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ARCHITEKTURA MURATOR WYDARZENIA LILIUM TOWER - NIEZREALIZOWANY PROJEKT ZAHY HADID DLA WARSZAWY

Lilium Tower - niezrealizowany projekt Zahy
Hadid dla Warszawy
2016-04-01

W 2008 roku zaprezentowano wizualizacje Lilium Tower, wieżowca projektu Zahy Hadid, który miał powstać w samym centrum
Warszawy. W przekroju przypominał kwiat lilii, a pod względem wysokości przewyższał Pałac Kultury. Przypominamy ten i inne
niezrealizowane projekty Hadid w Polsce.

 

Zaha Hadid zrealizowała w czasie swojej kariery budynki w różnych zakątkach świata. Stosunkowo niewiele z nich
znajduje się w Wielkiej Brytanii, do której projektantka przeprowadziła się jeszcze na początku lat 70-tych. Podczas,
gdy pierwsze zaprojektowane przez nią obiekty powstały w Europie, większość późniejszych znajduje się w Azji.
Podobnie jak inni starchitekci, w związku z kryzysem finansowym w Europie i Stanach Zjednoczonych,
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zleceniodawców znajdowała w Abu Zabi, Baku, Pekinie czy Seulu.

Nigdy natomiast nie zrealizowano planów budowy wieżowców według jej koncepcji w Warszawie. W 2008 roku
zaprezentowano wizualizacje Lilium Tower, która miała powstać w samym centrum stolicy, w sąsiedztwie hotelu
Marriott. Projekt przewidywał budowę czteroskrzydłowego gmachu na planie nieregularnego krzyża. Zaoblony
szczyt wieżowca kształtem przywodził na myśl lilię. Sięgając wysokości 240 metrów miał przewyższać znajdujący

się w niedużej odległości Pałac Kultury. Obiekt o łącznej powierzchni 101,205 m2 miał pomieścić luksusowe
apartamenty, hotel, spa, podziemną strefę handlową, restaurację i podziemny parking. Firma Lilium, założona  przez
izraelski koncern deweloperski BSR oraz fundusze inwestycyjne z Luksemburga i Holandii, planowała ukończenie
budowy w 2012 roku. Do realizacji obiektu nie doszło jednak ze względu na kryzys finansowy.

Kolejnym, mniej znanym projektem, który pracownia Zahy Hadid opracowała dla Warszawy, była koncepcja Muzeum
Historii Polski nad Trasą Łazienkowską. Propozycja architektki złożona na głośny konkurs z 2009 roku nie spotkała
się jednak z uznaniem jury i nie otrzymała ani nagrody, ani wyróżnienia. Natomiast w 2011 roku prasę obiegła
wiadomość o planach budowy domu prywatnego według jej koncepcji w Zakopanem. Projekt obiektu o powierzchni

niemal 600 m2 miał zamówić jeden z najbogatszych Polaków, Tomasz Gudzowaty. Budowa ruszyła w 2014 roku, ze
strony polskiej w realizację obiektu zaangażowane było biuro Karpiel Steindel.

           

 

http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1147/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1157/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1156/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1155/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1154/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1153/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1152/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1151/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1150/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1149/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1148/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1158/
http://architektura.muratorplus.pl/galeria/liliom-tower-niezrealizowany-projekt-zahy-hadid-dla-warszawy,5966/3693/1148/


Dom jest centrum świata - rozmowa z
Marcinem Steindlem i Janem Karpielem
Bułecką
KRYTYKA

O architekturze Podhala, współpracy z Zahą Hadid
oraz o współczesnym ujęciu tradycyjnego
budownictwa drewnianego opowiad...

Terminal Morski w Salerno
REALIZACJE

Nowy Terminal Morski w Salerno to jeden z
elementów szeroko zakrojonego i realizowanego już
od lat 90-tych planu rewitalizacji portu. Obiekt
powstał według projektu Zaha Hadid Architects i jest
pierwszą realizacją pracowni oddaną do użytku po
śmierci...

Zaha Hadid (1950-2016)
ARCHITEKCI

Świat architektury opłakuje Zahę Hadid, brytyjską
projektantkę irackiego pochodzenia, która zmarła
dziś w wieku 65 lat. Była ikoniczną postacią dla
współczesnej architektury, a także pierwszą kobietą,
która otrzymała Nagrodę Pritzkera oraz Złoty
Meda...

Zaha Hadid pierwszą kobietą
nagrodzoną RIBA Royal Gold Medal
WYDARZENIA

Najstarsze istniejące do dziś międzynarodowe
wyróżnienie w dziedzinie architektury otrzymała w
tym roku Zaha Hadid. Dlaczego dopiero teraz? Kto ją
nominował? Jak przyjęła wiadomość...

Muzeum Alpinizmu w Tyrolu
Południowym
TECHNIKA

Budynek, zaprojektowany przez biuro Zaha Hadid
Architects, zlokalizowano na szczycie Kronplatz w
sercu najpopularniejszego regionu narciarskiego w
Tyrolu Południowym. Zwiedzający p...

Zaha Hadid Architects o projekcie
stadionu w Tokio [FILM]
FILMY

Film jest reakcją pracowni Zaha Hadid Architects na
krytykę, z jaką spotkał się projekt nowego
tokijskiego stadionu oraz podjętą przez premiera
Japonii decyzję o zarzuceniu koncepc...
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Nowe serce Olsztyna – o
zagospodarowaniu
nabrzeży jeziora Ukiel
Magdalena Wrzesień

Kotlina Jeleniogórska –
zabytek odzyskany

Mikroapartamenty w Nowym
Jorku

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek
polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z
naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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