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A kút építészei

A Trevi-kút (Fontana di Trevi) a leghíresebb és kétségtelenül a
legszebb kút Rómában. Ez a lenyűgöző, barokk-stílusú emlékmű
1762-ben készült el, és ma is uralja a város Quirinale kerületében
található, kicsiny Trevi teret.

Nicola Salvi (1697–1751) munkáiból - a Trevi-kút kivételével - mára igen
kevés maradt fenn, és magáról az építészről is viszonylag keveset
tudunk. 1717-ben lett tagja az olasz irodalommal foglalkozó Árkádiai
Akadémiának Rómában, és csak matematikai és filozófiai tanulmányok
végzése után lett építész. A szökőkutat végül barátja és kollégája, Pietro
Bracci (1700–1773) szobrász fejezte be. Bracci leghíresebb munkája a
Neptunus szobor, amely a szökőkút központi elemét alkotja.
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Története
Az impozáns szökőkút három út, vagyis tre vie találkozási pontján
helyezkedik el, és sokan úgy tartják, hogy erről kapta a nevét,
ugyanakkor jelzi azt a helyet is, ahol az ókori Rómát tápláló, eredeti
vízvezetékek egyik végpontja volt. Az időszámításunk előtt 19-ben
Marcu Vipsanius Agrippa által építtetett Aqua Virgo vízvezeték több
mint 21 km hosszú volt, és már akkor is szökőkút állt a végén.
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A vízvezeték és a szökőkút több mint 400 éven át szolgálta Rómát,
de a gótok időszámításunk szerint 537-ben történt behatolása után
a vízvezeték működésképtelenné vált és utolsó szakaszát hagyták
lepusztulni, így a Rómaiak a középkorban kénytelenek voltak a
kutakból és a Tiberis folyóból vizet húzni. Több mint 1000 évnek kellett
eltelnie, mire a korai reneszánsz időszakának beköszöntével ismét
szökőkút állhatott azon a helyen, ahol ma ismerjük.

3

Tervezés és építkezés
Számos kisebb szökőkutat építettek 1400 és 1700 között, szinte
mindegyiket az éppen regnáló pápa parancsára. XII. Kelemen pápa
volt az, aki 1730-ban pályázatot írt ki egy még nagyszerűbb szökőkút
építésére. A kor legismertebb építészei versengtek, és végül Nicola
Salve építész nyerte el a megbízást.
A munkálatok 1732-ben kezdődtek el, az építkezés tervezett költsége
17 647 scudo (a pápai állam pénzneme) volt. Sajnos sem XII. Kelemen,
sem Salvi nem érhette meg a munka befejezését. Pietro Bracci volt az,
aki végül XIII. Kelemen védnöksége alatt befejezte az építkezést. A ma
ismert nagyszerű szökőkutat hivatalosan 1762. május 22-én, vasárnap
adták át.

lovakat, azaz a hipokampuszokat. Diadalív és három fülke fogja közre
a szökőkút központi szobrait. Neptunus alakját a központi fülke foglalja
keretbe, amelyet szabadon álló oszlopok tesznek világossá és vetnek
rá árnyékot. A Neptunus melletti fülkékben a Bőség önt vizet edényéből,
és a Tisztaság istennője tart egy kelyhet, amelyből egy kígyó iszik. Felül
egy féldombormű szemlélteti a vízvezeték római eredetét.
A 26,3 m magas és 49,15 m széles szökőkút hátteréül az elegáns
Poli-palota épülete szolgál. A palota új homlokzatot kapott, hogy
illeszkedjen a kúthoz, és ma a Nemzeti Képzőművészeti Intézetnek
ad otthont.

Ennek a lenyűgöző szökőkútnak a központi témája A vizek
megfékezése. Mesterséges sziklák és víz egyvelegében tritonok
irányítják Neptunus kagyló alakú kocsiját, és fékezik meg a tengeri
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A Trevi-kút napjainkban

A kút számos klasszikus filmnek szolgált hátteréül, például az
1954-es Három pénzdarab a szökőkútban című hollywoodi romantikus
vígjátéknak, és Federico Fellini 1960-ban készült Az édes élet című
filmjének. A kút egy részének másolata látható az Egyesült Államokban
lévő Epcotban, a Walt Disney World olasz pavilonjában.

A kutat 1998-ban felújították, a kőfaragásokat lesúrolták, minden
repedést és más rongálódást szakértő kezek javítottak meg, a kutat
pedig ellátták keringető szivattyúval.
2013 januárjában bejelentették, hogy a Fendi olasz divatcég a kút
húsz hónapig tartó, 2,2 millió Euro értékű újjáépítését lenne hajlandó
szponzorálni. Ez lenne a kút történetében a legteljesebb helyreállítás.
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A Trevi-kút Róma összetéveszthetetlen jelképévé vált, és a város egyik
legnépszerűbb turista látványossága. A hagyomány azt tartja, hogy
az a látogató, aki egy érmét dob a kútba, biztosan vissza fog térni
Rómába. Becslések szerint naponta mintegy 3000 euró értékű érmét
dobnak a kútba.
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Tények a Trevi-kútról

Helyszín:.................................. Olaszország, Róma
Emberek:................................ XII. Kelemen pápa
		XIII. Kelemen pápa
		Nicola Salvi,
		Pietro Bracci
Építési időszak:.................. 1732 – 1762
Méretei:.................................... Magassága 26,3 m
		Szélessége 49,15 m
Anyaga:.................................... travertin kő

Tények és idézetek
A Poli-palota tökéletesen
illeszkedik a kúthoz, és ma
a Nemzeti Képzőművészeti
Intézetnek ad otthont.

©Shutterstock

A szökőkút barokk stílusban
épült. Ezt a művészeti stílust –
melynek korszaka Európában
1600 és 1750 közé tehető –
a rendkívül bonyolult minták
sokasága és a gazdag díszítés
jellemezte.
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A szökőkút díszítése harmincnál
is több különféle növényt foglal
magában, például repkényt,
kaktuszt, fügét és szőlőt.
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A víz az uralkodó figura,
Neptunus lábai alól bukkan
elő, aki egy kagyló formájú
kocsin áll, amelyet két istenség
segítségével két hipokampusz
húz.
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A szökőkút nagyrészt travertin
kőből készült. Ez a népszerű
építőanyag egy Rómától
mintegy 35 km-re, keletre lévő
kőbányából származik.
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A „Méretarányos modell” termékcsalád – LEGO® építészet
az 1960-as években
A mai LEGO® Architecture termékcsalád története az 1960-as évek
elejére vezethető vissza, amikor a LEGO építőelemek népszerűsége
folyamatosan növekedett. A vállalat későbbi tulajdonosa, Godtfred Kirk
Christiansen lehetőséget keresett a LEGO rendszer további bővítésére,
és felkérte tervezőit, hogy hozzanak létre olyan elemeket, amelyek új
dimenziót jelentenek a LEGO építés számára.
A válaszuk legalább annyira egyszerű volt, mint forradalmi: öt elem,
ami illeszkedett a meglévő elemekhez, de magasságban azoknak
mindössze egy harmadát tették ki. Ezek az új „építőlapok” lehetővé
tették a korábbiaknál részletesebb modellek kialakítását.
Úgy tűnik, hogy a LEGO megnövekedett rugalmassága illeszkedett
a kor szelleméhez; a modernista építészek újrafogalmazták a házak
külső megjelenését, és az emberek aktívan érdeklődtek új otthonuk
megtervezése iránt. Ezeknek az irányzatoknak a hatására 1962 elején
került bevezetésre a LEGO „Méretarányos modell”.

A LEGO Group és az Egyesült Nemzetek (ENSZ) közös projektje

A név közvetlen kapcsolatot jelentett az építészek és mérnökök
munkáihoz, és mindenki azt remélte, hogy ők is és mások is
„méretarányosan “megépítik a projektjeiket LEGO építőelemekkel. A
mai LEGO Architecture sorozathoz hasonlóan az eredeti készleteket
úgy tervezték, hogy mások legyenek, mint a szokásos, ragyogóra
színezett LEGO dobozok, és inspirációként még egy „Építőkönyvet”
is tartalmaztak.
Habár az öt elem szerves része maradt a mai LEGO építőrendszernek,
a „Méretarányos modell” gyártása 1965-ben megszűnt. A sorozat
számos alapgondolata ismét megjelent több mint 40 évvel később,
napjaink LEGO Architecture sorozatában.
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