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Trafalgaras laukums
Londona, Lielbritānija
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Daļa no Londonas sirds

Domājot par Londonas ievērojamāko arhitektūru, prātā 
noteikti nāk Trafalgaras laukums. Jau kopš trīspadsmitā 
gadsimta šim publiskajam laukumam Vestminsterā ir bijusi 
nozīmīga loma Londonas vēsturē un kultūrā.

1830. gadā arhitekts Džons Nešs (John Nash) šo laukumu, kas 
sākotnēji tika saukts par Karaliskajiem staļļiem, pārveidoja 
par publisku vietu kultūras un mākslas pasākumiem un 
nosauca to par Trafalgaras laukumu, godinot Lielbritānijas 
flotes uzvaru Trafalgaras kaujā.

Trafalgaras laukums joprojām ir nacionālās demokrātijas, 
protestu un demonstrāciju arēna. Taču šī ir arī vieta 
Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem, kur ļaudis pulcējas 
ap milzu eglīti, kas ik gadu jau kopš 1947. gada tiek saņemta 
dāvanā no Norvēģijas.
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Nacionālā galerija ir mājvieta nozīmīgu mākslas darbu 
kolekcijām, kas pārstāv periodu no trīspadsmitā gadsimta 
vidus līdz 1900. gadam. Šīs iespaidīgās celtnes projekta 
autors ir Viljams Vilkinss (William Wilkins), kurš to uzbūvēja 
laikā no 1832. līdz 1838. gadam, kad šeit vēl atradās 
kādreizējie Karaliskie staļļi; atrašanās vietai bija liela nozīme, 
jo tā pavēra durvis uz mākslu visu šķiru un apkaimju ļaudīm.

Lai gan priekšējā fasāde ir saglabājusies gandrīz nemainīga, 
pati ēka ir piedzīvojusi daudz pārmaiņu, tostarp postmodernā 
Seinsberiju spārna (Sainsbury Wing) izveidi ēkas rietumu 
pusē.

Nacionālā galerija
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Piemineklis, kura autors ir arhitekts Viljams Reiltons (William 
Railton), ir tapis par godu admirālim Horācijam Nelsonam 
(Horatio Nelson), kurš vadīja britu karaspēku līdz uzvarai, bet 
zaudēja dzīvību Trafalgaras kaujā. Leģendārās korintiešu 
kolonnas celtniecība tika pabeigta 1854. gadā, savukārt 
četras majestātiskās lauvas, kas apsargā skulptūru, tika 
pievienotas vairākus gadus vēlāk – 1867. gadā.

Nelsona kolonna
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Čārlzs Berijs strūklakas sākotnēji veidoja, lai mazinātu 
atspīdumu un siltumu, kas veidojās uz plašajām laukuma 
asfalta virsmām. Centrālie elementi tika nomainīti 1930. 
gados, kad flotes virsnieku, lorda Dželiko (Lord Jellicoe) un 
lorda Bītija (Lord Beatty), pieminekļi, kā arī vecie strūklakas 
centrālie elementi tika pasniegti kā dāvana Kanādas valdībai.

Strūklakas
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Uz austrumu plintusa atrodas angļu skulptora Frānsisa 
Čantrija (Francis Chantrey) veidotā bronzas statuja, kurā 
attēlots Džordžs IV (saukts arī par “pirmo Anglijas džentlmeni”) 
uz zirga, kas tika uzstādīta 1844. gadā. 1855. gadā 
dienvidrietumu stūrī esošais plintuss saņēma britu armijas 
veterāna Čārlza Džeimsa Neipjēra (Charles James Napier) 
statuju, kuras autors ir skulptors Džordžs Gamons Adamss 
(George Gammon Adams). 1861. gadā uz dienvidaustrumu  

plintusa tika uzstādīta sera Henrija Hevloka (Henry Havelock) 
statuja, ko veidojis Viljams Beness (William Behnes).

Pēc diskusijām vairāku gadu garumā jautājumā par to, 
ko novietot uz ceturtā plintusa, tika pieņemts Karaliskās 
mākslas biedrības ierosinājums brīvo vietu izmantot dažādu 
mūsdienīgās mākslas darbu īslaicīgai izstādīšanai.

Plintusi un skulptūras
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Spēkā ir pastāvošie nosacījumi un noteikumi.
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Aizpildot mūsu īso aptaujas anketu, tu automātiski 
piedalīsities LEGO® balvas izlozē.

LEGO Group vēlas uzzināt tavu viedokli par jauniegādāto 
produktu. Tavas atsauksmes palīdzēs virzīt šīs produktu sērijas 
turpmāko attīstību. Dodies uz tīmekļa vietni:

LEGO.com/productfeedback

Vai tev patīk LEGO® Architecture?

Spēkā ir pastāvošie nosacījumi un noteikumi.
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LEGO® Architecture

LEGO® Architecture sērija radoši tver daudzu pasaules 
ievērojamāko vietu būtību un sniedz patīkamu un aizraujošu 
LEGO būvēšanas pieredzi.

Neatkarīgi no tā, vai tev interesē ceļošana, dizains, vēsture vai 
arhitektūra, šie komplekti ir taustāms atgādinājums par lielisku 
ceļojumu, slavenu un labi pazīstamu celtni vai pilsētu, kuru 
sapņo apmeklēt.

Visi LEGO Architecture komplekti ir veidoti kā kolekcionējami 
modeļi. Tas ir kas vairāk nekā tikai fotoattēls, jo modeļa 
būvēšana un izlikšana uz rakstāmgalda, grāmatu skapī vai 
plauktā ļauj domās nokļūt šajā vietā ikreiz, kad aplūko modeli.

Seko līdzi mūsu jaunumiem

Adam Reed Tucka Ādams Rīds Takers (Adam Reed Tucker) 
ir viens no LEGO Architecture produktu līnijas līdzautoriem.



1110



12

Izbaudi arhitektūras pasauli un sakrāj  
visus modeļus

21042 
Brīvības statuja

21041 
Lielais Ķīnas mūris

21046 
Impērijas ēka

21030 
ASV Kapitolija ēka
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21039
Šanhaja

21028 
Ņujorka

21043 
Sanfrancisko

21044 
Parīze

21034
Londona

21047
Lasvegasa
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