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На заводі Кірова в Лейпцигу надбудували сферу. Це останній проєкт покійного Оскара
Німеєра
У німецькому Лейпцигу на будівлі машинобудівного заводу імені Кірова надбудували ресторан у
вигляді сфери. Власник заводу звернувся до 104-річного Німеєра з пропозицією створити надбудову
ще у 2011 році. Та 2012 року архітектор помер, і ескізи доробляв його асистент Жаїр Валера, а за
реалізацію взялися Harald Kern Architects. Сфера діаметром 12 метрів зроблена зі скла та білого
бетону. Її поділено на дві півкулі, в одній із яких розташували ресторан, а в іншій – бар.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/14/na-zavodi-kirova-v-lejptsygu-nadbuduvaly-sferu-tse-ostannijproyekt-pokijnogo-oskara-nimeyera-foto/
Урбаністичний простір свободи: у Львові відкрили інтерактивний Музей міста
У Львові відбулося відкриття Музею міста, у підземеллі Ратуші. Проєкт започаткували три роки
тому — і, нарешті, двері музею відчинили для відвідувачів.
https://dyvys.info/2020/10/14/urbanistychnyj-prostir-svobody-u-lvovi-vidkryly-interaktyvnyj-muzej-mistafotoreportazh/
Велетенська амеба зі скла й металу: незвичний вигляд бібліотеки в Німеччині
Будівля бібліотеки Бранденбурзького технічного університету вражає своїми розмірами та
неймовірним дизайном. Розробка проєкту і будівництво тривали майже 15 років. Фасад будівлі
вкритий склом. На ньому можна побачити літери різноманітних абеток. Форма бібліотеки
досить цікава: вона нагадує найпростішу одноклітинну істоту – амебу. Одночасно в будівлі може
бути до 600 відвідувачів.
https://design.24tv.ua/veletenska-ameba-zi-skla-metalu-nezvichniy-viglyad-ostanni-novini_n1434570
На хвилі новин: проєкт сучасного офісу для DPG Media з Нідерландів
Нова штаб-квартира DPG в бізнес-парку Amstel в Амстердамі стане прикладом для майбутнього
розвитку району, який поступово перетвориться із традиційного бізнес-парку на змішаний міський
район. Окрім офісних приміщень, будівля включатиме ресторани, майданчик для проведення
заходів та озеленений ландшафт, який простягається від землі до зелених терас на даху.
https://house.24tv.ua/hvili-novin-proyekt-suchasnogo-ofisu-dlya-dpg-ostanni-novini_n1434990
Вертикальна лісова галявина в готелі: фото неймовірного дизайну з Мексики
Цікавий інтер'єр був розроблений для готелю Isabel la Catolica, що розташований в Мехіко Сіті.
Майже 200 квадратних метрів лісової зелені розмістили вертикально в ресторані. Тут насаджено
чимало різних рослин, що утворюють живий візерунок. Стіну створила команда фахівців Verde
Vertical.
https://design.24tv.ua/vertikalna-lisova-galyavina-goteli-foto-neymovirnogo-ostanni-novini_n1435762
Футуристична соломинка: в Копенгагені побудували дивний пішохідний міст над
автострадою
Данська архітектурна студія побудувала великий бетонний пішохідний міст у вигляді труби. Міст
з'єднує дві важливі залізничні лінії – швидкісну та приміську. Труба проходить над залізничними
коліями та найважливішою автомобільною трасою Данії на вісім смуг. Більше про проєкт з
Копенгагена можна прочитати в статті.
https://house.24tv.ua/futuristichna-solominka-kopengageni-pobuduvali-novini-ukrayini-i-svitu_n1435001
Від Запорозької Січі до Круглого будинку: ТОП-10 місць для фото на тлі Запоріжжя

До 250-річчя міста у статті представлено ТОП-10 локацій для фото, традиційних та не дуже, де
можна найвдаліше закарбувати себе на тлі Запоріжжя.
https://zp.depo.ua/ukr/zp/vid-zaporizkoi-sichi-do-kruglogo-budinku-top-10-mists-dlya-foto-na-tlizaporizhzhya-202010141229253
«Київміськбуд» прийняв найбільший об'єкт «Укрбуду»
Київміськбуд прийняв об'єкт Укрбуду з найбільшою кількістю інвесторів — ЖК "Чарівне місто".
Вже підписані всі необхідні документи, які дозволяють Київміськбуду найближчим часом почати
будівництво і продаж квартир в ЖК.
https://www.zagorodna.com/uk/novini/kiivmiskbud-priyniav-naybilshiy-obekt-ukrbudu.html
На набережній в Києві тротуар відгородили бетонними блоками
На київській набережній уздовж Набережного шосе встановили бетонні блоки, які
перешкоджають паркуванню автомобілів на пішохідній частині.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/15/na-naberezhnij-v-kyyevi-trotuar-vidgorodyly-betonnymy-blokamyfoto-do-i-pislya/
Перший в Україні пам'ятник Петрові Франку відкрили у Нагуєвичах
На площі меморіального музею Івана Франка в Нагуєвичах, що на Дрогобиччині, встановили
пам’ятник Петрові Франку – авіатору, співзасновнику «Пласту». Син Івана Франка постав в
однострої льотчика авіації УГА. Пам'ятник створив молодий скульптор Іван Мисакович.
https://zaxid.net/pershiy_v_ukrayini_pamyatnik_petrovi_franku_vidkrili_u_naguyevichah_n1509070

