Westminsterská
katedrála
JOHN FRANCIS BENTLEY,
1903, LOND¯N,
VELKÁ BRITÁNIE
TATO VELKOLEPÁ STAVBA s pﬁev˘‰enou

kampanilou a temn˘m jeskyÀovit˘m
interiérem pﬁedstavuje velmi netypickou práci Johna Francise Bentleyho
(1839–1902). Bentley se narodil
v Doncasteru, vyuãil se strojním inÏen˘rem a zaãal pracovat pro stavební
firmu. Pﬁe‰el na katolickou víru
a zahájil úspû‰nou kariéru stavitele
chrámÛ v robustním neogotickém
stylu. Jeho nenadál˘ obrat k byzantskému slohu, patrn˘ ve Westminsteru,
nastal poté, co se Bentleyho klient,
kardinál Vaughan, rozhodl, Ïe právû
tento styl bude sv˘m duchem bliÏ‰í
otcÛm zakladatelÛm katolické církve
neÏ sloh neogotick˘ ãi neoklasick˘.
Katedrála je rozhodnû moderním
dílem - obrovskou stavbou prosvícenou jasem náboÏenské víry. Rozlehl˘
zaoblen˘ prostor uvnitﬁ zakonãují
ãtyﬁi velké a nízké kupole z betonu.
AÏ do konce 70. let dvacátého
století zakr˘valy pohled na katedrálu
z ulice pochmurné budovy Victoria
Street: tehdy bylo podél ponuré lond˘nské dopravní tepny zbudováno
námûstíãko, díky nûmuÏ dnes
Bentleyho mistrovské dílo vyniká.

Casa
Batlló
ANTONI GAUDÍ Y CORNET,
1905–1907
BARCELONA, ·PANùLSKO
BUDOVA ZVANÁ CASA BATLLÓ, pﬁipomínající mytické zvíﬁe, snad draka
ze stﬁedovûké fresky, je stále dost
pÛsobivá, aby náv‰tûvníky pﬁekvapovala. Tento fantastick˘ obytn˘ blok
postaven˘ pro majitele textilní
továrny Josepa Batlló y Casanova
oÏivuje impozantní tﬁídu Passeo de
Gracea, tvoﬁící páteﬁ centra
Barcelony. Celková rozmarnost exteriéru - prodlouÏená spodní patra ve
tvaru otevﬁen˘ch ãelistí, stﬁecha jako
hﬁbet pásovce a obloÏení z rÛznobarevn˘ch kouskÛ dlaÏdic - se pﬁená‰í i do jednotliv˘ch bytÛ. Îít
v takovém bytû znamená b˘t jako
Joná‰, kter˘ se právû octl v bﬁi‰e
velryby, i kdyÏ vnitﬁnosti jen mála
velryb jsou asi vybaveny tak nádhern˘m nábytkem a zaﬁízením. Autor
projektu, Antoni Gaudí y Cornet
(1852–1926), byl jedním z nejv˘raznûj‰ích architektÛ v‰ech dob. Tento
zboÏn˘ katolík Ïil jako estetick˘
asketa a mnich. Lékaﬁi Gaudího pr˘
povaÏovali za tuláka, kdyÏ jej pﬁijímali do nemocnice se smrteln˘m
zranûním, které utrpûl pﬁi dopravní
nehodû. Porazila ho tramvaj, zatímco on zﬁejmû uvaÏoval o konstrukci
svého nedokonãeného mistrovského
díla, Kajícného chrámu Sv. rodiny.
V mládí Gaudího ovlivnilo kulturní
a politické hnutí „Renaixença“,
jehoÏ cílem bylo rozvíjet místní
jazyk a studium národní historie
k obnovû katalánsk˘ch tradic a získání nezávislosti na ·panûlsku.
Gaudí dal Barcelonû její vlastní
architekturu.

