FLORENTA
Florenţa-Prezentare generala
Florenţa (Italia),oraş în centrul Italiei ,regiunea Toscana,capitala
provinciei Florenţa ,pe râul Arno.Situata la picioarele Apeninilor,Florenţa a
fost la început o aşezare a unei colonii etrusce.Oraşul este vestit în toatã
lumea pentru clãdirile sale Gotice şi Renascentiste,galeriile de artã,şi
muzee.În plus ,este un important centru comercial,de transport şi de
manufacturã.Este o piatã de desfacere pentru vin,ulei de mãsline, legume,
fructe,şi flori,şi este situatã pe calea feratã ce leagã Italia de Nord de
Roma.Bunurile produse includ motociclete ,componente de automobile,
maşini agricole ,chimicale, fertilizanti ,plastic şi instrumente de mare
precizie.Industria de prelucrare din Florenţa este recunoscuta în toatã lumea

, drept producãtoare de argintãrie, bijuterii ( în special aur), pielãrie,
sticlãrie, olãrie, lemn gravat, mobilã şi broderie.

Tezaure Arhitecturale
Oraşul Florenţa este dominat de turnurile multelor sale palate şi
biserici şi de uriaşul Dom al catedralei Santa Maria del Fiore .O clãdire
Gothicã cu un exterior împodobit cu marmurã roşie,verde şi albã,catedrala a

fost începutã în 1296 de cãtre arhitectul florentin Arnolfo di Cambio,
continuatã pe baza unui plan modificat de succesorii sãi ,şi încoronatã cu
marele Dom (1420-1461),proiectat de Filippo Brunelleschi.Fatada,deşi nu a
fost construitã pânã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ,este fidelã ca
stil cu restul edificiului.Catedrala este cea mai impunãtoare clãdire de pe
malul drept al râului Arno.Pe lângã catedralã este clopotnita din secolul al
XIV-lea , care a fost începutã de Giotto şi continuatã de Andrea Pisano.
Impodobitã cu delicioase baso-reliefuri ,clopotnita (82m înãltime) este una
din cele mai frumoase din Italia. Locul de botez octogonal a Sfântului
Giovanni,care este chiar în faţa catedralei ,dateaza din secolul al XI-lea pânã

în secolul al XV-lea,deşi unele pãrti au fost construite mai devreme în
secolul al V-lea;este de remarcat datoritã uşilor sale de bronz ,în special cea
din partea de Est,numitã Poarta spre Paradis,care a fost executatã de
giuvaiergiul florentin Lorenzo Ghiberti şi sclupturile reprezentând scene
din Vechiul Testament.

Palate şi sclupturã Medievalã şi Renascentistã
Lângã catedralã este Bargello,sau Palazzo del Podestà,o clãdire
asemãnãtoare unei fortãrete din secolul al XIII-lea şi al XIV-lea,care
gãzduieşte un Muzeu National.Cel din urmã are colectii de vase de teracotã
smãltuite de la familia della Robbia şi sclupturi ale lui Donatello.Piazza
della Signoria,care conţine Fântâna lui Neptun(terminata în 1576),este
dominatã de maiestuosul Palazzo Vecchio,sau Palazzo della Signoria,o
clãdire viguroasã şi în acelaşi timp gratioasã peste care este o clopotnita de
94m.Construit între anii 1299 şi 1314,acest palat a devenit sediul consiliului

local în 1550,mai târziu Camera Deputaţilor italiana s-a intâlnit aici din
1865 pânã în 1871 .Marile sãli şi apartamente sunt ornate în stilul
Renascentist târziu.În partea opusã este Loggia dell’Orcagna(sec al XIVlea),numitã şi Loggia dei Lanzi,o structurãdeschisã pe margini,care
gãzduieşte un numãr de statui,printre care Perseus din bronz(completatã în
1554)de Benvenuto Cellini şi Rape of the Sabine Woman (1579-1583) de
Giambologna.

Galerii de artã,Poduri,şi Biserici
Între Palazzo Vechio şi râul Arno se aflã Palazzo degli
Uffizi,construit în sec al XVI-lea sã gãzduiascã birourile guvernamentale şi
curtile de justiţie.Este cunoscuta pentru galeriile sale de artã ,Galeria
Uffizi,una dintre cele mai bune din Europa ,care contine o nedepãşitã
colectie de opere de artã ce apartin unora din cei mai mari pictori ai Italiei
şi o bogatã selectie de opere ale lui Flemish şi maeştrii francezi.

În apropiere se aflã Ponte Vecchio
,pe lângã care se aflã magazine de
bijuterii,a fost construit în 1350;este
unicul pod din Florenta ce nu a fost
dãrâmat în timpul celui de-al doilea
Rãzboi Mondial şi duce pe deasupra râului Arno spre Palazzo Pitti pe malul
stâng.Clãdirea,începutã în 1458 şi apoi progresiv a fost mãritã,a fost
rezidenta marilor duce de Toscana din 1550 pânã în 1859.Contine o altã
colectie faimoasã de artã ,în special bogatã în opere de artã de Andrea del
Sarto,Raphael,Il Perugino,Titian,şi Tintoretto.În spatele Palatului Pitti sunt
vastele gradini Boboli,folosite pentru concerte în aer liber din timpul
festivalului de muzicã tinut în fiecare an în Mai.Pe malul drept al râului
Arno ,în formã de semicerc în jurul catedralei şi a Palatului Vecchio,se aflã
multe biserici şi palate.Demne de luate în seamã sunt Biserica Santa
Trinità,din sec XIII-lea în stil Gotic,ce posedã un frumos, luminos interior şi

o fatadã din sec al XVI-lea din stilul baroc;şi Santa Maria Novella(sec XIIIlea-XV-lea),cu o fatadã coloratã din marmurã şi bogat decoratã,una din cele
mai frumoase biserici din oraş.În partea de Est sunt bisericile şi mânãstirile
din sec al XV-lea ale Sfântului Lorenzo,proiectate de Brunelleschi.O altã
structurã este Capela Medici, capela privatã şi loc de înmormântare a
faimoase familii Medici.Deasupra criptei familiei de Medici este Noua
Sacristy,al carei arhitect şi scluptor este Michelangelo ,aceasta conţine
cavourile lui Lorenzo de Medici,Ducele de Urbino,cu tehnica clar-obscur, şi
a lui Giuliano de Medici,Ducele de Nemours,cu figuri zi-noapte(1520-1534)

Palatul
Medici-Riccardi
,construit de Michelozzo for Cosimo
de Medici în mijlocul sec al XV-lea ,este vis-à-vis de San Lorenzo lângã o
piatã.Tipic locuintelor construite de familii bogate din acea vreme,podeaua
este fortificatã,are o curte gratioasã,şi apartamentele se aflã la etaj
.Gãzduieşte muzeul Medici.Câteva strãzi la nord -est este fosta mânãstire
dominicanã San Marco,de asemenea în cea mai mare parte opera lui
Michelozzo.Este acum un muzeu în care sunt pãstrate operele a doi
cãlugãri şi pictori Fra Angelico şi Fra Bartolommeo,ca şi celula ocupatã de
predicatorul şi reformatorul Girolamo Savonarola.În apropiere este
orfelinatul Spedale degli Innocenti ;Galeria Academiei Artelor
Frumoase,ce gãzduieşte multe opere de Michelangelo,incluzând şi
David(1501-1504);şi Muzeu de Arheologie,cu o nemaipomenitã colectie
etruscã.

Spre Sud ,lângã râul Arno,stã frumoasa Bisericã Santa
Croce,construitã,cu exceptia unei faţade moderne,în sec XIII şi
XIV.Biserica,cu un interior simpluşi care este decorat cu fresce de Giotto
şi alţi maeştrii,este numita Panteonul din Florenţa deoarece conţine
coşciugurile lui Michelangelo,Niccolo Machiavelli,Galileo,poetul şi
dramaturgul Conte Vittorio Alfieri,şi Gioacchino Antonio Rossini,ca şi
alte numeroase monumente ale unor dramaturgi italieni.

Biblioteci
Florenţa conţine una din cele mai mari biblioteci din Italia,Biblioteca
Nazionale Centrale,cu aproximativ 4 milioane de cãrti şi pamflete şi multe
mii de manuscrise,hãrti şi scrisori.alte biblioteci sunt Biblioteca
Laurentian,ce conţine o colecţie nepreţuita de cãrti şi manuscripte realizatã
de Cosimo,Piero,şi Lorenzo de Medici;Biblioteca Marciana în biserica San
Marco;şi Moreniana,care este importantã în special pentru istoria
locurilor.Mii de documente ce stau ca dovadã la istoria Florentei şi a
Toscanei sunt pãstrate în Arhivele de Stat.Universitatea din Florenta,a cãrei
baze au fost puse în 1923,este succesoarea unei instituţii ce a aparut în
1321.Florenţa este
de asemenea şi
locul în care se
afla Conservatorul
de Muzicã şi
Institutul Grafic
Militar care este
faimos
datoritã
hãrtilor foarte bine
realizate.

