școlare și cu sălile comunitare amplasate în vecinătatea bisericilor evanghelice

austeră, de factură neoclasicistă sau eclectică.

fortificate, uneori chiar în incintă, putem nota considerente de ordin practic, dar și rațiuni de natură sim-

Școala a jucat de timpuriu un rol însemnat în viața comunităților săsești. Prima școală este atestată

bolică. Alături de biserică, școala, și în vremurile mai noi, sala comunitară au reprezentat pilonii vieții spiri-

în orașul Sibiu încă din 1380. În 1780 se construiește noua clădire a gimnaziului din Sibiu, actualul liceu

tuale și comunitare în mediul săsesc, acestea constituind elemente importante privind păstrarea identității.

Brukenthal, amplasat, și acesta, în imediata proximitate a bisericii parohiale evanghelice. În același an,

Incinta fortificată a bisericilor adăpostea adesea și o încăpere utilizată ca școală sau primărie care dublau

gimnaziul este dotat cu o brutărie, după ce în 1734, comitele sașilor Simon Baussner von Baussnern institu-

spațiile destinate adăpostirii bunurilor materiale mai de preț. Astfel, biserica fortificată reprezenta într-un

ise o bursă pentru 12 elevi.

fel esența localității, permițând refacerea și renașterea acesteia atunci când, localitatea lipsită de ziduri de

Alături de biserică, al cărui rol a crescut din 1543, după adoptarea reformei religioase, de când slujba se
ține în limba germană, școala a jucat un rol însemnat în păstrarea identității comunității săsești.
După Andreas Kloos, până în 1543, erau atestate școli în peste jumătate dintre localitățile cu populație
săsească. În 1722 se stabilește obligativitatea învățământului primar pentru băieți și fete, ceea ce constituie o
premieră la nivel european. În Anglia, de exemplu, o prevedere similară a fost adoptată abia în 1870.
În mediul rural arhitectul a mai realizat două săli comunitare (echivalente ale căminelor culturale, dar
având un caracter strict confesional) la Șomartin și Dealu Frumos, un cazinou pentru ofițeri tot la Dealu
Frumos și o casă parohială la Netuș. Toate aceste clădiri sunt amplasate în vecinătatea bisericilor evanghelice fortificate, cele două săli comunitare, chiar în curtea bisericii.
În afară de această particularitate comună în ceea ce privește amplasamentul, edificiile menționate au în

apărare, cu un fond construit mai puțin durabil, era distrusă.
În vremurile mai recente, după edictul de con civilitate promovat de împăratul Iosif al II-lea și mai ales
după instaurarea dualismului austro-ungar, comunitățile săsești resimțeau pericolul pierderii identității.
Procesul de înnoire a fondului construit cu funcțiunile respective, accelerat la începutul sec. XX, poate fi
citit și în această cheie, iar construirea în vecinătate sau chiar în incinta bisericilor evanghelice fortificate
poate fi considerat o încercare de recuperare a funcțiilor simbolice a spațiului respectiv, în condițiile în
care fortificațiile au pierdut funcția de apărare și uneori, fiind degradate, au fost demolate.
Maniera personală de rezolvare volumetrică, arhitecturală și decorativă promovată de arhitectul Fritz
Balthes poate fi înțeleasă ca un reflex de păstrare a identității comunității săsești.
Cu excepția orașului Sibiu, la nivelul județului monumentele datate în sec. XX lipsesc aproape în

totalitate.
Clasarea edificiilor realizate de Fritz Balthes, care, în localitățile rurale, sunt printre puținele sau chiar
singurele opere cu autor cunoscut, este un prim pas pentru salvarea acestora de la degradare, care ar putea
surveni fie prin intervenții neavenite, fie prin neutilizare. Majoritatea clădirilor sunt poziționate în zone
cu mare vizibilitate, în centrul localităților respective, acesta fiind un alt argument ce pledează în favoarea
protecției lor.
Valorificarea acestora pe plan turistic cultural este de natură a crea inclusiv beneficii economice, mai ales
în cazul localităților rurale, ținând cont și de faptul că localitățile Bruiu, Șomartin, Gherdeal, și în mai mică

măsură, Netuș și Dealu Frumos sunt amplasate în zone mai retrase, mai greu accesibile și, în consecință,
defavorizate din punct de vedere economic.
Un periplu turistic organizat pentru vizitarea seriei de edificii realizate de arhitectul Fritz Balthes poate
constitui un prim pas pentru cunoașterea zonei.
Pentru generațiile actuale și viitoare de studenți arhitecți (și nu numai) această serie de edificii poate
constitui un exemplu viu de gândire arhitecturală coerentă, o abordare contextuală care transcende epoca
în care a fost realizată, având încă un aer de modernitate și constituind un exemplu de gândire progresistă.

ȘCOALĂ ELEMENTARĂ BRUIU
1. AMPLASAMENT
Comuna situată în zona de est a județului Sibiu, este deservită de drumul 105 A. Spre est, acest drum se leagă
prin drumul județean 105 (Agnita – Cincu – Voila) cu drumul european E 68. La același drum european se poate
ajunge pe traseul Șomartin – Arpașu de Jos, pe drumul 105 A și apoi pe drumul 104 E.
În perioada medievală, localitatea denumită în limba germană Braller, atestată pentru prima dată în 1307, a
făcut parte din scaunul Cincu (Schenker Stuhl). În anii 1332 – 1335 este menționat preotul din localitate, Mathias.1
Localitatea are o stradă principală pe direcția est vest și mai multe străzi secundare pe o direcție aproximativ
perpendiculară pe acest ax. Clădirea este situată în centrul localității, în intersecția creată acolo unde strada
principală se lărgește între două străzi secundare, formând spre sud o alveolă de mari dimensiuni, în centrul
căreia este amplasată biserica fortificată evanghelică.
În faza finală de fortificare, biserica era înconjurată de două centuri de apărare. Cea interioară era ovală, iar
cea exterioară, singura păstrată până în prezent, poligonală. Aceasta incintă ocupă o suprafață de teren considerabilă.
În prima jumătate a sec. XIII s-a edificat o bazilică romanică cu hramul Sf. Nicolae. Fortificarea bisericii a
presupus, într-o primă fază, supraînălțarea turnului de vest, fortificarea și supraînălțarea corului cu plan pătrat
(care ulterior a fost extins spre est) și realizarea primei incinte cu plan oval, racordată la turnul de vest. Această
incintă era prevăzută cu un al doilea turn de apărare, cu plan pătrat, situat spre sud.2
Ca și în alte cazuri, o etapă importantă a fortificării a avut loc în jurul anului 1500, după intensificarea atacurilor turcești asupra sudului Transilvaniei. În această epocă localitatea avea 37 gospodării, 2 săraci și 3 păstori
(conform unui document din 1448) și avea o școală. Incinta poligonală exterioară realizată în sec. XVI – XVII a fost
dublată de cămări de provizii.3
Se cunosc mai multe imagini ale bisericii fortificate din sec. XIX, desene și fotografii anterioare demolării incintei interioare, precum și fotografii din timpul demolării acestei incinte și a colateralului de sud.
Terenul din centrul localității pe care este amplasată biserica și școala este relativ plat. Edificiul școlii este
compus din trei corpuri. Un corp dreptunghiular alungit (S+P) este orientat cu latura lungă la strada principală

–sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen

1. Hermann Fabini, Atlas der siebenburgisch
2. IDEM
3. IDEM
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Bruiu, nr. 314, comuna Bruiu, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: școală elementară
Funcțiunea actuală: neutilizată
Perioada construcției: 1911-1912

Plan parter

Plan etaj

Plan învelitoare
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menționată și cu latura scurtă spre piață. Acest corp a luat naștere prin transformarea unei clădiri existente.
Corpul principal (P+1), cu planul apropiat de pătrat, în care sunt amplasate cele două săli de clasă, câte una pe
nivel, este orientat spre piață. Între cele două corpuri este amplasat volumul mai discret al corpului de legătură
(P+1), prin care se face accesul principal. Cele trei corpuri sunt articulate în forma literei L. Ansamblul are o curte
cu dimensiuni generoase și este legat de clădirile învecinate prin împrejmuiri din zidărie.

2. DESPRE PROIECT
Până în prezent a fost depistată doar o perspectivă preliminară, care prezintă unele diferențe față de situația
realizată. Corpul de legătură are un singur nivel față de două realizate, iar corpul principal este retras, la
aliniamentul corpului de legătură. Corpul rezultat în urma restructurării clădirii existente este plasat mai avansat
spre piață față de celelalte două.
În varianta realizată, mai favorabilă, corpul principal este mai avansat față de celelalte două, ceea ce îl pune
mai bine în valoare și face circulația pietonală mai fluentă.
În desenul respectiv, împrejmuirea din zidărie este prevăzută cu o poartă cu partea superioară în arc de cerc,
care în varianta realizată lipsește. Lipsește și turnul lanternou plasat la nivelul coamei corpului principal, figurat
în perspectiva menționată.
Grupul de câte patru ferestre dreptunghiulare înalte, cu câte două traverse fixe de la încăperile principale se
regăsește la mai multe lucrări ale arhitectului, precum și orientarea vest a acestor spații.
Rezalitul cu plan trapezoidal pe toată înălțimea fațadei laterale dreapta se regăsește și la Veseud iar racordul
direct la fațada posterioară este, de asemenea similar. În mod asemănător este plasat bovindoul casei parohiale
din Netuș.

3. DESCRIEREA CLĂDIRII
3.1. PARTIUL
Partiul se remarcă prin claritate și funcționalitate. Edificiul având forma literei L, este deservit de trei accese,
din care cel principal se află în zona mediană. Accesul elevilor precum și cel privat, al locuinței profesorale se fac
prin curtea imobilului, prin cele două extremități opuse ale clădirii.
Structurarea volumetrică pe trei volume reflectă alcătuirea funcțională interioară a clădirii. Astfel, corpul

Fațadă principală

Fațadă posterioară

Fațadă laterală dreapta

Fațadă laterală stânga

8
principal P+1 adăpostește la ambele nivele câte o sală de clasă orientată spre spațiul public al pieței.
Fiecare clasă este deservită de un culoar lat, care are la extremitatea dreaptă o scară amplă în două rampe

că dimensiunile acestui spațiu sunt modeste, prin proporții și prin elementele de detaliu, mai ales în ceea ce
privește scara interioară, impresia este de monumentalitate.

în directă legătură cu accesul pentru elevi situat pe fațada laterală dreapta a corpului principal. Aceiași scară

Scara cu zece trepte late, din care șase balansate, prin care se rezolvă diferența de nivel dintre cele două

generos dimensionată asigură accesul la pod. Treptele late sunt realizate din lemn de stejar masiv și sunt încas-

corpuri principale, se dezvoltă în jurul unei colonete robuste, cu secțiune circulară, puternic galbată, care susține

trate în pereții laterali și în miezul de zidărie ce separă cele două rampe. Proporția între treaptă și contratreaptă

două arce semicirculare dispuse pe direcția perpendiculară pe cea a fațadei accesului. Balustrada masivă, din

asigură un parcurs comod.

zidărie, perforată de fante verticale înguste este prevăzută cu o mână curentă lată.

Atât clasele cât și culoarele cu casa scării beneficiază de un iluminat natural generos, bine dozat. Culoarele din
dreptul claselor sunt iluminate atât direct, prin ferestrele plasate pe fațada spre curte, cât și indirect, prin casa
scării.
Cele două săli de clasă sunt iluminate prin câte patru ferestre dreptunghiulare înalte cu două traverse fixe și
dispun de un volum de aer generos dimensionat, ilustrând preocuparea arhitectului pentru igiena școlară.
Volumul S+P orientat spre stradă cu latura lungă, cu trei travee și două deschideri inegale, din care cea spre
stradă este mai îngustă, era conceput să adăpostească cancelaria și locuința profesorului. Subsolul, care face
parte integral din vechea construcție, constă din mai multe încăperi boltite semicilindric cu penetrații locale în
dreptul răsuflătorilor.
Accesul principal se face prin zona de capăt, opusă pieței, printr-o scară deschisă, într-o rampă, inclusă în
volumul general al corpului respectiv. În stânga acestei scări se află intrarea la pivniță. Un al doilea acces la parter
se realizează prin corpul de legătură. Parterul păstrează în mare măsură substanța istorică inițială, dar a cunoscut și unele modificări. O cameră situată în zona de întâlnire cu corpul median de legătură a fost extinsă pe două
direcții pentru a putea beneficia de iluminat natural, prin două ferestre ample, în trei canate.
Acest corp este acoperit în patru ape, cu coama paralelă cu fațada la stradă. Podul este ventilat prin lucarne
dreptunghiulare dispuse orizontal, acoperite într-o apă, cu rupere de pantă.
Volumul de legătură constă dintr-o zonă anterioară parter unde se află pridvorul deschis al accesului principal, cu două deschideri cu partea superioară semicirculară și dintr-o zonă posterioară cu două nivele.
La parter se află holul de acces, cu o scară interioară balansată ce face legătura cu corpul vechi. Cu toate

Din acest hol, în partea dreaptă, se face legătura la același nivel cu holul elevilor de la parter. La partea
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superioară a scării se află un podest situat la cota parterului înalt al corpului destinat cu probabilitate, locuinței

clasă.

profesorului, cu două accese, spre locuință, respectiv spre spațiul folosit cu mare probabilitate, inițial, drept can-

Tâmplăria originală se păstrează în totalitate. Ușile de la accesul principal și dintre holul de acces și cel al

celarie. Dimensiunea redusă a acestui hol este compensată de tratarea volumetrică specială menționată anterior.

elevilor au la partea superioară o suprafață vitrată subîmpărțită în ochiuri mărunte. Se remarcă ferestrele de mari

La etajul acestui corp de legătură se află o singură încăpere, accesibilă doar din holul elevilor de la etaj. Ilumi-

dimensiuni ale celor două săli de clasă, câte patru la fiecare. Dezvoltate pe înălțime, cu câte două traverse fixe, în

nată pe două laturi opuse, această încăpere a fost folosită, probabil ca sală de clasă cu caracter special.

două canate, au cele șase cercevele subîmpărțite în câte patru ochiuri.

Acoperișul cu două ape are coama orientată pe direcție perpendiculară față de coama celorlalte două corpuri

Aceste ferestre sunt similare cu cele prevăzute la liceul Stephan Ludwig Roth din Mediaș, la școlile din Gherdeal

între care este plasat, paralelă cu frontul spre piață și este agrementat de două coșuri de fum acoperite în două

și Veseud precum și la căminul din Șomartin. Acest tip de ferestre asigură un iluminat optim, uniform, al sălilor

ape.

3.2. FINISAJE ȘI EFECTE ARHITECTURALE INTERIOARE
Ca și la alte cădiri școlare proiectate de Fritz Balthes, principalele zone de interes arhitectural sunt spațiile
comune– holurile și casele de scară. Pridvorul deschis spre piață, holul de mici dimensiuni aferent precum și cele
două holuri ale elevilor, de la parter și etaj, păstrează pavajul original din plăci prefabricate mozaicate.
Fiecare din încăperile menționate beneficiază de un pavaj personalizat, realizat din câteva modele diferite de
plăci prefabricate. Unele dintre acestea se regăsesc în mai multe încăperi și sunt realizate cu o cromatică sobră,
discretă (gri, roșu, negru, bej). Plăcile sunt dispuse în tabla de șah sau alcătuiesc chenare perimetrale.
Treptele balansate din holul accesului central sunt realizate monolit din piatră și pivotează în jurul colonetei
menționate. Podestul superior este delimitat de o balustradă masivă din zidărie, cu fante verticale înguste,
prevăzută cu o mână curentă lată.
Scara în două rampe din corpul cu sălile de clasă este delimitată de holuri prin arcade în plin cintru. În holul de
la etaj cele două arce sunt sprijină pe miezul din zidărie dintre cele două rampe, evazat spre hol după o suprafață
cu dublă curbură, abia perceptibilă. Treptele sunt din stejar masiv, încastrate în pereții laterali. O rampă mai
scurtă, cu trepte similare conduce spre accesul la pod.
Un element de detaliu de mare rafinament, întâlnit și la liceul Stephan Ludwig Roth din Mediaș îl constituie
racordul cu suprafețe curbe, convexe, între planul vertical al peretelui și cele trei laturi ale ușilor de la sălile de
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de clasă și, în general, al unor încăperi principale, cu înălțime mare. Cercevelele de la partea superioară sunt

pe fațada lungă. Ferestrele dispuse regulat sunt amplasate axat pe fantele de aerisire ale pivnițelor și pe nișele

prevăzute cu dispozitive de deschidere de la distanță, cu pârghii realizate din tije metalice.

amplasate între aceste goluri pentru a crea un ritm uniform. În două canate, cu traversă fixă, aceste ferestre au

Întâlnim, ca și la Mediaș, ferestre pătrate, plasate imediat sub streașină, cu solbanc continuu, astfel încât par să
alcătuiască o friză. Acestea sunt amplasate pe fațada laterală stânga și pe fațada posterioară și luminează partea
superioară a casei scării din aripa cu sălile de clasă.

cercevelele subîmpărțite.
În extremitatea stângă a fațadei se află un gol cu partea superioară semicirculară ce corespunde scării deschise
care deservește acest corp. Acoperișul cu patru ape are pante mai line decât cele ale corpului cu sălile de clasă,
ceea ce întărește impresia de orizontalitate. Frontul este completat în stânga acestei fațade de o împrejmuire

3.3. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Compunerea pe trei volume care reflectă structura funcțională a imobilului contribuie, totodată, la buna în-

scurtă din zidărie protejată de o învelitoare din țiglă în care este practicată o poartă pietonală. Deasupra porții,
împrejmuirea este înălțată și are un contur curb, sinusoidal, barocizant.

cadrare în sit. O construcție monobloc, variantă uzitată în perioada respectivă, ar fi concurat într-o manieră

Fațada spre piață a acestui corp are trei ferestre dispuse 2 – 1, identice cu cele din fațada lungă.

defavorabilă volumul bisericii fortificate evanghelice.

Corpul de legătură care include accesul principal este particularizat prin acoperirea în două trepte, astfel încât

Tratarea diversă a celor trei componente volumetrice ale edificiului contribuie la expresivitatea ansamblului.

se creează o legătură subtilă între volumele principale. Pridvorul deschis, cu două goluri cu partea superioară

Astfel, volumul sălilor de clasă, cu câte patru ferestre înalte, la ambele nivele, fiecare cu câte două traverse in-

semicirculară, pe parter, este acoperit într-o apă spre frontul pieței. În planul secund se află corpul mai înalt

termediare fixe este tratat pe verticală, la aceasta contribuind acoperișul înalt, cu două ape principale cu pantă

acoperit în două ape, cu coama paralelă cu fațada spre piață, cu două ferestre în două canate, sub împărțite.

accentuată, cu coama perpendiculară pe fațadă. O a treia apă cu pantă abruptă, dispusă deasupra frontonului

Acoperișul este agrementat de două coșuri de fum cu partea superioară atent detaliată.

trapezoidal scund, cu două goluri de ventilație ovale, contribuie la impresia de verticalitate. Acest volum este pus
în valoare și prin amplasarea mai avansată față de aliniamentul spre piață al celorlalte două volume.

Fațadele spre spațiul public au fost tencuite cu tencuieli tip strop, aplicată peste tencuielile lise originare.
Aceste tencuieli ar putea ascunde eventuale decorații originare.

Fațada laterală dreapta, spre curte, a acestui corp este dominată de plinuri și are în extremitatea dreaptă

Fațadele posterioare, spre curte, beneficiază de aceiași tratare atentă și se caracterizează printr-o mare di-

un rezalit poligonal cu trei laturi care constituie expresia exterioară a casei scării. Acesta se dezvoltă pe toată

versitate a formei și dimensiunilor golurilor. Volumetria este jucată, la aceasta contribuind și volumul pe parter

înălțimea clădirii.

amplasat la intersecția celor două aripi.

La parter se află accesul elevilor iar la ultimul nivel, sub streașină, este dispusă înșiruirea de mici ferestre
pătrate ce iluminează casa scării și accesul la pod. Acoperirea rezalitului se face într-o apă, în continuarea pantei
principale. Spre curte, acoperișul cu două ape determină un fronton trapezoidal ușor asimetric, cu trei goluri
decorate cu chenare late, barocizante.
Corpul dreptunghiular alungit realizat prin restructurarea unei clădiri anterioare, amplasat cu latura lunga
la strada și latura scurtă spre piață este tratat pe orizontală, cu o înșiruire de patru ferestre dreptunghiulare

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura de rezistență este de zidărie portantă. Planșeele (istorice) ale pivnițelor din corpul vechi sunt boltite
semicilindric iar cele peste parter sunt din lemn.
Planșeele din corpul nou sunt realizate din profile metalice și bolțișoare de cărămidă. Șarpanta a fost realizată
din lemn și a făcut obiectul unei detalieri atente din partea arhitectului.

CAZINOUL OFIȚERILOR DEALU FRUMOS
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1. AMPLASAMENT
Localitatea este amplasată în partea de nord-est a județului și este deservită de drumul județean 105
Agnita – Cincu – Voila care se intersectează cu drumul european E 68.
În perioada medievală Dealu Frumos a aparținut scaunului Cincu (Schenker Stuhl). Prima atestare documentară din 1321 este prilejuită de cumpărarea unei mori de către un locuitor din Dealu Frumos, Gerlachus
de Pulchromonte. Denumirea în limba germană este Schonberg, iar în limba maghiară, Lesses.1
Localitatea este amplasată în apropiere de Agnita. Strada principală, orientată sud-vest – nord-est,
derivă din șoseaua principală, în apropierea bisericii fortificate evanghelice.
În prima jumătate a sec. XIII a fost edificată o bazilică romanică fără turn, asemănătoare cu cea din satul
învecinat Meghindeal, transformată și fortificatăulterior.
Ca și în multe alte cazuri de biserici din zone rurale săsești, o primă etapă importantă de fortificare a
avut loc în jurul anului 1500, după intensificarea atacurilor turcești asupra sudului Transilvaniei, urmată de
alte faze de construcție. Ca o consecință, colateralele au fost înălțate, edificiul fiind transformat în biserică
hală. În această perioadă localitatea avea 51 de gospodării iar în 1532, 67 de gospodării, cifre ce o situau
printre localitățile importante. Tot atunci, în localitate funcționa o moară.2
În faza finală biserica posedă două puternice turnuri de apărare – turnul de vest și un turn plasat deasupra corului precum și o incintă rectangulară care avea inițial patru turnuri de colț. Zidurile de nord și
de sud ale incintei au fost dublate, iar pe colțul de sud-est s-a ridicat un turn pentagonal care păstrează o
inscripție datată 1522. În exteriorul zidului de nord dublat în 1647 s-a construit un turn cu plan pătrat.3
Zona sudică a incintei a fost modificată în 1914, cu ocazia construirii sălii comunitare. În jurul acestui
monument emblematic se dezvoltă o piață amplă, ale cărei fronturi sunt situate la distanțe apreciabile față
de acesta.
În 1870 localitatea a fost afectată de un incendiu puternic, ceea ce ar putea explica faptul că în zona în care
este amplasat cazinoul predomină construcțiile databile după acest eveniment.4
Amplasamentul clădirii cazinoului se află față în față cu ansamblul bisericii fortificate.
1. Juliana Fabritius Dancu, Cetăți țărănești din Transilvania, 1983.
2. Hermann Fabini, Atlas der Siebenburgisch -Sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 1999
3. IDEM
4. Juliana Fabritius Dancu, Cetăți țărănești din Transilvania, 1983.

Dealu Frumos, str. Principală, nr. 217, comuna Merghindeal, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: cazinou al ofițerilor
Funcțiunea actuală: neutilizat
Perioada construcției: ante 1909

Plan parter

Plan mezanin

Plan etaj

Plan pod
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3. DESCRIEREA CLĂDIRII
Edificiul este amplasat în vecinătatea bisericii evanghelice fortificate, fiind situat la est față de monument, pe partea opusă a drumului județean. Parcela de formă dreptunghiulară alungită prezintă o pantă
ușoară spre zona posterioară.
Clădirea constă din două module principale ce alcătuiesc un ansamblu în formă de L, cu trei nivele
(S+P+1), cu latura scurtă spre spațiul public și latura lungă dispusă pe latura stângă a parcelei. Tratate
diferit, cele două zone ale clădirii au avut și funcțiuni diferite, accesele de la parter fiind separate, dar
spațiile comunică la etaj.
Dispunerea clădirilor pe două laturi ale parcelei, în formă de L este specifică localităților rurale din zonă.
Gospodăriile rurale, fie că sunt mobilate pe două ori pe trei laturi ale curții, sunt fragmentate volumetric,
fiecare funcțiune fiind individualizată prin înălțimea la cornișă și la coamă. Acest principiu al fragmentării
volumetrice se regăsește și în concepția edificiului cazinoului.

3.1. PARTIUL
Modulul din stânga a clădirii, (S+P+1), alipit laturii respective a parcelei, cu simplu tract, are 5 încăperi
principale la parter înșiruite de-a lungul limitei parcelei, din care cea de la stradă era folosită ca magazin,
iar celelalte, ca spații de depozitare.
Modulul din dreapta, mai avansat spre spațiul public, are dublu tract, cu câte o încăpere principală spre
ambele fațade la fiecare nivel. Încăperea orientată spre curte prezintă un rezalit puternic decroșat care
constituie argumentul unei tratări volumetrice expresive, fiind acoperit independent. Lateral față de cele
două încăperi principale se află două travee mai înguste, corespunzând scărilor interioare și încăperilor
anexă. Spre stradă, cele două travee secundare ce bordează traveea principală sunt exprimate prin cele
două vestibule deschise pe două laturi, cu plan pătrat, ce preced cele două accese. La cele două extremități
ale fațadei se află pile din zidărie evazate spre bază pe care sprijină arcadele celor două vestibule deschise,

acoperite cu bolți în cruce. Accesul din stânga conduce la scara interioară care permite legătura între toate
cele trei nivelele. Accesul din dreapta deservește doar parterul și este închis cu o ușă de lemn de factură
rustic-istoricistă. Pe colțul clădirii se află resturile unei pile care susținea arcul porții din zidărie, în prezent
dispărută.

Fațadă laterală dreapta

Fațadă stradă

Secțiune transversală

Secțiune longitudinală
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3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE:
Cele două moduluri ale clădirii sesizate la nivelul partiului, cu lățimea la stradă comparabilă, sunt evidențiate și prin modul de tratare al fațadelor. Aceste două zone ale fațadei diferă în special prin modul de
rezolvare a acoperișului. Deși clădirea are în plan o formă relativ simplă, de L, arhitectul a recurs la soluții
complexe de rezolvare a acoperișurilor, ceea ce asigură expresivitatea și expresia arhitecturală originală a
edificiului.
Modulul din dreapta este acoperit în două ape, cu coama perpendiculară pe fațada la stradă astfel încât
se generează un fronton triunghiular înalt, care constituie elementul principal, de accent al compoziției.
Frontonul constituie un pandant al unor componente ale ansamblului bisericii fortificate. Acest modul este
mai avansat cu cca. 1,50m față de modulul din stânga, care este acoperit cu două ape, cu coama paralelă cu
fațada. Deasupra celor două arcade ale acceselor se află nișe ovale, cu suprafața concavă în centrul cărora se
află ferestre dreptunghiulare de mici dimensiuni. Același tip de nișe se regăsesc pe fațada laterală dreapta
precum și la modulul din stânga, în formă simplificată. Ușa accesului principal, situat în partea stângă a
modulului este tratată decorativ prin dispunerea radială a unor scânduri, pornind de la un ochi de sticlă
central octogonal, spre perimetrul poligonal cu 12 laturi.
În zona mediană a fațadei se află câte o pereche de ferestre dreptunghiulare cu înălțimi diferite la cele
trei niveluri. Ferestrele de la parter, cele mai înalte, (traversă fixă, șase ochiuri, din care cele superioare
subâmpărțite în patru) beneficiază de o tratare specială, fiind plasate în câte o nișă, în care la partea superioară este montată o copertină oblică din tablă. Cele trei mici goluri dreptunghiulare, cu ancadramente
barocizante sunt surmontate de o amplă ghirlandă de aceiași factură, reprezentând motive vegetale stilizate, realizate din segmente mici, izolate din tencuială în relief, de culoare albă. Sub golurile respective sunt
amplasate trei rozete realizate în aceiași manieră, dispuse în triunghi. Frontonul înalt este subliniat prin
profilatura ce însoțește cele două laturi oblice, cu o amplă scafă concavă.
Modulul din stânga al fațadei principale (S+P+1) este compus, de asemenea simetric, cu trei axe pe
nivel. La parter în axul central se află ușa de acces în spațiul comercial cu partea superioară semicirculară

precedată de un pachet consistent de trepte. Lateral față de ușă se află câte o vitrină dreptunghiulară înaltă,
surmontate de goluri ovale. Golurile de la parter sunt protejate de grilaje metalice de epocă. La etaj se
află trei ferestre dreptunghiulare. Între cele două nivele se află un brâu orizontal profilat care accentuează
orizontalitatea acestui segment al fațadei comparativ cu accentul vertical din partea dreaptă a fațadei, iar
sub streașină se află o profilatură și mai complexă, care se întoarce și pe fațada laterală. Acoperișul cu două
ape, cu coama paralelă cu fațada, este ventilat printr-o amplă lucarnă dreptunghiulară dispusă pe orizontală, acoperită într-o apă amplasată în ax. În apropierea coamei sunt plasate două coșuri de fum acoperite
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în două ape cu țiglă. O a treia apă determină un fronton trapezoidal pe fațada laterală stânga. Acesta este
delimitat față de restul fațadei prin profilatura care se întoarce de pe fațada principală, dar se întrerupe
în centru, unde este amplasată ghirlanda similară cu cea din fațada principală. Frontonul trapezoidal este
subliniat printr-o profilatură al cărui principal component este o scafă concavă. La nivelul frontonului se
află trei goluri dreptunghiulare orientate pe orizontală. Sub fronton, la etaj, se află două ferestre late, cu
obloane pline din lemn.
Fațada laterală dreapta are o structură asimetrică. La nivelul inferior se află două arcade deschise în
dreptul scărilor de acces la parter. La etaj se află o înșiruire de patru goluri ovale – două nișe concave cu
ferestre dreptunghiulare, identice cu cele din fațada principală și două ferestre ovale cu aceiași dimensiune
cu cea a nișelor. În extremitatea dreaptă a acestei fațade se află o fereastră dreptunghiulară, plasată într-o
nișă, cu partea superioară protejată de o copertină din tablă. La nivelul acoperișul înalt, cu pantă accentuată, cu două ape, se află două lucarne mari, din zidărie, cu ferestre în trei canate și traversă fixă, acoperite
într-o apă. La mijlocul coamei este amplasat un coș de fum masiv.
Fațadele spre curte, cu o volumetrie expresivă, beneficiază de o tratare la fel de atentă a detaliului precum
și se caracterizează prin marea varietate de goluri. Frontonul foarte înalt din partea stângă a fațadei corespunde frontonului similar din fațada principală. Acesta este suprapus de un fronton mai scund, dar care
are aceiași pantă. Ambele frontoane sunt subliniate de o profilatură cu o scafă concavă, și ca un element de
mare rafinament, la partea inferioară această profilatură se termină cu o zonă curbată convex, respectiv
concav, la cele două frontoane.
Ferestrele dreptunghiulare de diferite dimensiuni precum și cele cu partea superioară semicirculară
asigură expresivitatea acestei fațade. În zona de întâlnire a celor două aripi se află patru ferestre cu partea
superioară semicirculară, câte două pe fiecare fațadă. Aripa orientată pe latura stângă a parcelei este acoperită cu două ape, cu panta accentuată. În zona terminală, în dreptul coamei, se află un coș de fum masiv,
acoperit în două ape, plasat la partea superioară a frontonului de capăt.

3.3. EFECTE ARHITECTURALE ȘI DETALII INTERIOARE
Casa scării reprezintă o zonă de detaliere minuțioasă. După o primă rampă prin care se accede la parter
se ajunge în holul bine luminat prin două ferestre cu partea superioară semicirculară de unde se dezvoltă
scara din lemn cu două rampe, generos dimensionată, realizată din trepte masive din stejar. Aceasta se
întoarce în dreptul unui stâlp ornamental cu contrafișe, cu zona mediană galbată, de factură rustic-istoricistă. Balustrada din lemn cu montanți verticali este ritmată de stâlpișori robuști, cu partea superioară în
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formă de piramidă cu fețele curbate. Palierul terminal este integral lambrisat, cu casete dreptunghiulare în
care sunt înscrise romburi alungite pe verticală, cu colțurile extreme decupate.
Tâmplăria interioară se caracterizează prin dimensiuni și tratare diversă. Întâlnim uși pline, casetate
cu dreptunghiuri sau octogoane alungite pe verticală, romburi alungite, scânduri de formă romboidală cu
dispunere radială stelată, din care unele terminate pe un contur poligonal, etc.
La parter se remarcă încăperea principală orientată spre stradă, cu un spațiu central mai înalt și două
alveole laterale plasate mai sus cu câteva trepte, situate deasupra celor două accese din exterior. Cele două
spații alveolare sunt deschise spre piesa principală prin două arcade semicirculare și sunt exprimate în
fațada principală și cele două fațade laterale prin nișele ovale, concave, prevăzute cu ferestre. Deasupra
acestei încăperi se află la etaj o încăpere mare, cu tavanul din grinzi de lemn aparente.
Spațiile interioare sunt agrementate de mai multe arce semicirculare sau mâner de paner care și rol
structural.
În mai multe încăperi sunt vizibile resturi ale unor zugrăveli decorative de epocă.

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura de rezistență este de zidărie portantă cu planșee din profile metalice I și bolțișoare din
cărămidă peste subsol și chiar la unele încăperi de la nivelele superioare, precum și cu planșee din lemn.
Datorită deschiderilor mari și a pantelor accentuate, șarpanta a necesitat un mare efort de proiectare, astfel
încât constituie un exemplu de rezolvare a structurilor din lemn.

SALĂ COMUNITARĂ DEALU FRUMOS
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1. AMPLASAMENT
Localitatea este amplasată în partea de nord-est a județului și este deservită de drumul județean 105
Agnita – Cincu – Voila care se intersectează cu drumul european E 68 în dreptul localității Voila.
În perioada medievală Dealu Frumos, în limba germană Schonberg, a aparținut scaunului Cincu (Schenker Stuhl). Prima atestare documentară din 1321 este prilejuită de cumpărarea unei mori de către un locuitor
din Dealu Frumos, Gerlachus de Pulchromonte (Pulchromonte fiind denumirea latină a localității).1
Localitatea este amplasată în apropiere de Agnita. Strada principală, orientată sud-vest – nord-est,
derivă din șoseaua principală, în apropierea bisericii fortificate evanghelice.
În prima jumătate a sec. XIII a fost edificată o bazilică romanică fără turn, asemănătoare cu cea din satul
învecinat Merghindeal, transformată și fortificată ulterior. Planul inițial al bazilicii este recognoscibil în
structura planimetrică actuală, iar proporția între lungimea și lățimea considerabilă a edificiului pledează
pentru vechimea foarte mare a acestuia.2
Ca și în multe alte cazuri de biserici din mediul rural săsesc, o primă etapă importantă de fortificare a
avut loc în jurul anului 1500, după intensificarea atacurilor turcești asupra sudului Transilvaniei, urmată
de alte faze de construcție în decursul secolelor XVI – XVII. Ca o consecință a edificării celor două turnuri,
colateralele au fost înălțate, edificiul fiind transformat în biserică hală, iar tavanul a fost refăcut cu bolți în
plasă cu nervuri.
În această perioadă (în jurul anului 1500), localitatea avea 51 de gospodării iar în 1532, avea 67 de gospodării, cifre ce o situau printre localitățile importante. Tot atunci, în Dealu Frumos funcționa o moară.3
Fortificarea în etape a acestei biserici a fost analizată de către mai mulți teoreticieni, care au considerat-o
emblematică, printre care Hermann Phleps, în perioada interbelică.
În faza finală de fortificare, biserica posedă două puternice turnuri de apărare – turnul de vest și un
turn plasat deasupra corului precum și o incintă rectangulară care avea inițial patru turnuri de colț. Aceste
turnuri de colț, cu plan apropiat de pătrat, orientate oblic față de direcția curtinelor, sunt acoperite în
pupitru. Racordul între curtine și turnuri se făcea inițial în dreptul fațadelor posterioare ale turnurilor,
1. Juliana Fabritius Dancu, Cetăți țărănești din Transilvania, 1983.
2. Hermann Fabini, Atlas der Siebenburgisch -Sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 1999
3. IDEM

Dealu Frumos, comuna Merghindeal, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: sală comunitară
Funcțiunea actuală: spațiu multifuncțional
Perioada construcției: 1913-1914

Plan parter

Plan nivel 1 și 2
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astfel încât aceste turnuri flancau curtinele pe exterior, fiind decroșate. Turnurile erau adaptate unor arme

-- rezolvare funcțională optimă, astfel încât să satisfacă cerințele comunității la nivelul secolului XX.

de foc de calibru mediu (archebuze, tunuri de mână).

Se păstrează însă proiectul complet al unei variante complet diferite a proiectului, o realizare monobloc,

Zidurile de nord și de sud ale incintei au fost dublate, curtinele exterioare fiind racordate la colțurile
fațadelor principale, spre exterior, ale turnurilor de colț. În acest fel, s-au realizat două zwingere pe laturile
de nord și sud. În zona mediană a curtinei exterioare de nord, realizată în 1647, s-a construit un turn decroșat. În colțul de sud-est al noii incinte s-a edificat un alt turn de flancare, cu plan pentagonal, racordat
cu două ziduri paralele cu turnul plasat pe colțul de sud-est al incintei inițiale. O inscripție pe fațada turnului pentagonal poartă data 1522.
Zona sudică a incintei a fost modificată în 1914, cu ocazia construirii sălii comunitare. Această clădire intersectează traseul fostelor fortificații, având o orientare ușor diferită, oblică, față de fostul zid de incintă.1
Amplasarea sălii comunitare în această zonă a fost motivată de starea avansată de degradare a zidului
de apărare în zona respectivă. Ansamblul realizat a presupus și amenajarea turnului pentagonal și a legăturii acestuia cu turnul de sud-est. Această legătură cu două ziduri paralele, cu traseu șicanat, ar fi putut
funcționa ca o barbacană sau ca un dublu coridor de apărare. Imaginea anterioară a incintei văzută din
sud a făcut obiectul unor fotografii istorice publicate de Hermann Fabini în monumentala lucrare Atlas der
siebenburgisch–sachsischen Kirchenburgen un Dorfkirchen (1999).

2. DESPRE PROIECT
Până în prezent nu au fost depistate planșele originale. Concepția arhitectului rezultă însă cu claritate în
urma analizei situației din teren. Principiile urmărite au fost:
-- integrarea clădirii în ansamblul bisericii fortificate, cu punere în valoare a elementului păstrat și refuncționalizat, și anume turnul pentagonal, precum și realizarea extinderilor într-o manieră volumetrică
discretă, pentru a nu concura edificiul istoric existent.
-- realizarea unor elemente de detaliu de factură istoricistă pentru a asigura integrarea extinderii în ansamblul existent.
1. Juliana Fabritius Dancu, Cetăți țărănești din Transilvania, 1983.

destinată cu mare probabilitate unui alt amplasament, în afara incintei fortificate.

Fațadă nord

Fațadă sud

Fațadă est
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3. DESCRIEREA CLĂDIRII
Cu toate că foarte multe dintre realizările arhitectului Fritz Balthes sunt poziționate în apropierea unor
biserici evanghelice fortificate, sala comunitară din Dealu Frumos reprezintă un exemplu unic de inserție
într-o incintă fortificată, cu integrarea și remodelarea unor elemente preexistente – turnul pentagonal și
zidurile paralele ce leagă acest turn de turnul inițial de sud-est. Fațada exterioară a acestui turn inițial constituie limita amenajării, unele elemente putând fi văzute în podul aripii anexelor sălii.

3.1. PARTIUL
Edificiul constă din trei module. Sala comunitară este amplasată la vest de turnul pentagonal și a fost
orientată oblic față de traseul zidului sudic al incintei, care a fost intersectat de acest corp de clădire. Este
foarte probabil că tronsonul respectiv al zidului de incintă se afla în stare avansată de degradare la data realizării proiectului. Sala de formă dreptunghiulară, cu accesul principal din holul situat în partea de est, are
o zonă de scenă în partea de vest, delimitată prin ecranul transparent, cu grinzi și stâlpi de lemn prelucrați
ornamental. Sala este accesibilă și din exterior, din zona de sud, printr-un volum alipit celui principal, care
include o scară într-o rampă și este precedat de un portic deschis, cu două coloane de lemn. În zona de vest
se află un alt acces direct în zona scenei prevăzut cu un pridvor deschis, cu parapet de zidărie.
Un alt corp ce include anexe ale sălii dispuse pe două nivele, a fost amplasat între turnul de sud-est inițial
al incintei fortificate și turnul pentagonal, iar cele două ziduri istorice ce legau aceste două turnuri au fost
reutilizate cel puțin parțial, ca limite ale acestui corp. Patrulaterul determinat de aceste limite are o formă
neregulată. Zidul de vest constituie limita dintre aripa sălii comunitare și anexe. Fațada de est a acestui corp
(singura vizibilă) este orientată spre spațiul public și coincide cu vechiul zid de apărare, în care au fost perforate mai multe goluri necesare funcțiunii propuse. Acest corp include la parter holul principal și un spațiu
care a fost folosit probabil inițial ca bucătărie. La etaj se afla inițial un spațiu necompartimentat. În prezent
ansamblul este folosit ca centru de pregătire pentru studenți și cele două încăperi au fost subdivizate cu
pereți din materiale ușoare (ghips-carton). La parter s-au amenajat grupurile sanitare, iar la etaj, două

dormitoare. Din spațiul de la etaj se accede în pod, unde este vizibilă partea superioară a fațadei turnului de
sud-est, cu două burdufuri cu guri de aruncare în plan vertical. Un element similar se află pe fațada laterală
a acestui turn, vizibilă spre spațiul public.
Turnul pentagonal amplasat între cele două module descrise anterior este atât un element de legătură
funcțională cât și un contrapunct compozițional, tratat pe verticală, care articulează celelalte două module
tratate preponderent pe orizontală, aspect datorat acoperișurilor cu două ape. În interiorul turnului a fost
amenajată casa scării, respectând geometria interioară a acestuia. Acesta a presupus desființarea planșeelor
interioare din bârne, probabil aflate într-o stare precară. La exteriorul turnului modificările s-au limitat
la ultimul nivel unde s-au creat patru ferestre de mici dimensiuni, sub împărțite cu șase ochiuri. Acest
registru superior al turnului prezintă o mică retragere față de nivelele inferioare unde au fost păstrate ambrazurile originale. Retragerea menționată a ultimului nivel sugerează că acesta a fost realizat într-o etapă
ulterioară. La ultimul nivel al turnului se află o unică încăpere de formă pentagonală.
La parterul turnului a fost practicată o ușă în două canate, cu partea superioară în arc de cerc, care
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constituie principalul acces în clădire, într-un hol din care se accede în sala principală, în zona de anexe

extremitatea stângă a acestei fațade se află corpul mai scund al accesului secundar, cu un acoperiș cu pantă

precum și în casa scării.

redusă și învelitoare din tablă. Deasupra acestui acoperiș se află două grupuri de câte trei ferestre mai scunde.
În partea dreaptă a acestui corp alipit volumului principal se află două goluri cu partea superioară în arc de

3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Cele trei componente funcționale ale clădirii sunt individualizate prin expresia volumetrică și prin detaliu
arhitectural.
Piesa centrală și elementul volumetric principal, reprezentat de turnul pentagonal, restructurat la interior, și-a păstrat volumetria originară, cu acoperișul piramidal înalt, cu cinci fațete. Acest volum simplu este
deosebit de expresiv datorită unei ușoare evazări spre bază precum și a faptului că ultimul nivel prezintă o
retragere față de cele inferioare, racordul făcându-se pe o direcție oblică față de planul general al fațadei.
La acest nivel superior al turnului se află patru ferestre dreptunghiulare cu șase ochiuri dispuse 1 – 2 – 1
pe trei dintre fațetele turnului. Acestea au fost realizate cu ocazia amenajării sălii comunitare, când golurile
inițiale au fost lărgite. La nivelurile inferioare s-au păstrat doar golurile de tragere. La parter, ușa în două
canate, cu supralumina semicirculară este protejată de o copertină metalică, de asemenea semicirculară,
susținută de două console din bare subțiri, cu ornamentații spiralate. Paramentul este lipsit de decorații, dar
sub straturile de zugrăveli din zona penultimului nivel se observă urme ale unei inscripții cu majuscule latine
nedescifrată până în prezent, dar unde se poate citi data 1522.
Volumul sălii comunitare este acoperit în două ape, cu coama paralelă cu fațada principală spre spațiul
public. La nivelul coamei sunt amplasate două lanternouri joase, cu plan pătrat, acoperite în patru ape. La
întâlnirea cu acoperișul turnului se află o lucarnă din zidărie, dreptunghiulară, acoperită într-o apă, care
luminează ultimul palier al scării interioare.
Fațada principală a sălii, orientată spre spațiul exterior, este ritmată de trei contraforți cu partea superioară înclinată, protejată cu țiglă, între care sunt amplasate două grupuri de câte trei ferestre dreptunghiulare înalte. Acestea au un singur canat, sunt sub împărțite în trei ochiuri. Cei doi șpaleți intermediari sunt
semicirculari în secțiune, iar extremele laterale ale acestor ferestre triple sunt, de asemenea, rotunjite. La

cerc, închise cu cărămidă de sticlă translucidă (dale tip Nevada), probabil o intervenție ulterioară. În zona
stângă a acestui volum alipit volumului principal se află vestibulul deschis cuprins sub același acoperiș care
este sprijinit pe doi stâlpi de lemn a căror zonă mediană este galbată.
Aripa anexelor este acoperită în două ape, cu coama paralelă cu fațada. În dreptul coamei se află un
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lanternou identic cu cele ale aripii sudice. Podul este ventilat și prin cele două lucarne tip ochi.
Fațada spre spațiul public a aripii anexelor (de altfel singura vizibilă a acestei aripi de formă patrulateră,
celelalte limite fiind cu cele două turnuri și cu sala comunitară) are la parter patru ferestre grupate câte două,
incluse în două nișe cu partea superioară arcuită, evazată spre exterior. Acestea sunt suprapuse de ferestrele
grupate câte două de la etaj, prevăzute cu obloane pline. Ferestrele cu șase ochiuri în două canate ce au fost
montate cu ocazia reamenajării recente sunt identice cu cele de la ultimul nivel al turnului pentagonal. În
extremitatea stângă a acestei fațade este amplasat accesul secundar, protejat de o copertină cu trei ape, cu
panta accentuată, cu învelitoare din țiglă. Copertina este sprijinită pe două console cu contrafișe din lemn.
În axul intrării este amplasat la etaj un bovindou din lemn, cu plan triunghiular, puțin proeminent față de
planul fațadei. Zona mai avansată, din ax, se sprijină pe o consolă din lemn cu capătul prelucrat sub forma
unei duble retrageri curbe, asemănătoare unor rezolvări din arhitectura tradițională (de exemplu consolele
din piatră și din lemn ale casei Haller din Sibiu, Piața Mare 10). Bovindoul este ornat cu trei colonete galbate cu
secțiune circulară și este acoperit cu două ape divergente, cu intersecția între aceste două ape, care coincide
cu axul vertical median.
Toate cele trei tronsoane ale fațadelor spre spațiul public beneficiază de o tratare lipsită de emfază, liniștită,
astfel încât să nu concureze elementele principale ale ansamblului monumental. La nivel de detaliu, arhitectul
a găsit formule de factură istoricistă, menite să asigure o bună încadrare în zonă. Acestea sunt următoarele
-- la fațadele corespunzând sălii comunitare, grupul de trei ferestre înalte cu șpaleții rotunjiți, stâlpii și
coloneta galbate de la accesele secundare, frontonul trapezoidal al fațadei laterale.
-- la fațada anexelor, grupul de două ferestre de la parter incluse într-o nișă evazată spre exterior, accesul
secundar cu copertina acoperită cu trei ape, suprapus de bovindou.
-- la turn, accesul protejat de copertina metalică.
În curtea bisericii este vizibilă fațada sălii principale (nord) tratată similar cu fațada spre spațiul public
(sud). Fațada de capăt, spre vest, este intersectată de zidul de incintă. La nivelul podului, frontonul trapezoidal are trei ferestre dreptunghiulare cu șase ochiuri. La parter, în exteriorul incintei fortificate este alipit un

corp mai scud care protejează accesul În zona scenei, cu un pridvor deschis, cu balustradă plină din zidărie și
o colonetă robustă galbată.
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3.3. EFECTE ARHITECTURALE ȘI DECORAȚII INTERIOARE
În zona de articulare între sala principală și spațiile anexă, inclus în volumul anexelor, se află holul principal precedat de un windfang situat la parterul turnului pentagonal. Holul este situat la nivelul anexelor
iar sala principală la un nivel superior. Accesul în sală este precedat de un pachet cu șase trepte foarte late.
Palierul terminal din fața accesului în sală constituie în același timp palierul de pornire al scării interioare.
Holul este deschis spre scara interioară amenajată în interiorul turnului.
Acest spațiu este deosebit de expresiv datorită orientărilor diverse ale pereților dictate de structurile
preexistente (asumate ca atare de către arhitect și accentuate prin detaliile propuse), precum și înălțimilor
diferite și detaliilor arhitecturale, astfel încât are un aspect organic. Treptele masive sunt realizate din lemn
de stejar. Balustrada plină, tencuită, este prevăzută cu o mână curentă lată din lemn de stejar. Din același
material este realizată o colonetă robustă, cu partea mediană cu secțiune octogonală, puternic galbată.
Aceasta susține grinzi dispuse pe două direcții ce susțin planșeul intermediar al turnului și podestele scării.
Două rampe ce fac un unghi obtuz duc de la nivelul sălii la nivelul al doilea al anexelor. Toate treptele sunt
realizate din stejar și sunt dimensionate generos, astfel încât să asigure un parcurs comod, iar rampele au
o lățime mare.
În corpul anexelor, la etaj, se remarcă spațiul bovindoului, cu plan trapezoidal, separat prin două trepte
față de încăpere, cu un planșeu local boltit, rezultat din intersecția cu unghiuri intrate a unor suprafețe
sferice.
De la nivelul al doilea al anexelor, se ajunge printr-o singură rampă de scară cu podestul terminal bine
iluminat prin lucarna dreptunghiulară, în încăperea singulară, pentagonală, de mici dimensiuni, de la
ultimul nivel al turnului. Balustrada cu montanți cu secțiune pătrată poartă marca arhitectului. Bine iluminată prin cele patru ferestre deja menționate, din această încăpere de la ultimul nivel al turnului, amenajată
ca dormitor, se deschid perspective spectaculoase asupra localității.
Sala principală are un volum simplu, segmentat printr-o delimitare transparentă în dreptul scenei, ce
constă într-o balustradă cu montanți verticali plasată între stâlpi cu secțiune variabilă, partea mediană, cu

secțiune circulară fiind galbată. La partea superioară a stâlpilor sunt montate contrafișe oblice.
În dreptul contraforților exteriori se află pile de zidărie evazate spre bază. Acestea susțin structura complexă de rezistență a planșeului prin intermediul unor console cu contrafișe din lemn. Tavanul are o zonă
mediană mai înaltă, având în secțiune o formă trapezoidală, este apareiat cu scânduri fasonate, vopsite, și
este prevăzut cu două deschideri pătrate cu grilaj metalic decorativ destinate ventilării.
Pe latura îngustă opusă scenei, cu acces de la etaj, din zona anexelor, se află tribuna în consolă, cu plan
trapezoidal alungit. Structura de rezistență a tribunei este completat de o pereche de console situate la
partea superioară a acesteia, legate prin tiranți verticali de planșeu. Această structură suplimentară este
realizată din lemn prelucrat decorativ, într-o manieră rustic-istoricistă. În legătură cu finisajele actuale
putem constata o anumită stridență cromatică. În sala principală se pot observa unele elemente tehnologice
de mare rafinament. Astfel, scena din lemn, compusă din două module, este prevăzută cu roți retractabile
din fontă, care pot fi puse în funcțiune permițând deplasarea modulelor respective. Se remarcă și soba din
fontă pe lemne, plasată într-un colț al sălii cu inscripția fabricantului Eredety Meindinger.

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura de rezistență este de zidărie portantă realizată în epoci diferite, cu planșee din lemn întărite
local cu profile metalice. Acestea au fost folosite mai ales la spațiile cu deschideri mari. Șarpanta este realizată din lemn de rășinoase.

RESTAURANTUL „LA PRUT”
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1. AMPLASAMENT
Localitatea Agnita este situată în zona de nord-est a județului Sibiu și este accesibilă din
drumul județean 106 Sibiu – Sighișoara. Prin drumul județean 105 Agnita – Cincu – Voila se face
legătura cu drumul european E 68.
Prima atestare documentară din 1318 a localității, denumită „valle de sanctae Agnetis”, se referă la un
preot din localitate, Hermann. La scurt timp, în 1319 este menționat localnicul Henricus „de sancta Agata”.
Localitatea cu denumirea germană Agnetheln a făcut parte în perioada medievală din scaunul Cincu
(Schenker Stuhl).1
Localitatea primește dreptul de târg în 1376, în timpul regelui Ludovic cel Mare de Anjou, iar dreptul
paloșului, JUS GLADII, în 1466, în timpul regelui Matei Corvin.2
În 1488, localitatea denumită în documentul respectiv Agnetental, numără 187 de gospodării, 10 călugărițe,
un învățător, 9 păstori și 2 slujbași ai târgului. Ca urmare a evenimentelor de la începutul secolului următor,
numărul gospodăriilor se reduce în 1532 la 135. În 1695 sunt înregistrate 94 de gospodării părăsite.3
În prima jumătate a sec. XIII s-a edificat bazilica romanică cu trei nave și turn de vest, fortificată ulterior
cu o incintă poligonală cu patru turnuri. Biserica a cunoscut mai multe transformări, iar turnul de vest și
corul au fost fortificate. Corul fortificat a fost dezafectat în anii 1890-92, ca urmare a stării precare.
Localitatea este străbătută de râul Hârtibaciu. Pe ambele maluri ale râului se află două axe principale
ale așezării, racordate în zona mediană în dreptul bisericii evanghelice fortificate, situate pe malul stâng.
Fondul construit de pe malul drept a fost afectat de un mare incendiu în 1769.4
Clădirea restaurantului (cu funcțiunea inițială de grădiniță, apoi cantină și internat) este amplasată nu
departe de biserica fortificată, la est față de aceasta. Corpul de clădire edificat în 1914 după proiectul arhitectului Fritz Balthes, se leagă indisolubil de sala de gimnastică construită anterior, în 1900.

1. Hermann Fabini, Atlas der Siebenburgisch – Sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 1999
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM

Agnita, str. Nouă, nr. 9B, Jud. Sibiu
Funcțiunea inițială: grădiniță
Funcțiunea actuală: restaurant
Perioada construcției: 1914

Plan subsol

Plan parter

Plan etaj

Secțiune
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2. DESPRE PROIECT
Până în prezent nu au fost identificate documente aparținând proiectului inițial. Există însă două
inscripții de datare a construcției realizate de Fritz Balthes, în podul imobilului, ambele indicând anul 1914.
Una dintre acestea are textul GEBAUT IM KRIEGSJAHR 1914 (construit în anul de război 1914), încadrată
într-un cartuș compus dintr-o dublă acoladă.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI
Clădirea constă dintr-un conglomerat compus din patru corpuri realizate în etape diferite. Corpul dreptunghiular orientat nord-sud, cu funcția de sală de gimnastică, este amplasat în zona mai apropiată de
biserică și de școală. Acesta a fost edificat în 1900. Ulterior, acest corp a fost extins în zona de sud cu un
volum dreptunghiular, cu două nivele, cu funcțiunea inițială probabilă de vestiare și anexe ale sălii de sport.
Intervenția arhitectului a constat în realizarea unui corp cu plan apropiat de pătrat (P+M), legat de
volumul construit anterior al sălii de sport printr-un mic volum apendicular pe parter. Deși diferite ca
expresie arhitecturală, componentele ansamblului se armonizează prin alcătuirea volumetrică.

3.1. PARTIUL
Corpul inițial al sălii de sport este necompartimentat. Acesta comunica inițial atât cu extinderea din
partea de sud cât și cu corpul realizat în 1914, prin apendicele de legătură. Extinderea sudică a sălii de sport,
cu rol de anexe este deservită de o scară în două rampe, cu un coridor central și este segmentată de mai
mulți pereți transversali la ambele nivele. Pivnițele păstrează elemente ale unei etape anterioare.
Corpul realizat în 1914, cu plan apropiat de pătrat, (S+M) este segmentat în două zone echivalente printrun zid transversal. În zona sudică față de acest perete orientat est-vest, se află o încăperea unică a sălii
de restaurant. La nord față de acest zid se află încăperile anexă, cu un mic spațiu cu plan pătrat în zona
mediană, boltit a vella, din care se face distribuția în celelalte încăperi. Accesul la mansardă se realizează
prin scara din lemn cu trei rampe, amplasată în zona de nord-vest a clădirii. La mansardă se află patru

încăperi de locuit, din care cele nouă amplasate spre nord și nord-est au o formă poligonală neregulată.

Fațadă nord

Fațadă vest

Fațadă sud

Fațadă est
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3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Corpul inițial al sălii de sport, dreptunghiular, orientat nord-sud, cu latura scurtă spre râu, este acoperit
cu două ape. 0 apă suplimentară spre fațada nord determină un fronton trapezoidal. La capătul sudic al
acestei clădiri s-a realizat o extindere (P+1) în anii 60-70 ai sec. XX, acoperită în patru ape, cu coama pe
direcție perpendiculară față de coama corpului inițial.
Corpul principal, realizat în 1914, aliniat spre nord la fila corpului inițial, este acoperit în patru ape, cu o
coamă scurtă pe direcția nord-sud. Cele două corpuri sunt conectate printr-un volum mai scund pe parter,
acoperit în două ape, cu coama perpendiculară pe a celorlalte două corpuri.
Fațada de nord păstrează în cea mai mare măsură elementele reprezentative inițiale. În partea stângă,
corpul construit în 1914, are o structură compozițională funcționalistă. Cele trei ferestre cu înălțimi diferite,
cu 1 – 3 ochiuri pătrate, sub împărțite în patru, exprimă spre exterior poziția scării interioare. Frontonul
trapezoidal este delimitat față de zona inferioară a fațadei prin două scurte segmente laterale ale streșinilor
înfundate, acoperite cu țiglă ce se întorc de pe fațadele laterale. Cele două ferestre dreptunghiulare din
centrul frontonului sunt modificate. Lateral față de acestea sunt amplasate două goluri rotunde. Corpul de
legătură are o singură fereastră. În partea dreaptă a frontului, fațada sălii de sport este simetrică. La parter
sunt simulate două ferestre prin nișe prevăzute cu ancadramente late, cu colțurile marcate sub forma
unor bolțari. Extremitățile fațadei sunt marcate prin bosaje din tencuială cu două lățimi dispuse alternativ.
Frontonul trapezoidal este delimitat de un profil la partea inferioară, iar alte profile subliniază celelalte
laturi ale frontonului, care este prevăzut cu două goluri rotunde cu ancadramente profilate, late.
Fațada laterală dreapta (vest) a sălii de sport este structurată, de asemenea, simetric cu cinci axe. Toate
golurile au partea superioară semicirculară. La extremitățile fațadei se află ușile de acces, din care cea din
dreapta a fost parțial obturată. Cele două goluri de ușă sunt decorate cu ancadramente cu forme complexe,
cu două lezene în lateral, cu capiteluri corintice care susțin un antablament care are la partea superioară
un fronton triunghiular, întrerupt în centru, unde este amplasat un ecuson oval suprapus de o cruce.
Ferestrele sunt prevăzute cu ancadramente late, marcate de bolțari. Decorația clasicizantă este completată
de două nișe cu partea superioară semicirculară dispuse pe plinurile dintre ferestre, care sunt suprapuse
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volumetrice sunt subliniate prin diferențe cromatice. La corpul realizat în 1914 fațadele au fost zugrăvite
recent în nuanțe stridente iar ferestrele au fost înlocuite în mare parte cu tâmplărie PVC.

de frontoane triunghiulare. Streașina este punctată de capetele prelucrate decorativ ale căpriorilor. În
partea dreaptă a acestui modul se află extinderea mai recentă, cu o arhitectură modestă. Corpul mai nou
al anexelor este lipsit de elemente decorative, dar este compus simetric, cu accesul în ax, două ferestre
dispuse lateral și patru ferestre la etaj.
Fațada sudică a corpului construit în 1914, simetrică, are cinci ferestre grupate 1 – 3 – 1 la parter și două
la mansardă, unde frontonul trapezoidal este marcat prin două segmente de streașină acoperite cu țiglă,
întrerupte similare cu cele ale fațadei de nord. Ferestrele de la parter sunt amplasate în câte o nișă. În mod
similar sunt tratate ferestrele de la parter de pe fațada est, unde la nivelul mansardei se află două lucarne
mari din zidărie, acoperite cu trei ape. În dreptul coamei se află un coș de fum masiv, cu partea superioară
prelucrată decorativ în manieră istoricistă, evazată prin consolete ce sugerează guri de aruncare. În
registrul superior se află trei canale orizontale cu secțiune ovală. Coșul are un acoperiș piramidal aplatizat.

3.3. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Structura de rezistență este de zidărie portantă, cu planșee de lemn, în parte spații boltite și acoperiș
șarpantă.

3.4. FINISAJE, ELEMENTE DECORATIVE ȘI COMPONENTE
ARHITECTURALE
Corpul inițial al sălii de sport are o decorație elaborată, ce constă din elemente volumetrice realizate prin
diferențe de grosimi ale tencuielilor, profile realizate din cărămizi montate în consolă, astfel încât depășesc
linia paramentului general, precum și din piese prefabricate din teracotă sau ipsos. Elementele decorative

ȘCOALA CONFESIONALĂ EVANGHELICĂ
GHERDEAL
26

1. AMPLASAMENT
Amplasată în partea de nord-est a județului Sibiu, localitatea face parte din comuna Bruiu. Denumită în
limba germană Gurteln, localitatea atestată pentru prima dată în 1332, a aparținut în perioada medievală
scaunului Cincu (Schenker Stuhl).1
Localitatea se leagă printr-un drum comunal de drumul județean 105 Arpașu de Jos – Bruiu – Cincu, de
unde prin drumul județean 105 se accede spre sud, la drumul european E 68 în localitatea Voila, iar spre
nord, în Agnita.
În 1520, localitatea primește subvenții din partea provinciei Sibiului în vederea fortificării. Cu această
ocazie s-a construit incinta dreptunghiulară, extinsă ulterior cu un zwinger pe latura de nord. În 1532, localitatea avea 14 gospodării, fiind, în consecință, o comunitate mică. Biserica actuală datează din jurul anului
1850, după ce edificiul istoric, aflat în stare avansată de degradare a fost demolat.2
Clădirea este compusă din două corpuri dreptunghiulare, dintre care cel din sud este o clădire veche
restructurată, care a fost extins spre nord. Clădirea inițială, în forma anterioară intervenției este vizibilă
într-o fotografie istorică realizată de J. H. Briegel, publicată de arh. Hermann Fabini în Atlas der siebenburgisch-sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. Aceasta era acoperită în patru ape, cu panta mai accentuată
decât cea existentă în prezent. Ferestrele de la etaj erau de aceiași lățime cu cele de la parter.
Școala este amplasată în centrul localității, în vecinătatea bisericii evanghelice, fortificate cu o incintă de
formă dreptunghiulară. Amplasamentul școlii se află pe un teren puternic denivelat, cu mare vizibilitate,
având în vedere că drumul principal al localității face o curbă în dreptul clădirii, astfel încât corpul principal,
extinderea, devine cap de perspectivă. Acestea au fost lărgite ca urmare a reabilitării și extinderii imobilului.
Datorită reliefului zonei înconjurătoare, edificiul este vizibil și din afara satului, din drumul comunal de
acces astfel încât constituie un element important al siluetei localității.
Faptul că imobilul nu a fost folosit de mult timp, ceea ce este valabil și pentru majoritatea clădirilor de
locuit din zona înconjurătoare, constituie un factor de mare vulnerabilitate pentru clădire.
1. Hermann Fabini, Atlas der Siebenburgisch – Sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 1999
2. IDEM

Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: școală elementară confesională evanghelică
Funcțiunea actuală: neutilizată
Perioada construcției: 1912

Plan nivel 1

Plan nivel 2
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2. DESPRE PROIECT
Se păstrează proiectul inițial (planurile celor două nivele, cele patru fațade și trei secțiuni), datat 1912, care
corespunde în foarte mare măsură situației din teren.
Se pot constata unele deosebiri în ceea ce privește amplasarea ușilor interioare precum și unii pereți
despărțitori la corpul vechi.
Secțiunile sunt realizate detaliat, cu indicarea minuțioasă a elementelor structurale ale șarpantei.

3. DESCRIEREA CLĂDIRII
Spre deosebire de alte realizări în domeniul construcțiilor școlare ale arhitectului Fritz Balthes, la școala
din Gherdeal spațiile preexistente constituie un procent însemnat din suprafața totală, clădirea rezultată
fiind, de altfel, una cu dimensiunile cele mai reduse dintre realizările similare ale arhitectului.

3.1. PARTIUL
Ambele corpuri ce compun clădirea au două nivele, cu parter și etaj spre spațiul public. Datorită denivelării
mari a terenului, spre fațada posterioară parterul este îngropat aproape în totalitate. Ansamblul are patru
accese, câte două la fiecare nivel, astfel încât clădirea constă în patru zone fără legături interioare. Ținând
cont de posibilitățile reduse ale unei comunități cu puțini locuitori, se pare că clădirea a fost pregătită pentru
a adăposti funcțiuni polivalente, inclusiv de locuire.
Corpul inițial ce a fost restructurat este amplasat spre sud, cu orientarea aproximativă nord-sud, are o
formă dreptunghiulară. Acesta a fost extins spre nord cu un corp cu formă aproximativ pătrată, cu o singură
sală de clasă cu câteva mici încăperi anexă la cele două nivele. Accesul la parterul semi-îngropat, cu dublu
tract, se realizează pe fațada laterală dreapta și este protejat de un zid de sprijin. Tractul spre fațada principală este împărțit în două încăperi boltite semicilindric cu câte trei perechi de penetrații. Denumirea de
Kanzlei a celor două încăperi care apare pe planul inițial sugerează că acestea au fost destinate a fi folosite ca
birouri.

Deasupra acestor încăperi, cele două încăperi de la etaj sunt notate pe planul inițial ca Zimmer (cameră), iar
cele din tractul mai îngust, spre vest, ca Vorzimmer (antreu), Zimmer, respectiv Kuche (bucătărie), rezultând
faptul că acest spațiu era destinat a adăposti locuința învățătorului.
Accesul în sala de clasă de la parter se face pe fațada laterală stânga printr-un windfang și o încăpere cu rol
de vestibul.
Accesul în sala de clasă de la etaj se face pe fațada posterioară, unde datorită denivelării terenului se
accede direct printr-un pridvor cu două deschideri în arc de cerc, în prezent, în stare avansată de degradare.

Fațadă dreapta

Fațadă principală

Fațadă posterioară
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Pridvorul era inclus în acoperișul general, mai coborât deasupra acestei zone, cu trei ape.
Încăperea principală de la parter din corpul nou, notată pe planul original ca Saal (sală), cu acces separat pe
fațada nord, ar fi putut fi folosit ca sală comunitară.
Un antreu și un vestiar preced sala de clasă de la etaj. Cele două săli principale din acest corp, cu suprafețe
de cca. 50 mp sunt iluminate prin câte patru ferestre dreptunghiulare înalte amplasate pe fațada principală.
Accesul la etajul corpului vechi se face tot pe fațada posterioară (est) cu un pachet de trepte exterioare.

de profilatura perimetrală.
Modulul din dreapta al fațadei principale are două ferestre pe nivel. Ferestrele cu trei canate de la etaj
rezultate prin lărgirea ferestrelor inițiale sunt axate pe ferestrele mai înguste, în două canate, de la parter.
Cu deschidere interior – exterior, despărțite în șase ochiuri, tâmplăria acestor ferestre datează din sec. XIX.
Fereastra din extremitatea stângă este în prezent închisă cu zidărie. Între parter și etaj se află un brâu care
accentuează orizontalitatea acestui tronson.
Sub zonele cu tencuieli degradate ale acestui modul al fațadei se observă tencuielile anterioare, care au

3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE

fost martelate pentru a permite aderarea ultimului strat. Zugrăvelile vechi de culoare albă păstrează urme ale

Volumetria ilustrează cele două etape de realizare a clădirii. În partea de sud, se află volumul clădirii pre-

unor bosaje dreptunghiulare pictate, de culoare gri. Aceste elemente, alături de sistemele de boltire, constitu-

existente acoperit cu trei ape cu coama paralelă cu strada. În dreptul coamei sunt amplasate două coșuri de

ie indicații privind vechimea mare a clădirii, databilă în sec. XVII – XVIII. La baza clădirii este vizibil paramen-

fum acoperite în două ape.

tul din zidărie mixtă, cărămidă și gresie, material local folosit pe scară largă, ceea ce constituie un alt element

Extinderea din partea de nord, este acoperită în patru ape, cu pantă accentuată, cu coama pe direcție perpendiculară față de cea a clădirii preexistente. Acoperișul se prelungește spre est, deasupra pridvorului prin
care se accede în sala de clasă de la etaj.
Volumul extinderii este pus în evidență de faptul că este decroșat spre spațiul public față de corpul vechi
precum și prin înălțimile mai mari la coamă și la streașină, și prin panta ceva mai mare a învelitorii. Acest
volum are o tratare verticală spre deosebire de tratarea pe orizontală a corpului vechi.
Forma și dimensiunea golurilor constituie alte elemente de diferențiere între cele două zone.

ce confirmă vechimea mai mare a acestei zone. La o înălțime de cca. 4,5 m se distinge urma unei inscripții cu
zugrăveală roșie, ilizibilă.
Fațada laterală, stânga (nord) se caracterizează prin predominanța plinurilor, cele două goluri, câte unul
pe nivel fiind amplasate în extremitatea stângă a acestei fațade. La parter se află accesul în sală iar la etaj o
fereastră mai lată, cu partea superioară semicirculară.
Fațada laterală dreapta (sud) are câte două goluri axate la cele două nivele. În extremitatea dreaptă se află
accesul la pivniță.

Din analiza fotografiei istorice menționate rezultă că acoperișul corpului inițial era în patru ape, cu panta

Fațada posterioară (est) este caracterizată de existența volumului pridvorului cu două arcade spre fațadă și

mai mare decât în prezent, iar ferestrele de la etaj erau identice cu cele de la parter, în prezent acestea fiind

câte o arcadă pe zonele laterale. Pridvorul iese din planul general al fațadei. În stânga pridvorului se află ușa

lărgite.

de acces în locuință, amplasată simetric între două ferestre.

Modulul din stânga al fațadei principale are patru ferestre dreptunghiulare înalte la cele două nivele,
corespunzând celor două săli principale. Această porțiune este zona cea mai vitrată a clădirii. Ferestrele de la
parter au o traversă fixă iar cele de la etaj, mai mari, au două traverse fixe. Toate cercevelele sunt subîmpărțite.
Deasupra streșinii profilate se află un fronton trapezoidal scund, alungit pe orizontală, forma fiind subliniată

LICEUL STEPHAN LUDWIG ROTH
MEDIAȘ
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1. AMPLASAMENT
Clădirea este situată în zona istorică intra muros a municipiului Mediaș, subzona Sir-M1a, și este amplasată în proximitatea nucleului medieval al localității, reprezentat de biserica fortificată evanghelică Sf.
Margareta (Castelul).
În afară de această vecinătate de care proiectul a trebuit să țină cont, amplasamentul se caracterizează și
prin denivelarea pronunțată a terenului. Aceste condiționări ale amplasamentului au fost rezolvate într-o
manieră strălucită de autorul proiectului.
Imobilul ocupă o poziție favorabilă, de colț, la intersecția străzilor Petru Rareș (Langgasse) și Johannes
Honterus (Steingasse), în zona unde aceasta stradă se lărgește, astfel încât se creează piațeta George Enescu
(Kleines Marktplatz). Piațeta respectivă se leagă în mod direct de piața principală a localității Regele Ferdinand I (Grosses Marktplatz).
Frontul opus al străzii Johannes Honterus față de amplasamentul liceului se lărgește spre piațeta George
Enescu prin retrageri succesive ale aliniamentelor și rezalite, aspect de care arhitectul a ținut seama și care
contribuie la o bună punere în valoare a edificiului.

2. DESPRE PROIECT
Primele atestări ale existenței unui gimnaziu în Mediaș datează din 1586 și 1604. În incinta bisericii evanghelice fortificate se află clădirea vechii școli, datată 1713, în vecinătatea turnului școlii.1
Prin decizia Prezbiteriului evanghelic lutheran din 6 septembrie 1908 s-a decis construirea liceului prin
restructurarea unor parcele istorice. Alegerea arhitectului s-a făcut prin concurs la care au participat 34 de
proiecte, printre participanți aflându-se arhitecți din Budapesta și Bratislava. Proiectul arhitectului Friedrich Balthes a obținut locul II, fiind cel mai bine clasat, fiindcă premiul I nu s-a acordat.2
Lucrările au început în 1910, iar inaugurarea s-a făcut la 30 octombrie 1912, în prezența episcopului
evanghelic Friedrich Teutsch.3 S-au păstrat planșele originale, care se află în custodia liceului. În afară de
planurile pe nivele, fațade și secțiuni, se păstrează și planșe de detalii pentru lanternourile prevăzute la
1. Alexandru Avram, Topografia monumentelor din Transilvania-Mediaș, 2015
2. IDEM
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Mediaș, Piața George Enescu, nr. 7, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: școală confesională evanghelică
Funcțiunea actuală: liceu teoretic
Perioada construcției: 1909-1912

Plan parter

Plan subsol

Plan etaj 1

Plan etaj 2
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nivelul coamelor în vederea aerisirii (Dachreiter) și ale suportul metalic pentru steaguri amplasat pe bovindoul central al sălii festive. Prevederile din proiect au fost respectate în mare măsură.

vizibile parțial într-o fotografie de la începutul sec. XX.
Vecinătatea cu ansamblul bisericii fortificate a constituit marea dificultate a proiectului, mai ales că clă-

De-a lungul timpului, edificiul și-a schimbat de mai multe ori profilul și denumirea după cum urmează:

direa propusa are un gabarit destul de mare. Aceasta problema a fost realizata cu succes prin rezalite, prin

1919 – 1948: LICEUL STEPHAN LUDWIG ROTH

fragmentarea volumelor la nivelul acoperișurilor, prin elementele de detaliu care agrementează acoperișul,

1948 – 1965: ȘCOALA MEDIE NR.1

prin varietatea formelor și dimensiunilor golurilor, prin realizarea unor bovindouri precum și prin alte ele-

1965 – 1971: LICEUL INDUSTRIAL NR.1

mente de detaliu arhitectural. Aliniamentul clădirii propuse a fost mult retras față de aliniamentul inițial al

1971 – 1991: LICEUL INDUSTRIAL STEPHAN LUDWIG ROTH

clădirilor ce au fost demolate.

Din 1991: LICEUL TEORETIC STEPHAN LUDWIG ROTH
Cu toate aceste modificări repetate de funcțiune (care a rămas totuși, în sfera învățământului), edificiul
păstrează în proporție însemnată substanța istorică originară.

3. ASPECTE URBANISTICE
Configurația urbanistică a orașului medieval Mediaș este caracterizată de existența unui nucleu central,
reprezentat de fortificația din jurul bisericii evanghelice Sfânta Margaretha (castelul). Această structură este
similară cu cea a bisericilor fortificate din mediul rural. Fortificația exterioară perimetrală este mai târzie,
fiind ridicată în jurul anului 1500, în mai multe etape. Finalizarea acestei centuri a consolidat statutul de
oraș al Mediașului, precum și cea de sediu al scaunului, poziție pentru care a concurat cu localitățile din
apropiere Biertan și Moșna.1
Edificiul liceului a fost realizat în 1912 prin restructurarea unor parcele istorice (proprietățile AndreaeHeydendorff și Duldner).2 Aceste clădiri erau situate în imediata vecinătate a nucleului central al localității
constituit de ansamblul fortificat al bisericii evanghelice Sf. Margaretha, ceea ce denotă că făceau parte
dintr-o parcelare relativ târzie, realizată după ce capacitățile defensive ale acestui ansamblu au devenit mai
puțin importante.
Aceasta s-a întâmplat după realizarea centurii exterioare fortificate demarate probabil în 1495, ocazie
cu care Mediașul primește statutul de oraș. Fațadele clădirilor demolate pentru construirea liceului sunt
1. Juliana Fabritus Dancu, Cetăți țărănești din Transilvania, 1983
2. Alexandru Avram, Topografia monumentelor din Transilvania-Mediaș, 2015

Fațadă principală

Fațadă posteriaoară

Fațadă laterală stânga

Fațadă laterală dreapta
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Deși clădirea propusa are o anumita rigoare carteziana, axul de referința fiind aliniamentul la strada
Petru Rareș, s-a reușit o buna încadrare într-un ansamblu organic prin elementele arătate precum și prin
două aspecte legate de forma în plan:

care conferă construcției un aspect de turn, ceea ce asigură o buna încadrare în zonă. Spațiul interior este
boltit cu opt suprafețe curbe ce determină intersecții cu muchii intrate, astfel încât formează un dom.
Acest edicul distribuie circulația pietonală în interiorul incintei pe doua direcții divergente, în stânga,

-- retragerea fata de frontul inițial spre piațeta George Enescu, realizarea unei împrejmuiri joase cu un

spre accesul principal, situat în unghiul intrat, de la întâlnirea celor doua aripi ale clădirii, iar în dreapta,

edicul de poarta spre acest spațiu (prin această retragere vizibilitatea asupra verticalelor ansamblului Sf.

spre clădirea veche a școlii, inclusă în incinta castelului. Plasarea acceselor în edicul și în clădire în unghi

Margaretha s-a îmbunătățit).

intrat fac ca parcursul să fie primitor, la aceasta contribuind și preluarea gradată a diferențelor de nivel.

-- realizarea unui corp de legătură cu școala veche, încadrată în ansamblul Sf. Margaretha pe un contur
rabătut față de aliniamentul fațadei principale.
Reușita urbanistică reprezentată de acest implant este cu atât mai meritorie, având în vedere dimensiunile apreciabile ale edificiului, care are cea mai mare suprafață desfășurată din zona intra muros a orașului
Mediaș.

4. DESCRIEREA PROIECTULUI
4.1. PARTIUL
Edificiul consta din două aripi articulate în unghi drept, alcătuind un ansamblu de forma literei T. Aripa
de nord (D+P+2) este aliniată la strada Petru Rareș și prezintă la cele două capete câte un rezalit mult decroșat față de zona mediană a fațadei.
Perpendicular pe aceasta aripă se afla aripa orientată spre piațeta George Enescu (D+P+2), mult retrasă
față de acest spațiu, astfel încât între clădire și piață se află o împrejmuire de zidărie. Accesul principal în
incinta școlii, delimitată de această împrejmuire de zid, cu pile pătrate, se face printr-un edicul de poartă,
plasat în zona mediană a împrejmuirii.
Împrejmuirea curții constă din două segmente care fac un unghi obtuz intrat în zona ediculului de poartă.
Acesta are un plan octogonal și este traforat cu goluri cu forme complexe, barocizante, compuse din curbe
și contracurbe și cu goluri cu partea superioară semicirculară. Deasupra unui prim nivel de învelitoare cu
opt fațete, se ridică un tambur cu goluri circulare, care susține acoperișul înalt, piramidal, cu opt fațete,

Un prim pachet de trepte amplasate la ieșirea din edicul preia o parte din denivelarea naturala existentă,
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clădirea, respectiv curtea anterioară, fiind plasate mai sus față de cota pieței. Diferența de nivel între zona

La etajul II se accede prin scara cu două rampe dispuse perpendicular, în continuarea scării principale,

de acces în incintă și parterul înalt este preluată subtil, gradat. Al doilea pachet de trepte exterioare se află

precum și prin scara de serviciu plasată la extremitatea stângă a aripii orientate spre strada Petru Rareș.

în fața intrării principale în clădire și conduce la un podest delimitat de un parapet masiv din zidărie, ritmat

Această scară de serviciu conduce până la încăperea folosită ca observator astronomic situată la nivelul

de goluri verticale.

coamei acoperișului. Principala încăpere de la etajul II este sala de desen.

Un prim podest interior distribuie circulația pe o rampa descendentă, spre demisol și una ascendentă
spre parter, în holul tratat monumental, din care se distribuie circulația spre cele doua coridoare, de
asemenea generoase, ce deservesc cele doua aripi.
Distribuția pe orizontală se realizează prin cele doua coridoare dispuse pe direcție perpendiculară care
se întâlnesc în holul central, unde se află și scara principală. La extremitățile celor două coridoare se afla
câte o scară secundară.
Sălile de clasă sunt dispuse cu simplu tract în aripa orientată spre str. Petru Rareș, astfel încât coridorul
spațios este bine iluminat atât pe capăt cât și din lateral. Coridorul de la parter este boltit cilindric cu secțiune mâner de paner.
În aripa orientată spre piața George Enescu sălile de clasă sunt dispuse cu dublu tract iar coridorul este
iluminat prin capăt, dar inițial beneficia și de un iluminat lateral din două părți, prin două buzunare amplasate defazat. Acestea sunt în prezent închise, fiind transformate în anexe ale sălilor de clasă. Poziția acestora este semnalată de cele două perechi de penetrații triunghiulare ale bolților cilindrice care se întâlnesc în
cruce la ambele niveluri.
Accesul la etajul I se realizează prin scara monumentală cu trei rampe care ajunge la un podest generos,
situat cu trei trepte mai jos față de nivelul general al etajului, racordul făcându-se prin două pachete de câte
trei trepte dispuse divergent spre cele două coridoare. Treptele generos dimensionate fac ca accesul la etaj
să se facă în cele mai bune condiții.
Principala încăpere de la etaj, sala festivă, este amplasată în volumul de colț de la întâlnirea celor doua
aripi ale clădirii care este decroșat față de ambele aripi. Aceasta se dezvoltă pe înălțimea a două nivele și
este prevăzută cu o tribună accesibilă de la ultimul nivel.

Ultimul etaj al aripii spre piața George Enescu este mansardat pe latura dinspre curte. Accesul se realizează prin scara secundară situată în corpul rabătut care face legătura cu școala veche.
Structura de rezistență este de zidărie portantă cu planșee din profile metalice și bolțișoare de cărămidă,
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planșee boltite, planșee casetate cu profile metalice și planșee de lemn (la ultimul nivel). Șarpanta din lemn

stucatura barocizantă se află în holul de la etaj al aripii de la strada Petru Rareș (un mare ovoid încadrat

a făcut obiectul numeroaselor detalieri în proiectul inițial, având în vedere varietatea mare de deschideri și

într-un chenar dreptunghiular).

de pante.

O rețea compusă din bandouri late ce formează un desen abstract, geometric, compus din octogoane și
pătrate, se află deasupra ultimei rampe a scării principale care conduce de la etajul I la etajul II, situat doar

5. ELEMENTE ARHITECTURALE ȘI COMPONENTE ARTISTICE
INTERIOARE
Principalele elemente de interes interioare sunt vizibile în spațiile comune – holuri, coridoare, casa scării
principale -, precum și în câteva încăperi cu caracter special – sala festivă, sala de muzică, sala de desen.
Holurile de parter și de la etajul 1 au tavane boltite – bolți cilindrice care se intersectează în cruce, pe plan
pătrat, susținute de pile cu secțiune pătrată (câte nouă unități de boltire). O particularitate a acestei zone
boltite de la parter constă în faptul că trecerea de la suprafața boltită la suprafețele verticale ale pilelor se
face fluent, fără intermedierea unui capitel, ceea ce conferă acestui spațiu o eleganță deosebită.
În holul de la parter, pe una din aceste pile s-au descoperit urme de zugrăveli decorative reprezentând
motive vegetale stilizate geometric. Spațiul propriu zis al holului este delimitat față de casa scării prin arce
în plin cintru și arce rampante.
La capătul coridorului nordic de la parter se află accesul în curtea interioară destinat elevilor, marcat
printr-o zona boltită cu patru unități în cruce, pe plan pătrat.
Scară monumentală cu trepte din trahit de Deva are o balustradă masivă, cu goluri înguste, verticale,
și o mână curentă lată. Treptele și contratreptele sunt dimensionate astfel încât să asigure un parcurs
lin, comod. Podestele sunt pardosite cu klinker. Intradosul rampelor scării este boltit în cruce, aplatizat,
rampant.
Accesul de la etajul I la etajul II se face printr-o scară în două rampe dispuse perpendicular una pe
cealaltă.
Coridorul care deservește atât la parter cât și la etaj aripa orientată spre piața George Enescu este boltit
cilindric cu secțiune mâner de paner, cu penetrații triunghiulare în cruce și semicirculare. Tavane cu

în aripa orientată spre strada Petru Rareș. Aceiași decorație se regăsește în prima încăpere de la etajul II,
rezultată prin separarea holului inițial față de casa scării cu un perete despărțitor.
În spațiile comune sunt expuse mai multe replici ale unor sculpturi celebre din antichitatea greacă și
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elenistică reprezentând zeități, personaje mitologice sau personalități reale (Demostene, Sophocle, Zeus,

cercevea fiind subîmpărțită în patru ochiuri. Cele trei ferestre ale fiecărui bovindou cu plan trapezoidal au

Hera, Orfeu și Euridike, Venus din Milo, grupul Laocoon). Aceste replici au fost realizate de Sculpturen

înălțime mai mică. Registrul superior constă din ferestre pătrate în două canate au aceleiași lățime cu cele

Museum August Gerber din Koln.

din registrul inferior.

Sala festivă de formă dreptunghiulară este cea mai importantă încăpere atât în ceea ce privește suprafața,

Mai multe ferestre din registrul inferior păstrează vitraliile originare reprezentând elemente vegetale

volumul cât și în ceea ce privește rafinamentul proporțiilor și al elementelor decorative. Această calitate

stilizate geometric. Trei ferestre scunde de la baza bovindoului de pe latura lungă a aulei asigură o lumină

este subliniata și de poziția de colț pe care o ocupă în volumetria generală, și se reflectă în structura fațade-

difuză, în zona pupitrului (catedrei), datorită faptului că sunt, de asemenea, prevăzute cu vitralii.

lor. Interiorul este compus simetric după două axe perpendiculare marcate prin cele trei bovindouri cu
plan trapezoidal.
Axul principal pe direcția nord este marcat la extremități de două bovindouri ce se dezvoltă pe înălțimea
a doua nivele. Axul mai scurt, pe direcție est-vest are la vest un bovindou similar, în fața căruia este amplasat pupitrul vorbitorului (catedra). Realizat din lemn de stejar, ornat cu un decor sculptat aplicat, reprezentând trei stejari tineri care au coroanele întrepătrunse, poarta inscripția de donație „GEWIDMET VON
EWANG. FRAUENVEREIN 1912” (donat de asociația femeilor evanghelice).
Pe peretele vestic, deasupra pupitrului se află un amplu panou figurativ pictat reprezentând un grup
de săteni sași, bărbați, femei și copii în costume tradiționale de sărbătoare, intrând în biserica din Zagăr
(kirchgang in rode). În lateral față de această scenă amplă, plasată median, se află două panouri reprezentând un mire și o mireasă, de asemenea în costume tradiționale. Autorul acestor scene este reputatul pictor sibian Hans Hermann (1885-1985), cunoscut mai ales pentru lucrări de mici dimensiuni, mai ales
peisaje urbane. După 1948 aceste picturi au fost acoperite cu zugrăveală, iar după anul 2000 au fost din nou
scoase la lumină și restaurate de către pictorul restaurator Vasile Sotelecan, care, din păcate, a decedat în
timpul acestor lucrări.
Scenele respective au fost amplasate ținând cont de simetria spațiului interior a cărui iluminare se face
prin ferestre dispuse pe doua registre astfel încât să asigure un iluminat adecvat, uniform, pentru toți utilizatori, aceasta fiind o preocupare constantă a arhitectului.
Registrul inferior constă din ferestre dreptunghiulare înalte cu doua traverse fixe, în două canate, fiecare

Peretele opus pupitrului are la partea superioară tribuna, susținută de două pile intermediare în planul
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peretelui. În axul tribunei aceasta se evazează după un contur poligonal, astfel încât constituie un pandant

înscrise în câmpuri pătrate, iar spațiul înscris între cele două figuri geometrice este ornat cu decorații

al bovindoului situat pe peretele opus. Sub tribună (Empore) se afla un registru lambrisat, cu posibilitate de

vegetale stilizate în trei variante (frunze de laur, frunze de viță de vie, ciulini).

deschidere prin cele trei goluri ample dintre pile spre sala de muzică alăturată, astfel încât să se realizeze
un spațiu comun.

Ușile de acces cu tăblii din stejar natur ale celor două săli principale descrise anterior, au casete pătrate și
octogonale. Ușa aulei festive este încadrată într-o nișă amplă, cu partea superioară semicirculară.

Tavanul este structurat de grinzi și casete din tencuială și este decorat cu panouri pătrate în care este

Ușa principală de acces din exterior este realizată tot din lemn de stejar natur cu două canate vitrate de

înscris câte un cerc cu reprezentări ale celor 12 semne zodiacale. Fiecare semn zodiacal este însoțit de de-

prin douăsprezece goluri pătrate de mici dimensiuni care păstrează sticla tip cristal, de epocă, cu conturul

numirea explicativă și este realizat din pete închise de culoare albastră pe fond deschis, izolate, realizate în

teșit. Supralumina semicirculară este prevăzută cu un grilaj metalic decorativ.

sgraffito, partea închisă la culoare fiind amprentată. Inscripțiile sunt realizate în negativ pe spațiul deschis
la culoare al fondului. Aceiași tehnică s-a utilizat și la tavanul sălii de muzică precum și la o buna parte a
decorațiilor exterioare.
În aceasta încăpere se păstrează calorifere din fontă din perioada inițială a construcției.
Se păstrează cele patru candelabre originale, constituite dintr-un tambur metalic, decorat cu viță de
vie,(aluzie la stema orașului Mediaș). Fiecare candelabru constă din șase globuri cu sticlă mată ce prezintă
încrustații la partea inferioară. Globurile de iluminat sunt susținute de ciocurile a șase lebede cu aripile
desfăcute, care sunt amplasate radial pe tamburul metalic.
Alături de aula festivă se află sala de muzică, orientată spre str. Petru Rareș, care comunică cu această
aulă. De dimensiuni mai modeste, sala de muzică beneficiază de o încărcătură decorativă semnificativă.
Zona adiacentă sălii festive are tavanul mai scund, boltit cilindric aplatizat, cu suprafața casetată. Această
zonă este suprapusă de tribună (Empore) care este deschisă spre sala festivă. Pe pereții laterali, adiacenți ai
acestui spațiu mai scund se afla două panouri pictate reprezentând fiecare câte o pereche de tinere (muze)
dansând.
Spațiul principal cu tavanul mai înalt al sălii de muzică este segmentat de grinzile dispuse pe două direcții,
care creează casete pătrate, fiecare casetă fiind decorată cu un medalion circular, cu numele și simbolul
uneia dintre cele nouă muze (Thalia, Euterpe, Clio, Melpomene, Terpsichore, Erato, Polyhymnia, Urania și
Calliope), fiind realizat în aceiași manieră cu decorația tavanului sălii festive. Medalioanele circulare sunt
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Scările secundare au balustrade metalice cu montanți verticali intersectați de elemente ondulatorii
reprezentând stilizări vegetale.
Ușile din lemn de brad, vopsite în culori de ulei ale încăperilor mai importante sunt prevăzute cu tăblii
cu chenare geometrice și cu supralumina subîmpărțită cu șprosuri fine. Un element de detaliu de mare
rafinament specific arhitectului îl constituie racordul cu suprafețe curbe între planul peretelui și ușile pe
toc prevăzute la intrarea în unele săli de clasă. Unele dintre ușile de acces au supralumina terminată în arc
de cerc, separată printr-un lintou față de golul dreptunghiular al ușii, încadrată într-o nișă semicirculară.
Muchiile laterale ale golului de ușă sunt modelate sub forma unor coloane angajate, cu secțiunea de sfert
de cerc.
Des folosită la interior, în special la coridoare, alăturarea a două goluri identice, uși sau ferestre. Forma și
dimensiunile diverse ale tâmplăriei interioare este compensată de subîmpărțirea zonei vitrate în suprafețe
echivalente.
Alte elemente remarcabile de tâmplărie pot fi văzute în coridorul de la etajul aripii de la strada Petru
Rareș. Un șir de patru bovindouri cu plan trapezoidal, din tâmplărie subîmpărțită se afla la partea superioară a coridorului, corespunzând unei supante dintr-o sală de clasă, aceasta fiind prevăzută cu o balustradă
plină, din lemn, cu casete decorative geometrice.
O altă încăpere cu caracter special se află la etajul 2, în aripa de la strada Petru Rareș. Sala de desen a
fost amplasată aici, are o înălțime mare, intrând parțial în nivelul acoperișului și este prevăzută cu o mare
suprafață vitrată pe verticală precum și înclinat, în planul învelitorii. Amplasată spre nord, sala de desen
beneficiază de un iluminat optim pentru funcțiunea respectivă, iluminatul, și în general, igiena, fiind una
dintre principalele preocupări ale arhitectului.
În afară de elementele fixe descrise anterior, remarcăm unele piese de mobilier. În laboratoarele de
fizică și biologie se păstrează o parte din mobilierul de depozitare original, fiecare piesă având o tăbliță cu
numele firmei producătoare Max Kohl A.G. din Chemnitz (Germania). Până în urmă cu câțiva ani se păstrau
și tablele originale din sălile de clasă, care au fost înlocuite din cauza rugozității mari.

4.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Concepția arhitecturală a imaginii exterioare a liceului s-a făcut cu respectarea consecventă a următoarelor principii, urmărite în vederea unei cât mai bune încadrări în sit și obținerea unei imagini de
ansamblu unitare, evitând monotonia.
-- Fragmentarea volumetrică prin rezalite și decroșuri în plan, prin segmentarea acoperișurilor și prin
accesoriile volumetrice de la nivelul acoperișurilor (lucarne, coșuri de fum, lanternouri etc). Varietate la
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nivelul acoperișurilor prin pante diferite ale unor zone ale învelitorii. Pantele accentuate constituie elemente de încadrare în situl istoric al orașului.
-- Exprimarea la nivelul fațadelor a funcțiunilor de la interior, prin elemente volumetrice, prin forma și
dimensiunea golurilor, precum și prin elemente decorative și simboluri.
-- Compunerea unor module și segmente ale fațadei simetrice, astfel încât imaginea de ansamblu este
asimetrică.
-- Diversitatea formei și dimensiunilor golurilor este compensată de subîmpărțirea în ochiuri cu suprafețe echivalente.
-- Diversitatea decorațiilor este compensată prin faptul că sunt realizate cu aceiași tehnică în sgrafitto a
petelor de culoare închisă izolate.
-- Expresivitate și ritm prin gruparea golurilor și a decorațiilor în anumite zone, astfel încât acestea alternează cu mari suprafețe de plinuri.

sinusoidale.
La partea inferioară a bovindoului este montată o structură metalică elaborată, concepută astfel încât să
susțină două steaguri orientate divergent. Această structură metalică este ornată cu elemente decorative
vegetale, tratate volumetric (viță de vie cu struguri), având în centru stema orașului Mediaș (o mână ce ține
un strugure, aluzie la zona viticolă din jurul localității, celebră în evul mediu). Detalierea acestui element
decorativ se găsește în proiectul inițial.
La demisol se află cinci ferestre dreptunghiulare dispuse pe înălțime, prevăzute cu grilaje decorative barocizante, din fier forjat, dezvoltate la partea inferioară sub forma unui burduf, care parafrazează piesele de
epocă din jurul anului 1800, fiind asemănătoare cu cele care se păstrează la casa Roth, situată nu departe,
pe strada Honterus nr. 10.Lateral față de axul de simetrie marcat de acest bovindou sunt amplasate câte
două ferestre înalte, în două canaturi, cu câte două traverse fixe, care corespund sălii festive. Acestea sunt
surmontate de alte ferestre pătrate, care iluminează partea superioară a sălii.
Elementele geometrice ale acestei fațade principale a volumului decroșat de colț sunt reluate și pe

4.3. FAȚADA PRINCIPALĂ SPRE PIAȚETA GEORGE ENESCU

fațadele laterale, care au doar trei axe pe nivel, cu bovindouri în axul median.

În partea stânga a acestui front, în dreptul intersecției cu strada Petru Rareș, este amplasat volumul prin-

La partea superioară a fațadei se află o amplă friză decorativă realizată în sgraffito, din mici suprafețe

cipal, puternic decroșat față de planul general al fațadei, care conține sala festivă, dezvoltată pe înălțimea a

izolate, în aceiași manieră ca și decorul de plafon al aulei festive și a sălii de muzică. Această friză are forma

două nivele. Ca principal accent volumetric al ansamblului, acesta este dispus în punctul cel mai îndepărtat

unei împletituri vegetale, bordată de două benzi late și este timbrată de ferestrele pătrate de la partea su-

disponibil pe amplasament față de verticala dominantă a castelului și a localității, turnul Trompeților, astfel

perioară a fațadei. Din loc în loc, friza este punctată de imagini figurative simbolice care se repetă pe cele

încât cele două volume se compun în mod armonios.

trei fațade – bufnița, simbol al înțelepciunii, al științei și lira, simbol al muzicii, sau mai în general, a artelor.

Dispunerea mult retrasă a corpului din dreapta ce adăpostește principalele săli de clasă creează o alveolă

Volumul principal, de colț, are un acoperiș înalt, cu pante accentuate, cu o coamă relativ scurtă, para-

și o deschidere vizuală optimă spre castel.Volumul principal din stânga fațadei beneficiază de o tratare

lelă cu frontul spre piațeta George Enescu. La extremitățile coamei sunt amplasate două tije ornamentale

specială. În axul de simetrie se află un bovindou cu plan trapezoidal, dezvoltat pe înălțimea a celor doua

metalice care susțin un glob terestru, respectiv un glob pământesc, realizate volumetric. Acoperișul este

nivele corespunzând sălii festive. Acesta se racordează la bază fața de planul general al fațadei, în zona

agrementat de trei lucarne tip ochi de dimensiuni apreciabile, preluate din arhitectura tradițională locală,

demisolului, prin profilatura complexă, compusa dintr-o succesiune de profile concave alternând cu profile

cu zona vitrată sub împărțită prin montanți.

rectangulare. Aceste forme moi se regăsesc și la acoperișul cu trei fațete al bovindoului, cu suprafețe curbe,

La fel de complex este și segmentul median al fațadei principale, corespunzând traveei de acces precum
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și sălilor de clasă. În partea stângă a acestui segment se află accesul principal în clădire care se realizează

Fiecare fronton este prevăzut cu câte trei goluri de aerisire. Rigiditatea formei este compensată de decorația

printr-o ușă cu partea superioară semicirculară, realizată din stejar, cu un caroiaj pătrat, mărunt, în interior-

cu bandouri perimetrale având și două legături intermediare verticale decorate cu motive vegetale sugerate

ul căruia se află ochiurile de sticlă cristal originale, cu muchii teșite.

din mici suprafețe de culoare albastru închis realizate în sgraffito. Același procedeu decorativ (prezent, de altfel,

Partea superioară semicirculară a ușii este prevăzută cu un grilaj decorativ din fier forjat asemănătoare cu
cel realizat la intrarea în biserica fortificată din Cisnădie.
Accesul este protejat de un balcon cu plan circular, depășind cu puțin suprafața unui semicerc, cu intradosul casetat și cu o balustradă decorativă din fier forjat, cu o geometrie rectangulară, carteziană, care de-

pe întreaga suprafață a fațadelor) a fost folosit și la ancadramentele ferestrelor dreptunghiulare de la nivelul
frontonului. Ancadramentele au la partea superioară o dezvoltare circulară, astfel încât au forma unei găuri de
cheie, decorația fiind plasată într-o adâncitură discretă a peretelui. Un element de mare rafinament la nivelul
frontoanelor îl constituie segmentarea prin verticale între care se află suprafețe vălurite, abia perceptibile.

termină câmpuri pătrate, din care, unele, sunt decorate cu spirale. Deasupra intrării se află o succesiune de

Acoperișul principal, în două ape, are coama paralelă cu fațada și se intersectează cu acoperișurile în două

goluri dreptunghiulare înguste corespunzând casei scării principale. Parapetul și implicit înălțimea golurilor

ape, cu coama perpendiculară pe fațadă, care corespund celor două rezalite ce exprimă sălile de clasă. În

este variabilă, având în vedere că parapetele urmăresc panta scării.

dreptul coamei principale sunt amplasate două lanternouri pentru iluminat și aerisire, care au și un însemnat

În zona de plin sunt amplasate la cote variabile panouri decorative în forma de ecusoane în relief decorate
cu diverse simboluri, presupuse a reprezenta inclusiv simboluri masonice. Se mai păstrează șase din cele
șapte ecusoane inițiale, dar textele care însoțeau inițial simbolurile au fost martelate în primii ani ai perioadei
comuniste.
În dreapta intrării sunt exprimate în fațadă cele două săli de clasă existente la fiecare nivel, fiecare având

rol decorativ. Acestea au un plan pătrat, sunt prevăzute cu două nivele de aerisire și sunt acoperite în patru
ape.
În extremitatea dreaptă a acestei zone a fațadei principale se află o parte rabătută prin care se realizează racordul cu școala veche. Această zonă este dominată de plinuri, cu ferestrele cu partea superioară semicirculară
grupate spre școala veche.

câte patru ferestre înalte, care asigură o bună iluminare naturală, în două canate, cu câte doua traverse fixe,

Fațada în general austeră a acestei zone de racord este ornamentată cu două ceasuri solare plasate la partea

cu câte șase cercevele sub împărțite, asemănătoare cu ferestrele aulei festive. Acest tip de ferestre care se

superioară. În partea stânga a fațadei, imediat sub streașină, este amplasat un ceas solar dreptunghiular, cu

regăsesc și la alte clădiri proiectate de arhitect sunt echipate cu dispozitive pentru deschiderea de la distanță

dimensiuni apreciabile, ce poartă inscripția ZAHL WIE DIESE SONNENUHR STETS DIE HEITEREN STUNDEN

a ochiurilor de la partea superioară, realizate cu un sistem de tije și pârghii metalice, ceea ce constituia o

NUR (numără doar ceasurile luminoase, ca și acest ceas solar). Sub decorația în forma unei ample inflorescențe

noutate la data realizării construcției.

realizate în sgraffito plasată la partea superioară a cadranului solar, se află inscripția discretă cu semnătura

În dreptul buzunarului de iluminare laterală a coridorului, situat între cele două săli de clasă de la fiecare
nivel se află un grup de ferestre dreptunghiulare de mici dimensiuni, asemănătoare cu cele de la casa scării,
care ilustrează în exterior schimbarea de funcțiune.
Sălile de clasă sunt exprimate în fațadă prin rezalite puțin pronunțate, având la partea superioară frontoane
triunghiulare care constituie un alt element de bună încadrare în situl medieval.

realizatorului (Construixit Johannes Caspari Senator 1911).
Un alt ceas solar de mai mici dimensiuni este amplasat pe una dintre fațadele unui turnuleț lanternou cu
plan poligonal, amplasat deasupra casei scării secundare. Acest lanternou primește lumina prin două ferestre
elipsoidale dispuse pe orizontală. Ceasul este amplasat într-o nișă care are o abatere fină față de planul fațadei
turnului lanternou.
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6.2. FAȚADA SPRE STRADA PETRU RAREȘ
Această fațadă este compusă din trei zone, cu două rezalite la extremități și un modul mai amplu, retras,
în partea mediană. Rezalitul din extremitatea dreaptă corespunde aulei festive și are o alcătuire similară cu
fațada acestui volum orientată spre piața George Enescu descrisă anterior, cu deosebirea ca este organizată
pe trei axe, cu câte o fereastră pe nivel în lateral față de axul central al bovindoului.
Zona mediană, retrasă, a fațadei este organizată simetric cu nouă axe, dispuse regulat la demisol și
parter. La etajul I se află două ferestre suprapuse delimitate de un panou decorativ dispuse în axul central.
De fiecare parte, în lateral, sunt amplasate câte trei ferestre înalte, fiecare cu câte două traverse fixe. La
acest nivel, în extremitatea stânga a fațadei se află o fereastră scundă, iar în extremitatea dreaptă, simetric
cu aceasta a fost amplasată o nișă cu decor figurativ. Doi băieți afrontați, în poziție șezând, ce cântă la instrumente de suflat și sunt anturați de o amplă structură vegetală la a cărei parte superioară se află câteva
păsări, simbolizează muzica. Acest panou decorativ este amplasat în dreptul sălii de muzică, și anume în
dreptul zonei adiacente aulei festive, cu tavanul mai coborât, boltit.
În extremități, la ultimul nivel, se află două ferestre scunde, dispuse pe două niveluri. Între ferestrele de
la partea superioară se află o friză îngustă cu decorație vegetală. Între ferestrele de la al doilea nivel, deasupra streșinii sunt dispuse cele șapte luminatoare ale sălii de desen, cu partea inferioară în plan vertical și
cea superioară, în planul acoperișului. Acoperișul în două ape cu coama paralelă cu fațada, cu un lanternou
în dreptul coamei, se intersectează cu acoperișurile în patru ape, având câte o coamă scurtă, perpendiculară pe prima, a celor două rezalite de capăt.
Fațada rezalitului din stânga, structurată, de asemenea simetric cu cinci axe, are la parter și etaj în axul
median câte o fereastră înaltă față de care, în lateral sunt dispuse câte două ferestre pătrate. Cinci ferestre
similare sunt dispuse la ultimul nivel. Între ferestre sunt amplasate două nișe cu aceleași dimensiuni cu
decorații figurative animaliere (un somn și o salamandră). Deasupra solbancului continuu se află o friză cu
împletituri vegetale realizate prin procedeul petelor de culoare deja descris.
În dreptul coamei acoperișului se află o mică încăpere destinată observațiilor astronomice realizată din

beton, vitrată perimetral. Această încăpere permitea și inspectarea stării acoperișului, această funcțiune
fiind îndeplinită și de cele trei lanternouri, din care două sunt dispuse pe coama acoperișului aripii spre
piață.
Frontul la strada Petru Rareș este completat în stânga clădirii de o împrejmuire cu parapet din zidărie
deasupra căruia se ridică pilele masive cu secțiune pătrată, acoperite cu țiglă în două ape, între care este
montat un grilaj din lemn. Poarta carosabilă asigură accesul în curtea destinată elevilor.

6.3. FAȚADELE SPRE CURTE:
Fațadele spre curte au fost realizate cu aceiași atenție pentru detaliu și pentru obținerea unei imagini
variate și expresive. Fațada posterioară corespunzând aripii orientate spre piața George Enescu are o structură regulată a ferestrelor.
Accesul la demisol plasat în dreptul axului median este protejat de un acoperiș în două ape ce sprijină pe
două colonete robuste, scurte, cu secțiune circulară, puternic galbate. Alte două colonete similare, angajate,
se află în planul peretelui. Deasupra accesului se află două ferestre cu partea superioară curbă care asigură
iluminatul buzunarelor laterale ale culoarelor de la parter și etajul I. În lateral, atât la parter cât și la etaj, se
află câte trei ferestre înalte, corespunzând sălilor de clasă.
Ultimul nivel este mansardat, astfel încât cele două clase sunt iluminate prin lucarne cu mari dimensiuni,
acoperite în trei ape, prevăzute cu câte trei ferestre fiecare. Cele două lucarne, împreună cu două coșuri
de fum înalte, cu partea superioară atent detaliată, dintre care unul are acoperiș octogonal, agrementează
suprafața mare a pantei spre curte a acoperișului cu două ape, ca și cele două lanternouri plasate în dreptul
coamei.
În extremitatea stângă a fațadei se află segmentul rabătut prin care se face legătura cu școala veche
prevăzut cu ferestre cu partea superioară la toate nivelele. Streașina înfundată, din lemn, foarte lată a
acestui segment este casetată.
La întâlnirea celor două aripi, în unghiul intrat, este amplasat un volum prin care se face ieșirea în curte
la nivelul parterului cu goluri cu partea superioară semicirculară la ambele nivele. Pe colț, acest volum este
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agrementat de un contrafort cu suprafața ondulată. La nivelul etajului II, volumul de colț este acoperit cu o
terasă circulabilă cu un parapet masiv din zidărie cu fante înguste, verticale.
Fațada posterioară a aripii paralele cu strada Petru Rareș este compusă simetric, cu două ferestre ample
în axul median la parter și etaj. Lateral față de axul central sunt amplasate la ambele nivele câte două
grupuri de ferestre pătrate, cele de la parter cu un decor semicircular la nivelul parapetelor iar cele de la
etaj, surmontate de panouri semicirculare.
Decorațiile constau în simboluri ale unor discipline școlare și meserii și sunt realizate în sgraffito, cu pete
izolate de culoare ca și decorațiile fațadelor principale. La ultimul nivel, imediat sub streașină se află un șir
de cinci ferestre pătrate axate pe cele de la nivelurile inferioare, prevăzute cu un solbanc continuu.
Pentru obținerea unui ritm constant, între ferestre s-au intercalat două nișe cu aceleași dimensiuni,
prevăzute cu elemente decorative. Acest ritm de ferestre se continuă și pe fațada de capăt precum și pe
fațada principală de la strada Petru Rareș.
Acoperișul în trei ape este agrementat de două lucarne ochi cu ferestre cu cinci ochiuri precum și cu un
turnuleț lanternou cu plan poligonal.
Fațada de capăt (lateral stânga față de strada Petru Rareș) este caracterizată de suprafața mare de plinuri.
Ferestrele sunt grupate sub streașină (o înșiruire de șase ferestre pătrate) precum și în extremitățile laterale
(câte o fereastră la parter și etaj). Aceste ferestre sunt însoțite de panouri decorative semicirculare, ca și cele
de pe fațada învecinată orientată spre curte.
Această fațadă a fost parțial obturată de un corp parazitar.
Se poate concluziona că, la nivelul fațadelor, se realizează o simbioză fericită între elementele de factură
tradițională, istoricistă, menite să asigure încadrarea în context, elementele simbolice, precum și elementele de modernitate, funcționale, vizibile mai ales la exprimarea în exterior a sălii de desen și a observatorului astronomic.

CASA PAROHIALĂ NETUȘ
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1. AMPLASAMENT
Localitatea este amplasată în partea de nord-est a județului Sibiu, în apropiere de orașul Agnita. Este
accesibilă din drumul județean 106 Agnita – Sighișoara. Acest drum însoțește cursul râului Hârtibaciu pe
malul drept, pe care este amplasat și satul Netuș.
Localitatea a fost atestată pentru prima dată în 1309, legat de prezența într-o cauză procesuală a plebanului Jacobus din Netuș. Localitatea a făcut parte în perioada medievală din districtul Sighișoara ca entitate
liberă. Denumirea în limba germană este NEITHAUSEN. În 1500, în localitatea care avea 30 de gospodării și
doi păstori, exista o școală și o moară.
La acea dată, satul era mai mic decât localitatea vecină Noiștat, care avea în 1500, 45 de gospodării, 3
păstori și 2 săraci.
Amplasamentul casei parohiale se află în vecinătatea imediată a bisericii fortificate, ambele clădiri având
acces direct la strada principală ce constituie un tronson al drumului județean. Acest drum face o inflexiune, ocolind turnul de est al bisericii fortificate amplasat deasupra corului, care constituie principalul
accent volumetric al localității.
În sec. XIV se edifică biserica sală cu cor poligonal, atestată documentar pentru prima dată în 1448, când
a făcut obiectul unor donații. Biserica a fost fortificată în jurul anului 1500, în cadrul unei largi acțiuni consecutive atacurilor turcești asupra sudului Transilvaniei de la sfârșitul secolului XV. Documentele din 1504
și 1506 atestă demararea procesului de fortificare, principalul element realizat fiind turnul masiv edificat
deasupra corului, care a fost cămășuit spre exterior. Turnul masiv de apărare integrat edificiului central al
bisericii este comun mai multor biserici fortificate din zonă, printre care Noiștat, Movile, Stejeriș, Iacobeni
și Ruja.
Biserica a fost înconjurată de o incintă poligonală cu un turn de poartă în colțul de sud-vest, păstrată
parțial. O parte a incintei a fost demolată cu prilejul construcției unei extinderi poligonale a bisericii spre
vest, în anii 1859-1860, când a fost demolat și turnul de vest, în legătură cu care nu se cunosc detalii, dar care
ar fi putut fi anterior etapei de fortificare din jurul anului 1500.

Netuș, str. Principală, nr. 42, comuna Iacobeni, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: casă parohială evanghelică
Funcțiunea actuală: închiriată ca locuință
Perioada construcției: 1912-1913

Plan parter

Plan pivniță și pod

Secțiune transversală
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Biserica fortificată este amplasată în centul localității la vest de axul principal ce constituie un tronson al
drumului județean, orientat pe direcția sud-est / nord-vest. Acest drum constituie axul principal al localității. O particularitate a acestui tronson stradal o constituie faptul că este mobilat coerent doar pe latura de
nord-vest, unde se află atât biserica cât și casa parohială, latura opusă fiind mobilată doar parțial. Acest fapt
se datorează terenului mlăștinos din lunca râului Hârtibaciu.
Terenul pe care este amplasată biserica și casa parohială este relativ plat. În apropierea bisericii, retras
față de drum, este amplasată școala veche. Relieful crește spre nord-vest, unde se află o stradă perpendiculară pe axul principal. Strada, care urmează cursul unui afluent al râului Hârtibaciu, pare să fi fost prima
stradă principală a localității, care s-a dezvoltat mai târziu în lungul actualului drum județean. O altă stradă
mai scurtă, cu o lotizare coerentă se află la nord-vest de biserică.
O particularitate a localității Netuș o constituie apropierea față de localitatea Noiștat (Neustadt) situată de
cealaltă parte a râului Hârtibaciu, pe malul stâng. Datorită acestei situații, între cele două sate au avut loc mai
multe conflicte legate de hotar precum și de proprietatea asupra unei mori, amplasate pe râul Hârtibaciu.
Casa parohială este amplasată la limita parcelei dar cu o retragere consistentă față de drum, ceea ce pune
în valoare turnul bisericii.

3.DESCRIEREA CLĂDIRII
Funcțiunea de casă parohială, amplasată în imediata vecinătate a bisericilor evanghelice fortificate este
bine reprezentată în majoritatea localităților săsești. Unul dintre cele mai vechi exemple îl întâlnim la Sibiu,
unde casa parohială din Piața Huet nr. 1, situată lângă biserica parohială, este datată in situ 1502 printr-o
inscripție votivă, dar înglobează și părți mai vechi, din sec. XIII-XIV. Casa parohială din Mediaș, din Piața
Castelului nr.4, constă din două corpuri, din care cel mai vechi datează din sec. XV-XVI, iar al doilea corp, din
sec. XVIII. O altă casă parohială importantă, cu dimensiuni apreciabile și cu mare vechime se află la Biertan.
La Moșna, Valea Viilor, Motiș, Slimnic, Dealu Frumos ș.a. se află de asemenea, case parohiale reprezentative
din secolele XVIII-XIX.

3.1. PARTIUL
Clădirea constă din două corpuri- casa parohială și anexele, dispuse pe o parcelă dreptunghiulară. Casa
parohială (S+P+M), de formă dreptunghiulară apropiată de pătrat, este dispusă cu latura lungă spre stradă,
la limita anterioară a parcelei. În partea stângă a fațadei la stradă, frontul este închis de o împrejmuire
din zidărie cu poartă. Clădirea este alipită laturii laterale din dreapta a parcelei. În continuarea clădirii,
alipit aceleiași laturi, sunt amplasate anexele cu plan dreptunghiular alungit. Această manieră de mobilare a

Fațadă principală

Fațadă posterioară

Fațadă laterală
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parcelei respectă specificul zonei.
Deși privit din stradă, volumetria și structura fațadei principale este simetrică, datorită particularităților
amplasamentului, edificiul are un plan asimetric. Accesul este poziționat pe fațada laterală dreapta, iar
fațada laterală stânga coincide cu limita parcelei și este lipsită de goluri.
Ușa de acces este precedată de un podest și un pachet de trepte exterioare. Distribuția încăperilor de la
parter se face printr-un coridor median orientat paralel cu frontul la stradă. În tractul dinspre stradă sunt
dispuse cele trei încăperi principale, cu un salon în zona mediană, iar pe latura opusă- cele trei încăperi
anexă- bucătăria cu o nișă pentru gătit, cămara și încă o încăpere lângă intrare, ce a fost folosită probabil
ca birou. În vederea asigurării decomandării acestor încăperi, coridorul se lărgește în zona mediană cu un
spațiu suplimentar, cu plan trapezoidal. În dreptul salonului median coridorul este întrerupt, astfel încât
lățimea și implicit suprafața salonului sunt mai mari decât a celor două încăperi laterale. Toate cele trei
încăperi de la stradă comunică între ele.
Coridorul se continuă în traveea din dreapta a clădirii, unde se dezvoltă pe o direcție perpendiculară,
spre accesul secundar amplasat pe fațada posterioară. În apropierea acestui acces ce deservește și bucătăria
se află scara interioară.
Pivnițele cu două încăperi ocupă doar zona anterioară, spre stradă și sunt accesibile prin coridorul ce se
află sub coridorul de la parter, care are, de asemenea o zonă lărgită cu plan trapezoidal.
Accesul în pod și în încăperea singulară de la acest nivel se face printr-o scară cu un traseu elaborat, cu
mai multe paliere de odihnă, realizată din lemn, amplasată în tractul încăperilor anexă. O primă rampă cu
14 trepte este orientată perpendicular pe axul coridorului și conduce la un prim palier intermediar lat. Alte
două pachete cu șase respectiv cinci trepte sunt orientate în sens opus, pe aceiași direcție. Fiind amplasate
șicanat, între cele două pachete de trepte se formează un palier generos, în formă de S. Scara este bine
luminată prin lucarna singulară orientată spre fațada posterioară.

3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Privită din stradă, clădirea are o alcătuire simetrică, cu o volumetrie barocizantă, datorată acoperișului
înalt, cu pante accentuate, mansardat în două trepte, cu patru ape, precum și proporției dintre înălțimea
fațadei verticale și cea a acoperișului. Acoperișul are o coamă relativ scurtă, paralelă cu fațada spre stradă.
Spre deosebire de clădirile de locuit tradiționale din mediul rural din această zonă, acoperite de regulă
simplu, în două ape, datorită lățimii reduse, acest tip de acoperiș în patru ape se întâlnește doar la clădirile
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cu plan mai evoluat, reprezentând tipologii de tranziție urban- rural. Întâlnim acest tip de volumetrie spe-

obiectul unei detalieri minuțioase și care este protejată la partea superioară cu țiglă. Imediat lângă clădire

cific secolului XVIII la locuințe mai evoluate, aparținând unor notabili, de exemplu în Nocrich și chiar la alte

se află poarta pietonală a cărei foaie mobilă este plină la bază, cu scânduri dispuse pe diagonală astfel încât

case parohiale, cum este cea din Dealu Frumos.

să alcătuiască romburi și transparentă la partea superioară, fiind închisă cu montanți verticali ornamentali

La clădirile curente din mediul rural acoperirea în două ape este posibilă datorită lățimii reduse, indif-

din lemn, realizați la strung, cu secțiune circulară variabilă.

erent dacă au una sau două travee, iar realizarea șarpantei constituie o lucrare dulgherească relativ simplă.

Alături se află poarta carosabilă cu partea superioară semicirculară, decupată în împrejmuirea din

La clădirile cu plan mai evoluat, cum este casa parohială de la Netuș, precum și la clădirile tradiționale de

zidărie, care este înălțată în zona respectivă și are un contur elegant, sinusoidal, barocizant. Un cartuș de

aceiași factură, acoperirea mansardată, cu rupere de pantă presupune o lucrare dulgherească mult mai

asemenea barocizant cu inscripția de datare AD 1912 este amplasat pe plinul de deasupra porții. O inscripție

sofisticată.
Spre deosebire de exemplele tradiționale, volumetria casei parohiale se deosebește prin volumul din
zidărie de la nivelul podului care intersectează șarpanta și care este acoperit cu trei ape.
Fațada principală este structurată simetric, cu cinci goluri la parter. În ax se află o mică fereastră ovală
dispusă vertical, prevăzută cu un grilaj metalic care susține și o mică copertină de protecție din tablă, având
și aceasta, un rol decorativ. Lateral față de aceasta sunt amplasate câte două ferestre dreptunghiulare cu
două canate, cu traversă fixa, protejate cu obloane de lemn pline la partea superioară și prevăzute cu lamele
reglabile la partea inferioară. Două ferestre cu aceiași lățime dar mai scunde, cu același tip de obloane se
află la nivelul volumului ce intersectează șarpanta și sunt axate pe ferestrele mediane de la parter. Amplasarea celor șapte ferestre de mici dimensiuni ale pivniței sublinează simetria fațadei fără ca dispoziția să
fie a monotonă. Sub ferestrele din extremități sunt plasate câte două goluri de pivniță iar șpaletul dintre
acestea este axat pe fereastră. În zona centrală sunt amplasate trei goluri de pivniță axate pe ferestrele de
la parter.
La nivelul acoperișului simetria fațadei este susținută și accentuată de amplasarea în ax a unei lucarne tip
ochi cu partea superioară de forma unei elegante sinusoide. Cele două coșuri de fum cu partea superioară
atent detaliată, perforate pe ambele direcții orizontale de canale cu secțiunea circulară sunt plasate, de
asemenea, simetric.
Frontul la stradă este completat în partea stângă a fațadei de o împrejmuire de zidărie care a făcut
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similară se găsește pe frontonul triunghiular al fostei vile Fogarascher din Sibiu, str. Avrig nr. 3. La baza

scară largă, acela de a concentra efectele volumetrice și decorative pe suprafețe restrânse în contrast cu

porții se află două borne din piatră cilindrice având la partea superioară o emisferă, elemente ce constituie

suprafețele mari, lise, ale plinurilor. Deși fațada constă din trei tronsoane cu aliniamente diferite, streașina

o preluare a unui motiv tradițional.

este continuă, astfel încât are o lățime diferită, cea mai mare în segmentul median și medie în segmentul

Fațada laterală stânga beneficiază de o tratare radical diferită față de fațada plană de la stradă. Aceasta
este concepută de o manieră sculpturală, cu o volumetrie expresivă, pereții fiind dispuși în trei planuri

din extremitatea dreaptă. Intradosul streșinii este casetat, cu o rețea de scânduri dispuse pe două direcții,
determinând o succesiune de dreptunghiuri și pătrate.

diferite. Imediat după accesul pietonal în curte se află un bovindou cu plan trapezoidal, racordat la planul

Fațada posterioară este plană și este caracterizată de predominanța plinurilor. În extremitatea stângă

fațadei prin suprafețe sinusoidale în secțiune. Accesul pietonal spre scara exterioară dispusă paralel cu

a cestei fațade se află accesul secundar, protejat de un acoperiș într-o apă susținut de două console de

această fațadă se face practic pe sub acest bovindou. Modul în care bovindoul se racordează la fațada principală este identic cu rezolvările rezalitelor poligonale pe două nivele de la școlile din Bruiu și Veseud. Pe
latura mediană, paralelă cu fațada a bovindoului se află o fereastră pătrată, în două canate, cu cercevelele
subîmpărțite, deasupra căruia este plasat un panou decorativ din tencuială cu un cerc înscris într-un pătrat.
Planul cel mai retras este cel al ușii de acces. Colțul ce precede accesul este prelucrat sculptural, teșit
la 45 de grade pâna la o înălțime de cca 2m, racordat prin o succesiune de profile prin care se revine la
unghiul drept sub streașină. Planul cel mai avansat este cel al tronsonului mai îngust al clădirii, spre fațada
posterioară, cu o singură fereastră în două canate, cu traversă fixă și cu obloane identice cu ale ferestrelor
din fațada principală. Această tratare volumetrică a fațadei laterale stânga pregătește intrarea în clădire. În
axul scării, pe peretele lateral al zonei mai avansate a fațadei, se află o mică fereastră ovală dispusă vertical.
Scara cu 10 trepte din piatră prin care se accede la parter, are un podest terminal generos, mai lat decât
rampa, care are colțuri teșite. Acest podest este pavat cu plăci prefabricate mozaicate de culoare ocru și
negru, dispuse alternativ în tablă de șah, pe diagonală (pavaj care continuă și în interior). Scara și podestul
terminal au o balustradă din profile metalice fine. Montații sunt suprapuși de o rețea de cercuri ce se intersectează formând romburi cu laturile curbe, concave. Ușa de acces casetată este prevăzută cu o supralumină înaltă cu partea superioară semicirculară, subîmpărțită. Accesul în pivniță se face pe sub podestul
superior al scării, printr-o ușă arcuită la partea superioară.
La această fațadă se remarcă unul dintre principiile compoziționale pe care arhitectul le-a folosit pe
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lemn. În dreapta intrării se află o fereastră dreptunghiulară cu două canate și traversă fixă precum și două

Realizată integral din lemn, are o balustradă cu montanți cu secțiune variabilă realizați la strung, ase-

ferestre mici, ovale. Axul intrării este accentuat de prezența unei lucarne de mari dimensiuni, acoperită cu

mănători cu cei ai porții pietonale de acces în curte. Geometria generală cu cele două podeste intermediare

trei ape, prevăzută cu o fereastră identică cu cea de la parter, care iluminează podestul intermediar al scării

precum și raportul treaptă-contratreaptă asigură un parcurs plăcut.

interioare.

Mai multe colțuri ale pereților, inclusiv de la pivniță, sunt teșite.

Tratarea diferită a fațadei la stradă ce aparține spațiului public față de fațadele din curte ce aparțin spațiului privat este o caracteristică a arhitecturii tradiționale din zonă, care a fost preluată de arhitect.

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Anexele din zidărie sunt realizate monobloc și sunt dispuse pe latura dreaptă a parcelei, în continuarea

Structura de rezistență este de zidărie portantă cu planșee din bolți de zidărie cilindrice aplatizate peste

locuinței, începând cu o magazie mare, bine luminată, urmând bucătăria, latrina și o magazie mai mică

subsol și din lemn peste parter. Șarpanta din lemn reprezintă un strălucit exemplu de inginerie, având în

pentru lemne. În bucătărie a existat inițial un cuptor pentru pâine.

vedere deschiderile mari.

Funcțiunile diferite au impus goluri de dimensiuni diferite. Magazia amplasată lângă locuință are o ușă
dublă, vitrată, amplasată între două ferestre mari. Aceste trei goluri sunt subîmpărțite în ochiuri mărunte.
Ușa într-un canat, parțial vitrată a bucătăriei, este amplasată între două ferestre. Magazia de lemne are o
ușă simplă, din scânduri dispuse vertical. Pentru a compensa această varietate a golurilor din fațadă impusă
de considerentele funcționaliste ale beneficiarului, arhitectul a ritmat fațada prin semicoloane angajate,
galbate, care îi dau unitate. Anexele sunt acoperite într-o apă spre curte.

3.3. EFECTE ARHITECTURALE ȘI DECORAȚIUNI INTERIOARE
Intrând în clădire pe coridorul median, remarcăm pavajul bicolor, din dale prefabricate mozaicate
dispuse oblic în tablă de șah care continuă pavajul exterior al podestului de acces. Dispunerea oblică asigură
o bună racordare a pavajului în zona de lărgire a coridorului cu o suprafață trapezoidală. Tâmplăria interioară se păstrează în mare măsură.
Scara interioară cu 14+6+5 trepte descrisă anterior este plasată într-un perimetru generos, atent conceput din punct de vedere spațial și bine iluminat prin lucarna orientată spre fațada posterioară. Deși
această scară deservește doar podul și încăperea de locuit destinată probabil oaspeților, a fost la fel de îngrijit detaliată ca și scările de la celelalte realizări de mai mare anvergură ale arhitectului.

SALA COMUNITARĂ ȘOMARTIN
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1.AMPLASAMENT
Localitatea aparține comunei Bruiu situată în partea de nord-est a județului Sibiu și este deservită, ca și
reședința de comună de drumul județean 105 A. Acest drum se leagă cu DJ 105 (Agnita – Cincu – Voila) și cu
drumul european E 68 în localitatea Voila. La același drum județean se face racordul în Arpașu de Jos prin
drumul județean 104 E.
În perioada medievală, localitatea Șomartin, (în limba germană Martinsberg – în traducere dealul
lui Martin), atestată pentru prima dată în 1307, a aparținut scaunului Cincu (Schenker Stuhl). În 1337 este
menționat preotul din localitate, Johannes.
Biserica este amplasată pe o zonă cu relief mai înalt din centrul localității. Primele parcelări au fost realizate în jurul bisericii, iar apoi localitatea s-a extins treptat, cu o structură stradală neregulată, determinată
de amplasarea sa la intersecția unor drumuri.
Edificiul sălii comunitare este amplasat în imediata vecinătate a bisericii fortificate evanghelice, situată
în centrul localității, adiacent drumului județean menționat. În conformitate cu imaginile istorice din sec.
XIX, inclusiv veduta lui Martin Schichtling, biserica poseda o fortificație de formă dreptunghiulară, cu un
turn de colț în partea de sud-vest. Bazilica romanică cu trei nave, construită în sec. XIII, a fost extinsă și fortificată în mai multe etape. Cel mai important component al structurii defensive este turnul de vest, cu șase
nivele, având la partea superioară un etaj de apărare deschis, cu un acoperiș piramidal înalt, cu patru ape.
Corul a fost extins spre est și a fost supraînălțat cu un nivel de apărare ieșit în consolă, pe arce ce descarcă
pe contraforturi. În jurul anului 1500 a avut loc un proces generalizat de fortificare a bisericilor din satele
săsești din sudul Transilvaniei, ca urmare a intensificării atacurilor turcești.
Din documentele păstrate rezultă că, în 1520 comunitatea primește o subvenție din partea provinciei Sibiului în vederea fortificării bisericii, iar în 1594, biserica fortificată este menționată într-un document. La
data realizării proiectului, fortificațiile perimetrale erau demolate, ultimele vestigii dispărând în 1886.
În afară de această vecinătate, amplasamentul a mai pus probleme arhitectului datorită denivelării terenului, atât în lungul drumului, cât și dinspre biserică spre drum. Terenul pus la dispoziție a fost destul de

Șomartin, nr. 9, comuna Bruiu, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: sală comunitară a comunității evanghelice, locuință
Funcțiunea actuală: fără destinație
Perioada construcției: 1912

Plan parter

Plan etaj
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restrâns.
În apropierea amplasamentului se află două clădiri școlare databile în jurul anului 1900. Spre deosebire
de clădirea sălii comunitare, acestea se caracterizează printr-o înșiruire regulată a unor ferestre identice,
indiferent de funcțiune și o decorație sobră, clasicizantă.

O altă deosebire vizibilă față de această perspectivă se referă la acoperișul corpului principal, unde lucarnele vizibile pe desen nu au mai fost realizate.
Deosebiri mai pot fi constatate și în ceea ce privește partiul. Față de planul preliminar datat octombrie 1910, la cele două extremități ale clădirii s-au realizat retrageri față de frontul la stradă. Perspectiva
menționată a fost realizată ulterior realizării planurilor pe nivele și corespunde ca volumetrie generală cu

2. DESPRE PROIECT
Se păstrează o variantă preliminară a proiectului, (planuri, secțiuni, perspectivă) cu mici deosebiri față
de situația existentă în teren. Planurile sunt datate octombrie 1910 iar secțiunile și perspectiva sunt datate
aprilie 1911, acestea reflectând o altă etapă a studiului, mai apropiată de cea realizată.
Foarte probabil modificările au fost realizate pe șantier în urma unor solicitări ale beneficiarului. Modificările se referă mai ales la cele două scări interioare, care au fost realizate mai generos față de varianta din
proiect. Deosebirile vizibile la nivelul perspectivei sunt minore.
Astfel, pe colțul incintei împrejmuite de un zid de cărămidă care joacă în parte rolul de zid de sprijin, este
plasat un turnuleț de observație (Wachtturm) asemănător ca volum și amplasament cu turnulețele istorice
de la incintele bisericilor fortificate din Moșna, Cincșor și Stejărișu.
Din unghiul din care este realizată perspectiva, turnulețul face pandant turnului de vest al bisericii
evanghelice fortificate. Este posibil ca ideea amplasării acestui turn să fi fost sugerată de turnul de apărare
demolat, vizibil în desenul lui Martin Schichtling din sec. XIX.
Cu plan circular, ieșit în consolă pe ambele direcții ale zidului împrejmuirii, turnulețul proiectat are o
zonă vitrată, cu o colonetă intermediară, constituind un punct de belvedere și este prevăzut cu un acoperiș
înalt, conic.
Amplasarea acestui element de accent compozițional, ce potențează relația volumetrică dintre cele două
volume principale, biserica și sala, este similară ca atitudine cu proiectarea ediculului de poartă de la liceul
Stephan Ludwig Roth din Mediaș. De aceea, putem aprecia că renunțarea la turnuleț se datorează beneficiarului, nu arhitectului. Acest element ar fi adus un plus de expresivitate ansamblului.

varianta realizată.
Această variantă finală este mult mai expresivă decât cea care ar fi rezultat prin detalierea planurilor

Fațada principală

Fațada posteroară

Fațada laterală stânga

Fațada laterală dreapta
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inițiale din 1910. Aceste documente originale sunt însă deosebit de importante, având în vedere că ne dezvăluie detalii semnificative privind evoluția procesului de creație și decantare a ideilor arhitectului.

Zona principală, mediană, cu sala și anexele sale situată în partea de nord-vest are două nivele supraterane, sala care este dezvoltată pe înălțimea ambelor nivele fiind bordată pe lateral de cele două zone de

Data probabilă a finalizării construcției, 1912, este înscrisă pe frontonul de vest al edificiului.

anexe. Fiecare din cele două zone este deservită de câte o scară interioară. În zona de nord-vest se afla sala

Din corespondența arhitectului cu preotul evanghelic din Șomartin, Michael Schuster, reiese că în timpul

mică (Kleinen Saal), care putea fi folosită și ca scenă.

lucrărilor au existat anumite fricțiuni între comunitate și constructor privind termenul de finalizare.

Accesul principal în această zonă se realizează prin pridvorul deschis cu patru arcade semicirculare care
protejează cele două pachete orientate divergent prin care se accede în cele două zone de anexe. În dreapta

3. DESCRIEREA CLĂDIRII
Ca și celelalte clădiri realizate de arhitect în vecinătatea unor biserici fortificate, edificiul se remarcă
printr-o bună încadrare în sit și prin păstrarea scării localității, ieșind astfel în evidență prin comparație cu
cele două clădiri școlare mai rigide, situate în apropiere.
Alături de sala comunitară de la Dealu Frumos, edificiul este unul dintre cele două realizate de arhitectul
Fritz Balthes cu această funcțiune.
Sala comunitară avea, alături de biserică, rolul principal de liant al comunității, cu funcții polivalente,
adăpostind în principal evenimentele cu caracter laic. Denumirea edificiului în limba germană este Gesellschaftshaus fur die Gemeinde.

3.1. PARTIUL
Cu toate că edificiul are un plan relativ compact, rezultat datorită condițiilor de amplasament, clădirea
are o volumetrie expresivă datorită unor retrageri și jocuri ale acoperișurilor. Această fragmentare volumetrică asigură, pe lângă o bună încadrare în sit, înscrierea favorabilă pe terenul denivelat.
Planul se încadrează într-un contur dreptunghiular alungit orientat oblic față de axul bisericii și constă
din două zone din punct de vedere volumetric. În zona de sud – est, unde relieful este mai coborât, se află
aripa destinată locuirii, cu subsol parțial și parter. Această zonă este retrasă față de stradă. Conform planului originar, era destinată îngrijitorului școlii (Schuldiener). Era compusă din bucătărie, cameră și anexă. O
a doua bucătărie situată în acest corp era destinată deservirii sălii comunitare pentru diferite evenimente.

acestui pridvor se află accesul în pivnița care ocupă doar parțial zona sud-estică a edificiului.
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Accesul secundar se face pe fațada posterioară, prin curtea bisericii, printr- un pridvor cu două deschideri cu partea superioară semicirculară.

3.2. ELEMENTE ARHITECTURALE INTERIOARE
Sala reprezintă principalul element arhitectural spațial interior și este iluminat prin patru ferestre dreptunghiulare înalte, în două canate, cu câte două traverse fixe. Cele două ferestre extreme sunt prevăzute
cu sisteme de deschidere a ochiurilor superioare de la distanță în vederea ventilării. Aceste ferestre, similare cu cele prevăzute de arhitectul Fritz Balthes la școli, asigură un iluminat uniform al spațiului interior
precum și, în cazul de față, un contact vizual din interior cu biserica.
Volumul paralelipipedic principal al sălii este extins cu două buzunare – unul spre stradă, deasupra pridvorului de acces, iar al doilea în lateral sub forma unei tribune din lemn. Realizarea acestor tribune constituie un element preluat de la bisericile evanghelice, unde au fost construite mai ales în secolele XVII – XVIII,
când au devenit necesare datorită creșterii numerice a populației. Nivelul de călcare și balustradele din
lemn ale celor două spații sunt plasate la nivele diferite, dar deasupra nivelului principal de călcare al sălii.
Principalele elemente arhitecturale interioare de detaliu sunt legate de cele două scări interioare din
lemn. Cea din zona de sud – est, cu o rampă, are partea inferioară balansată, cu cinci trepte, dimensionate
generos
Scările din zona de nord-vest au o formă mai complexă.
Scările interioare și tribuna amplasată deasupra porticului de acces sunt prevăzute cu balustrade
compuse din montanți verticali din lemn, cu secțiune pătrată. Tribuna principală a sălii are o balustradă
mai elaborată, compusă din scânduri decupate astfel încât să sugereze baluștri.
Ușile interioare pe căptușeli sunt realizate cu tăblii sub-împărțite în câmpuri decorate cu dreptunghiuri
și octogoane alungite pe verticală.

3.3. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Față de relativa simplitate a planurilor, expresia volumetrică este remarcabilă și este gândită astfel încât
să pună în valoare edificiul în raport cu denivelarea terenului. Volumul principal al sălii este acoperit în
două ape cu coama paralelă cu fațada la stradă.
Pe capătul de nord-vest al clădirii (fațada laterală stânga), coama este axată pe frontonul triunghiular,
în dreptul zonei retrase față de frontul la stradă. Datorită acestui fapt, streașina acoperișului este la cote

Detaliu decorație fereastră pod

Detaliu decorație parter

51
diferite în dreptul sălii, mai coborâtă spre fațada principală, deasupra pridvorului, astfel încât raportul

GEMEINDEHAUS (casa comunitară evanghelică). În dreapta porticului de acces, verticalitatea elementului

între înălțimea acoperișului și înălțimea totală este unul favorabil, expresiv, cu o bună încadrare în specifi-

de accent este subliniată de câte un gol la fiecare nivel (acces pivniță la demisol, două ferestre la parter și

cul arhitectural local.

etaj, gol de aerisire în fronton).

Lateral dreapta față de volumul sălii se află accentul vertical al compoziției, corespunzând corpului de

Decorația exterioară este concentrată pe suprafețe mici. Sub tencuielile tip strop mai recente se disting

anexe cu scara într-o rampă. Acoperit în două ape cu coama perpendiculară pe fațada principală spre care

nuanțele inițiale de ocru și verde ale tencuielilor din câmp precum și nuanțele de roșu și albastru care sub-

prezintă un fronton triunghiular înalt, acest volum este pus în valoare ca accent vertical prin raportul între

liniază decorațiile în relief realizate din tencuială.

lățime și înălțime, precum și prin faptul că nivelul de străzii este mai coborât în această zonă. Acoperișul
în două ape determină un fronton triunghiular și spre fațada posterioară (spre biserică) închis cu scânduri
dispuse vertical. Verticalitatea acestei travee este pusă în evidență și de prezența câte unui gol la cele trei
nivele supraterană (ferestre la parter și etaj, gol de aerisire în fronton), toate fiind axate, precum și două
răsuflători la pivniță, dispuse simetric.
În dreapta volumului vertical se află corpul de locuință, cu două zone de acoperire, în două ape pe direcții
perpendiculare (deasupra logiei), respectiv în trei ape, deasupra locuinței. Acoperișurile acestei zone, cu
coame și streșini situate la cote mai coborâte pun în valoare volumul vertical cu fronton triunghiular.
Jocul volumetric al acoperișurilor este conceput astfel încât să asigure buna încadrare a edificiului în
raport cu terenul denivelat. Acoperișurile au pante accentuate, astfel încât asigură o bună încadrare în situl
rural, dar care sunt ușor diferite, astfel încât să ofere o imagine de ansamblu expresivă, lipsită de rigiditate.
Pantele corpului anexa din partea de sud-est sunt ușor mai reduse decât ale zonei principale a clădirii.
Acoperișurile sunt agrementate de lucarne acoperite într-o apă și coșuri de fum cu partea superioară
evazată acoperite cu țiglă în două sau patru ape. Fațadele se caracterizează prin goluri cu forme și dimensiuni diferite.
Fațada principală spre stradă este particularizată de succesiunea celor patru goluri ale porticului de acces
cu partea superioară în arc de cerc. Această succesiune de goluri este subliniată de bandourile late din tencuială, ce se continuă la nivelul pilelor intermediare. Deasupra arcadei prin care se face accesul în portic, se
poate distinge cu greu, sub straturile de zugrăveli succesive inscripția cu caractere gotice EVANGELISCHE

Pe fațada laterală stânga, de nord-vest, cu o dispunere simetrică a golurilor, între cele două ferestre de

Detaliu decorație fereastră pod
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la parter se află un panou decorativ dreptunghiular, poziționat pe înălțime în care este înscrisă o elipsă. În
câmpul dintre cele două figuri geometrice se află o decorație florală. La partea superioară a ferestrelor de la
parter se află un brâu de tencuială.
Cele două ferestre de la etaj, la nivelul frontonului, cu înălțimea mai mică decât cele de la parter, plasate
puțin mai apropiat decât acestea ceea ce reprezintă un element de mare rafinament compozițional. Parapeții acestor ferestre sunt ornați cu ghirlande stilizate geometric.
Alte două goluri mai mici sunt amplasate lateral față de cele două ferestre principale de la etaj și sunt
decorate cu elemente vegetale. Un decor similar, însoțit de data finalizării construcției, 1912, anturează golul
dreptunghiular de la partea superioară a frontonului. Forma triunghiulară a frontonului este subliniată de o
profilatură cu o scafă concavă. Decorația respectă și subliniază simetria acestei fațade laterale.
Același procedeu decorativ vegetal subliniază golul de mici dimensiuni de la nivelul frontonului triunghiular orientat spre fațada principală, respectiv golul orientat lateral pe același volum vertical, deasupra
acoperișului logiei. Golul dreptunghiular este înscris într- un contur oval iar decorația este amplasată între
cele două perimetre.
Logia are două goluri cu partea superioară semicirculară, unul spre fațada principală și altul spre fațada
laterală. Ferestrele aripii de locuire sunt protejate de obloane din lemn cu lamele reglabile.
Un acces secundar se află în extremitatea stângă a fațadei posterioare printr-un mic pridvor cu deschidere în arc de cerc, surmontat de o deschidere similară a logiei de la etaj. Accesul este subliniat și de prezența
unui fronton triunghiular, închis cu scânduri dispuse vertical, care iese din volumul șarpantei.
În dreapta accesului se află cele patru ferestre dreptunghiulare înalte ale sălii principale.

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Clădirea are o structură de zidărie portantă, cu planșee din profile metalice și bolțișoare de cărămidă și
planșee boltite cilindric aplatizat peste subsol, precum și planșee de lemn și profile metalice peste parter.
Șarpanta din lemn a făcut obiectul unei atente detalieri, ca și la celelalte realizări ale arhitectului.
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Detalii decorații fereatre etaj

ȘCOALĂ ELEMENTARĂ EVANGHELICĂ
VESEUD
54
Localitatea Veseud, în limba germană Zied, aparține comunei Chirpăr și este amplasată în zona de nordest a județului Sibiu. Atestată pentru prima dată în 1337, localitatea a aparținut, în perioada medievală scaunului Cincu (Schenk).1
Denumirea românească a localității, este considerată de către Thomas Nagler a proveni din maghiarul

Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu
Funcțiunea inițială: școală elementară confesională evanghelică
Funcțiunea actuală: neutilizată
Perioada construcției: 1913-1914

vesszo (nuia, crenguță, vrej de viță).2
Localitatea este accesibilă din drumul județean 105 D Agnita – Chirpăr prin drumul comunal 38.
Localitatea are o formă alungită, cu o stradă principală pe direcția est-vest. La extremitatea estică, strada

fost demolată în cea mai mare parte, în cea de a doua jumătate a sec. XIX. Se păstrează doar un tronson la

se bifurcă în dreptul ridicăturii de nivel unde este amplasată biserica fortificată, formând o amplă piață de

sud de biserică. Zidul realizat din piatră (gresie) și cărămidă, este întărit cu contraforturi. Construcțiile mai

formă lenticulară alungită. Este de presupus că primele parcelări au fost grupate în jurul bisericii și apoi

recente – casa comunitară și școala, refac într-o anumită măsură ideea de incintă din jurul bisericii.

localitatea s-a extins spre vest.
Clădirea este amplasată în imediata vecinătate a bisericii fortificate evanghelice, intersectând practic
traseul fostelor fortificații, probabil deja dispărute pe amplasamentul respectiv la data realizării edificiului.
Construcția școlii a fost precedată de edificarea la nord de biserică a sălii comunitare (1897-1898).3
Amplasarea în aceiași incintă, alături de biserică, a școlii și a sălii comunitare a avut nu numai rațiuni de
ordin practic ci și simbolic, concentrând în acest spațiu principalele elemente identitare ale comunității.
Prima fază de construcție a bisericii, o bazilică romanică fără turn, datează din sec. XIII. În jurul anului
1500, când localitatea număra 17 gospodării și 6 păstori, fiind deci modestă din punct de vedere economic,
primește în mai multe rânduri ajutoare din partea provinciei Sibiului în vederea fortificării bisericii precum
și armament.4
Cu ocazia vizitei împăratului Iosif al II-lea în sudul Transilvaniei din 1773, când acesta trece și prin Veseud,
sunt menționați 277 de locuitori de religie evanghelică.5
Corul a fost supraînălțat cu mai multe nivele de apărare și a fost cămășuit spre exterior, primind un
aspect de turn, cu ultimul nivel de apărare deschis și cu un acoperiș piramidal în patru ape. Un turn clopotniță, de asemenea fortificat, a fost amplasat în fața portalului de vest. Fortificația exterioară, atestată din
1506, de formă dreptunghiulară, cu patru turnuri, din care două pe plan pătrat și două pe plan circular, a
1. Hermann Fabini, Atlas der siebenburgisch – sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, 1999
2. Thomas Nagler, Așezarea sașilor în Transilvania, 1981
3. Hermann Fabini, Atlas der siebenburgisch – sachsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. 1999
4. IDEM
5. IDEM

Plan parter

Plan parter

Plan etaj

Plan învelitoare
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2. DESPRE PROIECT
Școala din Veseud este una dintre ultimele realizări ale arhitectului. Proiectul preia unele elemente de
detaliu ce se regăsesc la lucrări anterioare, puse în operă astfel încât rezultatul poate fi considerat ca cea
mai complexă și mai reușită clădire școlară din mediul rural de către acesta.
Printre elementele arhitecturale de detaliu specifice arhitectului enumerăm utilizarea la sălile principale
a unui grup de patru ferestre dreptunghiulare înalte, cu câte două traverse fixe, prezența spațiilor interioare boltite, scările interioare dimensionate generos, atent detaliate, precum și decorația florală.
Rezalitul poligonal al accesului pe fațada laterală dreapta se regăsește și la școala din Bruiu.

3. DESCRIEREA CLĂDIRII
Școala elementară evanghelică din Veseud face parte, alături de școlile din Bruiu, Gherdeal și Cincșor
dintr-o serie de edificii similare realizate în localități rurale dintr-o zonă relativ restrânsă, amplasate în
vecinătatea bisericilor fortificate din localitățile respective.
Toate localitățile menționate au aparținut din punct de vedere administrativ scaunului Cincu, unul dintre
cele șapte scaune inițiale în care a fost organizată populația săsească în perioada medievală.

3.1. PARTIUL
Edificiul constă din două corpuri din care cel principal, (S+P+1) cu plan dreptunghiular alungit, este amplasat la vest de biserică și este orientat cu aproximație pe direcția nord-sud, perpendiculară pe axul longitudinal al bisericii. Are două deschideri din care cea mai îngustă se află spre vest, spre biserică. La subsol și
la etaj, această deschidere corespunde coridoarelor ce deservesc încăperile principale orientate spre vest,
în deschiderea mai lată. La pater sunt patru încăperi principale, iar la etaj – două. Două dintre încăperile de
la parter au o extindere pe plan trapezoidal, exprimată în fațada estică prin două rezalite.
Clădirea este accesibilă prin cele două accese de pe capete. La nord se află corpul de legătură cu singura
casă de scară care deservește cele trei nivele precum și podul. La sud, pe fațada laterală stânga se află

accesul secundar la nivelul parterului, marcat printr-un rezalit cu plan trapezoidal. Accesul este precedat
de un spațiu deschis, cu un pachet de trepte, inclus în volumul rezalitului ce se dezvoltă pe toată înălțimea
celor două nivele supraterane.
La subsol se află patru încăperi principale accesibile din coridor. La parter sunt tot patru încăperi principale, dar spațiul care este ocupat la celelalte două nivele de coridor este împărțit prin ziduri transversale.
La etaj se află două săli de clasă.
Corpul secundar,(S+P+1) face legătura între corpul principal și clădirea realizată anterior a sălii

Fațada principală

Fațada posterioară

Fațada lateral stânga

Fațada lateral dreapta

56
comunitare. Acest corp include casa scării cu două rampe. Aliniamentul corpului intermediar, care include
o inflexiune după un unghi obtuz, face legătura organică între cele două clădiri principale cu orientări
diferite. Acest corp include și gangul prin care se accede în incintă, asigură accesul la parter și pod în sala
comunitară precum și în clădirea școlii, la toate nivelele.
Corpul principal are pivnițe cu planșee din profile metalice I și bolțișoare de cărămidă sub întreaga suprafață.
La parterul corpului principal, în deschiderea mai îngustă, se află mai multe încăperi cu dimensiuni medii, ce au fost utilizate ca spații auxiliare ale școlii, și, posibil, ca locuință de serviciu. Toate aceste
încăperi sunt boltite în cruce cu excepția încăperii mai înguste, din axul median, care este boltită a vella.
Gangul are un planșeu de lemn susținut de șase grinzi de stejar cu muchii teșite în aceiași manieră cu cea
folosită la casele tradiționale din zonă.
Cele două săli de clasă principale sunt amplasate la etajul corpului principal și sunt deservite de un
coridor cu o bună iluminare, orientat spre biserică. La rândul lor, cele două clase beneficiază de un ecleraj
optim, uniform, prin cele patru ferestre dreptunghiulare înalte ale fiecărei săli de clasă. Grupul de câte
patru ferestre dreptunghiulare înalte se întâlnește la mai multe realizări ale arhitectului, fiind o marcă a
acestuia. Orientarea vest a sălilor de clasă este, de asemenea, uzuală.
Accesul la etaj se realizează prin corpul de legătură. Scara în două rampe ajunge la un nivel intermediar,
corespunzând nivelului podului sălii comunitare. Un alt pachet de trepte, dispusă pe o direcție perpendiculară, conduce la cota mai înaltă a corpului principal. Cele două săli de clasă principale de la etaj sunt
deservite de coridorul cu dimensiuni generoase, bine iluminat prin patru ferestre pătrate.
Accesul în podul corpului principal se face printr-o scară într-o rampă ce pornește de la nivelul de
călcare a podului sălii comunitare. Scara beneficiază de un bun iluminat natural, printr-un volum acoperit
în două ape, ce intersectează volumul general în patru ape al acoperișului. Acest volum este exprimat în
fațadă printr-un fronton triunghiular, cu trei ferestre dreptunghiulare, dispuse pe orizontală.

3.2. VOLUMETRIA ȘI FAȚADELE
Cele două corpuri, precum și clădirea preexistentă a sălii comunitare, sunt tratate ca trei volume independente, atât prin aliniament cât și prin modul de rezolvare al învelitorilor și al cotelor de înălțime la
streașină și la coamă. Forma și dimensiunile golurilor constituie alte elemente ce individualizează cele trei
volume.
Corpul principal, de formă dreptunghiulară, are acoperișul principal în patru ape intersectat de un
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acoperiș în două ape pe fațada de nord, corespunzând accesului la pod și de un acoperiș multifațetat pe

fine.

fațada de sud în dreptul rezalitului cu accesul la parter. Acoperișul este agrementat de două coșuri de fum

La partea superioară a fațadei se află o amplă scafă concavă, cu profilul în formă de sfert de cerc. O scafă

cu partea superioară prelucrată decorativ, acoperite în două ape cu țiglă, precum și de patru lucarne tip

similară se găsește pe fațada posterioară a clădirii fostei instituții de obligațiuni a caselor de economii din

ochi, cu contur sinusoidal, elegant.

Transilvania de pe strada Nicolae Iorga din Mediaș precum și la hotelul Steaua de aur din Sighișoara. Acest

Corpul secundar este acoperit într-o apă în zona casei de scară și în două ape deasupra gangului de acces
în incintă.
Forma și dimensiunea golurilor, modul de amplasare a acestora precum și poziționarea în raport cu suprafețele de plin dau expresivitate și varietate fațadelor și exprimă în exterior structura funcțională interioară.
Fațada principală de vest, unde sunt dispuse sălile de clasă, este structurată simetric, fără a fi monotonă,
deoarece ferestrele sunt diferite la etaj față de parter, unde, de altfel sunt două tipuri de ferestre.
La parter, în extremități se află câte o fereastră dreptunghiulară cu trei canate, cu două menouri și o
traversă fixe. Spre centru se află două perechi de ferestre dreptunghiulare mai înguste, în două canate, cu
traversă fixa, încadrate în câte o nișă puțin adâncă, cu partea superioară în arc de cerc.
Deasupra acestor ferestre se află o elegantă decorație florală stilizată, realizată prin diferențe de grosimi
ale tencuielilor, reprezentând o împletitură vegetală punctată de o rozetă florală la ferestrele laterale și o
împletitură mai amplă, sugerând un buchet, punctat de trei rozete, florale deasupra grupurilor de câte două
ferestre mediane centrale, plasat în nișa semicirculară.
Cele patru ferestre de mici dimensiuni ale pivniței sunt axate în dreptul ferestrelor laterale de la parter,
respectiv în dreptul șpaleților dintre ferestrele duble.
La etaj se află opt ferestre dreptunghiulare înalte, grupate câte patru, cu două canate, cu câte două traverse fixe. La partea inferioară a ferestrelor se află un profil simplu ce marchează un raport favorabil între
partea inferioară și cea superioară a fațadei. Profilul se continuă pe cele două fațade laterale iar pe fațada
laterală dreapta este întrerupt în dreptul rezalitului.
Atât ferestrele de la etaj cât și cele de la parter au cercevelele împărțite în câte patru ochiuri prin șprosuri

tip de realizare a racordului streșinii la planul fațadei este frecvent în arhitectura tradițională din Sighișoara, orașul natal al lui Fritz Balthes și locul unde acesta și-a desfășurat activitatea.
Sub această scafă se află o friză simplă, punctată din loc în loc de scurte segmente cu o decorație vegetală
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stilizată, cu frunze late și mici fructe rotunde.
Atât scafa cât și friza se continuă pe toată lungimea fațadelor laterale. Pe fațada laterală stânga se citește
inscripția GEBAUT 1913-14 (construit 1913-14). Acest scurt tronson al fațadei este lipsit de goluri.
Pe fațada laterală dreapta se citește inscripția TREU UND STARK – DEUTSCH BIS INS MARK (credincios
și puternic – german până la capăt).

în două canate. În zonele laterale ale portalului sunt amplasate borne din piatră cilindrice care au la partea
superioară o emisferă care constituie o interpretare a unor piese din arhitectura tradițională. Același tip de
borne au fost plasate și la accesul în gang din exterior.
Fațada laterală stânga este caracterizată de volumetria jucată, cu trei planuri ale aliniamentului, din care
cel anterior este cel al casei scării. În extremitatea stângă a acestui aliniament al fațadei se află portalul

Fațada laterală dreapta este dominată de plinuri. În extremitatea dreaptă se află rezalitul cu plan trap-

gangului, cu partea superioară semicirculară subliniată printr-o profilatură complexă. Profilatura respec-

ezoidal, ce are ca particularitate racordul direct la planul fațadei posterioare (similar cu cel de la Bruiu).

tivă amintește de exemplele istorice ce se găsesc mai ales în Sighișoara și Dumbrăveni. Deasupra gangului

La parterul rezalitului se află portalul cu partea superioară semicirculară prin care se accede în vestibulul
deschis, boltit semicilindric. Ușa de acces în două canate cu supralumină are, de asemenea, partea superioară semicirculară. În stânga rezalitului se află o unică fereastră dreptunghiulară cu un ancadrament cu
motive florale ce se dezvoltă la partea superioară într-un perimetru circular (procedeu întâlnit și la alte
lucrări – liceul Stefan Ludwig Roth din Mediaș, vila Fogarascher din Sibiu, strada Avrigului 3, dar la aceste
clădiri, doar la ferestrele de mici dimensiuni de la nivelul frontonului).
La etaj rezalitul prezintă trei ferestre, din care cele două laterale, dispuse pe laturile înclinate sunt mai
mici. Aceste două ferestre au șpaleții exteriori rotunjiți. Două medalioane florale sunt amplasate în axul
rezalitului, deasupra portalului și a ferestrei principale de la etaj.
Două rezalite cu plan trapezoidal pe înălțimea parterului agrementează fațada posterioară, mai austeră
și lipsită de decorații, orientată spre biserică. Aceste sunt acoperite cu trei ape și au câte o fereastră în segmentul median, paralel cu fațada.
O fereastră îngustă este plasată între cele două volume ce ies din planul general al fațadei și o altă fereastră, în extremitatea dreaptă a acestei fațade. Răsuflătorile de la pivniță sunt plasate în axul celor două
rezalite, la fel ca și cele două ferestre pătrate extreme din cele patru ce luminează coridorul de la etaj.
În extremitatea dreaptă a fațadei posterioare, aliniamentul este rabătut pe o lungime de circa 2 m, astfel
încât se racordează la 90 grade cu aliniamentul gangului de acces în incintă care preia aliniamentul sălii comunitare realizată anterior. Portalul semicircular în arc de cerc al gangului este închis cu o poartă de lemn
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se află o fereastră dreptunghiulară practicată în segmentul de zidărie cu structură de lemn tip fachwerk, cu

În planul cel mai îndepărtat se află frontonul triunghiular, cu trei ferestre prin care este iluminată scara

rol structural, dar și decorativ, ce corespunde zonei de pod care are rol de placă turnantă între zona de pod

de acces în podul școlii. Frontonul este decorat cu bandouri perimetrale late, cu doi montanți intermediari.

a sălii comunitare și a școlii.

În ax, deasupra ferestrei mediană este amplasat un cartuș decorativ oval cu dispunere verticală.

În dreapta gangului se află ferestrele pătrate ale casei scării. Cele două de la parter sunt plasate în dreptul
podestului de pornire și sunt suprapuse de alte două ferestre în dreptul podestului de la etaj. Aceste două
ferestre de la parter au la partea superioară muchiile teșite și sunt mărginite de doi contraforți din piatră,
astfel încât dau zonei respective un aspect istoricizant. Deasupra acestor două ferestre se află o decorație
florală similară cu cea aflată deasupra ferestrelor duble din fațada principală.
În legătură cu decorația florală amplasată deasupra ferestrelor constatăm că s-au utilizat trei variante:
-- tipul care sugerează un buchet, cu trei rozete, cel mai dezvoltat ca suprafață, cu partea superioară
arcuită, utilizat la ferestrele duble ale corpului principal precum și la casa scării (3 bucăți).
-- tipul semicircular, cu o rozetă, prezent la ferestrele simple din fațada principală precum și la fereastra
mai îngustă a fațadei laterale dreapta, unde a fost completat cu două elemente verticale (3 bucăți).
-- tipul de mici dimensiuni sub formă de cartuș, amplasat deasupra accesului din fațada laterală dreapta
și a ferestrei suprapuse acestui acces.
În extremitatea dreaptă a fațadei se află o fereastră în dreptul podestului intermediar, o altă fereastră
fiind plasată în dreptul rampei scării. Aceste ferestre au parapetul interior constant, astfel încât exprimă
la exterior funcțiunea interioară. Alte două ferestre ce luminează podestul intermediar sunt amplasate pe
fațada scurtă a corpului secundar, paralelă cu fațada principală a școlii.
Amplasarea la nivele diferite a ferestrelor casei scării creează un contrapunct bine găsit între două zone
de orizontalitate (fațadele principale ale sălii comunitare și cea a școlii). Cele patru ferestre ale casei scării
plasate la niveluri diferite, completate de fereastra cu același gabarit, dar plasată la un nivel puțin superior,
situată deasupra gangului, dau un caracter dinamic tronsonului respectiv al fațadei.
În planul secund al fațadei laterală stânga se află tronsonul scurt al școlii, lipsit de ferestre, dar care are la
partea superioară inscripția de datare menționată.
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3.3. COMPONENTE ARTISTICE ȘI EFECTE ARHITECTURALE
INTERIOARE
Spațiile interioare au un mare potențial expresiv, vizibil mai ales în zona casei scării și la spațiile boltite
de la parter. Scara cu două rampe, generos dimensionată atât ca raport treaptă/ contratreaptă, cât și ca
lățime, cca 1,5o m, este realizată din trepte monolite din piatră, încastrate în pereții laterali și în miezul din
zidărie. La nivelul superior acest miez este traforat, sub forma unui arc semicircular susținut în lateral de
semicolonete cilindrice, robuste, angajate, plasate la niveluri diferite. Alte arce semicirculare, pe direcție
perpendiculară față de cea a miezului scării se află la limita dintre rampele scării și podeste.
La fel de generos dimensionate și de comode sunt treptele scării cu două rampe prin care se coboară în
pivniță. Podestul intermediar al acestei scări este accesibil direct din exterior, printr-o deschidere amplă,
astfel încât manevrarea unor materiale, cum ar fi lemnele de foc, ar fi fost facilă. Accesul din casa scării la
parterul corpului principal se face printr-o ușă în două canate, cu partea superioară semicirculară, deasupra căruia se află un arc de zidărie cu lățime variabilă, acesta fiind unul dintre elementele prin care se preia
diferența de aliniament între corpul principal, inclusiv casa scării, și aliniamentul gangului inclus în corpul
secundar.
Această diferență de aliniament a făcut obiectul unor detalii ingenioase, rezolvate astfel încât să constituie elemente valoroase de plastică arhitecturală interioară. Printre acestea se numără racordul cu plan
curb al pereților în zona ușii de acces menționate, peretele lateral stânga cu grosime variabilă al vestibulului
de acces, pusă în evidență prin parapetul cu lățime variabilă al ferestrei semicirculare, care dă spre gang,
precum și dispunerea radială a pachetului de trei trepte dintre casa scării și nivelul parterului. La etaj,
diferența de aliniament este preluată în mod diferit față de parter, printr-o amplă nișă în arc de cerc, ce
constituie un element inedit.
Spațiile boltite de la parter constituie, de asemenea zone cu mare expresivitate arhitecturală. Se remarcă
în special, cele două încăperi boltite în cruce din dreptul rezalitelor trapezoidale. Spațiul trapezoidal ce iese
în exterior este acoperit cu un arc lat, amplu și care are dublă curbură.

Accesul în cele două săli de clasă de la etaj se face prin uși generos dimensionate, cu usciorii laterali curbi
în plan și un arc la partea superioară.

3.4. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ
Imobilul are o structură de rezistență de zidărie portantă, cu ziduri cu grosimea de 60 și 45 cm.
Planșeele peste subsol sunt realizate din profile metalice I și bolțișoare din cărămidă. Unul dintre aceste
profile folosit ca buiandrug are ștanțată marca producătorului NANDORHEGY.
Planșeele peste parter sunt realizate din bolți de cărămidă în cruce și a vella în traveea mai îngustă și
din profile metalice și bolțișoare de cărămidă în traveea mai lată, a sălilor de clasă. Planșeul peste etaj este
realizat din lemn.
Acoperișul tip șarpantă a fost detaliat cu atenție, mai ales că a fost necesară racordarea cu acoperișul în
patru ape al sălii comunitare construite anterior, care a fost păstrat în totalitate, dar a fost transformat în
acoperiș cu trei ape.
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