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МостовеМостове в творчеството на в творчеството на 

Сантяго КалатраваСантяго Калатрава
19791979--19891989

•• МостМост AcletaAcleta, , ШвейцарияШвейцария
•• МостМост LettenLetten, , ЦюрихЦюрих
•• МостМост Rhine, Rhine, ШвейцарияШвейцария
•• МостМост KasernenplatzKasernenplatz, , ЛюцернЛюцерн
•• МостМост Caballeros, Caballeros, ЛеридаЛерида, , ИспанияИспания
•• МостМост Bach de Bach de RodaRoda, , БарселонаБарселона
•• МостМост RaitenauRaitenau, , ЗалцбургЗалцбург
•• МостМост “IХ “IХ ОктомвриОктомври”, ”, ВаленсияВаленсия
•• МостМост OudryOudry MeslyMesly, , ПарижПариж
•• МостМост PontevedraPontevedra, , ИспанияИспания
•• МостМост GentilGentil, , ПарижПариж



МостМост Acleta, Швейцария  (проект Acleta, Швейцария  (проект -- дипломна работа, 1979)дипломна работа, 1979)

МестоположениеМестоположение::
Дизентис, Швейцария, над  река РинеДизентис, Швейцария, над  река Рине

Технически данни:Технически данни:
Предварително напрегната стоманобетонна конзолна конструкция.Предварително напрегната стоманобетонна конзолна конструкция.
обща дължина 262 м, максимален отвор 100 м, височина до речното обща дължина 262 м, максимален отвор 100 м, височина до речното корито 50 м,корито 50 м,

Архитектурен образ:Архитектурен образ:
Оригиналност Оригиналност -- пластично решение на връзката на опорите с пътя пластично решение на връзката на опорите с пътя -- тектонически тектонически 
правдиво отражение на работата на конструкцията правдиво отражение на работата на конструкцията 



МостМост Letten, Цюрих, Швейцария  (конкурсен проект, 1982)Letten, Цюрих, Швейцария  (конкурсен проект, 1982)

МестоположениеМестоположение::
Цюрих, Швейцария, над  река Цюрих, Швейцария, над  река 
Лимат, между два тунелаЛимат, между два тунела

Технически данни:Технически данни:
Непрекъдсната стоманобетонна Непрекъдсната стоманобетонна 
греда, с метални връзки,греда, с метални връзки,
обща дължина 161 м, максимален обща дължина 161 м, максимален 
отвор 70 мотвор 70 м



МостМост Rhine, ШвейцарияRhine, Швейцария (конкурсен проект, 1982)(конкурсен проект, 1982)

МестоположениеМестоположение::
Diespoldsau, Швейцария, над  река РинеDiespoldsau, Швейцария, над  река Рине

Технически данни:Технически данни:
Кабелен, със стоманобетонни пилони,Кабелен, със стоманобетонни пилони,
обща дължина 180 м, максимален отвор 140 мобща дължина 180 м, максимален отвор 140 м



ПешеходенПешеходен мост Kasernenplatz,Люцерн, Швейцария мост Kasernenplatz,Люцерн, Швейцария 
(конкурсен проект, 1983)(конкурсен проект, 1983)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходна връзкаПешеходна връзка

Технически данни:Технически данни:
Стоманена кабелна конструкция с дървено пешеходно платно,Стоманена кабелна конструкция с дървено пешеходно платно,
обща дължина 45 м, максимален отвор 38 мобща дължина 45 м, максимален отвор 38 м



ПешеходенПешеходен мост мост 
Caballeros,Лерида, Испания Caballeros,Лерида, Испания 
(конкурсен проект, 1985)(конкурсен проект, 1985)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над р. СегреПешеходен мост над р. Сегре

Технически данни:Технически данни:
Кабелен мост, стоманен пилон със Кабелен мост, стоманен пилон със 
стоманобетонни подпори, пътно стоманобетонни подпори, пътно 
платно от лека стомана и платно от лека стомана и 
алуминий,алуминий,
обща дължина 210 м, максимален обща дължина 210 м, максимален 
отвор 140 м, височина над  реката отвор 140 м, височина над  реката 
7м7м



ПешеходенПешеходен мост мост 
Caballeros, Лерида, Caballeros, Лерида, 
Испания Испания 
(конкурсен проект, (конкурсен проект, 
1985)1985)

АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Наклонен пилон Наклонен пилон --
динамично равновесие;динамично равновесие;
формата на пилона е формата на пилона е 
разработена с търсене разработена с търсене 
на своеобразен силует на своеобразен силует 
и архитектурни и архитектурни 
детайлидетайли



МостМост Bach de Roda, Барселона Bach de Roda, Барселона 
(1985 (1985 -- 1987)1987)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен и автомобилен мост над  ж.п.Пешеходен и автомобилен мост над  ж.п.-- свързва кварталите Сан Марти и Сан свързва кварталите Сан Марти и Сан 
Андреа, част от програмата за ревитализация на тази бедна част нАндреа, част от програмата за ревитализация на тази бедна част на Барселона, а Барселона, 
във връзка с Олимпийските игри през 1992 г.във връзка с Олимпийските игри през 1992 г.



МостМост Bach de Roda, Барселона Bach de Roda, Барселона 

ТехническиТехнически данни:данни:
Обща дължина 129 Обща дължина 129 
м, максимален м, максимален 
отвор 46 м, арка отвор 46 м, арка 
10м, височина  10м, височина  
над ж.п. 8мнад ж.п. 8м



МостМост Bach de Roda, Барселона Bach de Roda, Барселона 



МостМост Bach de Roda, Барселона Bach de Roda, Барселона 



МостМост “9“9--ти Октомври”, Валенсия, Испанияти Октомври”, Валенсия, Испания

МестоположениеМестоположение::
Продължение на булевард Campanar над парк и езероПродължение на булевард Campanar над парк и езеро

Технически данни:Технически данни:
Стоманобетонна конструкция, стоманобетонни и стоманени колониСтоманобетонна конструкция, стоманобетонни и стоманени колони
обща дължина 144 м, отвор 7,2 м, височина над основите 4,9 мобща дължина 144 м, отвор 7,2 м, височина над основите 4,9 м



МостМост “9“9--ти Октомври”, Валенсия, Испанияти Октомври”, Валенсия, Испания



РазмериРазмери и материал:и материал: дължина 120 м, максимален отвор дължина 120 м, максимален отвор -- 55м., височина на 55м., височина на 
арката 8 м;арката 8 м;

МостМост “Oudry“Oudry--Mesly”, Creteil, Париж Mesly”, Creteil, Париж 
Реализиран 1987Реализиран 1987--1988 г 1988 г 



СвързваСвързва два жилищни два жилищни 
квартала;квартала;
Архитектурен образ:Архитектурен образ:
Пластична, ажурна Пластична, ажурна 
структураструктура



АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Архитектурно решение на детайлите, връзки, долна Архитектурно решение на детайлите, връзки, долна 
повърхнина, парапетповърхнина, парапет



РазмериРазмери и материал:и материал: кабелен, с кутиеобразно сечение на платното, кабелен, с кутиеобразно сечение на платното, 
стоманобетонен пилон; глава на пилона и кабели от стомана;стоманобетонен пилон; глава на пилона и кабели от стомана;
Обща дължина 510 м, максимален отвор 130 мОбща дължина 510 м, максимален отвор 130 м

МостМост Pontevedra, Испания Pontevedra, Испания 
Конкурсен проект 1987 г Конкурсен проект 1987 г 



ПроектПроект за мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Париж,за мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Париж,
Gentil Bridge Gentil Bridge 

МестоположениеМестоположение::
р. Сена, Париж р. Сена, Париж -- свързва Gare d’Austerlitz с Gare de Lyon. Разположен е на гранисвързва Gare d’Austerlitz с Gare de Lyon. Разположен е на границата цата 
между стария и модерния Париж. между стария и модерния Париж. 

Технически данни:Технически данни:
отвор отвор -- 186м, ширина 34м, височина 30м, дължина на арката 186м, ширина 34м, височина 30м, дължина на арката -- 137м137м



ПроектПроект за мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Парижза мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Париж

АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Впечатляваща асиметрична Впечатляваща асиметрична 
композиция, ярко подчертана в композиция, ярко подчертана в 
разреза на моста и наклона на разреза на моста и наклона на 
неговата арка. Създава усещането за неговата арка. Създава усещането за 
реализация на границите на реализация на границите на 
невъзможното,невъзможното,
за уникалност и неповторимост.за уникалност и неповторимост.



ПроектПроект за мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Парижза мост над р.Сена до гара Аустерлиц, Париж

СвързваСвързва два района, олицетворяващи стария и новия Париждва района, олицетворяващи стария и новия Париж



МостовеМостове в творчеството на в творчеството на 

Сантяго КалатраваСантяго Калатрава
19901990--20012001

•• МостМост AlamilloAlamillo, , СевиляСевиля, , ИспанияИспания
•• МостМост LuzitaniaLuzitania, , МеридаМерида, , ИспанияИспания
•• МостМост Trinity, Trinity, СалфордСалфорд, , 

ВеликобританияВеликобритания
•• МостМост La La DevesaDevesa, , РиполРипол, , ИспанияИспания
•• МостМост МилениумМилениум, , ЛондонЛондон
•• МостМост Embankment, Embankment, БедфордБедфорд
•• МостМост Puerto, Puerto, ОндорроаОндорроа, , ИспанияИспания
•• МостМост KronprinzenKronprinzen, , БерлинБерлин
•• МостМост Alameda, Alameda, ВаленсияВаленсия
•• МостМост Campo Campo VolantinVolantin, , БилбаоБилбао
•• МостМост ЕвропаЕвропа, , додо ОрлеанОрлеан, , ФранцияФранция



МостМост Alamillo, Севиля, Испания     1987 Alamillo, Севиля, Испания     1987 -- 1992 г.1992 г.

МестоположениеМестоположение::
р.Гуадалкивир в г.Севиля, Испанияр.Гуадалкивир в г.Севиля, Испания
дължина дължина -- 250 м250 м

Архитектурен образ:Архитектурен образ:
Замислен е като нов символ на града в годината на световното излЗамислен е като нов символ на града в годината на световното изложение ожение 
“ЕКСПО’92”. Наподобява формата на арфа с изпънати струни. Цялата“ЕКСПО’92”. Наподобява формата на арфа с изпънати струни. Цялата тежест на тежест на 
моста се прехвърля по стоманени въжета върху един единствен пиломоста се прехвърля по стоманени въжета върху един единствен пилон, наклонен н, наклонен 
сякаш за да противодейства на усилията.сякаш за да противодейства на усилията.



ОригиналностОригиналност на конструктивното решение:   динамично равновесиена конструктивното решение:   динамично равновесие
Интерпретира конструктивен принцип от готическата архитектура Интерпретира конструктивен принцип от готическата архитектура -- използва използва 

теглото на наклонения пилон за уравновесяване на усилията от кабтеглото на наклонения пилон за уравновесяване на усилията от кабелите. елите. 
Хоризонталните усилия, които кабелите предават върху хоризонталнХоризонталните усилия, които кабелите предават върху хоризонталния участък на ия участък на 
пътнотго платно се уравновесяват от аналогичните усилия, които тпътнотго платно се уравновесяват от аналогичните усилия, които те предават на е предават на 
пилона. Тези две неутрализиращи се усилия се срещат в основата нпилона. Тези две неутрализиращи се усилия се срещат в основата на пилона. В а пилона. В 
резултат основите на моста трябва да поемат само вертикални усилрезултат основите на моста трябва да поемат само вертикални усилия, за разлика ия, за разлика 
от повечето асиметрични кабелни мостове.от повечето асиметрични кабелни мостове.











МостМост Luzitania в Мерида, Испания   Luzitania в Мерида, Испания   -- 1988 1988 -- 1991г.1991г.

МестоположениеМестоположение::
р. Гуадиана, гр.Мерида, Испания. Разположен е на около 600 м р. Гуадиана, гр.Мерида, Испания. Разположен е на около 600 м 
от стар римски мост. Калаграва е успял да намери от стар римски мост. Калаграва е успял да намери 
впечатляващо решение на това творческо впечатляващо решение на това творческо 
предизвикателство, да постигне единство между древното предизвикателство, да постигне единство между древното 
и модерното. и модерното. 



МостМост Luzitania в Мерида, ИспанияLuzitania в Мерида, Испания

ТехническиТехнически данни:данни:
Общата дължина е 465 м, арката на моста преодолява 185м и е разпОбщата дължина е 465 м, арката на моста преодолява 185м и е разположена в оложена в 
средната зонасредната зона



МостМост Luzitania в Мерида, ИспанияLuzitania в Мерида, Испания

АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Опорите на моста са решени с ритмично повторение, отзвук от компОпорите на моста са решени с ритмично повторение, отзвук от композицията на озицията на 
римския мост. Самият Калатрава сравнява начинът, по който аркатаримския мост. Самият Калатрава сравнява начинът, по който арката участва в участва в 
композицията на моста с Моцартовата “Симфония кончертанте за виокомпозицията на моста с Моцартовата “Симфония кончертанте за виола и ла и 
виолина”. Арката сякаш изскача от нищото и разчупва пропорциите,виолина”. Арката сякаш изскача от нищото и разчупва пропорциите, подобно на подобно на 
включването на виолината в “хоризонталната” мелодия на Моцарт.включването на виолината в “хоризонталната” мелодия на Моцарт.



МостМост Luzitania в Мерида, ИспанияLuzitania в Мерида, Испания

ФормообразуванеФормообразуване::
Асоциации с форми от живата природаАсоциации с форми от живата природа



МостМост Luzitania в Мерида, ИспанияLuzitania в Мерида, Испания



МостМост Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993--1995)1995)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над  река IrwelПешеходен мост над  река Irwel



МостМост Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993--1995)1995)

ТехническиТехнически данни:данни:
Кабелен мост, обща дължина 78,5 м, максимален отвор 54 м, височиКабелен мост, обща дължина 78,5 м, максимален отвор 54 м, височина на мачтата 41 на на мачтата 41 
м;м;



МостМост Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993Trinity, Салфорд, Манчестер  (1993--1995)1995)

АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Наклонен асиметрично решен пилон, динамична Наклонен асиметрично решен пилон, динамична 
крива на платното крива на платното -- динамично равновесие, динамично равновесие, 
оригиналност оригиналност 



МостМост La Devesa, Ripoll, Испания  (1989La Devesa, Ripoll, Испания  (1989--1991)1991)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над  река Тер.Пешеходен мост над  река Тер.



ТехническиТехнически данни:данни:
Наклонена стоманена арка, обща дължина 65 м, максимален отвор 44Наклонена стоманена арка, обща дължина 65 м, максимален отвор 44 м, височина на м, височина на 
арката 6,5 м;арката 6,5 м;

МостМост La Devesa, Ripoll, Испания  (1989La Devesa, Ripoll, Испания  (1989--1991)1991)



АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Наклонеан арка, хоризонтално лентообразно пътно платно, оригиналНаклонеан арка, хоризонтално лентообразно пътно платно, оригинален рисунък ен рисунък 
на силуета,  опорите се явяват продължение на кривата на арката на силуета,  опорите се явяват продължение на кривата на арката --
тектоничност тектоничност 

МостМост La Devesa, Ripoll, Испания  (1989La Devesa, Ripoll, Испания  (1989--1991)1991)



Лека, ребреста Лека, ребреста 
конструкция на конструкция на 
платното,  платното,  
пластично решение пластично решение 
на опорите;на опорите;

При Калатрава При Калатрава 
опорите са опорите са 
скулптурно скулптурно 
моделиранимоделирани

МостМост La Devesa, Ripoll, Испания  (1989La Devesa, Ripoll, Испания  (1989--1991)1991)



Динамично Динамично 
възприятие на възприятие на 
моста при движение моста при движение 
върху неговърху него

МостМост La Devesa, Ripoll, La Devesa, Ripoll, 
Испания  (1989Испания  (1989--1991)1991)



КонкурсенКонкурсен проект за мост в Брадфорд Великобритания  (1995)проект за мост в Брадфорд Великобритания  (1995)

ДенисДенис Шарп, Шарп, 
Сантяго КалатраваСантяго Калатрава

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над Пешеходен мост над 
Great Ooze River. Great Ooze River. 
Технически данни:Технически данни:
Обща дължина 43 m, Обща дължина 43 m, 
максимален отвор 31 максимален отвор 31 
m. m. 
Предварително Предварително 
напрегната напрегната 
стоманена греда. стоманена греда. 



КонкурсенКонкурсен проект за мост в Брадфорд Великобритания  (1995)проект за мост в Брадфорд Великобритания  (1995)

АрхитектураАрхитектура::
Интересен Интересен 
асиметричен асиметричен 
силует; симетрично силует; симетрично 
напречно сечение;напречно сечение;
Асоциация с форми Асоциация с форми 
от живата природа от живата природа 



МостМост Puerto, Ондорроа, Испания  (1989Puerto, Ондорроа, Испания  (1989--1995)1995)

МестоположениеМестоположение::
Автомобилен и пешеходен мост над  река Artibay.Автомобилен и пешеходен мост над  река Artibay.



ТехническиТехнически данни:данни:
Асиметрична стоманена арка, обща дължина и максимален отвор 71,5Асиметрична стоманена арка, обща дължина и максимален отвор 71,5м, м, 
височина на арката 15 м;височина на арката 15 м;

МостМост Puerto, Ондорроа, Испания  (1989Puerto, Ондорроа, Испания  (1989--1995)1995)



АрхитектуренАрхитектурен образ:образ:
Леко наклонена асиметрична арка, разделяща  пешеходно и пътно плЛеко наклонена асиметрична арка, разделяща  пешеходно и пътно платно;атно;
Динамичен силует, пластична структура, акцент в пространственатаДинамичен силует, пластична структура, акцент в пространствената
организация на средатаорганизация на средата

МостМост Puerto, Ондорроа, Испания  (1989Puerto, Ондорроа, Испания  (1989--1995)1995)



РешениеРешение на пешеходното и автомобилното платна:на пешеходното и автомобилното платна:
Пътно платно Пътно платно -- греда с кутиеобразно решение;греда с кутиеобразно решение;
Конзолно решено пешеходно платно в крива линияКонзолно решено пешеходно платно в крива линия

МостМост Puerto, Ондорроа, Испания  (1989Puerto, Ондорроа, Испания  (1989--1995)1995)



Динамика и Динамика и 
пластичност в пластичност в 
образа на моста образа на моста --
плавна крива на плавна крива на 
пътното платнопътното платно

МостМост Puerto, Ондорроа, Puerto, Ондорроа, 
Испания  (1989Испания  (1989--1995)1995)

Решение на Решение на 
елементите на елементите на 
мостамоста



МостМост Kronprinzen, Берлин  (1991Kronprinzen, Берлин  (1991--1996)1996)

МестоположениеМестоположение::
Автомобилен и пешеходен мост над  река Шпрее.Автомобилен и пешеходен мост над  река Шпрее.



ТехническиТехнически данни и архитектура:данни и архитектура:
Стоманена конструкция, обща дължина 74 Стоманена конструкция, обща дължина 74 
м, максимален отвор 44м, височина реката м, максимален отвор 44м, височина реката 
7,5 м;7,5 м;
Динамизъм чрез наклонен парапет и Динамизъм чрез наклонен парапет и 
арковидната стоманена структураарковидната стоманена структура

МостМост Kronprinzen, Берлин  (1991Kronprinzen, Берлин  (1991--1996)1996)



МостМост La Алмеда, Валенсия, Испания  (1991La Алмеда, Валенсия, Испания  (1991--1995)1995)

МестоположениеМестоположение::
Мост  над  река Туриа  и станцията на метрото, свързва университМост  над  река Туриа  и станцията на метрото, свързва университетския етския 
квартал с историческия център.квартал с историческия център.



ТехническиТехнически данни:данни:
Наклонена Наклонена 
стоманена арка и стоманена арка и 
кутиеобразна кутиеобразна 
греда, обща греда, обща 
дължина 163 м, дължина 163 м, 
максимален максимален 
отвор 130 м, отвор 130 м, 
височина на височина на 
арката 14 м;арката 14 м;

Архитектура:Архитектура:
Плавна крива на Плавна крива на 
структурата, структурата, 
пластична пластична 
оребрена долна оребрена долна 
част на част на 
платнотоплатното

МостМост La Алмеда, Валенсия, Испания  (1991La Алмеда, Валенсия, Испания  (1991--1995)1995)



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над  река БилбаоПешеходен мост над  река Билбао



ТехническиТехнически данни:данни:
Наклонена стоманена арка, стоманобетонни опори. Обща дължина и Наклонена стоманена арка, стоманобетонни опори. Обща дължина и 
максимален отвор 75 м, височина на арката 15,3 м;максимален отвор 75 м, височина на арката 15,3 м;

МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

АрхитектураАрхитектура::
Динамично Динамично 

възприятие на възприятие на 
структурата на структурата на 
моста при моста при 
движение по движение по 
платнотоплатното



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

ХудожественоХудожествено осветлениеосветление -- подчертава ролята на съоръжението в подчертава ролята на съоръжението в 
нощната панорама на граданощната панорама на града



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

ХудожественоХудожествено осветлениеосветление -- подчертава ролята на съоръжението в подчертава ролята на съоръжението в 
нощната панорама на граданощната панорама на града



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

ХудожественоХудожествено осветлениеосветление -- подчертава ролята на съоръжението в подчертава ролята на съоръжението в 
нощната панорама на граданощната панорама на града



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)



МостМост Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)Campo Volantin, Билбао, Испания  (1994)

ПластичнаПластична крива на моста и преход към рампитекрива на моста и преход към рампите



МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)

МестоположениеМестоположение::
Мост над  река Лоара, на запад от ОрлеанМост над  река Лоара, на запад от Орлеан



ТехническиТехнически данни:данни:
Наклонена стоманена арка, стоманобетонни триподни опори. Обща дъНаклонена стоманена арка, стоманобетонни триподни опори. Обща дължина 470 лжина 470 
м, отвор на арката 200 м, височина на арката 27 м, ширина на плам, отвор на арката 200 м, височина на арката 27 м, ширина на платното 25 м;тното 25 м;

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



АрхитектураАрхитектура::
Динамично възприятие на структурата на моста отдолу Динамично възприятие на структурата на моста отдолу -- пластичност, пластичност, 
динамика на арката, продължена от елемент от триподите на подпординамика на арката, продължена от елемент от триподите на подпорите;ите;
Скулптурна пластичност на детайлитеСкулптурна пластичност на детайлите

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



АрхитектураАрхитектура::
Динамично възприятие на структурата на моста при движение поДинамично възприятие на структурата на моста при движение по платното;платното;

Широк обзор към крайбрежието на ЛоараШирок обзор към крайбрежието на Лоара

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



ХудожественоХудожествено осветлениеосветление -- подчертава ролята на съоръжението в подчертава ролята на съоръжението в 
нощната панорама на граданощната панорама на града

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



АрхитектураАрхитектура -- пластичност, пластичност, 
елегантност, чистота и елегантност, чистота и 
изразителност на формата изразителност на формата 
на арката на арката 

МостМост Европа, Орлеан, Европа, Орлеан, 
Франция  (1997 Франция  (1997 -- 2000)2000)



АрхитектураАрхитектура -- пластично пластично 
решение на триподите решение на триподите --
подпорите на моста подпорите на моста --
скулптурна изразителностскулптурна изразителност

МостМост Европа, Орлеан, Европа, Орлеан, 
Франция  (1997 Франция  (1997 -- 2000)2000)



АкварелниАкварелни ескизи на Калатрава:  ескизи на Калатрава:  
напречния разрез напомня криле на напречния разрез напомня криле на 
птицаптица

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



АкварелниАкварелни ескизи на ескизи на 
КалатраваКалатрава

МостМост Европа, Орлеан, Европа, Орлеан, 
Франция  (1997 Франция  (1997 -- 2000)2000)



МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)

МакетМакет на мостана моста



КомпютъренКомпютърен модел на работата на конструкциятамодел на работата на конструкцията

МостМост Европа, Орлеан, Франция  (1997 Европа, Орлеан, Франция  (1997 -- 2000)2000)



МестоположениеМестоположение::
Пешеходен мост над река Темза в Лондон Пешеходен мост над река Темза в Лондон -- на оста между катедралата “Св.Павел” и на оста между катедралата “Св.Павел” и 
новата галерия за модерно изкуство “Тейт”. новата галерия за модерно изкуство “Тейт”. 
Технически данни:Технически данни:
Стоманена арка с пешеходно платно от ламинирано стъкло; обща дълСтоманена арка с пешеходно платно от ламинирано стъкло; обща дължина и жина и 
максимален отвор 85 m. Предварително напрегната стоманена греда.максимален отвор 85 m. Предварително напрегната стоманена греда.

КонкурсенКонкурсен проект за мост Millenium Bridge, проект за мост Millenium Bridge, 
Лондон, (1994)Лондон, (1994)



Местоположение:
Пешеходен мост, на входа в Атина от международното летище

Katehaki Bridge, Атина, Гърция (2001 - 2004)



Архитектурно решение:
Мост със знаково значение, пластично решение, динамично 
равновесие на структурата

Katehaki Bridge, Атина, Гърция (2001 - 2004)



Архитектурно-конструктивно 
решение:
- вантов мост 

дължина на отвора – 94 м
ширина – 4-6 м

- Стоманен пилон  с 
асиметрична  пластична 
форма – 50 м висок; Формата на 
пилона е тектонична – ясно 
изразява  поемането на 
натоварването

Katehaki Bridge, Атина, Гърция (2001 - 2004)



Архитектурно-конструктивно 
решение: 
пластично решение на 
елементите на моста

Katehaki Bridge, Атина, Гърция (2001 - 2004)



Функционално / художествено осветление - подчертава ролята 
на съоръжението в нощната панорама на града

Katehaki Bridge, Атина, Гърция (2001 - 2004)



Вантов мост в Петах Тиква, Израел (2006)

Местоположение:
Пешеходен мост, свързва болничен комплекс, голям търговски център и 
новия парк на Петах Тиква



Архитектурно решение:
Мост със знаково значение, Y – образна конфигурация в план

Вантов мост в Петах Тиква, Израел (2006)



Архитектурно-конструктивно 
решение:
- вантов мост – 31 ванти:

10 ванти за централния   
сегмент; по 9 за 
страничните крила; 3 –
поддържат пилона в 
наклонено положение;

- дължина на отвора - 50 м
- опорен пилон  с асиметрична  
пластична форма

Вантов мост в Петах Тиква, Израел (2006)



Функционално / художествено осветление - осветление с 
променящи се цветове - подчертава ролята на съоръжението в 
нощната панорама на града

Вантов мост в Петах Тиква, Израел (2006)



Chord Bridge (Струнен мост), Йерусалим, Израел (2005 - 2008)

Местоположение:
Железопътен и пешеходен мост, разположен на входа в Йерусалим от 
страната на Тел Авив



Chord Bridge (Струнен мост), Йерусалим, Израел (2005 - 2008)

Архитектурно решение:
Мост със знаково значение, наричан още “Арфата на Давид”



Chord Bridge (Струнен мост), Йерусалим, Израел (2005 - 2008)

Архитектурно-конструктивно 
решение:
-вантов мост – 66 ванти с 
дебелина 5 см

- обща дължина 360 м
ширина – 14,82 м
височина – 119 м

- 119 м опорен пилон , 
асиметрична  пластична 
форма



Chord Bridge (Струнен мост), Йерусалим, Израел (2005 - 2008)

Функционално / художествено осветление - подчертава ролята 
на съоръжението в нощната панорама на града



Местоположение:
Пешеходен мост на река Лиффи в Дъблин

- подвижен – завърта се на 90º

Мост Самуел Бекет в Дъблин, Ирландия  (2009)



Архитектурно решение:
Мост със знаково значение. Пилона е с форма, наподобяваща 
харпун – един от ирландските символи

Мост Самуел Бекет в Дъблин, Ирландия  (2009)



Архитектурно-конструктивно решение:
- вантов мост ;   дължина на моста – 120 м;    височина – 48 м
- Стоманен пилон  с асиметрична  пластична форма – символизира харпун

Мост Самуел Бекет в Дъблин, Ирландия  (2009)



Мост Самуел Бекет в Дъблин, Ирландия  (2009)

Архитектурно-конструктивно решение: 
пластично решение на елементите на моста



Функционално / художествено осветление - подчертава ролята 
на съоръжението в нощната панорама на града

Мост Самуел Бекет в Дъблин, Ирландия  (2009)



Peace bridge, Калгари, Канада (2009 - 2012)

Местоположение:
Мост за пешеходци и велосипедисти над  река Боу, Калгари



Технически данни:
Стоманена пространствена конструкция, стоманобетонни опори и 
пътно платно; обща дължина 126 м, височина 5,85 м, ширина 8 м;

Peace bridge, Калгари, Канада (2009 - 2012)



Архитектурно решение:
Изрично изискване да няма опори в реката и пилони -
различно решение с използване на активно оцветяване

Peace bridge, Калгари, Канада (2009 - 2012)



Архитектурно решение:
Изрично изискване да няма опори в реката и пилони -
различно решение с използване на активно оцветяване

Peace bridge, Калгари, Канада (2009 - 2012)



Функционално / художествено осветление - подчертава ролята 
на съоръжението в нощната панорама на града

Peace bridge, Калгари, Канада (2009 - 2012)
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