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Monumento a la revolución

Plaça de la República s/n, col. Tabacalera, Cuauhtémoc, c.p. 06030, CDMX, Telèfons Mèxic +52(55) 5592-2038/5592-5059/5591-1894 Privacitat ® MRM Situat a la Plaça de la República S/N, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciutat de Mèxic, CDMX; amb una alçada de 67 metres i sota estils
arquitectònics Art de deco i modernisme; El monument a la revolució és una obra arquitectònica i un mausoleu dedicat a la commemoració de la Revolució Mexicana. És obra de Carlos Obregón Santacilia, que va prendre l'estructura de la Sala de Passos Perduts del malvat palau legislatiu Emile Bénard
per construir el monument, acabat el 1938. Actualment és una de les més recognoscibles de la Ciutat de Mèxic i forma part d'un complex format pel mateix monument, la plaça de la República i el Museu Nacional de la Revolució. Situat a la Colònia Tabacalera per la delegació cuauhtémoc, prop del
centre històric de Mèxic City.In 1897, Porfirio Díaz va llançar una crida per a la construcció d'un palau legislatiu, que albergaria a més de les cambres de senadors i diputats, unitats governamentals i oficines.  L'autor del projecte va ser Emile Bénard, que mai va veure materialitzada el seu somni. La
realització del projecte que, si es construeix, tindria més dimensions que el Capitoli de Washington D.C.1 El solar escollit per a l'edifici era terra pantanosa prop de la colònia Tabacalera i el Passeig de la Reforma.La es va aturar a l'inici de la Revolució Mexicana. El govern del nou president Francisco I.
Madero una vegada va continuar en el poder, però després de la seva mort, la construcció va ser finalment interrompuda. Molts anys després de l'abandonament, l'estructura de l'acer va ser abandonada i en permanent desgast.1 Emile Bénard tornaria a Mèxic per intentar donar vida al seu projecte el
1922 proposant un monument als grans homes de la batalla de la revolució, anomenant-lo panteó dels herois. El president electe Álvaro Obregón va acceptar el seu projecte, però va ser assassinat el 1928, un any més tard l'arquitecte Bénard va morir. El Monument a la Revolució cent anys després de
la inauguració de la construcció, amb una inversió estimada de 360 milions de pesos per a la seva reconstrucció, el 20 de novembre de 2010, va reobrir en el marc de la celebració del centenari de la revolució. El Museu Nacional de la Revolució, el mausoleu, ha estat reformat, la font adjacent va ser
rehabilitada i també restaurada de pedra a coure. Consisteix en un ascensor transparent al centre de la ciutat, que condueix al mirador que s'ha reobert al públic. Monument a la revolució Nom en castellà: Monument a la façana i museu RevolutionWest Districte de Ciutat de Mèxic, MèxicConstruït1910 -
1938ArchitectÉmile BénardCarlos Obregón SantaciliaLocation of Monument to the Revolution in Mexico City Central Monument to the Revolution és un monument i monument commemoratiu de la Revolució Mexicana. L'hotel està situat a la plaça de la República, a prop del cor de les principals vies de
comunicació del passeig de la Reforma i de l'avinguda dels Insurgents, al centre de la ciutat de Mèxic. Model d'història del Palau Legislatiu Construcció del Palau Legislatiu, Guillermo Kahlo, 12 de juny de 1912 L'entrada al Museu Nacional de l'Edifici de la Revolució va ser originalment planejada com el
Palau Legislatiu Federal sota el regnat del president Porfirio Díaz i va ser destinat com el monument inigualable a la glòria porfirica. [1] Se suposava que l'edifici tenia les cambres del Congrés dels Diputats i senadors, però el projecte no es va acabar a causa de la Guerra d'Independència de Mèxic. El
monument és considerat l'arc més alt de triomf del món, i té una alçada de 67 metres. [2] Porfirio Díaz va nomenar un arquitecte francès, Émile Bénard, per dissenyar i construir el palau, un disseny neoclàssic amb elements característics del Renaixement francès, demostrant l'objectiu dels funcionaris
del govern de demostrar el lloc legítim de Mèxic com una nació avançada. Díaz va posar la primera pedra el 1910 durant les celebracions del centenari de la independència, quan Díaz també va inaugurar el monument a la independència de Mèxic ( Àngel de la Independència). [1] L'estructura interior
estava feta de ferro, i en lloc d'utilitzar materials mexicans locals a la façana de pedra, el disseny requeria marbre italià i granit noruec. [1] Tot i que el règim de Díaz va ser enderrocat el maig de 1911, el president Francisco I. Madero va continuar el projecte fins que va ser assassinat el 1913.
L'estructura va romandre inacabada fins a 1938, i es va completar durant la presidència de Lázaro Cárdenas. L'arquitecte mexicà Carlos Obregón Santacilia va proposar convertir l'estructura abandonada en un monument als herois de la Revolució Mexicana. Després d'això, l'estructura va començar la
seva eclèctica conversió d'art déco i realisme socialista mexicà, basant-se sobre l'estructura cúpula existent del Palau Legislatiu Federal . [5] L'escultor mexicà Oliverio Martínez va dissenyar quatre grups d'escultures de pedra per al monument,[7] amb Francisco Zúñiga com un dels seus ajudants.
L'estructura també serveix com a mausoleu per als herois de la Revolució Mexicana de 1910, Francisco I. Madero, Francisco Pancho Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles i Lázaro Cárdenas. El general Emiliano Zapata no està enterrat al monument, sinó a Cuautla, Morelos. La família Zapata
s'ha resistit als esforços del govern mexicà per traslladar les restes de Zapata al monument. [8] Es refereix a un b c d Benjamin, Thomas (1 de gener de 2010). La Revolució: La Gran Revolució de Mèxic com a memòria, mite i història. Austin: Universitat de Texas Press. El 1999, 100.000 persones es
van reservar a 1900.000. El 1999, 100.000 persones van ser desallotjades el 2017. El 1999 hi havia 100 000 000 SkyscraperSide. [Consulta: 26 novembre 2020]. Benjamin, Revolució, p. 121. [ Consulta: 12 setembre 1937]. El monument a la revolució és complet, L'Universal. Ciutat de Mèxic. Obregón
Santacilio, Carlos. El monument a la revolució: simbolisme i història. Mèxic: Secretaria d'Educació Pública 1960. Garay Arrelleno, Graciela de. L'obra de Carlos Obregón Santacilia, arquitecte. Mèxic: SEP/INBA 1979. Benjamin, Revolució, p. 89, Figura 8 amb títol. El 1986 es va convertir en 1986. El mite
de la Revolució Mexicana: Els cultes herois i la institucionalització de l'estat mexicà, 1920-1940. El 1999, es va establir una nova pel·lícula a Nova York. El 1999, 100.000 persones es van reservar el 1990. El 1999, hi havia 100.000 persones el 1988. Altres categories: Monument a la Revolució (Mèxic) –
imatges, vídeo o àudio al lloc web oficial de Wikimedia Commons Coordenades: 19-26-10N 99-09-17W / 19.436233-N 99.154701-W / 19.436233; -99.154701 Recuperat de Abandonat, oblidat i rescatat, aquest emblemàtic monument a la Ciutat de Mèxic ha viscut molt de temps, i avui està llest per
explicar-nos totes les seves històries. Ens transporta a un passat remot que es fa realitat. Tot va començar quan el president de la República, Porfirio Díaz, va convocar un concurs internacional per implementar la nova seu de les cambres de diputats i senadors, que celebrarien els 100. El reconegut
arquitecte francès Emile Bérnard va guanyar i va voler completar el projecte del palau legislatiu federal que prometia ser un edifici luxós amb més de 14 mil metres quadrats. La base d'una gran icona, però la Revolució Mexicana es va posar en el camí i la construcció es va quedar sense recursos. El
1912, l'obra va ser abandonada i només quedaven les restes d'una estructura metàl·lica incompleta. Al final de la revolució, Bérnard va proposar al president Álvaro Obregón, continuar construint i adaptar l'estructura per convertir-la en un panteó per commemorar els herois de guerra. Però poc després
tots dos van morir i els plans es van mantenir en l'abandonament. Avui en dia, moltes de les escultures estan previstes per adornar el palau legislatiu escampat per la ciutat; representació de la joventut i la maduresa, al Palau de Belles Arts, l'àguila prevista per a la cúpula, al Monument a la Cursa lleons,
a les escales del castell de Chapultepec. Va ser fins al 1933 quan va aparèixer l'arquitecte Carlos Obregón Santacilia, que salvaria l'obra de reinterpretar l'estructura convertint-la en un espai públic per commemorar el moviment revolucionari. Es va inspirar en el moviment artístic de l'art déco juntament



amb una nova expressió de l'arquitectura mexicana, i va prendre elements prees espanyols com l'ús de pedra negra volcànica. Va ser el 1936 quan el monument a la revolució es va convertir en un mausoleu on es troben les restes de les figures més representatives dels ideals revolucionaris.
Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles i Pancho Villa, van ser col·locats a l'interior de les criptes al peu dels pilars. Dos anys més tard es va completar l'obra, i des de llavors es va convertir en un punt de vista públic que duraria fins a 1970, ja que es va mantenir en un
abandonament temporal. Sala Històrica El 2009 hi va haver campanyes per salvar la propietat en memòria del Bicentenari de la Independència i el centenari de la Revolució Mexicana. Les obres de restauració i renovació van començar a integrar nous accessos a la rampa principal a través de la plaça
de la República i l'accés a la vista panoràmica per l'ascensor. Avui, el monument a la revolució es presenta com un espai on s'exhibeixen diverses obres d'art plàstic i urbà, espectacles de llum, fonts en potència, accés al museu, diverses exposicions, projeccions de pel·lícules i concerts. Us convidem a
conèixer aquesta estructura icònica que no deixarà de sorprendre'ns amb les seves històries canviants. mrm.mx mrm.mx
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