
Мармурові підлоги, що йдуть в нескінченну височінь стелі, позолочені
карнизи і латунні скульптури - вся ця пишність вражає уяву, як тільки
переступаєш поріг знаменитої аптеки. І що особливо цінно, краса італійського

Ренесансу справжня, адже Санта Марія Новела - одна з перших
представниць фармацевтичного бізнесу в Європі. Аптека розташована в будівлі
XIII століття з прикрашеною фресками каплицею.

З'явилася вона незабаром після того, як в 1221 році в місті оселилися
монахи-домініканці, які заснували тут монастир. Біля нього розвели сад з
лікарськими рослинами, із яких в лабораторії готували зілля. Практично на тому
ж місці, за адресою Via della Scala, 16, ця аптека знаходиться і дотепер. З
торгового залу, як і багато століть тому, можна потрапити безпосередньо в
монастир Санта Марія Новела через спеціальний портал. По обидва його боки
донині знаходяться таблички, якими в давні часи підтверджувалося право
братства на фармацевтичну діяльність.

Італійське відродження

(Флоренція, Італія)



Прямокутна будівля, огорнута круглим фасадом, на якому зроблена
перфорація, що імітує шрифт Брайля, а простір між ними вкрито зеленою
рослинністю. Шрифт Брайля в даному випадку - посилання до норми,
згідно з якою на упаковці лікарського засобу обов'язково повинна бути
інструкція для сліпих. Стильний фармзаклад від грецької студії KLab
Architecture був побудований в 2011 році і вже встиг стати магнітом для
туристів.

Усередині Placebo Pharmacy створений дуже світлий і легкий
настрій. В будівлі два поверхи. На першому розташовується торговий зал, де
центральною точкою інтер'єру є каси. Від них променями по колу
розходяться стелажі з лікарськими засобами. Подібна організація простору
дозволяє касиру спостерігати за всім торговим залом. Асортимент аптеки
складають в основному безрецептурні препарати, косметика, ортопедичні
товари і спортивний одяг. Особливе місце займають трави і органічні
продукти, так як одна із спеціалізацій Placebo Pharmacy - здоров'я матері і
дитини. На другому поверсі знаходяться офіси адміністрації, кабінет лікаря і
зали для проведення семінарів.

(Афіни, Греція)

Стиль на дотик: Placebo Pharmacy 



Стелажі зроблені з білих трубчастих елементів, підсвічених
зсередини, а перший стіл, що обертається створює атмосферу космічного
корабля. Вся аптека виконана в біло-зеленому кольорі, проте на цьому
все класичне в ній закінчується. Весь проект був виготовлений за два
місяці, а відкрилася Casanueva в 2010 році.

Як зробити аптеку по-справжньому помітною, знають автори

проекту Casanueva в Мурсії. Триметрові літери Farmacia прямо-таки
впадають в очі. Це слово займає два поверхи фасаду. За словами
архітектора Мануеля Клавел Рохо, такий дизайн дозволяє не тільки
привернути увагу відвідувачів, а й забезпечити працюючим усередині
людям захист від сонця, що особливо актуально для спекотної Іспанії.
Вечірньої пори ця «вітрина» освітлює вулицю м'яким світлом.

Впізнають із тисячі: Casanueva



На світовому конкурсі аптечної краси Україні теж є чим похвалитися

- діюча 117 років Аптека-музей в Чернівцях. Будинок, в якому вона
знаходиться, був зведений в стилі неокласицизму ще в 1900 році. Аптека є
архітектурною пам'яткою і втілює собою всі віхи розвитку фармацевтичної
справи. Ще однією «традиційною» красунею з національним колоритом

вважається знаменита і донині діюча Аптека Бунге в Києві, що є за
сумісництвом ще й музеєм. Тут можна відчути атмосферу епохи, випити
ароматного чаю за рецептами 19 століття і почути чимало цікавих історій.

Нарешті, не можливо обійти увагою всім відому Львівську аптеку-
музей, ту саму, яка в 18 столітті носила назву «Під чорним орлом», і де
досі виготовляють «залізне вино».

Дихання старовини: Ратушна аптека

Україна

Використана література:
http://pharma.net.ua/publications/articles/16834-top-7-samyh-krasivyh-aptek-mira


