Architektura

◤

Kultura národa
Itálie

◤

Pravěká architektura
V Poggio Rota v Toskánsku se
nachází sluneční astronomická
observatoř pocházející z
neolitu, tedy asi do roku 2300
př.Tato posvátná stavba byla
postavena v polovině třetího
tisíciletí před naším
letopočtem. kulturou typickou
pro danou oblast.Toto místo
navíc prozrazuje existenci
megalitického „chrámu“, jehož
funkcí bylo vytvořit spojení
mezi nebem (sluncem) a zemí
(kameny), a díky němuž bylo
možné mít vizi člověka a
božský svět

◤

Řecký vliv
HIMERA
Řecká kolonie Himera byla založena
v roce 648 př. n. l. řeckými kolonisty
chalcidského a dórského
původu.Jeho vynikající přírodní
poloha umožňovala snadný a rychlý
obchod a stala se důležitou
spojovací trasou střední Sicílie.V
posledních letech bylo v
archeologické oblasti nalezeno 10
tisíc hrobek pohřebního vybavení, a
proto je největší nekropolí Magna
Grecia.

◤

Starý Řím
CORNELIO ROMAN
AQUEDUCT

Stavba akvaduktu Cornelius na
území Termini Imerese se
datuje do druhého století
našeho letopočtu a představuje
největší římskou architekturu na
Sicílii.Nejmonumentálnější částí
starověkého hydraulického díla
je majestátní Figllův most s
dvojitými oblouky.

◤

Středověk
HRAD SCALIGER
Hrad Scaliger v Sirmione je jedním z
nejúplnějších a nejlépe zachovaných
středověkých hradů v Itálii a jeho
přístaviště je stále v perfektním stavu.
Hrad
představuje
vzácný
případ
opevnění určeného pro použití v
přístavu.

◤

Gotika
BASILIkA SANTA CHIARA

Bazilika svaté Kláry je významným
místem uctívání v historickém
centru Assisi.Kostel byl postaven
po smrti Kláry z Assisi v letech
1257 až 1265 kolem starobylého
kostela San Giorgio, který až do
roku 1230 uchovával ostatky sv.
Františka.Architektonický styl je
gotický
a
připomíná
téměř
současnou Horní baziliku San
Francesco D'Assisi.

◤

Renesance
NEMOCNICE NEVINNÝCH

Spedale degli Innocenti je historická
budova v centru Florencie, která se
nachází na náměstí Piazza Santissima
Annunziata.Zrodila se jako brefotrofie a
byla postavena v letech 1419 až 1436
podle návrhu Filippa Brunelleschiho, což
z ní činí jednu z prvních renesančních
architektur.Spedale byl zpočátku útulkem
pro opuštěné děti, dnes jsou v něm jesle,
školka, tři rodinné domy pro pěstouny a
matky v nesnázích.

◤

Baroko
KANOPY SV. PETRA
Baldachýn svatého Petra je jedním z nejznámějších
děl Berniniho a Francesca Borrominiho.Tato stavba
je památkou v barokním stylu uvnitř baziliky svatého
Petra ve Vatikánu, která byla navržena v 17. století k
označení místa hrobu svatého.Baldachýn je liturgická
dekorace používaná v katolické křesťanské tradici k
upoutání pozornosti věřících na klíčový bod kostela:
hlavní oltář, který zdůrazňuje význam papeže jako
prostředníka mezi Bohem a člověkem a jako dědice
Svatý Petr

◤

Neoklasicismus
BASILIKA SAN FRANCESCO DI PAOLA
Bazilika San Francesco Di Paola je menší
bazilika v Neapoli, která se nachází na
náměstí Piazza del Plebiscito a je
považována za jeden z nejdůležitějších
příkladů neoklasicistní architektury v
Itálii.Práce na kostele začaly v roce 1809
Joachimem Muratem z Neapole, nebyly
však nikdy dokončeny a pokračoval v nich
Ferdinand I. z Obojí Sicílie, který se
rozhodl postavit kostel uprostřed portiku
budovy.

◤

Belle Epoque
VILLA SCOTT
Villa Scott je historická budova v
Turíně ve čtvrti Cavoretto.Kromě
toho, že je obdivuhodným příkladem
secese v Turíně, je jedním z
nejzajímavějších děl inženýra Pietra
Fenoglia z roku 1902.Struktura vily
se vyznačuje členitým půdorysem a
obohacena o styl Liberty. V roce
2000 vilu koupily soukromé osoby,
které po konzervativní rekonstrukci
vrátily původní lesk a v současné
době je soukromým sídlem.

◤

Fascism
NÁMĚSTÍ COLOSSEUM

Palác italské civilizace je monumentální budova
nacházející se v Římě v moderní čtvrti
EUR.Jeho stavba byla zahájena v červenci
1938 a slavnostně otevřena v roce 1940, práce
byly přerušeny v roce 1943, aby byly dokončeny
po válce.Budova má čtvercový půdorys a
vypadá jako rovnoběžnostěn se čtyřmi stejnými
plochami, s železobetonovou konstrukcí a
travertinovou střechou.Je prohlášena budovou
NIBAC za kulturní zajímavost a je vázána na
výstavní a muzejní účely.
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◤

Liceum «G. Lombardo Radice»
Catania

Děkujeme za pozornost

