Arhitectura în tărâmul de gheață- Islanda

Islanda este una dintre
cele mai dorite destinații de
vacanță din ultimii ani, atât
pentru Europeni cât și pentru
populația din întreaga lume. Cu o
populație de aproximativ 300 de
mii de locuitori din care 203,341
se găsesc doar în zona
metropolitană a Reykjavikuluii,
capitala acestei frumoase insule, Islanda se confruntă cu un turism foarte dezvoltat care
reprezintă un motiv de îngrijorare din punct de vedere al afectării ecosistemului. Daca în 2012
vizitau Islanda 640 de mii de turiști, în 2016 au fost 1,8 milioane și în 2017 se preconizează că
vor fi peste 2,5 milioane de persoane care vor vizita frumusețile acestei insule.ii
Deoarece au cunoscut acest val puternic turistic, insula a cunsocut o puternică
dezvoltare arhitecturală și imobiliară fiind construite numeroase hoteluri, restaurante sau
spații multifuncționale.
Una dintre cele mai renumite și de actualitate monumente arhitecturale ale orașului
Reykjavik este Harpa Concert Hall, clădire proiectată în 2011 de către Henning Larsen
Architects & Batteriid Architects.iii Fiind situată la limita dintre uscat și apă, reprezintă o
conexiune intr-o armonie perfectă între cer și port. Clădirea Harpa a câștigat premiul Mies
Van Der Rohe în anul 2013, un premiu în valoare de 60 000 de euroiv.

Fig 1) Harpa Concert Hall

O altă piesă arhitecturală impresionantă care merită vizitată este Biserica lui Hallgrim,
Hallgrimskirkjac, cum o numesc localnicii. Biserica este luterană și îsi ia numele după un

mare poet și cleric islandez Hallgrimur Petursson (1614-1674), autor al celebrei cărți
Passiusalmar. Acesta este unul dintre cei mai influenți și iubiți pastori ai locului. Arhitectura
în stil nordic a Bisericii Hallgrimskirkja aparține renumitului arhitect național Guojonn
Samuelsson. Are o înălțime de 74,5 m și reprezintă cea mai înaltă clădire din Islanda. A fost
construită de-a lungu a 38 de ani (1945-1986), fațadetele fiind stilizate astfel încât să se
asemene
cu
formațiunile
de
bazalt
regăsite
pe
întreaga
insulă.v

Fig 2. Biserica Hallgrimskirkjac

Pe lânga impresionantele piese arhitecturale menționate, Islanda se mândrește cu
monumente naturale, care sunt principala sursă de atracție pentru turiști, precum: Laguna
Albastră, vulcanii, ghețarii, gheizerele și nu în ultimul rând minunatele cascade.

Fig 3 a) Gheizerel; b) Laguna albastră; c) Cascada Gullfoss
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