
◤

Ulusal 
Kültür_İtalya

Mimari



◤

Tarihöncesi Mimari

Toskana'daki Poggio Rota'da, Neolitik 

çağa, yani MÖ 2300'e kadar uzanan bir 

güneş astronomik gözlemevi var.

Bu kutsal yapı, MÖ III binyılın ortalarına 

doğru inşa edilmiştir. Bölgeye özgü bir 

kültür tarafından.

Ayrıca bu yer, işlevi gökyüzü (güneş) ve 

dünya (taşlar) arasında bir bağlantı 

oluşturmak olan ve bu sayede insan 

vizyonuna sahip olmanın mümkün 

olduğu megalitik bir "tapınağın" varlığını 

ortaya koymaktadır. ve ilahi dünya



◤

Yunan 

HİMERA

Himera'nın Yunan kolonisi MÖ 

648'de Kalkides ve Dor kökenli 

Yunan koloniciler tarafından kuruldu.

Mükemmel doğal konumu, kolay ve 

hızlı ticarete izin vererek, merkezi 

Sicilya'nın önemli bir bağlantı yolu 

haline geldi.

Son yıllarda arkeolojik alanda 

bulunan 10 bin mezar mezarı ve bu 

nedenle Magna Grecia'nın en büyük 

nekropolüdür.



◤

Romalı

CORNELIO Roma Su Kemeri

Cornelius Su Kemeri'nin 

Termini Imerese topraklarında 

inşası MS 2. yüzyıla kadar 

uzanır ve Sicilya'daki en büyük 

Roma mimarisini temsil eder.

Antik hidrolik çalışmanın en 

anıtsal kısmı, çift kemerli 

heybetli Figurella köprüsüdür.



◤

Ortaçağ
SKALIGER KALESİ

Sirmione'deki Scaliger Kalesi, 

İtalya'daki en eksiksiz ve en iyi 

korunmuş ortaçağ kalelerinden biridir 

ve iskelesi hala mükemmel durumda. 

Kale, liman kullanımı için tasarlanmış 

nadir bir tahkimat durumunu temsil 

ediyor. 



◤

Gotik
SANTA CHIARA Bazilikası

Saint Clare Bazilikası, Assisi'nin tarihi 

merkezinde önemli bir ibadet yeridir.

Kilise, Assisili Clare'in ölümünden 

sonra, 1257 ve 1265 yılları arasında, 

1230'a kadar Aziz Francis'in ölümlü 

kalıntılarını koruyan antik San Giorgio 

kilisesinin etrafına inşa edildi.

Mimari tarz Gotiktir ve San Francesco 

D'Assisi'nin neredeyse çağdaş Yukarı 

Bazilikası'nı hatırlatır.



◤

Rönesans

MASUMLARIN HASTANESİ

Spedale degli Innocenti, Floransa'nın merkezinde, Piazza 

Santissima Annunziata'da bulunan tarihi bir binadır.

Bir brefotrofi olarak doğdu ve Filippo Brunelleschi tarafından 

tasarlanan 1419'dan 1436'ya kadar inşa edildi ve onu ilk 

Rönesans mimarilerinden biri haline getirdi.

Başlangıçta, spedale terk edilmiş çocuklar için bir sığınak 

iken, bugün kreşler, bir anaokulu, koruyucu çocuklar ve zor 

durumdaki anneler için üç aile evi barındırıyor.



◤

Barok

AZİZ PETER’İN KANOPİSİ

Aziz Petrus Baldachin, Bernini ve Francesco Borromini'nin 

en ünlü eserlerinden biridir.

Yapı, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın içinde, Aziz'in 

mezarının yerini işaretlemek için 17. yüzyılda tasarlanmış 

Barok tarzı bir anıttır.

Kanopi, Katolik Hristiyan geleneğinde inananların dikkatini 

kilisenin can alıcı noktasına çekmek için kullanılan ayinle ilgili 

bir süslemedir: yüksek sunak, papanın Tanrı ile insan 

arasında bir aracı olarak ve Tanrı'nın varisi olarak önemini 

vurgular. Aziz Peter



◤

Neoklasizm

SAN FRANCESCO DI PAOLA Bazilikası

San Francesco Di Paola Bazilikası, Piazza del 

Plebiscito'da bulunan Napoli'nin küçük bir 

bazilikasıdır ve İtalya'daki neoklasik mimarinin en 

önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Kilise üzerindeki çalışmalar 1809'da Napolili 

Joachim Murat tarafından başlatıldı, ancak hiçbir 

zaman tamamlanmadı ve binanın revakının 

ortasına bir kilise inşa etmeye karar veren İki 

Sicilyalı Ferdinand I tarafından yeniden başlatıldı.



◤

Belle Epoque

VİLLA SCOTT

Villa Scott, Torino'da Cavoretto bölgesinde yer 

alan tarihi bir binadır.

Art Nouveau'nun Torino'da hayranlık uyandıran bir 

örneği olmasının yanı sıra, mühendis Pietro 

Fenoglio'nun 1902 tarihli en ilginç eserlerinden 

biridir.

Villanın yapısı eklemli bir plan ile karakterize edilir 

ve Liberty stili ile zenginleştirilmiştir.

2000'lerde villa, muhafazakar bir restorasyondan 

sonra orijinal ihtişamını geri getiren ve şu anda 

özel bir konut olan özel kişiler tarafından satın 

alındı.



◤

Faşizm

KARE KOLEZSEUM

İtalyan Medeniyeti Sarayı, Roma'nın modern EUR 

bölgesinde bulunan anıtsal bir yapıdır.

Yapımına Temmuz 1938'de başlanmış ve 1940'ta açılışı 

yapılmış, savaştan sonra tamamlanmak üzere 1943'te 

çalışmalara ara verilmiştir.

Bina kare planlı olup, betonarme strüktür ve traverten çatılı, 

dört eşit cepheli paralelyüz görünümündedir.

NIBAC binası tarafından kültürel ilgi alanı olarak ilan 

edilmiştir ve sergi ve müze kullanımlarına bağlıdır.



◤
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◤

Liceo «G. Lombardo Radice»
Katanya

İlginiz için teşekkür ederim.


