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London szövetének egy darabja

Ha egy „Londoni nevezetes helyszínre“ gondolunk, a Trafalgar 
tér hamar eszünkbe jut. A City of Westminster egyik köztere 
olyan hely, amely kulcsszerepet játszik London történetében 
és kultúrájában a tizenharmadik század óta.

Eredetileg a neve Royal Mews volt ennek a területnek, amelyet 
John Nash építész átalakított a kultúra és a művészetek 
közterévé és Trafalgar térnek nevezte el 1830-ban, hogy 
emléket állítson a brit haditengerészetnek a trafalgari tengeri 
ütközetben elért győzelmének.

A Trafalgar tér továbbra is a nemzeti demokrácia, a 
tiltakozások és tüntetések arénája. Azonban ez ad otthont 
a karácsonyi fesztiválnak és az újévi ünneplésnek is, ahol az 
emberek egy óriási fa körül gyűlnek össze, amelyet Norvégia 
adományoz erre az alkalomra minden évben 1947 óta.
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A Nemzeti Galéria a tizenharmadik század és 1900 közötti 
fontos festmények gyűjteményének ad otthont. Az impozáns 
épületet William Wilkins tervezte és építette 1832 és 1838 
között a korábbi Royal Mews helyén. A helyszín azért volt 
fontos, mert ez lehetővé tette minden társadalmi osztály 
tagjainak és a környék lakóinak a művészetek elérését.

Habár a homlokzat szinte változatlan, maga az épület 
megváltozott és fejlődött azóta, beleértve a nyugati irányban 
kialakított posztmodern Sainsbury Wing bővítést is.

Nemzeti Galéria
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Ezt az emlékművet Horatio Nelson admirális, tiszteletére 
alkotta meg William Railton építész. Az admirális a trafalgari 
ütközetben a britek vezére volt és a csata során életét 
vesztette. Az ikonikus korinthoszi oszlop 1854-ben készült el, 
de a négy fenséges oroszlán, amelyek a szobrot őrzik, csak 
sok évvel később, 1867-ben került a helyére.

Nelson-oszlop
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Charles Barry eredetileg azért alkotta meg a szökőkutakat, 
hogy ellensúlyozza a tér nagy aszfaltfelületéről 
visszatükröződő ragyogást és hőt. A központi elemeket az 
1930-as években lecserélték Lord Jellicoe és Lord Beatty 
tengerésztisztek emlékműveivel, a régi központi elemeket 
pedig a kanadai kormánynak ajándékozták.

A szökőkutak
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A keleti talapzaton IV. György bronz lovasszobra áll (beceneve 
„Anglia első úriembere“), amelyek Francis Chantrey angol 
szobrász alkotott és 1844-ben került a helyére. 1855-ben a 
délnyugati talapzatra a brit hadsereg veteránjának, Charles 
James Napiernek a szobra került, amely George Gammon 
Adams szobrászművész alkotása. Sir Henry Havelock 
szobra, William Behnes alkotása, 1861-ben került a délkeleti 
talapzatra.

Az üres „Negyedik talapzat“ sorsáról folytatott sokéves vitát 
követően, végül a Royal Society of Arts kezdeményezése 
alapján a modern műalkotások ideiglenes bemutatására 
kezdték használni.

A talapzatok és a szobrok
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A Felhasználási feltételek érvényesek.
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Azzal, hogy kitöltesz egy rövid felmérést,  
automatikusan részt veszel egy sorsolásban, ahol 
akár egy LEGO® díjat is nyerhetsz.

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

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture – tetszik neked?

A Felhasználási feltételek érvényesek.
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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 kézzel 
fogható emlékei, egy jól ismert, híres épület, vagy egy város, 
ahová már rég el szeretne 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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Adam Reed Tucker a LEGO Architecture 
termékcsalád társfejlesztője.

21042 
Szabadság-szobor

21041 
A kínai nagy fal

21046 
Empire State 
Building

21030 
Az Egyesült Államok 
Kongresszusának székháza
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San Francisco
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21034
London
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Las Vegas
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