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SI Fantastiškai išlipdyti stulbinančio statinio fasadai
perkrauti krikščioniškais simboliais.

]  Organiškų formų ča Sagrada Famffio yra žymiausia vieta
Barselonoje.

„Tarsi didžiulis išgedąs dantis,
ji [La Sagrada Familiajyra
pilna galimybių"
Salvadoras Dali, dailininkas

Didžiausia Barselonos įžymybė, pradėt.i ilfiiyii
1882 m., organiškų formų Romos katalikų Im/ilil..
La Sagrada Fami'Ha („Šventoji Šeima") dar turėtų Intit
užbaigta. Industriniame rajone tai netikėtas nujin^
su atviromis, pakibusiomis atramomis ir susuU^
bokštais, dunksančiais virš miesto.

Užsakyta 1882 m., katedra buvo finansuo^um i
aukų siekiant sustiprinti katalikybę Barselonoje, kun
tuo metu silpnėjo. 1883 m. Antonijus Gaudls (IH'tž
1926) ėmėsi darbo kaip vyriausiasis architekl.i* ii
pakeitė pradinį neogotikinį stilių į keistą, grolo-ikiių
pilną geometrinių formų, sutinkamų gainioji'
Tai turėjo būti Gaudžio dvidešimtojo am^lai n
ekspresionistinės katedros vizija, kurioje jis nuinjo
panaudoti vizualinius simbolius katalikų tlki'<|liun
misterijoms išreikšti.

Gaudžio projektas ir maketai, kurių didelė t dilu
sunaikinta Ispanijos Pilietinio karo metu, atsklcM;i,i
milžinišką formą, galinčią talpinti 13 000 žmonių
Pastatytas pagal pagrindinį bazilikos planavimų
Romos kryžius apsuptas portikų iš trijų puolų
Fasade iš rytų pusės yra Kristaus gimimo scena, kiti
Švenčiamas kūdikėlio Jėzaus gimimas, vakarinėje
pusėje - Kančios fasadas, kuriame vaizduojama^
nukryžiavimas, centrinis įėjimas didžiuojasi Gailu1**
fasadu, kuriame matoma, kaip žmonės šlovina
Dievą. Virš galvos į dangų kyla keletas didžiulių
verpsto pavidalo bokštų su varpais, kiekvienas ^ |ų
simbolizuoja skirtingas biblines figūras: apaštalu*,
evangelistus, Mergelę Mariją, o aukščiausias Iš vl*ų
bokštų, esantis centre, simbolizuoja Jėzų.

Kai Gaudis 1926 m. mirė, baigtas statyti Ilk
Kristaus gimimo fasadas, vienas iš bokštų, apsidė u
kripta. Gaudis žinojo, kad negyvens tiek, kad išvysi ų
pabaigtą savo viziją, nes tikėjo, kad jai past.ilyll
reikės 200 metų. Jis kalbėjo: „Šio projekto patronu*
neskuba". Nors ir neužbaigtąjį nepaprasta, irjelųu
Gaudžio vizija bus įgyvendinta, tai bus šedevras.

Architektas Antonijus Gaudis. Vieta Barselona, Ispanija. Stilius Katalonijos modernizmas. Statybinės medžiagos: granitas, ierp^v

(1926)Šventosios Šeimos bazilika
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] Pastatas primena senovines majų šventyklas, ant
kurių pagrindinio bloko užtupdyta mažesnė.

] Universiteto biblioteką puošiančių mozaikų stilius
buvo įkvėptas vietinių meksikiečių meno.

„Aš sukūriau šią techniką...

Turėjau tai padaryti^ nes kito
kelio nebuvo/^
Architektas Chuanas O'Gormanas

Architektai: Chuanas O'Gormanas, Gustavas Savedra, Chuanas Martinesas de Velaskas, Vieta Meksikas, Meksika. Stilius funkdoniilMNi
Statybinė medžiaga akmuo.

Nors visi trys architektai kūrė anks!yvi|||
meksikietišką funkcionalizmą, tačiau kiekvi^nai
Le Korbiuzjė stiliaus modernizmą ilgainiui atniMf
meksikietiškomis detalėmis. Pusiau natūralinei
pusiau progresyvaus socialistinio stiliaus buvn
pasiekta suvienijus pastato formą bei turin|, bil^
pat pasitelkus vietines medžiagas ir konstruki l|n*
ypatybes. Meksikos nacionalinio autonominiu
universiteto centrinė biblioteka trims architektam*
padėjo pasiekti karjeros aukštumų. Šis moderniu

statinys primena senovinį sujungtų pasiūlų
kompleksą su dešimties aukštų ritinio foru m*
šerdim, esančia ant žymiai platesnio plokščiu
triaukščio pagrindo. Ant stogo iškyla nedldnl*
platforma, primenanti actekų šventyklos viršūnę.

1951 m. šioje vietoje išsiveržęs Ksitlės ugnikalni^
paliko krūvas vulkaninių uolienų. Todėl jos t.i|m
ne tik pagrindine statybine medžiaga, bet lal^
pat įkvėpė kurti formas, struktūriškai bei erdvlškrtl
artimas majų kultūrai ir modernizmui. Pirmajame
aukšte, atkartojančiame laiptuotą šventyklą IipI
geologinius vulkaninių uolienų sluoksnius, įrengiu*
dvigubo aukščio skaityklos interjeras ypatinga*
vienuolika eilių po septynis dryžuotus permatomu,
gintarinės spalvos onikso kvadratėlius sudaiu
stačiakampius, išdėstytus virš dvigubų langų,
padalintų į tris dalis. Kartais oniksas blizga, kartai*
būna matinis.

Naktį statinį magiškai apšviečia prožektoriai,
per didžiulę aikštę viliodami artyn, kurią įvelku*
atsiskleidžia masyvios konstrukcijos raštų žavesy*,
Kurdamas 1 m pločio kvadratines plokštes Cli,
O'Gormanas pasirinko dešimt vietinės uolienų*
rūšių, kurias uždėjus ant visų keturių fasadų
susidėliojo mozaika, pasakojanti Meksikos istoriją
ir demonstruojanti jos kultūrą. Prašmatniomis
mozaikos spalvomis menininkas išreiškė pagarbą
daugiaspalviam tinkui, kuris kadaise dengė dabai
jau plikas majų ir actekų kalkakmenio šventyklas. DJ

Universiteto biblioteka 1956)



Frydensreichas Hundertvaseris (1928-200UI
skulptorius, dailininkas ir gamtosaugininkas, XX .\
devintajame dešimmetyje atsigręžė į architektūrą n
sukūrėdaug įvairių pastatų, įskaitant krematoriumu',
traukinių stotis, ligonines, gyvenamuosius namus
ir bažnyčias. Jo organinių formų, spiralinių linijų
pomėgis ir stiprus priešinimasis tam, ką jis vadine
žmonijos „geometrinių formų pomėgiu", padnje

ukurti lengvai atpažįstamą jo stilių, nuėjusį ilgą kelią
nuo įprastinių scholastinių architektūros normų.

Hundertvaserio namas buvo vienas pirmi į  p į
jo užsakymų ir išlieka vienu būdingiausių pasinių
Pastatytas Trečiame Vienos rajone, visuomenini1,
daugiabutis pastatas užima didelę senamiesim
kvartalo dalį. Nuostabiausi yra fasadai, kurium,
Hundertvaseris suskirstė į nedidelius elemenlii'.,
smarkiai besiskiriančius spalva ir tekstūra. Butai imi
stogo sodus su daugiau kaip 250 medžių, krūmų it
kitų augalų.

Nors penkiasdešimt dviejų butų suplanavimą1,
liko gana tradicinis, Hundertvaseris stengėsi išvengti
plokščių grindų bei tiesių koridorių, įdiegdamas i.u,
ką jis vadino „nereglamentuotu netaisyklingumu",

langų tvarka" ir apgalvotai įrengtomis „gru/m
kliūtimis". Kitaip nei tradicinių srovių architektai,
pradžioje jis teigė, jog visi turėtų statyti kaip noii,
patys atsakydami už savo gyvenamąją erdvi;,
statybos metu įgydami statybos įgūdžių, net jn
tai reikštų, jog pačių pastatyti statiniai gali sugriūti
Vėliau jis pripažino architektų profesionalumu
svarbą siekiant konstrukcijų stabilumo, tačiau mane
jog projektuodami pastato išorę architektai tumių
atsižvelgti į gyventojų nuomonę.

Hundertvaserio namas yra trimačio daili",
paveikslo pavyzdys, ir Hundertvaseris šį metodą
pritaikė beveik visiems savo architektūriniam1,
projektams, taip juos labai suasmenindamas u
todėl akimirksniu pamėgstamus ar nepatinkančius
stebėtojui. LT
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F. Hundertvaseris daugiabučio pastato griežtumą
sušvelnino įvairiai dekoruotais fasadais.

E Augalai ir medžiai puikiai susilieja su pašėlusiai
organišku F. Hundertvaserio projektu.

^Funkcinė architektūra

pasirodė esanti akligatvis, tai
tarsi piešimas su liniuote/^
Dailininkas Frydensreichas Hundertvaseris

s. Statybini^Architektai: Frydensreichas Hundertvaseris, Džo^efas Kravina, Piteris Pelikanas. Vieta Viena, Austrija. Stilius postmodernisi

medžiagas: betonas, plytos.

Hundertvaserio namas ^sr
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1 G. A. Kaminados galvijų prekystaliai - puikus pavyzdys,
jog praktiškos standartinės konstrukcijos gali tapti
moderniu pastatu.

^ Nuožulnūs pastatų stogai ir medinės konstrukcijos turi
daug panašumo su tradicinėmis šveicariškomis
trobelėmis.

I rys Žemės ūkio pastatai yra išsidėstę atokiame
Vuno gyvenvietės pakraštyje. Jie yra platesnio
|iii>jokto Pro Vrin, skirto 280-ies gyventojų kaimui,
il.ilis. Plane numatyta praplėsti ir modernizuoti
-.'•ihis namus ir pastatyti naujų, kurie suteiktų mažai
Vi u 10 kaimelio bendruomenei perspektyvų. Projektą
Kuie vietinis gyventojas, architektas G. A. Kaminada
(ų 1957). Jo šeima įsikūrusi tame pačiame slėnyje,
kuii.ime stovi jo sukurti pastatai. Čia yra ir jo studija.

Sis specialus vietinės komandos įgyvendintas
planas buvo gyvybiškai svarbus kaimelio ūkinės
bendruomenės ekonominiam gyvenimui. Jiems
I hivo pastatyti žiemą prekiauti tinkantys prekystaliai,
i--.,intys arčiau laukų, ir nedidelė skerdykla, įrengta
aruau miestelio. Tik ketvirtadieniais veikiančios
skerdyklos išorinę pusę dengia įprasta šiose
apylinkėse akmens skalda, o šalia esančioje

pastogėje apdorojama mėsa.
Pastatas suręstas iš tvirtų sienojų, naudojant

vietinius strickbau ir jungiamosios statybos būdus.
\ie medinės konstrukcijos statybos būdai liudija apie
jų projektuotojo, kuris prieš tapdamas architektu

mokėsi staliaus amato, kilmę.
Sie kuklūs ūkiniai nameliai yra ne tik praktiški,

atitinkantys kaimo gyventojų poreikius, bet ir žavi
savo architektūra. Tai įrodo, jog statybos tradicijų
išsaugojimas nebūtinai pasireiškia banaliais,
įgrisusiais pastatais. Toks architektūros stilius,
pasižymintis paprastumu ir vietinių statybinių
medžiagų panaudojimu, gali pranokti daugelį
standartinių industrinių statybos būdų. RGW

I Ekstravagantiškas, prabanga ir turtais besipuikuojantis
interjeras nėra taip gerai vertinamas kaip elegantiška

Burj ai Arab panašumų į išsiskleidusią burę dar labiau
sustiprina tai,  jog jis stovi dirbtinėje saloje.

Burj ai Arab (Arabiška burė) - tai pastato-.,
labiausiai garsinantis nuostabų Dubajaus miestų,
kaip Eifelio bokštas garsina Paryžių, o operos rum.il
- Sidnėjų. Tai Dubajaus ekonominio suklestėjimo
simbolis ir ateities rodiklis. 321 m aukščio pastatą*,
laikomas aukščiausiu pasaulio viešbučiu, kuris turbul
vienintelis savo paslaugomis prilygsta septyniom-,
žvaigždutėms. Tomo Vilso Raito suprojektuota-,
išskirtinis pastatas primena išsiskleidusių arabišku
laivo, vadinamo dhow, burę , kuri stovi ant dirbtini--,
salelės iš paplūdimio smėlio. Dvi V formos buri",
dalys sudaro didžiulį burės stiebą, o tarp jų stovi
masyvus 150 m aukščio atriumas. Nors ir aukštas,
tačiau nedidelis vestibiulis su krentančio vandens
kaskadomis yra apsuptas gausybės prabangių
parduotuvių bei restoranų.

Viešbutis taip pat puikuojasi 200 m aukštyje virš
jūros lygio esančiu įspūdingu baru bei restoranu,
ant stogo įrengtais teniso kortais ir sraigtasparnio
nusileidimo aikštele. Kiekvienas iš 202 apartamentų
tęsiasi per du aukštus, o jų plotas siekia nuo 170
m2 iki 780 m2. Nors šio bokšto eksterjeras pasižymi

moderniu dizainu, jo vidus šiek tiek nuvilia prabangių
rytietiškų ir vakarietiškų stilių mišiniu. Būtent dėl
to pastatas išties provokuojantis ir tikriausiai ne tik
architektai nekantriai laukia, kada bus pakeistas
jo interjeras. Deja, šios milžiniškos burės statusas
gali greitai pasikeisti, nes Dubajaus mieste sparčiai
daugėja vis pranašesnių architektūros kūrinių. LT

Ūkiniai nameliai ir skerdykla (1999)
Aidiiiektas Gionas A. Kaminada. Vieta Vrinas, Graubundenas, Šveicarija. Stilius minimalistinis. Statybinės medžiagos: medis, akmuo.Architektas Tomas Vilsas Raitas. Vieta Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. Stilius moderniosios technologijos, postmodernistin

Statybinės medžiagos: plieno danga su PTFE (teflono) membrana.

Arabiška burė (1999)


