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Sava laikmeta leģenda

Lai gan Impērijas ēka vairs nav Ņujorkas augstākais 
debesskrāpis, nav šaubu, ka šī 102 stāvu ēka joprojām ir 
apbrīnas vērta. Lielpilsētas apskate nav iedomājama bez 
došanās uz ēkas skatu laukumu, lai baudītu neaizmirstamo 
pilsētas panorāmu. Šī celtne, kuras dizainu veidoja 
arhitektūras uzņēmums Shreve, Lamb & Harmon, tika 
pabeigta 1931. gadā, un tieši kultūrvēsturiskais mantojums 
ir šīs ēkas lielākā vērtība. Lielās depresijas laikā ēka bija 
cerības un optimisma simbols. Celtniecības darbi tika 
pabeigti rekordīsā laikā, un tā kļuva par augstāko celtni 
pasaulē, savu titulu saglabājot vēl gandrīz 40 gadus.

Impērijas ēka atspoguļo ne tikai tērauda konstrukciju 
pilnveidi un evolūciju, bet arī tehnoloģisko attīstību, lai gan 
ēkas projektēšanas un celtniecības laikā nācās saskarties 
ar ne vienu vien tehnisku problēmu. Taču jaunrades gars un 
mērķtiecība ņēma virsroku, padarot šo ēku par arhitektūras 
pērli un kultūrvēsturisku varas un diženuma simbolu.
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Leģendārās ēkas vēsture

Zeme, kas sākotnēji bija paredzēta izmantošanai 
lauksaimniecībā, 1827. gadā kļuva par dižciltīgās Astoru 
ģimenes īpašumu, uz kuras 1890. gadu otrajā pusē tika 
uzcelta Waldorf-Astoria viesnīca. Laikam ejot, viesnīcu 
iegādājās uzņēmējs Džons Raskobs (John Raskob) un 
kādreizējais gubernators Els Smits (Al Smith), kurš pēcāk 
kļuva par vienu no Empire State Inc. grupas investoriem. 
Pēc novecojušās viesnīcas nojaukšanas jaunie īpašnieki 
noslēdza līgumu ar Viljamu Lemu (William Lamb) par ēkas 
projekta izveidi.

Būvdarbi tika sākti 1930. gada 17. martā, vēl pirms ēkas 
projektu pabeigšanas. Celtniecības ātrums bija fenomenāls 

– nedēļas laikā tika uzcelti vidēji četri ar pusi stāvi. Līdz 1930. 
gada septembrim tika uzbūvēti 86 stāvi, savukārt masta 
celtniecība tika pabeigta novembrī. Ēkas celtniecība pilnībā 
tika pabeigta 45 dienas pirms noteiktā termiņa, 1931. gada 
1. maijā, kad to oficiāli atklāja prezidents Hūvers.
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Ņujorkas simbols

Noslēdzoties celtniecībai, Impērijas ēka uzreiz kļuva par 
populāru tūristu apskates vietu, pateicoties neticami skaistajai 
panorāmai, kas pavērās no “pasaulē augstākās ēkas” skatu 
laukuma. 1986. gadā ēka tika atzīta par nacionālās vēstures 
arhitektūras pieminekli, un nākamajā gadā tika iekļauta valsts 
vēsturisko vietu reģistrā. Amerikas Civilo inženieru biedrība 
(American Society of Civil Engineers) šo ēku ir nosaukusi par 
vienu no septiņiem mūsdienu pasaules brīnumiem, savukārt 
2007. gadā Amerikas Arhitektu institūts (American Institute 
of Architects) to ierindoja Amerikas iemīļotāko arhitektūras 
objektu saraksta augšgalā. Atzinīgi novērtētā un titulētā 
Impērijas ēka ir Ņujorkas kultūras simbols, kam ir bijusi 
svarīga loma arī daudzās filmās, piemēram, “Karalis Kongs” 
(King Kong) un “Bezmiegs Sietlā” (Sleepless in Seattle).
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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.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.

The Empire State Building name and images® are registered trademarks of ESRT Empire State Building, 
L.L.C and are used with permission.

Izbaudi arhitektūras pasauli un  
sakrāj visus modeļus

21042 
Brīvības statuja

21041 
Lielais Ķīnas mūris

21045
Trafalgaras 
laukums

21030 
ASV Kapitolija ēka
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21039
Šanhaja

21028 
Ņujorka

21043 
Sanfrancisko

21044 
Parīze

21034
Londona

21047
Lasvegasa


