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Zaha Hadid estis universitata profesori-
no pri arkitekturo en la universitato por 
aplikita arto en Vieno ekde la jaro 2000.  
En Aŭstrio, ŝi lasis ne forgeseblajn ver-
kojn : 
Okaze de la emeritiĝo en 2015 ŝi ricevis 
la grandan honorsignon de la respubliko 
Aŭstrio. Jen du okulfrapaj konstruaĵoj en 
Vieno, kiujn ŝi projektis: 

FAMA ARKITEKTINO : Zaha HADID  51950 / 2016)  

Enkonduko: Zaha HADID ĵus mortis je la 31a de marto 2016. 
Mond-influa arkitekto, ŝi estas la unua virino, kiu ricevis la  
Premion Pritzker en 2004.  

Foto 1-Hadid La Zaha Hadid-Domo(j) ĉe Danuba Kanalo en Vieno 
(maldekstre) kaj la kamentubo de la rubobruligejo Ŝpítelaŭ (dekstre). 
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1) La Zaha Hadid-Domoj 
situas ĉe Danuba Ka-
nalo, en la naŭa dis-
trikto de Vieno, prok-
sime de la konstruaĵo 
por diversaj universi-
tataj institutoj kaj la 
rubo-bruligejo Spitte-
lau [ŝpítelaŭ], kies fa-
sado estas verko de 
F r i e d e n s r e i c h  
[frídensrajĥ] Hundert-
wasser (1928 – 
2000). Hadid planis tri konstruaĵojn kun 33 propraj respektive 
lueblaj loĝejoj kaj lokaloj. La konstruado daŭris de 2004 ĝis 
2005 kaj kostis 10 milionojn da eŭroj. La lu-prenantoj baldaŭ 
forlasis la ejon kaj por la lokaloj ne troviĝis komercistoj.  
Foto 1 montras la oblikvajn murojn kaj la stilzojn (ne de Hadid), 
kiuj portas la konstruaĵon. Ŝanĝante la unuan planon interalie 
oni plimalgrandigis la fenestrojn. Multaj opinias, ke la rezulto 
estas arkitekture duba kaj fuŝita. Ekde 2008 studentoj loĝas en 
tiuj domoj. 

Foto 2-Hadid La libreja lerna centro  

Foto 3-Hadid : La libreja lerna centro  
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2) En 2008 komenciĝis arkitektura konkurso por la nova kampu-
so de la ekonomia universitato en la dua distrikto de Vieno. 
Zaha Hadid estis komisiita plani la Librejan la Lernan Centron 
(LC), kiuj estas la ĉefaj konstruaĵoj. De malproksime videblas 
la ege elstaranta tegmento (fotoj 2 kaj 3); la bloko ŝajnas esti 
sen ekvilibro.  

 
Granda vitra fenestro rigardas suden al la amuz-kvartalo Prater. 
Ene troviĝas la centra akceptejo de la ekonomia universitato, li-
bro-vendejo, informejoj por studentoj kaj fest-salonegoj. Okul-
frapas rondaj, kurbiĝantaj, ondiĝantaj linioj (foto 4). 
 

 

Foto 4-Hadid  interno de la centro   

Walter KLAG, Vieno.  (ĉiuj fotoj de l’aŭtoro)  




