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Kalifornia negyedik legnagyobb városaként, és Észak-
Kalifornia kulturális, kereskedelmi és pénzügyi központjaként, 
San Francisco épületeinek eklektikus keveréke megmutatja 
a város földrajzát és gazdag történelmét egyaránt. Több 
mint ötven év telt el 1967 nyara óta, amikor San Francisco 
a hippiforradalom napjait élte. Azóta nagy fejlődésen ment 
keresztül, és ez az öbölparti város rengeteg építészeti és 
kulturális élvezetet kínál lakóinak és látogatóinak egyaránt.

„San Franciscónak csak egy 
hátránya van: nehéz otthagyni.“ 

Rudyard Kipling

San Francisco
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A San Francisco pénzügyi negyedének központjában 
elhelyezkedő ikonikus felhőkarcoló a város negyedik 
legmagasabb épülete és alapterületét tekintve a legnagyobb. 
A NationsBankkal való 1998-as egyesülésig ez volt a Bank of 
America központja azzal a céllal, hogy jómódot, hatalmat és 
fontosságot sugározzon. Wurster, Bernardi valamint Emmons 
és Skidmore, Owings és Merrill tervezte a karneolvörös 
burkolatú épületet, Pietro Belluschi építész tanácsadása 
mellett.

California utca 555
(korábbi nevén Bank of America Center)
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„Festett Hölgyek“

A „Festett hölgyek“ egy San Franciscó-i építészeti jelenség, 
ami élénk színűre festett, Viktoriánus vagy Edward-korabeli 
házakat jelent, amelyek nevüket egy 1978-ban Elizabeth 
Pomada és Michael Larsen szerzők fotósorozatáról kapták. 
Ezeknek a korábban diszkrét színűre festett házaknak vidám 
és színpompás épületekké való átalakítását állítólag egy 
helyi művész kezdeményezte, aki saját Viktoriánus házát 
festette be élénk kék és zöld színekre az 1960-as években, 
elindítva ezzel az úgynevezett „colorist“ mozgalmat, amely 
napjainkban is tart.
A város különböző részein a San Francisco-i Festett Hölgyek 
éles ellentétet képeznek a belváros felhőkarcolóihoz képest.
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48 emeletével a Transamerica Piramis San Francisco 
városképének második legmagasabb épülete, és a város 
egyik jelképe. A The Transamerica Corporation megbízásából 
a feltűnő, szöget formáló, 1972-ben befejezett épületet William 
Pereira építész tervezte, és Hathaway Dinwiddie építette meg. 
A nagyobb ünnepeken és különleges alkalmakra egy fényes 
fénykéve, az úgynevezett „Koronaékszer” világít a piramis 
csúcsán.

A Transamerica Piramis



76 7

A belváros szívében a „SoMa” kerületben található a Salesforce-
torony, San Francisco városképének legmagasabb épülete. 
César Pelli tervezte a 2018-ban megnyitott  326 m magasan 
szárnyaló, 61 emeletes tornyot, amelynek elegáns, obeliszk 
alakján a vízszintes fém uszonyok napvédő ernyőként 
szolgálnak. Az épületet a fenntartható konstrukciót szem 
előtt tartva tervezték meg és valósították meg, beleértve a 
víz újrahasznosító rendszert és a nagy hatékonyságú levegő 
szellőztetést. A külső napvédő ernyők maximalizálják a fényt, 
de csökkentik a napenergiát, míg a hőcserélő csőkígyók 
az alapozásban hasznosítják a talaj állandóan alacsonyabb 
hőmérsékletét, hogy segítsék az épület hűtését. 

Salesforce-torony
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A Lillian Coit emléktorony San Francisco szomszédságában, 
a Telegraph Hillen, a Pioneer Parkban felállított emléktorony. 
Ezt az art deco emlékművet Arthur Brown Jr és Henry Howard 
építészek tervezték és 1933-ban avatták fel. A tornyot Lillian 
Hitchcock Coit emlékére emelték, aki a helyi híresség és a 
tűzoltók támogatója és jótevője volt. San Francisco városára 
bízott hagyatéka három tűzoltó szobrának felállítását is 
lehetővé tette a Washington Square Parkban.

Coit-torony
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A téglából épített tengerparti erőd, a Fort Point története 
egészen az Amerikai Polgárháborúig nyúlik vissza, amikor 
az északiak hadserege felépítette, hogy megvédje San 
Franciscót az ellenséges hadihajóktól. A ma már Fort Point 
nemzeti történelmi emlékhely néven védett erődöt soha nem 
ostromolták a polgárháború idején, az azt követő években 
pedig katonai barakként, gyakorlóhelyként és raktárként 
használták.

Fort Point
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A Golden Gate híd a világ legismertebb és legszebb 
hídjainak egyike, és San Francisco egyik jelképe. Jellegzetes 
színével, látványos elhelyezkedésével és kecses vonalaival 
ez a függőhíd egy tervezési és mérnöki csoda, és a város 
legnépszerűbb turisztikai látnivalója. A híd, amelynek tervezője 
Irving Morrow, Charles Alton Ellis és Joseph Strauss, azért jött 
létre, hogy megkönnyítse az utazást San Francisco és Marin 
megye között; de az érintett felek közötti eltérő érdekek miatt 
több mint egy évtized telt el, mire zöld utat kapott. Építési 
négy évig tartott, és végül 1937-ben nyitották meg egyhetes 
ünnepségsorozat során.

A Golden Gate híd
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A San Franciscó-i öböl partjától 2 kilométerre, az Alcatraz-
szigetre először egy világítótornyot építettek, később 
egy katonai erődítményt, majd 1934 és 1963 között 
börtönszigetként használták. Ma a Golden Gate National 
Recreation Area része, és turisztikai célpont.

Alcatraz-sziget
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A Felhasználási feltételek érvényesek.

Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést, automa-
tikusan részt veszel egy sorsolásban egy LEGO® 
nyereményért.

A LEGO Csoport szeretné megismerni a véleményed az új 
termékről, amelyet az imént vásároltál meg. Visszajelzéseddel 
segíted a terméksorozat fejlesztését. Látogass el ide:

LEGO.hu/productfeedback

LEGO® Architecture – Tetszik?
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LEGO® Architecture

A LEGO® Architecture sorozat kreatívan ragadja meg a világ 
számos, jellegzetes látnivalójának a lényegét, ugyanakkor 
élvezetes és lebilincselő LEGO építési élményt is kínál.

Akár az utazás, a design, a történelem vagy az építészet érdekel, 
ezek a készletek lehetnek egy nagyszerű külföldi utazás fizikai 
mementói, egy jól ismert, híres épület, vagy egy város, ahová 
már rég el szeretnél látogatni.

Minden LEGO Architecture készletet úgy alakítunk ki, hogy 
ki lehessen állítani. Sokkal többet jelent, mint egy fénykép. 
A modelled megépítése és kihelyezése az íróasztalra, a 
könyvespolcra, vagy a polcra, minden alkalommal kiszakít a 
valóságból, ha ránézel.

Kövess bennünket:

Adam Reed Tucker a LEGO Architecture termékcsalád 
társfejlesztője.
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21042 
Szabadság-szobor

21041 
A kínai nagy fal

Ünnepeld a világ építészeti műremekeit, 
és gyűjtsd össze az összes modellt!

21030
Az Egyesült Államok 
Kongresszusának székháza
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21039
Shanghai

21028 
New York

21034
London

21047
Las Vegas
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

Kép –

© GettyImages

Hivatkozások
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TÉNYEK ÉS IDÉZETEK

Biztonsági háló
A Half Way to Hell Club (Félúton a pokolba 

klub) egy exkluzív klub, amelyet azok a 
férfiak szerveztek meg, akik a Golden 

Gate hídról estek le az építés során 1936 
és 1937 között, és akiket a biztonsági hálók 

mentettek meg.

Művészi vita
Több mint 27 művész díszítette a Coit-tornyot 

Kalifornia 1930-as évekbeli életét ábrázoló 
falfestményekkel. Abban az időben heves 
vitákat folytattak néhány freskó „radikális” 

tartalmáról és a legvitatottabb elemeket 
át is festették, mielőtt végül a freskókat 

látogathatóvá tették a nagyközönség 
számára 1934-ben.

A pénz színe
A Festett Hölgyekhez ezernyi hasonlóan 

festett ház tartozik, amelyek pazar színeikkel 
és gondosan kidolgozott dekorációikkal 

azt az új vagyonosodást jelképezik, ami az 
aranyláz idején jelent meg.

A híd látványa
A Golden Gate híd eredetileg megkövetelte 

volna az erőd eltávolítását, de azzal, hogy 
Joseph Strauss főmérnök módosította a 

terveket, megmentette az erődöt, mert ez 
„a téglaépítés művészetének egy kiváló 

példája”. Az erőd csodálatos kilátást kínál a 
Golden Gate-hídra és az öbölre.

Fény, a „Sziklán”
A szigeten egy világítótorony is üzemel, hogy 
az éjszaka közepén segítsen a hajóknak 
távol maradni a szikláitól. Ez volt az első 
működő világítótorony az Egyesült Államok 
nyugati partján, amikor 1854-ben üzembe 
helyezték.

Tisztán tartás
Az épület formája miatt a legtöbb ablak 
360 fokban elfordítható, így belülről 
lemoshatóak.

Top-Art
Az épület koronáján egy kilencemeletes 
elektronikus műalkotást helyeztek el, 
amelynek alapjául a városban naponta 
elkészített absztrakt videók szolgálnak.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group.

The Transamerica Pyramid Building is a registered service mark of Transamerica 
Corporation and is being used with permission.

Kövesd a LEGO® Architecture-t:


