АРХІТЕКТУРА
ЗАСТИГЛА МУЗИКА
Застигла музика - це відоме визначення архітектури має певний сенс. Відколи
розпочали будувати не лише з функціональною метою, а ще й користуючись певними
естетичними нормами, виникли споруди й цілі міста, краса яких створюється складним
ритмом горизонтальних та вертикальних ліній, гармонічним поєднанням прольотів та арок,
легкістю вітражів і монументальністю колон, потужними акордами шпилів та базилік,
крещендо мостів та акведуків, ніжною мелодикою садів та парків.
Архітектура в своєму розвитку пройшла дуже непростий шлях. Один етап
становлення заперечувався наступним. Майстри Ренесансу відмовляли у величі готики, зодчі
класицизму зневажали естетику примхливого бароко, для стилю модерн класицизм був
занадто одноманітним. Історія знає споруди, які зводилися лише для задоволення естетичних
потреб, або мали, виключно, функціональне значення. Існують архітектурні об´єкти, що були
створені за невеликий проміжок часу і зберегли свій первісний вигляд протягом всього свого
існування. Інші зводилися століттями, росли та розвивалися немов живі істоти. Але
архітектурні перлини усіх стилів сприяли розвитку мистецтва й посіли певне місце в історії
людства, а їх естетичні принципи використовуються сучасними фахівцями.
У сучасному розумінні архітектура — це мистецтво проектувати і будувати споруди
та їх комплекси. Архітектурно-будівельна діяльність супроводжується великими
матеріальними витратами, зменшити або оптимізувати які можливо лише завдяки
раціональними об´ємно-планувальними рішеннями споруд, правильному добору матеріалів,
використанням полегшених конструкцій, вдосконаленням методів будівництва. В архітектурі
економічно те що розраховано на перспективу, містить у собі потенціал розвитку. Жоден з
різновидів мистецтва не
пов´язаний з розвитком технологій так, як архітектура. Народження нових архітектурних
задумів дає поштовх народженню нових форм та технологій виробництв, нових методів
розрахунків. Найбільш вдале інженерне рішення є і найкрасивішим, адже краса і
витривалість можливі лише за умови гармонійній співрозмірності частин.
Втілення функціональної та естетичної організації простору та
об´єму споруди у матеріальну форму неможливе без застосування будівельної техніки,
матеріалів, конструкцій та механізмів.
Запропонована література підібрана таким чином, щоб створити загальне уявлення
про історію, стилі й технічні досягнення в галузі будівництва і архітектури для пересічного
читача, а також буде цікавою для фахівців та використаною у навчанні.
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