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Защо говорим за това?
Кой не обича коледни къщички!

Знаете ли какво работи един архитект? Измисля сгради. Къщи, блокове, училища,
увеселителни паркове, банки, ветеринарни болници, бунгала край морето, огромни
катедрали... Всичко това трябва да бъде измислено от архитект. Най-добрите архитектурни
творения обичайно се представят в някой голям световен музей на архитектурата като този в
шведската столица Стокхолм.
А знаете ли каква изложба има сега там? Изложба на коледни къщички!
Имаше даже и конкурс за джинжифилова творба. Той приключи, но още можеш да разгледаш
всички участващи сладки постройки. Има кино, коледна гара с влак, сградата на ООН... какво
ли не! Замъци, горички, лодки... Пожарникари, които гасят запалена сграда. И дори иглу!

Всъщност това е съвсем в реда на нещата.
Коледните къщи много приличат на макетите, които архитектите правят, за да представят
проектите си.
Това е задължителен етап при създаването на една сграда - хем ти да видиш как ще
изглежда творението ти, хем да го покажеш на всички, които ще помогнат да го осъществиш например на тези, които ще го финансират.
Освен това правенето на макети е много забавно, като куклени къщички. Съвсем наскоро, в
неделя, архитектите от ALL IN STUDIO поканиха децата да направят сами макет на цял град!
Беше чудесно и много забавно.

Да се върнем обаче на шведската изложба. Всяка година тя си има тема и тази година
темата е "Заедно". Всеки може да участва!
Разгледай снимките по-долу. Какво виждаш? Забелязваш ли как всеки е измислил нещо
различно по темата? Коя коледна творба ти харесва най-много?
Всички снимки можете да разгледате ето тук - на сайта на Архитектурния музей в Стокхолм.

Ето тази гара с коледен влак взе наградата на публиката.
А катедралата от заглавната снимка на тази статия - наградата на журито. Имаше и много
почетни награди - включително за проекти на деца от детски градини!
Разгледай и реши кое ти харесва най-много на теб.

На мен ми хареса особено много и това коледно кино.
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