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Chicago

A Szeles Városnak is nevezett Chicago amerikai nagyvárosokat 
tökéletesen megtestesítő modern metropolisz a Michigan-tó 
partján található. 

A Nyugat kapujaként, és a híres 66-os út kiindulópontjaként 
Chicago lett Amerika leggyorsabban fejlődő városa abban az 
időben, amikor az ország nyugat felé terjeszkedett. Napjainkban 

77 kerületével és közel három millió lakosával az Egyesült Államok 
harmadik legnagyobb városa. 

A történelem és az építészet mindig kéz a kézben jár Chicagóban. 
Az 1871-es nagy tűzvész után a városnak újra kellett teremtenie 
önmagát, és ekkor kapta meg azt az alapot, amelyre a ma látható, 
nyüzsgő, modern városkép épült.

[ Az alkalmi látogatónak esélye sincs, hogy lépést tudjon tartani 
Chicagóval. A város előbb valósítja meg a látogató terveit,  

mire ő megfogalmazná azokat. ]
Mark Twain
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A város központjában álló Willis Torony 1974-ben készült el és 
175 millió dollárba került. Ez a torony volt az első olyan épület, 
amelynél a „kötegelt csöves” típusú konstrukciót alkalmazták, ahol 
kilenc, egymástól független részt kapcsoltak össze, hogy extra 
stabilitást adjon Chicago erős szelei ellen. A Willis Torony több, 
mint 16 000 bronz-színezésű ablakot és 113 300 négyzetméter 
fekete alumínium védőburkolatot, más néven „bőrt” tartalmaz.  
A Ledge-en, a torony kilátóteraszából kiálló üveg erkélyen állva a 
látogató 412 m magasan lebegve érezheti magát.

Willis Tower™



4

Cloud Gate

Az angol Anish Kapoor művész által tervezett 110 tonnás ellipszis 
alakú szobrot igen finomra csiszolt, varrat nélküli lapok sorozatából 
alakították ki, amelyekben tükröződik Chicago híres sziluettje és 
a fölötte átvonuló felhők. A szobrot a folyékony higany formája 
ihlette, és az ilyen jellegű alkotások között, 20 m-es hosszúságával 
és 10 m-es magasságával a világon az egyik legnagyobb.
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A Michigan Avenue és a Chicago folyó találkozásának északnyugati 
sarkán található háromszög alakú telken álló Wrigley Building 
a város látképének jellegzetes része már több mint 95 éve.  
A Wrigley Building két toronyból áll, amelyek 1921-ben és  
1924-ben készültek el, ezeket pedig a 3. és a 14. szinten 
gyalogjárók kötnek össze. A Wrigley Building építészetileg 
egyesíti magában a francia és a spanyol reneszánsz stílust, de 
egyedi amerikai jelleget is kapott. 

A Wrigley Building falait, 500-nál több egyedi mintát ábrázoló, több 
mint 250 000 terrakotta burkolólap fedi. Hat különböző színű lapot 
használnak, kezdve alulról a kék-fehér színűektől a legfelső részen 
látható tejszínszerű fehérig, ami erősíti a napfény hatását.

The Wrigley Building™

DuSable Bridge

A DuSable híd, ami ott áll, ahol a híres Michigan Avenue keresztezi 
a Chicago folyót, egyszerre gyönyörű műalkotás és nagyszerű 
építőmérnöki teljesítmény. Az 1920-ban elkészült Beaux Arts stílusú 

hidat úgy tervezték, hogy emlékeztessen a párizsi Szajna fölött 
átívelő III. Sándor hídra. A kétszintes közúti híd mindkét szintje 
együtt nyitható fel, hogy alatta elhaladhasson a hajóforgalom.



6

Ezt az egyszerű, téglatest alakú, nemzetközi stílusú épületet  
1973-ban adták és figyelemfelhívó vörös színéről nevezetes. 
A 183 méter magas épület arról is híres, hogy világítását és 
ablakait üzenetek megjelenítésére használják fesztiválok vagy 
sportesemények idején. Egy számítógépprogram számítja ki, 
hogy melyik ablakot kell működtetni, hogy a megfelelő üzenet 
jelenjen meg.

Big Red

Az 1970-ben elkészült, jellegzetes 100 emeletes John Hancock 
Center 345,5 m magasra emelkedik ki a város sziluettjében. 
Egy biztosítótársaság, és az eredeti bérlő neve után a tornyot 
Chicagóban a helyiek „Big John“ néven nevezik. Egy fehér fénysor 
díszíti az épülete tetejét, ami éjjel egész Chicagóban látható. 
Ezeknek a fényeknek a színe változik, a különböző ünnepektől 
függően, például karácsonykor piros és zöld, Valentin napkor 
piros és fehér, St. Patrick napján pedig zöld.

John Hancock Center
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44 szintjével a 
Big Red chicagói 
méretekben nem is 
túl nagy építmény.

Az épület hasznos 
területe összesen  
120 773 m2.

A torony súlya több 
mint 222 500 tonna, 
három évig épült 
és annyi betont 
tartalmaz, amely elég 
lenne egy nyolcsávos, 
8 km hosszú 
autópályához.

A Wrigley Building az 
első légkondicionált 
és építésekor a 
legmagasabb épület 
volt Chicagóban.

A szobrot 
Kaliforniában 
állították össze 
és hajón utazott a 
Panama csatornán és 
a Szent Lőrinc folyón 
át Chicagóba.

A négy hídház 
kínál felületet a 
város történetének 
fordulópontjait 
ábrázoló lapos 
domborműveknek.

1632 lépcső vezet 
az előcsarnokból 
a torony 94. 
szintjén található 
kilátóteraszig.

Az egész szobrot 
évente kétszer 
letisztítják és 
lemossák, amihez 
150 liter folyékony 
tisztítószert 
használnak fel.

Mindegyik szárny 
3400 tonna súlyú, 
de az ellensúlyokkal 
megvalósított, finom 
kiegyensúlyozásnak 
köszönhetően két 108 
lóerős motor képes 
nyitni és zárni a hidat.

A tornyot úgy 
tervezték, hogy 
akár 212 km per óra 
sebességű szélnek  
is ellenálljon.

A tornyon belül  
40,2 km csővezeték, 
2414 km elektromos 
vezeték, 129 km 
felvonókábel és 
145 000 világítótest 
kapott helyet.

A Wrigley Building 
megnyitásakor volt 
egy kilátó a 26. szint 
fölött a toronyórában. 
A belépődíj 5 cent 
volt és egy Wrigley 
rágógumit is adtak 
mellé. Az óratorony 
alakját a La Giralda 
ihlette, amely ma a 
spanyolországi Sevilla 
katedrálisának része.

Tények és idézetek
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LEGO Architecture Studio

LEGO® Architecture – Régen és ma

A LEGO® elemek és az építészet világa szorosan kapcsolódik 
egymáshoz. Akik szeretnek LEGO elemekből építeni, azokban 
ösztönösen kialakul az érdeklődés azon szerkezetek formája 
és funkciója iránt, amelyeket megépítenek. Ugyanakkor sok 
építész felfedezte, hogy a LEGO építőelemek tökéletesen 
alkalmasak kreatív ötleteik kifejezésére.

Ezt a kapcsolatot erősítette meg az 1960-as évek elején 
megjelent LEGO „Méretarányos modell” termékcsalád. Ez 
illeszkedett a kor szelleméhez; amikor a modern építészek 
újrafogalmazták a házak külső megjelenését, és az emberek 
aktív részt vállaltak új otthonaik megtervezésében. Ezeket 
a készleteket úgy tervezték, hogy mások legyenek, mint a 
szokásos, élénk színű LEGO dobozok, és bennük egy ihletet 
adó építészeti könyv is megtalálható.

Évtizedekkel később Adam Reed Tucker építész és LEGO 
rajongó felújította a LEGO elemek felhasználásával történő 
építészeti ábrázolás ötletét, és a LEGO Csoporttal társulva 

elindította a ma ismert LEGO Architecture termékcsaládot. 
Első modelljei és a jelenlegi LEGO Architecture sorozat 
eredeti készletei szülővárosa, Chicago híres felhőkarcolóinak 
interpretációi voltak. Azóta a LEGO Architecture továbbfejlődött 
és kibontakozott, először az Egyesült Államok más városainak 
jól ismert épületeivel, manapság pedig Európa, a Közel Kelet 
és Ázsia jellegzetes építményeivel.

A LEGO Architecture Studio készletünk bevezetése emlékeztet 
a korábbi LEGO „Méretarányos modell” termékcsalád 
törekvéseire, és tovább tágítja a LEGO Architecture sorozat 
lehetőségeit. Most minden felhasználó élvezettel vetheti 
bele magát a különféle híres építmények elkészítésébe és 
tanulmányozásába, vagy saját elképzelései alapján alkothatja 
meg izgalmas építmények modelljét. Ihletet ad egy 270 oldalas 
könyv is, amely neves építészeket mutat be a világ minden 
tájáról, bevezet az építészet alapismereteibe, és önálló, kreatív 
építésre ösztönöz.
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