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ANTAŬPAROLO

Ne ofte oni okazas halti kaj admiri palacon kaj pensi pri tiuj niaj artistoj, kiuj donis prestiĝon al la
urbo. Nomoj pri artistoj ne ĉiam lernitaj en lernejo kaj malfacile niaj pensoj, okupitaj de la ĉiutagaj
necesoj, igis nin scivolaj por koni almenaŭ pri kiu temas.
Nia urbo estas riĉa je artaĵoj kaj ĉi tiu skribo estas nur rimedo por ke udinanoj, sen esti surloke,
povu admiri ilin kaj zorgu pri la artaj riĉaĵoj, kiuj ilin ĉirkaŭas.
La skribo rilatas precipe la eksteran parton pri ĉiu palaco, pri kiu estas skribitaj, por kono je
ĝenerala karaktero, sciigojn kiel provizo de la bildoj.
Mi dankas pastron Nello Marcuzzi pri la tradukoj el la latina.
Ĉi tiu skribo estas je kompletigo de alia laboro titolita Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo
Udino kun biografiaj kaj historiaj sciigoj

kaj Preĝejoj en la urbo Udino kun mallongaj priskibaj

sciigoj.

Jakobeto Martinez

GLOSARO
FRESKO

Tekniko pri murpentrado farita sur freŝa stuko per koloroj diluitaj en pura
akvo. (°)

ALTANO

Kovrita teraso, aŭ pergole, metita sur la tegmento de domo kaj uzita kutime
por preni friskon aŭ etendi tolaĵojn. (*)

ARKITEKTURO

Arto kaj tekniko projekti kaj konstrui palacojn aŭ aliajn konstruaĵojn. (°)

ARKITRAVO

Elemento de la entablemento, kiu apogas sur la kapiteloj de la kolonoj, la
pilastroj aŭ la fostoj, kaj estas altiĝita de la freto. (°)
Arkitektura elemento horizontala, komence el ligno, poste el ŝtono, apogita
sur du subtenaj elementoj (kolonoj, pilastroj). (*)

ARKO

Strukturo je kurblinia akso, ĝenerale masonade, metita kiel kovro de
pordspano, fenestro, ponto, kun statika funkcio malŝarĝi sur la pilieroj la
pezon de la superstaranta strukturo. (°)
Arkitektura strukturo, duoncirkle aŭ ogive, kiu aldirektas la pezon de la
masonado al du flankaj subteniloj. La arko konsistas el tri precipaj elementoj:
du flankaj subteniloj, diritaj pilieroj aŭ abutmentoj, kiuj aldirektas la pezojn
direkte al la suba parto, kaj la arko mem, diversforme, konsistita el ŝtonoj
kunligitaj inter ili (kvadroŝtonoj) ekspluatante la principojn de la statiko. (*)

PINTARKO

Kun alteco pli alta ol la radio. (°)

RONDARKO

Kun alteco egala la radio. (°)

ATRIO

Reprezenta enirejo de palaco aŭ vilao, ofte kun kolonoj, konkoj kun statuoj,
de kie komencas la ŝtuparego, kiu supreniras la beletaĝon. (*)

ATIKO

Unu aŭ pluraj aperturoj en la subtegmento destinitaj al loĝejo. (*)

BALUSTRADO

Strukturo je kolonetoj, kunligitaj de bazamento kaj cimatio, kiu utilas kiel
parapeto. (°)
Ĝenerale, parapeto farita de pilastretoj kaj kolonetoj, kunligitaj per bendo en
la supera parto, dirita cimatio, kiu utilas kiel apogebeno. (*)

BIFORO

Fenestro aŭ pordo dividita laŭ du malfermoj pere de pilastreto aŭ koloneto.
(°)
Tipo de arkfenestro dividita duone pere de koloneto aŭ pilastreto, kiu
subtenas du minorajn arketojn nomitaj lumoj. Ĝi estas karakteriza de la
romanika, gotika kaj renesanca arkitekturo. (*)

BOSO

Ŝtono laborita elstaranta el la muro. (°)

BOSARO

Mura dekoracio farita el bosoj, uzita por la romanika kaj renesanca
arkitekturo kaj precipe por palacoj de Renesanco. (°)
Aro da bosoj, tio estas de ortangulaj ŝtonoj, kiuj formas la eksteran surfacon
de konstruaĵo. La bosoj povas esti rustikaj, simplaj, galbitaj, diamantaj,
karakterizaj de multaj renesancaj palacoj florencaj. En la kolonoj, oni
obtenas la bosaron surmetante rokojn (ŝtonblokoj preskaŭ cilindraforme)
alterne pli elpendaj ol la aliaj. (*)

BUSTO

Skulptaĵo plenforma reprezentante homan bildon de la kapo ĝis la talio, sen
la brakoj. (°)

KAPITELO

Supera parto de la kolono aŭ de la pilastro, kie apogas la arkitravo aŭ la
arko, havante dekoracian funkcion. (°)

ĈEVRONO

Triangula subtena strukturo por dekliva tegmento, farita de traboj el ligno,
fero aŭ ferbetono. (°)
Strrukturo el ligno, fero aŭ ferbetono klinsplite, kies ekstremoj apogas sur la
subtenaj muroj aŭ sur pilastroj, kapabla subteni la tegmenton de konstruaĵo.
Ĝia funkcio estas aldirekti la pezon de la tegmento sur la subteniloj. (*)

KARITIDO

Ina statuo uzita kiel arkitektura elemento subtenante por subteni
entablementojn, bretojn, kornicojn, balkonojn, loĝiojn kaj similajn. (°)
Statuo ĝenerale ina (la vira nomiĝas atlantoj aŭ virstatuoj) dirita ankaŭ
kaneforo, ĉar havas sur la kapo ian specon de korbo, kiu faras de kapitelo.
La statuo oficas kiel subtena kolono. (*)

CIMATIO

Aro da modluro, kiu utilas kiel pinaklo por arkitektura elemento. (°)

KOLONO

Arkitektura elemento vertikala je cirkla sekco, kun subtena funkcio aŭ se
almetita al muro aŭ al pilastro, kun dekoracia funkcio. (°)
Arkitektura elemento cilindra, farita de pluraj tamburoj (aŭ rokoj) el ŝtono aŭ
marmoro, kun funkcio de subteno aŭ ankaŭ nur dekoracia. La klasika kolono
estas farita je tri partoj: bazo, fusto (simpla aŭ kanelita), kapitelo. Fusto kaj
kapitelo ŝanĝas laŭ la ordoj kaj la stiloj. Kune kun la arkitravo, la kolono
estas la subtena sistemo de konstruaĵo kaj ĝi estas la arkitektura derivado
de la primitiva paliso el ligno. (*)

KVADROŜTONO

Ortangula ŝtono je formo pli-malpli regula antaŭvide al ĝia utiligo en
konstruaĵo, precipe en la eksteraj dekoracioj. (°)
Elemento el ŝtono aŭ terakoto uzita en la masona konstruaĵo. Laborita
kojnoforme, ĝi estas la baza elemento dum la konstruo de la arko. (*)

KORTO

Malkovra spaco ĉirkaŭita per strukturoj de palaco aŭ vilao, sed ankaŭ de
kastelo, ofte ĝi identiĝas ankaŭ, en la vilao, kun la spaco entenita inter du
aloj de konstruaĵo, kiu de la centra korpo, etendiĝas antaŭen. (*)

EKZEDRO

En la greka kaj romana mondo, portiko en subĉiela loko, ofte kun sidiloj, por
resti konversacii. En la moderna uzo, spaco hemicikle, ofte limigita de
kolonoj kaj malfermita en alia aperturo. (°)

FENESTRO

Malfermo, kiu permesas la naturan lumon kaj la aerumadon de la ĉambroj
kaj ĝenerale de la konstruaĵoj. La fenestroj havas karakterizojn kaj nomojn
diversaj: serlia, kies nomo devenas de la deksesjarcenta arkitekto Serlio,
konsistigita el centra aperturo arke apudigita de du aperturoj arkitrave; gelfa
(paralelepipeda), kiam la lumo estas kvaronigita per elemento kruce;
inĝinokiata, kiam la fenestrosojlo estas subtenita de bretegoj; lobita, tipa de
la venecia Gotiko, kun arkoj je tri loboj. Biforo, triforo, kvarforo estas
fenestroj je du, tri, kvar lumoj. (*)

FRETO

Ornama zono laŭ horizontala iro, reliefe dekoraciita per bildoj aŭ per
geometriaj motivoj pli-malpli stilizitaj. (°)

FRONTONO

Triangula pinaklo de la fasado de konstruaĵo, precipe de la greka templo,
kun dudekliva tegmento, uzita ankaŭ por pordoj, fenestroj, konkoj kaj similaj,
kiu havis, ekde la romana epoko, formojn diversajn. (°)

ARKIVOLTO

Arko kun ekstradoso reliefige je unuforma diko laŭ la tuta ĝia rondiro. (°)

ĜARDENO

Terspaco kunligita kun la palaco aŭ la vilao, disdividita en bedoj, aleoj,
terasoj, arbaretoj kaj ornamo, kelkfoje, de malgrandaj konstruaĵoj, fontanoj,
belvederoj, lagetoj, k.t.p.. La ĝardeno havas diversajn tradiciajn tipologiojn:
oni diras itale, kun malaltaj heĝoj pritonditaj geometriaforme; france, se
riĉigita per vaskoj kun akvoludoj, vastaj kaj ebenaj herbotapiŝoj. En la angla
ĝardeno, kontraŭe, la sistemigo ŝajnas okaza kaj natura kaj imitas, nu ĝuste,
la naturon, kun altatrunkaj arboj, montetoj, grandaj herbospacoj, kelka
arkitektura kiosko (malgranda konstruaĵo havante la formon de ronda
konstruaĵo kupolkovrita por ornami parkojn kaj ĝardenojn). (*)

TERASĜARDENO

Subtenita supre per arko aŭ kolonoj sur teraso. (°)

GROTESKAĴO

Dekoracio karakteriza de Renesanco, je pentrado, kelkfoje el stuko reliefe,
konsistita el vegetalaj motivoj interplektitaj per monstraj bildoj kaj je fantazio.
(*)
La groteskaĵo estas dirita ankaŭ “rafaeleska” ĉar estis tipo de dekoracio tre
uzita de la Raffaello-skolo.

PILASTRA FRISO

Pilastro iomete elstaranta el la muro, kun ornama funkcio. (°)

LOĜIO

Aperta konstruaĵo laŭ unu aŭ pluraj flankoj per pilastroj aŭ per kolonoj, lokita
je la nivelo de la stratebeno aŭ iomete altigita. (°)
Portiko aŭ galerio aperta arkforma direkte al korto aŭ placo, kun la funda
muro malaperta. (*)

MASKEGO

Stilizita vizaĝo, je trajtoj deformaj kaj groteskaj, kutime de satiruso, demono
kaj similaj uzita precipe dum la renesanca kaj baroka periodo kiel arkitektura
ornamo. (°)

MEDALIONO

Bildo skulptita aŭ pentrita enmetita en ovalan aŭ rondan kadron metita kiel
arkitektura motivo ornama. (°)

BRETO

Arkitektura strulturo elstaranta el vertikala surfaco por subteni unu aŭ pluraj
supraj strukturoj. (°)

MODLURO

Ornama elemento de fretoj kaj kadroj. (*)

MONOFORO

Fenestro je unu lumo. (*)

KONKO

Kavo farita en la muro, semicirklaforme je vertikala akso, kun dekoraciita
funkcio en la konstruaĵoj. (°)

PALACO

Konstruaĵo destinita al loĝejo kaj konstruita laŭ reprezenta kaj prestiĝa
kriterio. La partoj, kiuj karakterizas sinjora loĝejo de la paseo estas: la
enirejo / atrio en la teretaĝo, en kiu nivelo estas helpaj medioj, magazenoj,
k.t.p. kaj de kie deiras la ŝtuparego; akcepta beletaĝo; supera etaĝo destinita
al privataj ĉambroj; mezetaĝoj por la servistaro. (*)

PILASTRO

Kia ajn vertikala elemento kun subtena funkcio en la konstruaĵoj. (°)

PORDO

Enireja aperturo konsistita el du pilastroj, diritaj pilieroj kaj el arko aŭ supera
arkitravo. La aperturo estas fermita de unu aŭ du klapoj el ligno aŭ alia
materialo. (*)

PORTALO

Pordego de preĝejoj aŭ palacoj kun dekoracioj kaj ornamoj. (°)
Solena enirejo de preĝejo, de palaco, ĝenerale ornamita per skulptaj partoj.
(*)

PORTIKO
KVARFORO

En konstruaĵo, kovrita pasejo, aperta kaj ĉe la du mallongaj flankoj kontraŭaj
kaj ĉe longa flanko, kolonare. Sinonima, jafoje, de loĝio. (*)
Fenestro je kvar lumoj karakteriza de la romanika kaj gotika arkitekturo. (*)

RELIEFO

Skulpta tekniko, kiu elstarigas bildojn, de la fundo sur kie ili estas skulptitaj.
(°)

ŜTUPARO

Arkitektura strukturo konstruita de serio de ŝtupoj (deklivoj), kiuj permesas
superi la internajn kaj eksterajn niveldiferencojn de konstruaĵo. Inter deklivo
kaj la alia estas la ŝtuparplaceto, dume la malplena spaco interne la deklivoj
nomiĝas ŝtuparŝakto, iafoje okupita, hodiaŭ, de la liftokaĝo. Oni diras
ŝtuparego de ŝtuparo kun monumentaj karakteroj kaj je reprezento, tipa de
palaceniroj aŭ kiel aliro al salonegoj. (*)

STATUO

Skulptaĵo plenforma, reprezentante personon, beston aŭ personigitan aĵon.
(°)

TELAMONO

Virstatuo, plejofte kolosa, kiu, en la eksteraj partoj de konstruaĵo, anstataŭas
kolonojn aŭ pilastrojn aŭ ankaŭ modilonojn (breto, kiu subtenas la kadron).
(°)

TIMPANO

Triangula spaco, entenante inter la kadro kaj la du deklivoj de la frontono. (°)

ENTABLEMENTO

Horizonta strukturo, karakteriza de diversaj arkitekturaj ordoj, subtenita de
kolonoj, kiu konsistas de la arkitravo, de la freto kaj de la kadro. (°)

TRABORO

Gravuro farita sur ligno, marmoro kaj aliaj materialoj laŭ antaŭfiksita
desegno, je ornama celo. (°)

TRIFORO

Fenestro je tri lumoj disigitaj per kolonetoj. (*)

VOLBO

Kurba surfaco, kiu kovras medion malaperta aŭ aperta, duonsferforme aŭ
duoncilindraforme, laŭ ĉu la medio havas cirklan aŭ rektangulan planon. (*)

VOLUTO

Arkitektura ornamo spiralforme, kiu estas parto de la ionika kapitelo. (°)

(°) Vortaro “Lo Zingarelli 1998”.
(*) Italaj kasteloj kaj palacoj, Selezione dal reader’s digest, Milano, 1983.

ARCO

Centro → maldekstre →dekstre:
1 sago
2 centro
3 pafarka ŝnuro aŭ arkspano
4 arkaĵa bazonŝtono
5 ŝutro au piedo
6 ? rinfianco ?
7 arkaĵo aŭ ? imbotte ?
8 ŝlosilo aŭ volboŝlosilo

ARKO
9 ekstradoso
10 arkivolto aŭ kordono
11 kvadroŝtono
12 ? pulvino ?
13 pilastro aŭ abutmento
14 POLICENTRA
15 TRILOBITA
16 LOBITA

17 MAŬRA aŭ HUFOFERE
18 DEKLIVA
19 KURBIGITA aŭ FLAMIGITA

BALUSTRADO
piliero

balustro

cimatio

bazamento

BOSARO
SIMPLA

RUSTIKA

GALBIATA

DIAMANTITA

TRUSO
Ĉevrono

Maldekstre → desktre:
LINTELA/LINTELITA
fosto aŭ abutmento
lintelo
aperturo aŭ lumofonto
fenestrosojlo

firsto

? contraffisso ?

stegfosto

solivo

FENESTRO
MONOFORO
BIFORO
TRIFORO
GOTIKA
DEKKVINJARCENTAJ

DEKSESJARCENTAJ
RENESANCA
BAROKA
SERLIA NOVKLASIKA

MODLURO
REKTA FOLDO
TORO
ASTRAGALO

Centro → maldeskstre →dekstre
1 DORIKA
2 stilobato
3 fusto de la kolono
4 kapitelo
5 arkitravo
6 freto
7 kadraĵo

RENVERSITA FOLDO
? GUSCIO ?
DENTETOJ

ARKITEKTURAJ ORDOJ
8 triglifo
9 metopo
10 IONIKA
11 soklo
12 fusto de la kolono
13 kapitelo
14 entablemento

? ÒVOLO ?
? SCOZIA ?
OVOJDOJ KAJ ? DARDI ?

13 interkolumna spaco
14 KORINTIKA
15 soklo
16 kolono
17 kapitelo
18 entablemento

Centro → maldeskstre →dekstre
1 atrio
2 ŝtuparego
3 ĉirkaŭportiko
4 interna korto
5 teraso
6 ĉirkaŭportiko
7 galerio

PALACO

8 balustrado
9 truso
10 ĉambro
11 korbelo
12 kameno
13 tegmenta fenestro
14 markkadraĵo aŭ strio

15 mezetaĝo
16 kornico
17 subtegmenta kanaleto
18 timpano
19 kadraĵo
20 pordoklapo
21 portalo aŭ pordego

22 simpla bosaro
23 korto
24 balkono kun
balustrado
25 ŝtonpavimo

1. - Palaco De Rubeis - Perusini, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 1.

2. - Palaco Pontoni, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 2, angulo strato Piave.

Eks sidejo de Sereni Orizzonti - Serenaj Horizontoj.
Lokita centre de Udino, palaco Pontoni estas hodiaŭ unu el la plej signifaj historiaj konstruaĵoj en la urbo. Ĝi
prenas la nomon de la familio, kiu ĝin aĉetis proksimume la duono de la Dudeka jarcento, nun disigita en
domoj Pontoni kaj Rubini. Antikve fermitaj per zonmuro, detruita inter la Deknaŭa kaj la Dudeka jarcento kaj
anstataŭita per kradaĵoj.

La historio de palaco Pontoni, ligita al tiu de la du apudaj palacoj, palaco Rubini kaj palaco Santoretti,
komencas ĉirkaŭ la dua duono de la XV jarcento.
Ĉe la komenco de la Deksesa jarcento, Jakobo Frangipane (Franĝipane) de Kastel Porpetto kaj de Tarĉento
(m. 1486), akirita la terpeco inter Gorghi (Gorgi, hodiaŭ strato Piave) kaj strato Akvileja, konstruigas domon.
Dum la kamparana ribelo kontraŭ nobeloj, la grasa ĵaŭdo de la 27a de februaro 1511, Frangipane, tiam ligita
al Venecio, sukcesas fuĝi rajde de la koleroj de kamparanoj kaj popolanoj, kiuj, koleriĝintaj pro malriĉeco,
politika-sociaj maljustaĵojn kaj instigitaj de Antono Savorgnan (Savornjan) (1458 - Villako, Aŭstrio, 27 majo
1512), prirabas amase la domaron kaj detruas per fero kaj fajro palacojn de la feŭda kaj urba nobelaro.
Dun la postaj jarcentoj, la propraĵo de la kvartalo, konsistigita de domoj, kortoj, ĝardenoj, pasas al gravaj
friulaj familioj: de la jaro 1571 ĝis la jaro 1783 Grafoj Valvason el Maniago, de la jaro 1783 ĝis la jaro 1824
Colloredo Mels (Koloredo Mels). Ĉilastaj freskigas kelkajn ĉambrojn en la beletaĝo kaj aldonas modifojn al la
zonmuro.
Post la jaro 1843 Laŭrenco Ventura, nova proprietulo, petas enmeti en la eksteran bosarmuron “tri kradaĵojn
el fero”, faras diversajn “reformojn en la ĉambroj kaj internaj muroj” kaj petas altigi parton de la domo.
En la jaro 1863 la konstrtuaĵo estas indikita kiel “loĝejo disponebla por la garnizona oficiroj aŭ transitante
Udinon”, tiele kelkaj ĉambroj estas ludonitaj por tiu celo. Inter la jaroj 1876 kaj 1883 la domo loĝigas antaŭe
bierejon kaj poste la hotelon “Al la urbo Triesto” de Francisko Cecchini (Ĉekini).
Ĉe la komenco de la Dudeka jarcento (1912) la palaco gajnas veston novrenesanca-florstilo dank’al la ludo
de balkonoj afektaj, relifaj girlandoj kaj artifikaj forĝitaj feroj, laŭ projekto de Luizo Taddio (Udino, 1875 - tie,
1955).
En la jaro 1938 la konstruaĵo pasas al familio Zamparo kaj poste al familio Pontoni. En novembro 2006 ĝi
estas akirita de la grupo Serenaj Horizontoj. La Societo, kiu ĉi tie fiksis lian sidejon, farigis kelkajn intervenojn
por valorigi la konstruaĵon.
Grava reliefo historio-arta estas la ekstera kadraĵo de la palaco, kun la statuoj, surmetitaj sur pilastroj,
atribuitaj al skulptisto Horacio Marinali (Angarano, Bassano de Grappa, Viĉenza, 24 februaro 1643 - Viĉenzo,
6 aprilo 1720). Herkulo el ŝtono, origine lokita en strato Akvileja, estas hodiaŭ ene la enirkoridoro por garantii
ĝian konservado: la statuo, falita sur la strato sekve de ŝtormo, suferis antaŭ nelonge delikatan intervenon je
firmigo kaj restaŭrado.
En la jaro 1793 ĉirkaŭ la salonego de la beletaĝo estis freskita de Jozefo Morelli (Modena, 1749 - Udino,
1829) kaj de lia ĉividalana skolano Francisko Chiarottini (Kiarotini) (Ĉividalo de Friulo, Udino, 30 januaro
1748 - tie, 14 aprilo 1796). Apuda saloneto gardas pompajn freskojn de Francisko Chiarottini dateblaj ĉirkaŭ
je la sama periodo.

3. - Palaco Trento - Girardis (Ĝirardis), strato Aquileia (Akvileja) n.ro 3.

4. - Palaco Rubini, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 4.

5. - Domo D’Arcano (D’Arkano), strato Aquileia (Akvileja) n.ro 8.

Eks Kazerno “Hieronimo Savorgnan” (Savornjan), sidejo de la eks Oficira Rondo de la Armea Garnizono de
Udino.
En la Deknaŭa jarcento ĉi tie estis sukera rafinejo kaj ankaŭ preĝejeto dediĉità al Sakta Ermakora (vidu la
n.ron 60 en Preĝejoj de la urbo Udino, 2019).

6. - Palaco Del Giudice - Rocchis (Del Ĝudiĉe-Rokis), strato Aquileia (Akvileja) n.ro 16.

7. - Palaco Sabbadini - Del Torso, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 17.

La palaco havas dekokjarcentan fasadon, kun simpla arkitrava portalo altiĝata de triforo, finante per fortika
korniko timpana. Funde de la korto estas novklasika konstruaĵo templetforme.

8. - Palaco Di Colloredo (De Koloredo), strato Aquileia (Akvileja) n.ro 22.

Palaco Colloredo, pasita en la jaro 1830 propraĵo de la nobela Johano Baptisto Orgnani (Ornjani) kaj tridek
jaroj poste pliigita de Maksimiliano Orgnani.
La historio de la nobela loĝejo havas radikojn en la duono de la Dekkvara jarcento, kiam la loko kie ĝi
troviĝas estis de la proprietulo, iu Henriko el Castellerio-Kastellerjo, donacita al la konvento de Franciskanoj
de Udino, kiuj en la XVI jarcento ĝin vendis. La aĉetanto, la nobela Johano de Colloredo (1578 -1648), tie
konstruigis domon, kiun liaj idoj, de la fino de la Deksepa jarcento kaj la komenco de la Dekoka jarcento,
restrukturis transformante ĝin en la palacon, kiun hodiaŭ oni vidas.
La malgranda ĝardeno restas ankoraŭ, dume anstataŭ la kampoj situas modernaj domaroj. La greneja
maskego el ŝtono enmasonita en la subportiko konstituis la finan punkton de la dukto el kiu oni subenirigis la
grenon el la subtegmento de la korto.

Palaco Orgnani estas konstruaĵo je sobra eleganteco. La fasado havas bosan portalon flankita de fortikaj
duonpilastroj horizontale trairitaj de strioj el ŝtono kaj pompa triforo balustrada kompletigita per triangula
timpano. Je bona gusto estas la deknaŭaj jarcentaj kradaĵoj ĉe la fenestroj de la teretaĝo. La pordeto, kiu
estas dekstre de la ĉefa pordego estas frukto de modifo de la jaro 1942, kiam Orgnani-anoj konfidis al
arkitekto Ermes Midena (Sankta Danielo de Friulo, Udino, 12 septembro 1895 - Udino, 19 oktobro 1972) la
taskon restrukturi la konstruaĵon, malgraŭ neniam estis farita.

9. - Domo Morelli de’ Rossi, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 26.

Palaco konstruita sur antaŭekzistantaj deksepjarcentaj konstruaĵoj, ĝi estis modifita kaj pliigita je la duono de
la XIX jarcento. Ĉefa arkitektura elemento estas la duobla loĝio, kiu alrigardas la internan korton.

10. - Palaco Daneluzzi - Deciani - Braida (Daneluci – Deĉani - Brajda), strato Aquileia (Akvileja)
n.ro 33, angulo strato Giusti (Ĝusti).

La palaco estis konstruita en la jaro 1690 de nobela Karlo Daneluzzi, filo de komercisto, kiu havis butikon en
strato Rialto. En la jaro 1779 ĝi estis cedita al la nobela Deĉano Deciani. Ĉe la fino de la Dekoka jarcento
parto el ĝi estis cedita al grafino Arpaliĉe Papafava. Post aliaj luadoj kaj paspropraĵoj, en la jaro 1880 la
palaco estis aĉetita de la familio Braida (Brajda) de la branĉo de Oleis el Manzano-Mancano, kiu tie loĝis ĝis
la jaro 1929. Anstataŭis tiun familion branĉo de del Torso. Ĉe la komenco de la Okdekaj jaroj la konstruaĵo
iĝis sidejo de la Banko de Napolo (kaj dum la pli ĵusaj jaroj de la Banko Popola de Breŝja).
Ĝi estas eksterne interesa pro solena triforo centra altiĝita de granda nobela blazono kaj interne pro la
multenombraj freskoj (1695) de Julio Quaglio (Kvaljo), la Juna (Laino Valo de Intelvi, Komo, 1668 - tie, 3 julio
1751). Nune ĝi estas elmetita por vendo de la milana grupo Fineco-Fineko.

11. - Domo Arcano (Arkano) - Varmo - Buiatti, strato Aquileia (Akvileja) n.ro 41.

La Palaco estis loĝita unuafoje de familio Tracanelli (Trakanelli) kun familiestro Johanbapto, ĉirkaŭ la duono
de la Deksepa jarcento. Sekve ĝi estis cedita de liaj nepoj, en la jaro 1699, al fratoj Buiatti. Ĝi restis al tiu
familio dum la tuta XVIII jarcento.
En la jaro 1795, mons. Nikolao Buiatti farigis restrukturadajn laborojn, kiuj antaŭvidis la pliigon de la loĝejo
per la kreo de dometo apude la palaco kaj subportiko. En la jaro 1836 Katarina Beltrame, vidvino Buiatti,
lasta heredantino el ĉi tiu branĉo de la familio, cedis la dometon kaj parton de la palaco al grafo Johano
Morelli de Rossi, jam proprietulo de alia konstruaĵoj en strato Akvileja. Ĉilasta, post kelkaj ŝanĝiĝoj, kiuj donis
al ĝi la nunan aspekton, ĝin cedis en la jaro 1839 al Johano Schiavi (Skiavi).
Post kelkaj paspropraĵoj, ĝi estis aĉetita en la jaro 1897 de d.ro Johano Bapto el Varmo. En la jaro 1935 ĝi
pasis al familio D’Orlandi. Dum la Dua Mondmilito ĝi suferis kelkajn damaĵojn pro la splitoj de la bombadoj.
Dum la postmilita periodo ĝi estis restaŭrita, elektinte kovri la simplan bosaron de la teretaĝo per kolorita
stuko.
La flanko de la palaco, kiun oni vidas de la strato, oni ĝin povas difini modesta. Tamen ĝi kaŝas mirigan
internon. La vera enirejo de la domo estas en la korto, kie estas pordeto per kiu oni aliras la superajn
etaĝojn.
Interesaj la ŝtuparo, la dekokjarcentaj stukaĵoj kaj la muroj kaj la plafonoj rafinite freskitaj de Jozefo Morelli
(Modena, 1749 - Udino, 1829) en la jaro 1794.

12. - Domo Braida (Brajda), strato Aquileia (Akvileja) n.ro 42.

13. - Palaco Andriotti, strato Bartolini n.ro 3.

La familio Andriotti estis el la plej antikvaj en Udino, kaj ekde la komenco de la Dekkvara jarcento ĝuis je
loĝaj havaĵoj en la kastelo de Udino kaj, tuj sube la monteto, je bienoj, kiuj estis ĝis la nuna strato
Portanuova. En la jaro 1373 fratoj Wikardo kaj Leonardo Andriotti ricevis de patriarko Morkvando el Randeck
(Aŭgusta, Bavario, Germanio, 1296 - Triesto, 3 januaro 1381) loĝejon lokita sub la monteto de la kastelo, la
domojn tute apudaj kaj parton el la sama monteto, kun malantaŭaj legomĝardenoj kaj vitejoj.
Ĉe la duono de la Deksepa jarcento Bartolini-anoj, post kiam ili aĉetis domon Andriotti, ili ĝin plivastigis per
disfaligo de malnovaj konstruaĵoj apudaj kaj ili komencigis la konstruaĵon (5an de marto 1641) konfidita al
majstro masonisto Petro Antono Navarra, de la granda palaco kun la monumenta fasado, kunligita kun tiu pli
antikva.
La konstruaĵo, unu el la plej antikvaj en la urbo estis tute rekuperita de la Komunumo por ĝin redoni al la
Urba Biblioteko “Vincento Joppi”, kiu tiele duobligas la spacojn.
La subtegmentoj estas ligitaj al tiuj de palaco Bartolini, iliavice adekvatigitaj kaj igitaj uzitaj per subtegmenta
areo kapabla por garantii vastan kaj novan spacon por la konsulto de la volumoj.

14. - Antikva Hospitalo de S. Maria de Batitaj, strato beata Odoriko de Pordenono n.ro 3/5.

Sidejo de la oficejoj de la Komunumo.
Starigita de la homonima frataro kaj nun Malnova Hospitalo konstruita laŭ la unua projekto de arkitekto Petro
Bianchi (Bianki) (Lugano, Svisio, 26 marto 1787 – Napolo, 28 decembro 1849).

15. - Naskiĝa domo de Johano de Udino, strato Brenari n.ro 28, angulo placo Garibaldi n.ro 14.

Konstruaĵo de la XV jarcento.
Ĉe la teretaĝo estas la hotelo “Al vecchio tram” – eks gastejo “Al tram” (Ĉe la malnova tramo” - eks gastejo
“Ĉe la tramo”).

16. - Domo Pasquotti (Paskvoti) - Fabris, strato Paŭlo Canciani (Canĉani) n.ro 12, angulo strato
Cavour (Kavur).

La domo Paquotti - Fabris estas ĉe la angulo inter strato Canciani kaj Cavour. Ĝia historio estas atestata
ekde la Deksepa jarcento.
La konstruaĵo dividiĝas je du etaĝoj kun subtegmento; laŭ strato Canciani ĝi havas arkportikon, mankanta laŭ
strato Cavour. La palaco enhavas freskojn de Henriko Miani (Udino, 1889 - tie, 1933). La fenestroj de la
unua etaĝo formas serlion kun balkoneto laŭ strato Canciani. Inter panelo el forĝita fero kaj la alia estas
pentra strio kun medalionoj, kiuj ilustras la laborado de la silko de la raŭpo al la tolo, kadritaj per bukedoj da
floroj. La fenestroj de la dua etaĝo estas regule lokita escepte de la angulo kie ili formas angulan balkoneton
kun balustrado el forĝita fero. Ĉe la angula parto pli alta la subtegmento estas dekoraciita per strio freske
dekoraciita: grandaj bukedoj da floroj eliras de la vazoj. Ankaŭ la portiko estas dekoraciita.
Eble Ĝino Tonizzo (Tonico) (Udino, 1883 – tie, 1929) reformis antaŭ la jaro 1921, inter la jaro 1919 kaj 1920,
antaŭan konstruaĵon. La strukturo laŭ 2 etaĝoj kaj subtegmento estis tenita, estis ŝanĝita la portiko kaj la
aranĝo de la fenestroj laŭ strato Canciani.
En la jaro 1928 la domo pli malalta laŭ strato Canciani estis aĉetita de tajlorino Ida Pasquotti Fabris, fama
tajlorino por sinjorino dum la dudekaj jaroj, kiu ĝin reformis en la jaro 1929. Ŝiaj inicialoj (IP) aperas sur la
dekoracioj el forĝita fero de Alberto Calligaris (Kaligaris) (Udino, 29 septembro 1880 - tie, 20 aprilo 1960),
kiuj beligas la malfermojn de la unua etaĝo.
Inter la jaro 1929 kaj 1930 estis reformo de la malfermoj laŭ strato Kavur per la malfermo de la nunaj butikoj,
kiuj plutenas vitrinojn kaj originan meblaron. La ejoj estis restrukturitaj en la jaro 2000 de ark. Henriko Sello.

17. - Palaco jam Gropplero, strato Carducci (Karduĉi) n.ro 1.

Preĝejeto en la ĝardeno de palaco Gropplero

Sciigoj pri la preĝejeto, vidu la n.ron 41 Preĝejoj en la urbo Udino, 2019.

18. - Palaco Chiaruttini (Kiarutini), strato Carducci (Karduĉi) n.ro 15/17.

Konstruita en la jaro 1908 laŭ la desegno de ark. Hektoro Gilberti (Udino, 1876 - tie, 1935), la konstruaĵo
okupas la tutan flankon de la parcelo presentita al strato Carducci kun komerca parto en la teretaĝo kaj la
unua etaĝo por la oficejoj. La fasadoj al la publika areo revokas al la moduloj de la Secesio. La fronto
rimarkigas la diversan celkonformecon de la etaĝoj de la konstruaĵo: direkcia en la unua etaĝo kaj rezida en
la dua etaĝo, provizita per terasoj kun balustradoj el artefarita ŝtono.
La palaco prezentas en la unua etaĝo triforojn subtenitaj de pilastretoj kun simpla kapitelo.

19. - Domo Rubazzer - Sandrini, strato Carducci (Karduĉi) n.ro 28.

Domo Rubazzer - Sandrini, konstruita en la jaro 1907, eniĝas en la serion de la udinaj vilaoj konstruitaj de
Roĝero (Triesto, 20 septembro 1854 – tie, 20 oktobro 1920) kaj Arduino Berlam (Triesto, 20 julio 1880 –
Triĉesjmo, Udino, 26 julio 1946) inter la jaroj 1900 kaj 1920. La konstruaĵo montras du apartajn kvarangulajn
volumenojn: tiu pli larĝa paralele la strato kaj unu pli mallarĝa poste enhavante la ŝtuparojn kaj la
servoĉambroj. La ĉefa korpo estas simetria, horizontala organizita je du etaĝoj: la teretaĝo kun dekoracio el
artefarita ŝtono havas arkmalfermojn kun duonpilastretoj, la unua etaĝo havas masonan dekoracion el brikoj
disigita per duonpilastretoj.
Ene la spacoj tiel difinitaj estas la rektangulaj fenestroj kun kornicoj el artefarita ŝtono, angulaj timpanoj kaj
flankaj balkonetoj . Supre la centra parto estas arkfrontono, kiu entenas termofenestron. La supraj kornicoj
havas dekoraciajn elementojn el artefarita ŝtono kiel akroteroj. La ĉirkaŭbarilo el artefarita ŝtono kaj
balustrado el fero estas origina.

20. - Domo Vuga, strato Carducci (Karduĉi) n.ro 36, angulo strato Giusti (Ĝusti).

Desegnita de Hektoro Gilberti (Udino, 1876 - tie, 1935).
“Ŝtoniĝinta arbaro de pilastroj, fretoj, arbustoj de akanto, kartuŝoj, turoj, balustradoj, ornamaj vazoj, leviĝintaj
linioj”, kiel ĝin priskribas kritikisto Liĉjo Damiani (n. Lussinpikolo, Insulo Lussino, Kroatio, 26 aprilo 1935).

21. - Palaco Del Torso, strato Carducci (Karduĉi) n.ro 44.

Palaco, konstruita en la jaro 1925 de ark. Provino Valle (Udino, 10 marto 1877 – tie, 12 aŭgusto 1955),
origine rezidajo de grafoj Del Torso. La enirejo kondukis ankaŭ al la posta ĝardeno.
Post la pliigo kaj transformo en hotelon kaj la posta sendo estis malfermita nova enirejo.
En la unua etaĝo serlia de kie oni aliras balkonon kun balustrado el ŝtono, substrekas la centrecon de la
fasado.
La konstruaĵo finiĝas per kornico sur breto super kiu elstaras larĝa timpano altiĝata de tri skulptaĵoj el ŝtono
kaj riĉigita per la heraldika emblemo de familio Del Torso.

Domo Monteverdi, strato Carducci (Karduĉi) n.ro ___
Desegnita de ark. Luizo Taddio (Udino, 1875 – tie, 1955).

strato Carducci (Karduĉi) n.ro 12

22. - Palaco Scaini (Skaini), strato Cortazzis (Kortazis) n.ro 1 A.

Desegnita de Petro Zanini (Udino, 1895 - tie, 6 majo 1989).

23. - Domo Dall’Acqua (Dall’Akva) - De Puppi, strato Cussignacco (Kusinjako) n.ro 5.

24. - Palaco Agricola (Agrikola) - Magini, strato Dante n.ro 10.

Palaco Agricola (1907), de Luizo Taddio (Udino, 1875 – tie, 1955) kaj konstruita de la firmo de la patro de
Rajmondo D’Aronco (D’Aronko) (Godo, Ĝemona de Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1857 - San-Remo, Imperja, 3
majo 1932), Hironimo (Ĝemona de Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1825 – Udino, 29 junio 1909), unu el la reĝo de
la artefarita ŝtono.

25. - Domo Pirona, strato de la Salo n.ro 12.

Ĝi estas la domo de domkonstruisto Luka Andrioli, de tiu aĉetita en la jaro 1796 kaj poste restaŭrita.
Tie estas lokita la memorŝtono: JULIO ANDREO PIRONA 1822-1895 – EMINENTA JE VALORO KAJ FAMO – PRI
LA NATURAJ SCIENCOJ – KAJ PER LA NASKA LINGVO – LI HONORIS FRIULON – PER INSTRUADO – KAJ EN LA
PUBLIKA ADMINISTRACIO – LA UDINE’A KOMUNUMO LOKIS – 1958.

PIRONA Julio Andreo (Dinjano de Taljamento, Udino, 20 novembro 1822 - Udino, 28 decembro 1895),
kuracisto, naturisto, paleontologo. Li estis la plej granda friula naturisto. Kvankam li studis medicinon en
Padovo kaj Pavio, li dediĉis parton el sia aktiveco al la botaniko, al la paleontologio kaj al la geologio,
eldonante multenombrajn studaĵojn. Ĉirkaŭ li formiĝis proksimume la duono de la Deknaŭa jarcento skolo pri
naturalismaj studoj. En 1855 en Udino li eldonis la Florae Forojuliensis syllabus-n, unua traktato pri la friula
flaŭro; en 1861 la unuan geografian mapon (en skalo de 1 por 332.000). En Udino li fondis la friulan Muzeon
pri naturhistorio. Li prizorgis la eldonon de la friula Vortaro (Venecio, 1871) de la onklo Jakopo (Dinjano de
Taljamento, Pordenono, 22 novembro 1789 - Udino, 4 januaro 1870). Li kompilis la Novan friulan vortaron
restita mane skribita, reprilaborita poste de Herkole Carletti (Karletti) (Udino, 6 novembreo 1877 - tie, 22
majo 1946) kaj Johan Baptisto Corgnali (Kornjali) (Reana de Rojale, Udino, 28 septembro 1887 - Udino, 28
oktobro 1956) kaj eldonita en 1935 laŭ la titolo: La nova Pirola. Friula Vortaro. Li estis prezidanto de la
Udine’a Akademio.

26. - Palaco Antonini “Domo Granda”, strato Gemona (Ĝemona) n.ro 5.

Eks sidejo de la filio de la Itala Banko.
La areo kie estas la palaco enhavis, en la antikvaj muregoj, diversajn domojn kaj bienojn, kiuj apartenis al
diversaj proprietuloj. La palaco estis projektita de arkitekto Andreo Palladio (Palladjo) (Padovo, 30 novembro
1508 – Maser, Treviso, 19 aŭgusto 1580) en la jaro 1556 laŭ komisio de grafo Floriano Antonini (1520 1592), juna kaj ambicia elstarulo de unu el la familioj la plej elstaraj el la udina aristokrataro.
La konstruado, komenciĝita en la jaro 1556, daŭris ĝis la fino de la XVII jarcento, kvankam ĝi ne spegulis
bontone la projekton de Palladio, kiu pro la multenombraj sindevigoj en Viĉenca kaj Venecio ne havis la
eblon sekvi la laborojn persone (do kritikoj, kiujn oni starigis pro kelkaj nekongruaĵoj kaj stilaj tordaĵoj de la
konstruaĵo), ĝi restas same validan ateston de lia genia temaro.
Poste estas modifita la aspekto de la konstruaĵo, atinginte anstataŭigi ĉiujn fenestrojn, krom tiu dekstre de la
loĝio ĉe la posta vidaĵo.
De la jaro 1886 en la palaco establiĝis ankaŭ la Udine’a Arta Klubo, kiu utiligis la novan tre belan sidejon por
organizi dancofestojn kaj muzikajn vesperojn; estis, ĉi tiuj, la lastaj ekbriloj de monduma vivo por la prestiĝa
loĝejo de Antonini-anoj, ĉar grafo Rambaldo (1775 – 1836), kiu tiam li estis la proprietulo, li estis la lasta
posteulo de la branĉo “Domo Granda”.
Ĝi estis loĝita dum kvin jarcentoj de familio Antonini, ĝis kiam, la 1an de novembro 1899, ĝi estis vendita al la
Itala Banko, kiu modifis la internojn.
La fasado, kiu vidas straton Ĝemona estas fascina kun ĝiaj ionikaj duonkolonoj akiritaj el ŝtonbastono j.
Supre la entablemento de la unua ordo leviĝas ses korintikaj kolonoj, inter kies piedistaloj alternas la
balustradoj de la balkonetoj el kvin grandaj fenestroj.
Ankaŭ la posta fasado, kiu vidas la parkon estas tre bela. Ĝi reproponas la surmetiĝon de korintika loĝio kaj
ionika portiko sub kiu malfermas enira pordego el la modluroj de la deksepa jarcento kaj kun maskego centre
de la arkitravo.
Fine la parko kun ĝiaj arboj kaj ĝiaj ŝatitaj plantoj, kun ĝiaj gruzaj aleetoj kaj ĝiaj spruĉitaj fontanoj, kun la
ponteto super la rojo kaj ĝiaj paluritaj deksep statuoj dekokjarcentaj.
La palaco restis propraĵo de Antonini-anoj ĝis la jaro 1899, kiam ĝi estis aĉetita da la Itala Banko.
En la jaro 1977 la Administrado de la Itala Banko farigis firmiĝajn kontraŭsisman kaj restaŭradan laborojn
post la damaĝoj kaŭzitaj de la tertremo de la jaro 1976, kiuj senseble difektis kelkajn masonaĵojn de la
teretaĝo, de la unua etaĝo kaj de la subtegmentoj.
Post la transloko al Triesto de la provincaj oficejoj de la Itala Banko, palaco Antonini estas fermita.
Sur la fasado estas skribita: GENIO VRBIS VTIN FAMILIAEQVE ANTONINORVM FLORIANVS ANDREME F
DICAVIT (Floriano Andreme dediĉis al la genio de la urbo Udino kaj al familio Antonini).

27. - Domo de Johano de Udino, strato Gemona (Ĝemona) n.ro 15 A.

En ĉi tiu domo vivis plurajn jarojn Johano de Udino (Udino, 27 oktobro 1487 – Romo, julio 1561) kune kun la
edzino Konstancia kaj liaj multenombraj gefiloj. Ĝi havas portiko je grandaj arkoj. Sur la fasado estas
ankoraŭ signoj de la freskoj de la sama Johano el Udino nun jam tute paliĝitaj.
Tie estas lokita la memorŝtono kun la surskribo: JOHANO RIKAMATORE DIRITA JOHANO DE UDINO – ESTARA
PENTRISTO KAJ ARKITEKTO HAVIS KAJ LOĜIS ĈI TIU – DOMO. LI NASKIĜIS EN UDINO KVARTALO GRACANO
LA 27an de OKTOBRO – 1487; LI FORPASIS EN ROMO EN 1564 – LA UDINE’A AKADEMIO EN DECEMBRO 1874.

La jaro de la forpaso sur la memorŝtono estas malĝusta: 1561 kaj ne 1564.
La memorŝtono estis lokita la 10an de decembro 1874 fare de la Akademio, laŭ la propono de Piero Bonini
(Palmanova, Udino, 14 majo 1844 - Udino, 22 februaro 1905).
JOHANO de UDINO, Johano de’ Ricamatori (Rikamatori) (Udino, 27 oktobro 1487 - Romo, julio 1561),
pentristo, skulptisto, dekoraciisto, arkitekto. Li komencis lian formadon ĉe Johano Martino de Udino (1453 –
Udino, 30 septembro 1535), poste li loĝiĝis en Venecio ĉe Giorgione (Ĝorĝone) (Kastelfranko Veneto,
Treviso, 1478 - Venecio, oktobro 1510). En Udino li estis ĝenerala arkitekto pri ĉiuj laboroj en la urbo. En
1514, en Romo, li estis en la metiejo de Rafaelo (Urbino, 6 aprilo 1483 – Romo, 6 aprilo 1520) de kiu li estas
konsiderita unu el la plej brila skolano. Li estas la eltrovinto pri la groteska tekniko. Estas liaj laboroj en
Romo: la ornamado kadrante la freskojn de Rafaelo en la novaj vatikanaj logioj, la dekoracio de la dua nivelo
de la samaj, la stukaĵoj en palaco Madama; en Udino: la fontano kaj la Horloĝa Turo en placo Libereco, la
fontano en placo Matteotti (S. Jakobo), kelka bareliefo el stuko surmure, freskoj en la Ĉefepiskopa palaco.
La naskiĝa domo de Johano de Udino situas ĉe la stratangulo de strato Gracano kun strato Brenari.
Teretaĝe estas la hotelo “Al la malnova tramo” (eks gastejo “Ĉe la tramo”). Laŭ lia nomo estas titolita la nova
udina teatro. La jaro de la forpaso sur la memorŝtono estas erara. La memorŝtono estis lokita la 10an de
decembro 1874 laŭ la propono de Petro Bonini (Palmanova, Udino, 14 majo 1844 – Udino, 22 februaro
1905) al la Akademio. Li estas entombigita en Panteono apud Rafaelo.

28. - Domo Bisanti - Cernazai (Ĉernazai), strato Gemona (Ĝemona) n.ro 20.

Kun portaloj kaj fenestroj elegante ŝtonkadritaj.

29. - Domo Tomada - Cairoli (Kairoli), strato Gemona (Ĝemona) n.ro 32.

Elpensita de Johano Baptisto Bassi (Pordenono, 3 junio 1792 – Sankta Maria de Gruanjo, Moruco, Udino, 19
majo 1879). Interne, estas tre interesa la unua etaĝo kun la ĉambroj rondstrukture, plurlatere kaj trapeze. La
tuto rafinite dekoraciita per pentraĵoj, kiuj tegas muroin kaj plafonojn.

30. - Palaco Polcenigo (Polĉenigo) - Garzolini - Toppo - Wassermann, strato Gemona
(Ĝemona) n.ro 92.

Sidejo de la Supera Lernejo de la Universitato de Udino.
La komplekso dividiĝas laŭ palaco Garzolini kaj en la malantaŭa parto laŭ la eks Instituto Di Toppo
Vassermann. La palaco estis konstruigita de grafo Marcio el Polcenigo-Polĉenigo ĉirkaŭ la jaro 1705 kaj de
la jaro 1790 ĝi iĝis propraĵo de familio Garzolini, bonhava familio el Tolmezzo, intense serĉi loĝaranĝon en
Udino post la tertremo de la jaro 1788, kiu trafis Tolmezzo-n. De la jaro 1900 propraĵo de la Komunumo,
sekve de la volo de grafo Francisko Di Toppo (Udino, 13 aprilo 1797 – tie, 19 februaro 1883) la komplekso
ĉiam havis didaktikan destinadon kun aligita kolegio. Serio de laboroj en la palaco estis faritaj en la jaro
1900. Sekvis unua pliigo en la jaro 1909 kaj dua en la jaro 1923, ambaŭ laŭ la projekto de arkitekto Provino
Valle (Udino, 10 marto 1877 – tie, 12 aŭgusto 1955). Post kiam ĝi estis fermita dum tempo, en la jaro 2002 la
palaco estis metita je dispono de la Universitato de Udino. Interne la palaco, je granda scenejo estas la
ŝtuparego de la enira atrio, kiu kondukas al la supera salonego. La muroj de la ŝtuparego estas kovritaj per
freskoj kun pejzaĵoj kaj la dekoracio daŭras per falsa loĝio kaj kulminas per freskita kupolo. Ĉiuj pentraĵoj
reiras al la Deknaŭa jarcento: al Tomaso Turk estas atribuita la perspektivan parton de la kupolo, dum al
Dominico Paghini (Pagini) (Venecio, 1 julio 1777 – Udino, 28 marto 1850) la freskojn kun la paezaĵoj en la
balkonaĵo kaj la blazonojn, krom la centra salonego.

31. - Eks Kolegio Barnabanoj, strato Malnova Gimnazio n.ro 13.

Sidejo de la Urba Akademio de Drama Arto “Niko Pepe”.
La krado, farigita de la Komunumo en la jaroj 1683 - 1684; la arko kaj la skribo, aldonitaj de Barnabanoj en la
jaro 1810, memorigas ke transe estis la sidejo de la Udinaj Klasikaj Lernejoj kaj tio estas la Gimnazio kaj la
Liceo tien transportita post kelke da tempo post la starigo, kiu reiras al la jaro 1807.
Sur la arko supre la krado, el ŝtono de Faedis, estas skulptita, kun la urba blazono, la skribo: GYMNASIVM
CIVITATIS VTINI – MDCLXXIX (Gimnazio de la urbo Udino 1679).

32. - Palaco Orgnani - Agricola - Di Caporiacco (Ornjani – Agrikola - De Kaporiako), strato
Johano de Udino n.ro 23.

Sidejo de la Ŝtata Edukejo Kolegio Uccellis (Uĉelis).
La loko kie estas la palazo nomiĝis Kvartalo Insulo. Ĉi tie estis domo kun korto kaj stalo propraĵo de Korado
Savorgnan di Brazzà (Savornjan de Bracà) kaj, post lia forpaso, la 18an de majo 1717 gi estas vendita de la
nevo Hektoro de Brazzà al Bernardeto Orgnani (Ornjani) kaj al la filoj Ferranto kaj Johano Baptisto. Ferranto
Orgnani, komunuma kanceliero, post malmulte da jaroj igis laŭ la nuna stato tiun, kiu devis esti dometo. En
la jaro 1762 la fratino Viktoria Orgnani, iĝinta unika heredantino post la forpaso de Ferranto, ĉar la alia frato
Johano Baptisto pastro, ĝin sendis al Jo. Bapto. Follini, kiu jam posedis ŝpinejon kaj aliajn konstruaĵojn en
Kvartalo Insulo, sed ĉi lasta restis tie nur de la jaro 1762 ĝis la jaro 1768. Poste la domo estis aĉetita de la
nobela Julio Antono Agricola, filo de Vincento al kiu oni devas la konstruadon de la palaco en strato Liruti. En
la palaco vivis inĝ. Aŭgusto Agricola (m. 1875), erudito kaj fakulo, kiu estis el la pioniroj pri la forografio en
Friulo. Ĉe la komenco de la jarcento la domo denove estis loĝita de posteulino de Orgnani-anoj, Helodia,
filino de Jo. Bapta kaj de Latina Agricola, kiam ĉi lasta en la jaro 1904 edziniĝis al grafo Ĝino Andreo de
Caporiacco (Udino, 16 majo 1878 – tie, 7 oktobro 1933), poste podestato de Udino.
La palaco Di Caporiacco havas fasadon kun tre belaj dekokjarcentaj kradaĵoj, kiuj protektas la fenestrojn de
la teretaĝo kaj eniran bosaran portalon kun rondarka arko, kies ŝlosila ŝtono estas konstituita de virina kapo
kun plimiĝita helmo, eble Minerva. Supre la pordego fenestro-balkono kun pilastretoj kaj volbo kun maskego,
altiĝata de timpano. La beletaĝo estas dekoraciita per freskoj de la unua Deknaŭa jarcento, kiuj revokas la
stilon de ornamisto Jozefo Borsato (Toppo de Travesjo, Pordenono, 14 februaro 1770 - Venecio 13 oktobro
1849) el la alegoriaj kaj pejzaĝaj temoj al empiro. En la plafono, lokita en centra situo, estas presentata
Apolono kun kvadrigo kaj amoretoj.

33. - Palaco Giaomelli (Ĝakomelli), strato Grazzano (Gracano) n.ro 1, angulo strato Brenari.

Sidejo de la Friula Etnografia Muzeo (jam sidejo de la Friula Muzeo pri Natura Historio).
Antaŭ la eniro estis remalkovrita parto el la antaŭa rojo, kiu fluas laŭlonge la tutan straton Grazzano
(Gracano) kaj estis subterita.
La palaco estas konata laŭ la nomo de ĝia lasta proprietulo, Sante Giacomelli (Tolmezo, Udino, 1792 Treviso, 1874), kiu ĝin akiris en la jaro 1900. Posteulo de familio tradicie okupita en la tekstila sektoro,
Giacomelli okupis ankaŭ prestiĝajn publikajn oficojn.
Antaŭ ol li tie loĝis eminentaj familioj ekde la XVI jarcento: Codroipo (Kodrojpo)-anoj (la 24an de julio 1584,
Ludoviko kaj lia filo, de grafoj de Codroipo, ĝin cedis al familio Deciani), Deciani (Deĉani)-anoj ĝin vendis
definitive ĉirkaŭ la jaro 1719 al familio Gabrielli, kiu tie loĝis dum pli ol du jarcentoj ekde la jaro 1630. En la
jaro 1711 palaco Giacomelli estis pruntita al fratoj Monaco (Monako).
Inter la jaroj 1844 kaj 1845 la konstruaĵo estis aĉetita, antaŭe de la nobela Antono Caimo (Kajmo) Dragoni
(Sankta Nikolao, 19 februaro 1801 – Udino, 10 junio 1877), ligita kun Gabrielli-anoj de parencecaj ligoj, kaj
poste de Leono Luzzato (Lucato). De la jaro 1856 proprietulo estis Pietro Magistris (Maĝistris), kiu en tiu jaro
komencis, en la apuda ĝardeno, la laborojn por la konstruo de tiu, kiu iĝos la plej granda ŝpinejo en la urbo.
La fasado el ruĝaj brikoj videblaj kun soklaro el ŝtono estas movita, en la centra parto, per impona serlia
triforo kun balustrado kaj per du ordoj de fakitaj fenestroj. La dudekjarcenta historio de la palaco komenciĝas
per la propraĵo de Giacomelli; sed tra la jarcento la loĝejo estis iom post iom forlasita ĝis la akiro, en la jaro
1970, de la Udine’a Komunumo.
Objekto je longa restaŭrado, ankaŭ pro la apuda rojo, kiu damaĝis la fundamentojn, oni ĝin elektis kiel sidejo
de la Friula Etnografia Muzeo, kiu antaŭe estis en strato Viola kaj fermita de la jaro 1984. En la jaro 2008
finis la restaŭrado kaj la 22an de oktobro 2010 oni povis inaŭguri la novan sidejon de la muzeo.
La palaco konservas en fasado la unikajn signojn de la renesanca originalo, karakterizitaj per la elementoj el
ŝtono kaj per la monumenta pordego lintela, pliriĉigita per du medalionoj skulptitaj duone de la fostoj per unu
ina bildo kaj unu vira, je modesta farado la medaliono kun Jesuo centre la arkitravo. La briko videbla rilatas
la deknaŭjarcentan restaŭradon sub la direktoreco de pentristo Johano Masutti, aŭtoro de la zono freske per
festonoj, maskegoj kaj geometriaj motivoj de la subtegmento kaj de du ŝildoj kun Minerva kaj Ceresa,
pentritaj en la spacoj inter la fenestroparoj.
Transpasita la sojlon, kvar sidiloj el ligno kun dorsapogilo, skulptitaj kaj havante la blazonojn de la familioj
Strassoldo Graffenberg, Tartagna (Tartanja), Florio (Florjo), Attimis.

34. - Palaco Zignoni (Zinioni) - Margreth, strato Grazzano (Gracano) n.ro 7.

La palaco alprenis la nuna aspekton ĉirkaŭ la duono de la Dekoka jarcento, kiam ĝi estis aĉetita en la jaro
1740 de familio Zignoni, kiu en la jaro 1764 estis aligita al la nobela Konsilio. La rekonstruo de la domo
memorigas en la fasado aliajn samtempajn palacojn (Valvason - Morpurgo, Fistulario – Plateo - De Portis),
esprimo de la volo plifortigi ankaŭ per rimarkinda loĝejo por nova rango la legitiman emblemon de la oficiala
enpaŝo en la urban patriciaron. La fasado estas karakterizata per bosara portalo kun piattabanda arko kaj
maskego. En la unua etaĝo estas triforo kun tripartia balustrado kaj korbela kadro sur kiu apogas cimatio, kiu
finiĝas per timpano kie centre estas lokita la familia blazono. En la internan korton alrigardas eleganta loĝio.
La centra korpo estas dekoraciita per freskoj, stukoj, falsaj stukoj, flormotivoj, kun kamparaj scenoj
deknaŭajarcentaj en la centra salonego. En la volbo de la enira ŝtuparo al beletaĝo estas pentrita inan
bildon.

35. - Domo Desia - Tommassoni, strato Grazzano (Gracano) o n.ro 10.

La palazo Desia reiras al la komenco de la XVIII jarcento. La portalo kun punktitaj brosoj estas altiĝata per
arkivoltita fenestro fermita per elpenda entablemento.

36. - Domo Venzoni, strato Grazzano (Gracano) n.ro 16.

37. - Domo Varmo - Pers - Pascoli (Paskoli), strato Grazzano (Gracano) n.ro 74.

38. - Palaco D’Aronco (D’Aronko), strato Lionello n.ro 1.

Flanko strato Lionello, kun la maskego de la barbiro

La barbiro de Udino

Flanko placo Libereco

La Urbodomo aŭ D’Aronco (D’Aronko), el la nomo de la friula arkitekto Rajmondo D’Aronco (Godo, Ĝemona
de Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1857 - San-Remo, Imperja, 3 majo 1932), kiu ĝin projektis, estas tipa ekzemplo
de arkitekturo “Liberty”-stilo de la XX jarcento.
En la jaro 1888 D’Aronco faris unua projekton. Dua projekto estis prezentita en la jaro 1909, dume en la jaro
1910 estis proponitaj aliaj du proponoj, unu el tiuj estis la propono elektita. La Palaco, fakte, ne povas esti
difinita konstruaĵo Nova Arto. D’Aronco inspiriĝis el arkitekturaj kanonoj pli klasikaj. Kiel li skribis en la
kunigita raporto al la elektita projekto, la stilo de la konstruaĵo devis esti itala kaj inspirita al la Deksesa kaj al
la Deksepa jarcento por tiu, kiu estas akordigebla kun la necesoj de niaj tempoj, kun tiuj de la palaco kaj de
la materialoj uzi.
Ĝi havis la lokadon de la unua ŝtono la 20an de aprilo 1911 kie estis antaŭa konstruaĵo de la Deksesa
jarcento, sed la laboroj estis interrompitaj pro la milito kaj finis en la jaro 1925, dum la internaj garnaĵoj estis
finitaj dum la tridekaj jaroj. La inaŭguro okazis la 6an de julio 1930, en la ĉeesto de dukino de Aosto Helena
de Orleano (Twickenham, Britio, 13 junio 1871 – Kastellammare di Stabja, Napolo, 21 januaro 1951).
La palaco okupas la tutan domblokon malantaŭe la Loĝio Lionello: strato Lionello, strato Cavour, strato
Rialto, placo Libereco.
La konstruaĵo altiĝas je tri etaĝoj : la teretaĝo estas portika laŭ la tuta perimetro per duoncirklaj arkoj.
La fasado en strato Lionello estas la ĉefa.
La eniraj kradaĵoj estis faritaj de majstro de forĝita fero Alberto Calligaris (Kalligaris) (Udino, 29 septembro
1880 - tie, 20 aprilo 1960).
Ene oni povas admiri la eniran monumentan ŝtuparegon, kun la ornamoj el stuko de Johano Miconi (Mikoni)
(1912 – 1968) kaj la bareliefoj de Valerio Franco (Franko) (Venecio 9 julio 1886 - Milano, 1926).
De la ŝtuparego oni alvenas al la salonego de la Popolo kun la dekdu alegorioj de Karlo Someda de Marco
Marko (de Marko) (Mereto de Tomba, Udino, 14 novembro 1891 - Udino, 1975).
De la jaro 1470 la sonorilo de Arengo alvokas por kuniĝo Udine-anoj okaze de publikaj kunsidoj.
La skulptaĵo sur la teraso rigardanta al placo Libereco prezentas la “Venkon de la Laboro” kaj ĉe ĝiaj piedoj
la alegorioj de la “Agrikulturo” kaj de la “Industrio”.
Ĉe la angulo de strato Rialto estas maskego, kiu prezentas la vizaĝon de la barbiro, kiu havis la barbiran
salonon en la strato kaj ĉiam li kritikis la konstruadon de la palaco laŭ tiu stilo. D’Aronco, sin trovinte en la
barbira salono, aŭdis la kritikojn de la barbiro kaj komisiis Aŭrelio-n Mistruzzi (Mistruci) (Villaorba de
Basiliano, Udino, 7 februaro 1880 - Romo, 26 decembro 1960) fari maskegon de la barbiro kun la azenaj
oreloj kaj vualo sur la okuloj. Oni ĝin povas vidi je duona alteco de la urbodomo ĉe la flanko de la fasado, kiu
alrigardas rekte straton Lionello-n.

39. - Palaco Susanna Caratti (Karati) “Ĉe la Navo”, strato Lionello n.ro 8.

Flanko strato Rialto

Sidejo de TORO ASEKUROJ.
Eleganta deksesajarcenta konstruaĵoj, portikata ĉe la malsupra etaĝo, kiu alrigardas straton Rialto-n. La
loĝejo loĝigis je duone de la Deknaŭa jarcento la luksan “Kefejo ĉe la Navo”, senpordoj laŭ la ekzemplo de la
padova Pedrocchi (Pedroki). Ĉe la supraj etaĝoj oni faris elegantajn dancofestojn. Kun la malfermo de la ejo
defalis ankaŭ la ornamadoj de la diversaj ĉambroj. Forviŝiĝitaj dum incendio en la jaro 1963 la freskoj de la
unua etaĝo, restas tiuj de la muroj kaj de la plafono de la salonego, de Dominico Paghini (Pagini) (Venecio, 1
julio 1777 – Udino, 28 marto 1850). Laŭ la flanko alrigardante straton Rialto-n la larĝa fenestro estas
konsistita de centra malfermo pli alta kaj arkstrukturita kaj du flankaj pli malaltaj lintelaj. La centra fenestro
havas ankaŭ kadron je koloritaj vitroj.

40. - Palaco Moisecco (Moiseko) - Liruti - Biasutti, strato Liruti n.ro 2.

Deksesajarcenta palaco, kiu gardas ĉarmajn deknaŭajarcentaj vidaĵoj de Antono Picco (Piko) (Udino, 31
aŭgusto 1828 - tie, 15 junio 1897) kaj laboroj de Anĝelo Sello (Udino, 1881 - tie, 1973).
Tie estas lokita la memorŝtono: JOHANJOZEFO LIRUTI – NASKITA EN 1689 EN VILLAFREDDA KAJ ĈI TIE
FORPASITA EN 1780 – MERITPLENA – DUM DAŬRAJ STUDADOJ KAJ SUKCESINTAJ ESPLOROJ – PRI LA ITALAJ
KAJ LATINAJ LITERATUROJ – PRI LA FRIULAJ HISTORIOJ VERKISTO – ĈI TIUN DOMON – JE AMEMA LEĜEJO –
LI HONORIS – LA UDINE’A AKADEMIO EN DECEMBRO 1877.

LIRUTI Johan Jozefo (Villafredda en Friulo, Tarĉento, Udino, 28 novembro 1689 - tie, 4 majo 1780), erudito.
Fakulo pri ekzaktaj sciencoj, poste kolektisto pri epigrafoj, moneroj kaj pri patraj memoroj, li estas precipe
konata pro larĝaj euridiciaj serĉadoj, el kiuj la plej gravaj estas: Sciigoj pri la vivoj kaj la verkoj verkitaj de
friulaj literaturistoj (1760-1762 kaj 1830) kaj Sciigoj pri la friulaj aferoj verkitaj laŭ la tempoj (1776-1777).

41. - Domo Cargnelli (Karnieli), strato Liruti n.ro 10.

Konstruaĵo je kvar etaĝoj konstruita en la jaro 1924 de ark. Ĝino Tonizzo (Tonico) (Udino, 1883 – tie, 1929)
kun F. Francescato (Franĉeskato).
La ĉefa fronto estas karakterizata per tegaĵo je simpla bosaro; en la unua kaj en la dua etaĝo per du
korbelfenestroj finiĝantaj en terason kun kurba balustrado el forĝita fero.

42. - Domo Johano Juri (Domo ruĝa): strato Liruti n.ro 12.

Konstruaĵo je tri etaĝoj sur la strata surfaco konstruita en la jaro 1878 laŭ desegno de proprietulo Johano
Juri.
Super la teretaĝo el ŝtono altiĝas du etaĝoj kronitaj per timpano. La fasado, ritmata per duonpilastretoj el
terakoto, estis restaŭrita de ark. Johano Avon (Spilimbergo, Pordenone, 29 majo 1922 – Udino, 28 oktobro
2006) en la jaroj 1967/1970.

43. - Domo Rinoldi, strato Liruti n.ro 22.

44. - Palaco Agricola (Agrikola), strato Liruti n.ro 36.

45. - Palaco Caimo (Kajmo) - Dragoni, strato Manin n.ro 2, angulo placo Libereco.

La palaco alrigardas la komencon de strato Manin, dum la dekstra flanko alrigardas placon Liberecon, sub la
ŝirmo de la ŝtuparo de la Loĝio S. Johano. En tiu, kiu hodiaŭ estas la korto troviĝas unu el la kvin antikvaj
putoj, kiuj prizorgis la akvajn bezonojn de la urbo, nomita Sottomonte. Kaj ĝuste pro tiu puto, ke kuniĝas la
dometoj konstruitaj en la ĉirkaŭaĵoj de la placo.
En la jaro 1490 la barbiro Johano Pietro Pascolini (Paskolini) petis la permeson malfermi per konstruaĵo la
korton de la puto. Tamen ĝin oni donis en la jaro 1493 al kuracisto Valerio Filittini konstruigi konstruaĵon, lin
ordinante konsenti la pasejon al la puto.
Familio Filittini ĝin luigis, post la tertremo de la jaro 1511, kiu ruinigis la Kastelon, al guberniestroj de la Friula
Patrio. Ĝi iĝis tiele sidejo de guberniestroj almenaŭ dekon jarojn (en la jaro 1524 jam ili revenis en la
Kastelon).
Propraĵo de Filittini, ĝi pasis en la jaro 1586 al juristo Flaminio de Rubeis, kiu tie tenis gravan literaturan
salonon. En la jaro 1641 parto el la konstruaĵo estis disponigita por utiligo al la nobela Nikolao Dragoni. De
Rubeis-anoj restis priprietuloj de la palaco ĝis la jaro 1709, kiam fratoj Oktavio, Francisko kaj Maksimiliano
Dragoni aĉetis la tutan konstruaĵon.
Dum la dua franca regado la palaco loĝigis generalon Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont (Châtillonsur-Seine, Francio, 20 julio 1774 - Venecio, 22 marto 1852), kiu estis ĉefo de la napoleonaj soldatoj.
Dum la Deknaŭa jarcento ĝi estis sidejo de la Socio de la Unio kaj tiam en la ĉambroj dekoraciitaj de Kamilo
Lorio oni tenis akceptojn kaj balojn de societo.
La palaco havis alian brilon inter la Dekoka kaj Deknaŭa jarcento, kiam Lavinja Florio (Florjo) (Udino, 13
septembro 1745 - tie, 13 septembro 1812), filino de grafo Danielo kaj edzino de Antono Dragoni (Udino, ? tie 1 majo 1804) , filo de Francisko, tie malfermis ĉambron el la plej konataj en la tiama Udino, vizitadata de
la klera aristokrataro kaj de la ĉefaj kleruloj kiel Johano Antono Bartolini (Udino, 27 novembro 1746 - tie, 22
oktobro 1824), Karlo de Rubeis, Jozefo Greatti (Pasian Skiavonesko, nun Basiliano, Udino, 3 januaro 1758 Sankta Vito de Taljamento, Pordenone, 27 februaro 1812), Johano Baptisto Flamia (Venzone, Udino, 1759 Udino, 1842), Antono Liruti (Udino, 8 novembro 1773 – 17 aŭgusto 1812), Kvirino Viviani, malfermita al la
franca kulturo, al klerismo, al la samtempaj spertoj, precipe pri kio proponis Melkioro Cesarotti (Ĉesarotti)
(Padovo, 15 majo 1730 - Selvacano, Padovo, 4 novembro 1808), kun kiu Florio estis en korespondado.
Ĉe la teretaĝo, kie estis ejoj destinitaj al butikoj, estis malfermita la bierejo kondukita de Maria Tereza
Cecchini (Ĉekini), kiu havis diversajn kondukojn ĝis la jaro 1882, kiam ĝi estis luigita al la firmo Dorta. De la
jaro 1890 ĝi estis konata kiel Bierejo Restaurant Puntigam, kondukita de s.ro Wernitznig, germana
elmigrinto. Pro la Unua Mondmilito forviŝiĝis ĉiu germana signo kaj ĝi iĝis Bierejo Manin.
De la jaro 1926 ĝi estis sidejo de la Itala Kredito kaj ĝi restis neŝanĝita ĝis la jaroj 1985/1986, kiam estis
restaŭradoj.
La fasado tenis nur parte la originajn karakteriojn.

46. - Palaco Manin, strato Manin n.ro 8.

Palaco Manin, konstruigita ĉe la fino de la Deksesa jarcento de nobela Francisko Maseri kaj aĉetita en la jaro
1630 de la potencaj kaj influaj grafoj Manin. En la jaro 1768 ĝi pasis poste al Torriani-anoj, kiuj en la pasinta
jarcento akiris ankaŭ la propraĵon de la turo S. Maria (Pordego Torriani).
La konstruaĵo estis de la nobela familio Manini (Manin), unu el la multaj poseditaj en urbo. Ĉe la fino de La
Dudeka jarcento la palaco havis radikalajn restrukturadajn laborojn kaj en la interna korto oni eltiris kelkajn
butikojn.
Oni diras, ke en tiu areo estis la domo, kie oni kunsidis la Komunuman Konsilio antaŭ ol estos konstruota la
Loĝio de Lionello.
Ĉi tie estis, ĉe la stratnumero 6, la plej antikva gastejo en Udino: l’ “Aquila Nera” (la “Nigra Aglo”). En la jaro
1800 la ejo nomiĝis “Provvidenza” (Providenco) kaj poste en la jaro 1855 ĝi alprenis la nomon “Nigra Aglo”.
La gastejo estis fermita dum la okdekaj jaroj de la Dudeka jarcento. En la sama konstruaĵo, post la Itala
Unueco, havis sidejon la laborejo de pentristo-fotisto Jozefo Malignani (Malinjani) (Torreano de Ĉividale,
Udino, 12 aprilo 1812 - tie, 18 marto 1878), patro de la konata inventinto Arturo (Udino, 4 marto 1865 - tie, 15
februaro 1939).

47. - Domo Viezzi, strato Manin n.ro 12.

Konstruita en la jaro 1907 laŭ “Liberty”-stilo, kiel oni legas sur la timpano, de la konstruentrepreno Tonini, la
domo dividiĝas laŭ du etaĝoj.
La fasado estas dividita laŭ centra parto, kvadrata per du pilastroj, dume ĉe la du flankoj malfermiĝas du
larĝaj fenestroj.
La centra parto estas kronita per kurblinia timpano dekocacita per floraj elementoj kaj kaduceo kun flugiloj,
simbolo de la komerco.
En la keloj kun brikvolbo, havis sidejon ĉe la fino de la Deknaŭa kaj la komenco de la Dudeka jarcento la
“Osteria ai Piombi” (Gastejo ĉe la Plumbokarcero), ejo vizitadita de taglaboristoj kaj de burĝoj defalintaj. Ejo,
kiu iĝis sinonimo de la “udine’a keletaĝo” post kiam Romeo Battistig (Venecio, 13 decembro 1866 - Sagrado,
Gorizio, 15 junio 1915) por la karnavalo de la jaro 1904 faris komponaĵon, kiu celebris kelkajn el la bildoj, kiuj
ĝin vizitadis pli asidue.
Ankaŭ dum la Sesdekaj jaroj estis renovigo de de la Plumbokarcero, sed ĝi havis malmultan fortunon.
Konduko pli ĵusa pri la historia gastejo estas en la ejoj flanke de la konstruaĵo.

48. - Palaco Contarini (Kontarini) (Ora palaco), strato Manin n.ro 15.

Sidejo de la Fondaĵo Ŝparkaso de Udino kaj Pordenono (C.R.U.P.).
La nova konstruaĵo situas sur areo de domo nomita ekde la Dekkvara jarcento, tiam propraĵo de familio
Gubertini, poste heredita duone de la Dekvina jarcento de Valentinis-anoj.
Valentinis-anoj, heredantoj de Johano Guberto Gubertini, daŭrigis teni ankoraŭ la domon en Udino, cedinte
tamen parton de la areo, ekde la kastela murego. Je la ĝuo de la turo anstataŭas Mantika-anoj, kiuj duone

de la Deksesa jarcento konstruis vidalvide la komplekso de Valentinis-anoj ilian palacon. En la jaro 1693
Virginia de Nikolao, edzino de Jeremio Simeonibus, kaj la fratino Franciska, lastaj el ilia branĉo, vendis
parton el la komplekso (la domoj nun diritaj Gori - Pividori kaj Braida – Caratti) al kanceliero de la Patrio
Jozefo Gallici (Galliĉi), kiu en la jaro 1703 ĝin revendis al Vanni-anoj de Onesti. Estis ĉi tiu familio elmigrinta
pro politikaj motivoj de Florenco fine de la Dektria jarcento kaj enloĝiĝita en Udino, kie ili konstruis solidan
ekonomian fortunon administrante larĝan drapan entreprenon kaj uzuran aktivecon, kun sidejo en
Merkatovekjo.
La domo, ŝarĝita per hipoteko, en la jaro 1904 estis vendita kun ĝiaj butikoj, oficejoj kaj loĝejoj de grafo
Aŭgusto Valentinis al Johano Contarini (Kontarini) (Udino, 1867 – Sankta Danielo de Friulo, Udino, 1950),
mastro de la entrepreno Petro Contarini de Udino.
La transformo de palaco Gubertini - Valentinis en la oran palacon estas unu el la unuaj udinaj konstruaĵoj
(1906) de la juna arkitekto Hektoro Gilberti (Ĝilberti) (Udino, 1876 - tie, 1935), skolano ĉe la Politekniko de
Milano de Kamilo Boito (Romo, 30 oktobro 1836 - Milano, 28 junio 1914), direktoro de la jaro 1904 de la
Teknika oficejo de la Komunumo Rovereto.
La mendinto Johano Contarini, heredis en la jaro 1899 de la patro la tanejon “Pietro Contarini”, kiun li
organizas kaj modernigas enkondukante novajn prilaboradojn, kiuj fruktas al li rekompensojn pro industriaj
meritoj.
Dum tiu periodo je kresko kaj sukceso de la propra entrepreno, Johano Contarini, post kiam li alprenis la
historian domon Valentinis en strato Manin, ĝin rekonstruas, realigante la Oran Palacon en la jaro 1910.
La palaco propraĵo de Contarini estas nomita la “Ora domo”, la “Ora palaco” pro la oraj fajladoj kaj la intensaj
dekoraciaj plektoj en la freso kaj en la ora zono sub la kornico. Dum la jaroj la lumeco, la koloro de la
dekoracioj kaj de la arta ŝtono malpliiĝis ĝis foriĝi, sed la freŝa restaŭrado redonis al la palaco ĝian originan
kvalifikon de “Ora palaco”.
La restaŭrado koncernis ankaŭ la fasadojn de la du apudaj domoj al Pordego Manin, domo Braida - Caratti
(Brajda - Karatti) kaj domo Gori - Pividori, ĉilasta reportita al la origina verda koloro, tiel ke la tuta bloko sin
prezentas en ĝiaj antikvaj fascinoj.
En la teretaĝo spaco estas destinata al vendejo de tanejaĵoj, aliaj spacoj al kinejo (en februaro 1908 estis
inaŭgurita la Kinejo “Volta”. De la jaro 1919 ĝis la jaro 1921 anstataŭis la Kinejo “Ambrosio”; poste la salono
havis la nomon “Serenissima”; por fermi en la jaro1925), dume la superaj etaĝoj loĝigas oficejojn kaj
loĝejojn.
En la jaro 1933, post la bankroto de la entrepreno Contarini, la palaco estas aĉetita de la Ŝparkaso de Udino,
kiu konfidas, en la jaro 1934, ankoraŭ al Gilberti la kompletigon de la fasadoj en strato Prefettura kaj placo
Valentinis per refaroj kaj firmigo de la internaĵoj.
La teretaĝo de la konstruaĵo, post kiam ĝi havis diversajn uzadojn (sidejo de la Labora Banko, de la
magazenoj UPIM), en la jaro 1996 iĝas sidejo de la Fondaĵo de la Ŝparkaso de Udino kaj Pordenono, kiu en
la jaro 2004 aĉetas la tutan palacon kaj la du apudajn domojn al Pordego Manin.
La fenestroj montras kornicojn je angula timpano, dume el la balkonetoj aperas maskegoj. Ĉe la alta parto de
la fasado al strato Manin oni povas rimarki la tutan riĉecon de la dekoracioj farita el arta ŝtono. La lamenaj
dekoracioj de la subtegmento de la ora palaco estas ripetitaj sur la balustrado el forĝita fero de la interna
ŝtuparo, kiu alportas al la ĉambroj, certe atribueblaj al Alberto Calligaris (Kalligaris) (Udino, 29 septembro
1880 - tie, 20 aprilo 1960).

49. - Palaco Pavona - Asquini (Askvini), strato Manin n.ro 16.

La domo de Pavona-anoj estis aĉetita en la jaro 1770 de Fabio Asquini el Faganja (Faganja, Udino, 29
decembro 1726 - Udino, 1818), unu el la interpretisto la plej signifa el la venetia agronomismo de la dua
duono de la Dekoka jarcento, ĉar li dediĉis la tutan vivon al la studado, al la eksperimentado en lia bieno en
Faganja kaj al la disvastigo de la agronomiaj novaĵoj en kontakto kun Antono Zanon (Udino, 18 junio 1696 Venecio, 4 decembro 1770), kiu de Venecio lin aktualigis pri la eŭropa trarigardo kaj rolis por li kiel komerca
agento.
Asquini, kiu aĉetis domon Pavona-n kaduka, ĝin tute restaŭradis, translokante la tutan familion. La fasado
estis reformita en la jaro 1907 pere de la konstruentrepreno de Hieronimo D’Aronco (D’Aronko) (Ĝemona de
Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1825 - Udino, 29 junio 1909).

50. - Domo Braida - Caratti (Brajda - Karati), strato Manin n.ro 17.

Duono de la konstruaĵoj de la antikva komplekso Valentinis alrigardata la Kvartalon S. Bartolomeo - la domo
nun dirita Gori-Pividori kaj tiu dirita Braida-Caratti - estis vendita ĉe la jarcentfino Dekoka. Ilia nuna
arkitektura aranĝo estas la rezulto de restaŭradaj kaj pliigaj laboroj precipe deknaŭajarcentaj. En la jaro 1703
la komplekso estis vendita al Vanni-anoj de Onesti, por fari ilian urban loĝejon, malgraŭ ili ŝatis loĝi en
Faganja. La domo estis luigita por limigitaj periodoj kaj en la jaro 1800, senvalidiĝita la kontrakto de iu
Gasparo Naschinetti (Naskineti) kaj por procedi al dispartigoj pro la forpaso de Jozefo Vanni de Onesti inter
la fratoj kaj la filoj de la forpasinto, en la jaro 1805 Natale Vanni de Onesti cedis al la nevoj Nikolao kaj
Johano duonon de la komplekso por ekvilibrigi la dispartigojn, reluigante kaj poste vendonte en la jaro 1811
la du domojn al fratoj Francisko kaj Petro Armellini el Udino, bienuloj. Poste Francisko Armellini ĝin cedis al
panisto Osvaldo Mazzorini (Macorini), kiu rezultas proprietulo en la jaro 1835, por doni en la jaro 1839 al
Brajda-anoj.
En la jaro 1890 la sola konstruaĵo ĉe la angulo de la supreniro S. Bartolomeo iĝis propraĵo kaj loĝejo de
kuracisto Gabrielo Mender (m. 1907): konsiliano de la Instituto Tomadini, komuna konsiliano. Post lia
forpaso, la domo, kies teretaĝo estis luigita por komercaj aktivecoj, pasis herede al la vidvino Johana
Marangoni kaj de tiu al la filino Katarina Mender, kiu ĝin cedis en la jaro 1932 al Nadeja Gori filino de Jozefo
edziniĝita Pividori, bienulino loĝanta en Tarĉento.
Tie estas lokita memorŝtono kun la bronza medalo al Umberto Karatti (Udino, 21 aprilo 1864 – tie, 19
februaro 1912), artaĵo de Jozefo Piskiutti, skulptisto kaj ebonisto el Ĝemona: AL LA URBO – KIU – PER SENTO
DE PATRINA FIERO – SEKVIS LA MALLONGAN LABOREMAN VIVON – DE UMBERTO KARATTI – ASERTANTO
KAJ DEFENDANTO DE ĈIU CIVILA IDEALECO – LA ITALAJ MAJSTROJ – EL LIA APOSTOLA AGADO KAJ EL LIA
FIDO – ALTA POR PLI SEKURA KONSCIENCO – PRI ILIA MISIO – ĈI TIUN MEMORAĴON JE ETERNA DANKEMO,
ILI KONFIDAS.

51. - Palaco Mantica - Chiazzola (Mantjka - Kiacola), strato Manin n.ro 18 A.

Sidejo de la Friula Filologia Societo.
La palaco nomiĝis Braida (Brajda), dume la parto de la palaco pli ĵusa estas dirita Mantica-Chiazzola.
Situita en areo kie komence situis la unuaj humilaj loĝejoj, kiam dum la regado de patriarko Rajmondo de la
Torre (Milano, 1230 - Udino, 23 februaro 1299), oni konstruis la III-an murzonon, kies pordego Manin estis
parto.
Poste ĉi tiuj estis anstataŭitaj per pli granda konstruaĵo, kiu en la jaro 1492 estis cedita de Nikolao Vanni de
Onesti al la familio de Jozefo Filittini, kiu ĉi tien li transloĝiĝis de strato Treppo.
En la jaro 1522 Filittino Filittini, frato de Simono, petis la permeson konstrui ĉe la maldekstra flanko de la
loĝejo “appotecas pulchras et honorabiles sicut promissum et oblatum est...”, apud la propraĵo de iu Anĝelo
Fruttarolo.
Ĉi tiu projekto kaj tiu de Anĝelo Fruttarolo konstrui butikon tamen ne estis kondukita al ĝia fino pro burokrataj
malfruoj, kiuj intertempe faris tiel, ke la propraĵo de Filittini pasu la 13an de septembro 1538 interŝanĝe al
Jozefo Manin.
Iom poste, en la jaro 1560, la konstruaĵo estis portita kiel doton de la filino Faŭsta al Pietro Mantica. Dum tiu
periodo estis konstruita la stilrenesanca palaco, kiu ekzistas ankoraŭ hodiaŭ.
Ĉe la dua duono de la Dekoka jarcento estis konstruita laŭ la volo de alia Pietro Mantica, palaco L-forme, kiu
ligiĝas kun la ekzistanta palaco kaj antaŭeniĝas ĝis la pordego, alrigardante la Grandan Ĝardenon, la nuna
Placo I Majo.

Ankaŭ la freskoj kiel dekoracioj de la interioroj (1790 kaj 1807), laboro de Francisko Chiarottini (Kiarottini)
(Ĉividale de Friulo, Udino, 30 januaro 1748 - tie, 14 aprilo 1796) kaj Johanbaptisto Canal (Kanal) (Venecio, 1
septembro 1745 - tie, 5 decembro 1825), estis volitaj de Pietro Mantica.
La palaco, en la jaro 1807, dum la napoleona epoko, estis asignita al la granda eskviro de Napoleono, Karlo
Montecuccoli Caprara (Montekukoli Kaprara) (Bolonjo, 12 septembro 1755 - Milano, 29 majo 1816), kiu tie
fiksis la rezidejon. Pasita herede al la filinoj Eleonora kaj Luiza Mantica, en la jaro 1821 ĝi iĝis tute propraĵo
de Eleonora kaj de la edzo grafo Antono Romano, kiuj la 8an de aprilo 1822 decidis cedi la propraĵon al
grafo Nikolao de Cassacco (Kassakko).
Ĉi tiu familio havis ĝin kiel propraĵo ĝis la jaro 1875, kiam la palaco estis cedita al Karlo Fabio kaj Anna
Braida, ĉi lasta edzino de Francisko Caratti. Estis ludonitaj kelkaj ejoj al luantoj, diversaj komercaj aktivecoj,
kiel la Kafejo “Bastian” kaj la gastejo “Ĉe la Ora Sonorilo” kaj institucioj kiel la Friula Alpa Societo. La nova
parto de la palaco pasis poste propraĵo de familio Chiazzola.
La renesanca parto atingis heredita al Teresa Caratti, edziniĝita Orti Manara, kiu en la jaro 1967 ĝin cedis al
la Friula Filologia Societo, ankoraŭ hodiaŭ proprieto de la palaco, kiu tie fiksis sian sidejon.
Al Mantica-anoj, familio origina el Komo kaj transloĝita al Udino post mallonga restado en Pordenono, oni
devas la elegantan deksesajarcentan fasadon de la palaco, kun la aldono en la Dekoka jarcento de tiu nova
parto de la konstruaĵo, kiu kunligas kun la turo de pordego Manin. En ĉi tiu alo, oni gardas altnivelajn
freskojn, laboro de Johanbaptisto Canal kaj Francisko Chiarottini, artistoj el la plej signifaj el tiuj, kiuj agis en
Udino fino Dekoka kaj komenco Deknaŭa jarcento.
Francisko Chiarottini freskis la galerion kaj la salonegon en la jaro 1790 dume de Johanbaptisto Canal estas
la freskoj de la jaro 1807 de ĉambro, kiu alrigardas straton Manin, ĉe la parto apogiĝanta al la Pordego.
De la renesanca parto de palaco Mantica reliefiĝas sur la fasado, la barokaj kradfenestroj kaj la nekutima
pentaforo kun du balustritaj balkonetoj ĉe la ekstremaĵoj, el kiuj estis enmetita la bareliefo (1520 ĉirkaŭ)
“Madono kun Jesuo”, ĉirkaŭita de sep pufaj vizaĝoj de keruboj, laboro de Karlo de Carona (Karona) (n.
Karona, Bergamo, 1485 ĉirkaŭ), lombarda skulptisto aktiva en Friulo en la unua duono de la Deksesa
jarcento.
Kunligita kun palaco Mantica-Chiazzola, estas ĉambro lokita en la turo de pordego Manin aŭ pordego Sankta
Bartolomio (el la apuda strateto), de kiu la familio havis uzon ekde la jaro 1609, kiam Andreo Mantica pagis 2
perdrikojn al la komunumo por la uzo. Ĉi tie inter la jaroj 1830 kaj 1840 ĝi estis destinita al Sinagogo de la
loka hebrea komunumo estrita de Felikso Cagli (Kalji) (1810 - 1878). Ankoraŭ hodiaŭ estas kelkaj hebreaj
skriboj kaj dekoracioj kun tipaj simbolikoj, eble laboro de Johano Masutti.
En la jaro 2009 komenciĝis restaŭradaj kaj bontenadaj laboroj de la konstruaĵo. Ili estas donitaj la 23an de
novembro 2012, koincide la 90a datreveno de la Filologio.

52. - Domo Gori - Pividori, strato Manin n.ro 19.

53. - Palaco Montegnacco - Berghinz (Montenjako - Berginz), strato Mantica (Mantjka) n.ro 7.

54. - Casa Andreuzzi - Zucco (Andreuci - Zuko), strato Mantica (Mantjka) n. 26.

55. - Palazzo Di Prampero, strato Mantica (Mantjka) n. 28.

56. - Palaco Montegnacco - Berghinz - De Concina (Montenjako – Berginz – De Konĉina), strato
Mantica (Mantjka) n.ro 40.

La palaco estis konstruigita de grafo Hieronimo de Montegacco (Udino, 1507 – Kasako, Udino, 11 aprilo
1573). Poste la palaco pasis laŭ la ina linio al Caporiacco (Kaporiako)-anoj kaj ĝi estis aĉetita de Johan
Baptisto Tami en la jaro 1805.
En la jaro 1839 ĝi estis aĉetita de Kristoforo Berghinz (1804 – 1859), silkkomercisto al kiu oni devas multe da
plibonigoj kiel la konstruon de la ena ŝtuparego, la pavimon en la ĉambroj de la una etaĝo kaj la freskojn en
la salono. Kristoforo Berghinz en la jaroj 1916-1917 akceptis generalon Armando Diaz (Napolo, 5 decembro
1861 – Romo, 29 februaro 1928). La palaco iĝis poste propraĵo de grafino Maria Pia De Concina kaj herede
ĝi atingis al la nuna proprietulo, inĝ. Gregoro Braida (Brajda).
Palaco Montegnacco estas ekzemplo de arkitekturo de la unua duono de la Dekoka jarcento. La fasado
estas karakterizita de rustika bosaro.
Hodiaŭ la palaco esta nomata Montegnacco – Berghinz.

57. - Palaco Colloredo - Orgnani (Koloredo - Ornjani), strato Marinoni n.ro 10.

Palaco Orgnani, iĝita en la jaro 1830 propraĵo de la nobela Johano Baptisto Orgnani kaj tri jarojn poste
pliigita de Maksimiliano Orgnani.
La palaco estas en la areo jam propraĵo de Henriko el Castellerio-Kastellerio, donacita al la konvento de
Franciskanoj de Udino, kiuj en la XVI jarcento ĝin vendis al la nobela Johano de Colloredo, kiu konstruigis
domon, kiun liaj posteuloj, inter la fino de la Deksepa kaj la komenco de la Dekoka jarcento, restrukturis kaj
ĝin transformis en la palacon, kiun nun oni vidas.
La nuna aranĝo reiras al la jaro 1860 kiam ĝi estis pliigita de Maksimiliano Orgnani. La palaco estas
konstruaĵo je sobra eleganteco, kiu kunigas en si la karakterojn de la nobelaj palacoj. La fasado estas
apenaŭ movita per portalo flankita de fortikaj duonpilastroj trairitaj horizontale de ŝtonstrioj kaj pluiras kun
analoga motivo la bazan soklon. La enira pordego estas ornamita per ŝlosila ŝtono prezentante virinon kun
kasko, eble Minerva. Superstaras la portalon serlia triforo (kun la flankaj fenestroj entablemantaj kaj tiu
centra arke) kun timpana kronaĵo. La pordeto, kiu estas dekstre de la ĉefa pordego estas rezulto de modifo
de la jaro 1942, kiam Orgnani-anoj konfidis al arkitekto Hermes Midena (Sankta Danielo de Friulo, Udino, 12
septembro 1895 - Udino, 10 oktobro 1972) la taskon restrukturi la konstruaĵon, malgraŭ tio neniam estis
farita. La deknaŭajarcentaj kradaĵo ĉe la fenestroj de la teretaĝo estas graciaj per arabeska motivo. Specifa
estas la subportiko kun la plafonotrabe. Alkroĉita al unu el la fortikaj muroj el ŝtono estas deksesajarcenta
fresko atribuebla al Gasparo Negro (Venecio, 1475 – Udino, 1549) kaj maskego. De tie oni vidas la internan
ĝardenon ornamita per kvar statuoj simbolantaj sezonojn. Eleganta ŝtuparego kondukas al la ĉambroj de la
beletaĝo.

58. - Palaco Fistulario - Plateo - De Portis, strato Marinoni n.ro 14.

La vidaĵo de la dekokajarcenta palaco alprenis la nunajn formojn ĉirkaŭ la jaro 1765 eble fare de Paŭlo
Fistulario (Fistularjo) (Udino, 1703 – tie, 1799), nobela udine-ano magistriĝinta pri juro en Padovo, impona
personeco de la kulturo kaj de la udina politiko. La fasado similas aliajn aristokratajn konstruaĵojn de la
periodo (Palaco Valvason-Morpurgo, Palaco Zignoni, Zinjoni). Malantaŭe ĝi havis grandajn ĝardenojn. Ene,
en la centra korpo, la ŝtuparego estas riĉigita per dekoracio de Dominico Paghini (Pagini) (Venecio, 1 julio
1777 - Udino, 28 marto 1850). Ĉe la beletaĝo la salonego havas deknaŭajarcentan dekoracion, dume la
muroj havas gigantografiojn faritaj de Nikolao Grassi (Formeaso de Zuljo, Udino, 7 aprilo 1682 - Venecio, 6
oktobro 1748).

59. - Palaco Braida (Brajda), strato Marinoni n.ro 47.

La palaco konsistas el konstruaĵaro de diversaj epokoj, kiuj formas U-n inter la stratoj Marinoni kaj
Baldissera. Interesa la maskego el ŝtono supre la bosportalo, la interna korto, kiu entenas du
deknaŭajarcentajn turetojn kaj elegantan dekokajarcentan loĝieton kun arkoj.

60. - Domo D’Aronco (D’Aronko), strato Marsala n.ro 11.

Konstruaĵo “Liberty”-stilo realigita ĉirkaŭ la jaro 1905 de la konstruentrepreno Hieronimo D’Aronco (Ĝemona
de Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1825 – Udino, 29 junio 1909).
Ĝi konsistas el du masonaĵpartoj laŭ strato Marsala kaj tria parto, interligo, je du etaĝoj enhavante la
ŝtuparaperturoj.
La ĉefa fasado estas pliriĉigita per flordekoracioj el artefarita ŝtono.
Flanke la fenestroj de la tria etaĝo descendas longaj paneloj dekoraciitaj konsistigitaj de arbaj strukturoj
stilizitaj, kiuj subtenas kadritan kapeton de branĉeta krono.

61. - Palaco Mattioli - Caimo (Kajmo) - Fovra, strato Jozefo Mazzini n.ro 16.

Sur la fasado estas la skribo: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTVDEM DEXTERA DOMINI EXALTAVIT ME - La
dekstra de la Sinjoro donis forton, la dekstra de la Sinjoro ekzaltis min.

62. - Palaco Tealdi - Campiutti (Kampiuti) - Dorta, strato Merkatovekjo n.ro 1, angulo supreniro
Kastelon.

Ekde la XV jarcento ĝi apartenis al iu Hieronimo Tealdi, ano de bergama familio. En la jaro 1487 ĝi estis
luigita kune kun tiu apuda al fratoj Vincento kaj Maffeo el Nembro, ĉifonistoj deveninte ankaŭ ili el la bergama
lando, diritaj “de la Porta”.
Incendio detruis la du konstruaĵojn. Al frato Vincento el Bergamo estis renovigita la luadon kondiĉe, ke li
rekonstruu la konstruaĵojn. Tio estis farita tre frue. Fakte jam en la jaro 1530 Roko, nevo de Vincento, luigis
butikon ĉe la teretaĝo de la konstruaĵo.
Per la restaŭradoj de la placo, la 26an de junio 1563, Palladio (Paladjo) (Padovo, 30 novembro 1508 Maser, Treviso, 19 aŭgusto 1580) decidis fari rektan linion de konstruaĵoj, kiuj deiris de la angulo de palaco
Tealdi, ĝis la nuna enira Arko al Kastelo, por anstataŭi la fiskajn ĉambrojn, kiuj estis detruitaj kaj translokitaj
sub la loĝio S. Johano.
En la jaro 1711 Hieronimo Tealdi, sen viraj heredantoj, cedis la palacon al la filino Lavinja edziniĝita al grafo
Panfilo Antonini. La filo de ĉilasta, Hieronimo, luigis en la jaro 1749 la konstruaĵon al la Klubejo de Nobeloj.
Ĝi estis institucio starigita en la jaro 1732 kiel kunvenejo de nobeloj, kiu ĝis tiam havis sidejon en domo
Arrigoni, lokita vidalvide la Ĉefpreĝejo kaj ĉe la teatro Mantica (Mantjka). La ejo estis fermita dum la franca
invado kaj malfermita en la jaro 1798 renovigita kaj ornamita per freskoj de Vincento Chilone (Kilone)
(Venecio, 10 julio 1758 - tie, 12 januaro 1839).
Ankaŭ post la una franca regado, la Klubejo de Nobeloj restis la ejo de la kunveno de la nobelaro kaj de
akceptoj de eminentuloj vizite la urbon. Post konfliktoj kun la polica delegito deveninte el Milano, kiu volis oni
akceptu ankaŭ komercistojn, en la jaro 1809 estas interompita la aktiveco en tiu sidejo de la Klubejo.
Kun la tempŝanĝoj, estingiĝas ankaŭ la eĥo de la gajaj vesperoj de la Klubejo de Nobeloj kaj komenciĝis la
erao de Kafejoj. La palaco en la jaro 1815 estis vendita al familio Campiutti-Kampiutti, kiu ĝin restaŭradis
starigante la lastan etaĝon. En la lasta 1840 ĉe la portika parto estis malaperita la “Kefejo-n de Komercistoj”
en tri ĉambroj de la teretaĝo, kondukita de s.ro Precioso.
Aĉetita post la jaro 1864 de fratoj Dorta, kiuj antaŭe havis la “Kafejo-n Koraca” en strato Viktorio Veneto, la
konstruaĵo estis restaŭrigita plurfoje inter la jaroj 1866 kaj 1874 de inĝeniero Jo. Bapto Zuccaio-Zukajo, kiu
modifis la internon kaj la fasadon al la Kastela supreniro akirante la spacon por la granda Restoracio “Ĉe la
Loĝio”, kiu tamen, pro ĝia aspekto tre luksa ne havis fortunon.
Post la jaro 1866 la ejo alprenins la nomom “Nacia Kafejo” kaj ĉe la supera etaĝo en la jaro 1867 estis
starigita la Societo de la Udine’a Klubejo, kiu startigis ĵurnalon “La Friula Sentinelo”. Se la restoracio ne havis
fortunon, la kafejo eminentis kiel la plej luksa kaj vasta en la urbo.
Estis do, inter la jaroj 1879 kaj 1880, renomita “Kafejo kaj premiita Kukejo kaj bombonejo Pietro Dorta kaj
K.”, ŝika ejo, kun la belaj damaskitaj ĉambroj, la stukaĵoj, la kristalaro, renoma por ĝiaj senegalaj dolĉaĵoj. En
la nova ejo oni fiksis rendevuon politikistoj, profesiuloj, literaturistoj. Ĉe la teretaĝo estis ĵurnalbazaro kaj
naciaj kaj eksterlandaj, dume ĉe la superaj ĉambroj estis bilardoj, intimaj ĉambretoj por familioj.
Dum la unua mondmilito ĝin vizitis ĉiuj eminentuloj, kiuj turniĝis ĉe la Plejalta Komando, kiu havis sidejon en
urbo, el kiuj ankaŭ Duko de Aosto Emanuelo Filiberto (Ĝenovo, 13 januaro 1869 - Torino, 4 julio 1931),
Gabrielo D’Annunzio (Peskara, 12 marto 1863 - Gardone Riviera, Breŝja, 1 marto 1938), famaj ĵurnalistoj,
superaj oficiroj.
La Kafejo estis reduktita en la jaro 1925, kiam la ejoj de la teretaĝo estis okupita de la Itala Komerca Banko.
En la jaro 1958 ĝi estis definitive fermita. Nun la palaco estas propraĵo de la Reala Socia Asekuroj.

63. - Palaco Sacchia (Sakja), strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 2, angulo strato Rialto.

Ĝi estas deksesajarcenta konstruaĵo, kiu havas la fasadon en strato Merkatovekjo kun kvar grandaj arkoj de
la portiko ĉe la teretaĝo, surmetitaj ĉe la superaj etaĝoj de du elegantaj majestaj triforoj, fenestroj cintritaj kaj
angulteraseto, kiu elstaras al la du stratoj.
La palaco estis loĝita, ŝajnas de familio Rabatta, antaŭ la jaro 1512. En la jaro 1517 palaco Sacchia estas
inter la havaĵoj de Laŭrenco Sacchia, apartenanta al modesta familio el Maniago, kiu faris iom da fortuno per
ferkomerco. En la jaro 1586 ĝi estis konfiskita al la tri fratoj Sacchia - Francisko, Laŭrenteto kaj Hieronimo -,
kun ĉiuj havaĵoj, kiel puno pro iliaj nespecifitaj “perfortaĵoj”. Ĝi estis reaĉetita de unu el la tri, Hironimo, en la
jaro 1595.
Hieronimo testamentis al la nevo Laŭrenco en la jaro 1607, sed kelkaj familiaj malfeliĉoj kune kun la fakto, ke
li ne estu “opiniita bona katoliko” agi tiel, ke li neniam havu la heredon, kiu nur en la jaro 1652 ĝi pasis al la
kvar fratinoj kaj al la nevoj. La teretaĝo estis destinita al magazeno.
En la jaro 1699 ĝi estis luigita al Markantono Sforza (Sforca) aŭ de la Forza. Parto el la domo estis poste
aĉetita de la idoj de Sforza. La palaco estis restaŭrita ene en la Dekoka jarcento. En la jaro 1774 grafo
Cezaro Renaldis havis en siaj manoj la propraĵon, por ĝin lasi poste herede al la filino Paŭleta, edziniĝinta al
grafo Paŭlo Rota.
Rota-anoj tenis la palacon dum la tutan unuan duonon de la Deknaŭa jarcento, ŝanĝinte la uzon de la
magazeno en publikan ejon. Tiele startiĝis la “Kafejo Komerco”, sub la tria kaj kvara arko.
Ĉilasta, en la jaro 1855, estis vendita al la proprietuloj de la “Kafejo de Komercistoj”, kiu estis lokita vidalvide,
en la palaco Campiutti (Kampiutti), ĉe la angulo inter strato Merkatovekjo kaj la supreniro al Kastelo. Ĝi estis
reordigita kaj alprenis la nomon “Nova Kafejo”. Pri la restaŭradaj laboroj estis taskita la fama arkitekto
Andreo Scala (Skala) (Udino, 16 marto 1820 - tie, 1892).
Ĝi restis malfermita ĝis la fruaj jaroj de la Dudeka jarcento. Poste tie estis tajlorejo kaj fine ĝi estis destinita al
konfekcia vendejo ĝis hodiaŭ ekzistanta.
La keloj iĝis fascina ĉambro de la Restoracio “Alle Volte” (Ĉe la Volboj), kiu havas la enirejon en la
stratnumero 4.
Palaco Sacchia estas fama ĉar ĝi estis unu el la unuaj konstruaĵoj en urbo dotita per lumigada sistemo,
dank’al la genio de Arturo Malignani (Malinjani) (Udino, 4 marto 1865 - tie, 15 februaro 1939), kiu en la jaro
1896 ĝin dotis per acetilenaj lampoj.
La familio Arteni havas la proprieton de la renovigita “Spaco Querini” (Kverini) , kiu havas sidejon ĝuste en
palaco Sacchia

64. - Palaco Zorzi, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 4.

La palaco, konstruita en la jaro 1923 laŭ desegno de Cezaro Miani (Udino, 22 aŭgusto 1891 – tie, 1961),
dividiĝas laŭ tri etaĝoj. La fenestroj de la unua etaĝo havas arkkadrojn kaj ili formas centran triforon,
superstarata de balkoneto el ŝtono sur kiu malfermiĝas du fenestropordoj. La tria etaĝo estas karakterizata
per kvar fenestroj kun regulaj kardroj.
Supre la arkoj de la portikato laŭkuras zono pentrita per groteskaj motivoj, infanetoj kun delfenoj kaj ronde
kun la S. Marko-a leono centre.

65. - Palaco Gaspardis - Lacchin (Lakin) - Del Fabbro, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo)
n.ro 6.

La palaco estas parto el konstruaĵoj je diversaj epokoj starigitaj en strato Merkatovekjo.
La teretaĝo estas portikata kaj la interna spaco destinata al komercaj aktivecoj.
En la unua kaj dua etaĝo du duopaj fenestroj estas flankitaj de kolonetoj kun ionika kapitelo.
La teretaĝo kaj la mezetaĝo estis restrukturitaj por la reorganizo de la komercaj aktivecoj.
La palaco suferis multenombrajn restaŭradajn intervenojn, kiuj ŝanĝis la originan aspekton. Preskaŭ la tuta
eksterna dekoracio je neodeksesajarcenta gusto estas forviŝiĝita.

66. - Palaco de la Lombardejo, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 16.

Flanko strato Peliĉerie

Ĝi estas sidejo de la Ŝparkaso de Friulo-Julia Venetio.
La areo kie estas la Lombardeja palaco konstituas ekde la XIII jarcento la centron de la ekonomia kaj socia
vivo de Udino. Unue spontana sidejo pri komercoj diversaj, en la jaro 1248 ĝi iĝas ejo destinita al aferoj kaj al
la disvolviĝo de la urba komerco, entenante la tiaman la plej grandajn artajn butikojn.
Ĉe la komencoj de la Dekkvina jarcento la urbo estas en rapida ekspansio, kun tri ŝanĝbankoj por alfronti la
konstantan monpeton, minata de la kreskanta socia plago de uzuro.
La 11an de septembro 1496 estas starigita en Udino la Lombardejon, por helpi la urbanojn en malfacilaĵoj
donante malgrandajn pruntojn interŝanĝe kontraŭ moveblaj objektoj garantie, per eble malplej intereza
procento. Komence la oficejoj de Lombardejo estis en la domoj del Torso kaj Tealdi apud la Urbodomo kaj
en la malnova Hospitalo. Duone de la Deksesa jarcento oni decidis konstrui novan konstruaĵon, sur la ruinoj
de kelkaj dometoj, inter Merkatovekjo kaj Merkatonovo, apartenantaj al Dorotea Dobra kaj de ŝi donacitaj al
la Instituto.
La laboroj, laŭ la projekto de Francisko Floreani (Udino, 1515 - tie, 1595), komenciĝis en marto 1566 kaj finis
en la jaro 1569. Ĉi tiu unua kerno estis multe pliigita dum la duono de la Deksepa jarcento per nova projekto
de Bartolomeo Rava (n. Milano), poste modifita de arkitekto Jozefo Benoni (Trento, 1618 - Venecio, 1684).
La palaco, finita en la jaro 1690, enhavis ankaŭ tridek ses butikojn ĉe la teretaĝo, el kiuj la spicbutiko, la
oraĵejo, la viandobutiko, la vitrovendejo, la apoteko.

Por sekurigi al portikoj de Lombardejo pli grandan sanktecon kaj malpermesi nekonvenan uzon pro la ĉeesto
de multaj komercaj entreprenoj, fine de la konstruaĵo estis aldonita preĝkapeleto nomita Kapelo Sankta
Maria de Lombardejo aŭ de la Pietà, freskita en la jaro 1694 de Julio Quaglio (Kŭaljo) (Laino, Valo de Intelvi,
Komo, 1668 - tie, 3 julio 1751), kun la marmora altaro de Johano Comin (Komin) (Treviso, 1645/1650 –
Venecio, 1708) kaj Henriko Merengo (Rheine, Vestfalia, Germanio, 13 aŭgusto 1628 - Venecio, 11 febbruaro
1723).
En la Deknaŭa jarcento, kun la alveno de la regantoj de Lombardio-Venetio, kiuj premis por apudigi al la
antikvaj lombardejoj la starigon de novaj bankoj (nomitaj Ŝparkasoj kaj Singardo), en la jaro 1822 naskiĝis la
unua Ŝparkaso sur la itala teritorio. En la jaro 1876, laŭ la volo de la dungitoj de Lombardejo kaj de la
Komunumo, naskiĝis aŭtonoma Ŝparkaso. En malmultaj jaroj la Ŝparkaso trudanstataŭis Lombardejon pro
graveco.
De tiu momento la Lombardejo iĝis strukturo je dua linio.
La palaco de Lombardejo estas konstruaĵo je kvarangula plano.
La fasado en strato Merkatovekjo elstaras sur la kvin arkaĵoj de la portiko je rustika bosaro, nobligita per la
enigo de la grandaj triforoj de la beletaĝo, formitaj el kvar korintikaj duonpilastroj, kiuj apogas sur balustrado
kaj subtenas angulan timpanon.
La fronto en strato Pelliccerie (Peliĉerie, Peltobutikoj) havas portaleton kun la blazono de la donacantino
Dorotea Dobra: ponto kontraŭ ŝtuparoj.
Sur la ĉefa enirejo de la Ŝparkaso, en strato de Lombardejo, estas lokita la urba blazono, surmetiĝita de la
Lombardeja simbolo: birdo, kiu en la nesto protektas idojn kun la disetenditaj flugiloj, eble pelikano simbolo
de la Karitato, kaj la surskribo sur la kadro: AEQUE OMNES (Ĉiuj juste). Sur la supera fenestro estas alia
surskribo: VENITE AD ME OMNES ET EGO REFICIAM VOR – MDLXXXXII (Venu ĉe mi, vi ĉiuj, kaj mi donos
comforton. 1592).
Kvar rimarkindaj marmoraj grupoj prezentante la Pietà-n indikas la angulojn de la palaco: la plej antikva, kiu
frontas al Merkatovekjo, reiras al la jaro 1594, la aliaj estis lokitaj inter la jaroj 1669 kaj 1690.
Sur la fasado estas marmorŝtono: PIETATIS MVNIFICENTIÆ - AVCVMENTVM - CIVITATIS PROVINCÆ SUBSIDIVM - EREXERVUNT DVPLICI TEMPORE - CONSERVATORES - ÆTERNITATI SATIS - ANNO DOMINI
MDCXC (La kuratoroj, en du momentoj, havigis pliiĝon je pia malavareco kaj helpon al la civitana provinco,

en la jaro de la Sinjoro 1690).

67. - Palaco Sgualdino, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 20.

Palaco konstruita en la jaroj 1925-1927 de ark. Petro Zanini (Udino, 1895 - tie, 6 majo 1990), kunlabore kun
ark. Cezaro Scoccimarro (Skoĉimaro) (Udino, 9 decembro 1897 – Romo, 29 majo 1953).
La palazo, je kvin etaĝoj, prezentas la ĉefan fasadon, kiu grupigas la unuajn kvar etaĝoj en du ordoj: en la
ĉefa zono, paro de fenestroj disigitaj de duonpilastretoj; en la flankoj, aliaj fenestroj kadritaj per
duonpilastretoj dentitaj.
En la fasado beleta teraso kun balustrado el forĝita fero laŭkuras la tutan larĝecon.

68. - Domo Sabbadini, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n. 22.

Domo Sabbadini estas konsiderata unu el la plej belaj en strato Merkatovekjo (XVI jarcento).
La fasado estis freskita en la jaro 1554 de Johano Baptisto Grassi (Udino, 1525 ĉirkaŭ - tie, 18 junio 1578),
el kiu hodiaŭ estas videbla bildon al Jovo. Antikve ĉi tie estis lokita la celrubando de la ĉevalkuro, kiu okazis
ĉiujare duone de la Dekkvar jarcento en la tago S. Georgo. Ĉe la angulo de la konstruaĵo, kun strateto
Pulesi, estas la ringo el ŝtono kun la surskribo “1554 la 1an de aŭgusto” kie estis enmetita la drapo el ruĝa
veluro, kiun akiris la venkanto de la Premio. Dum la Deknaŭa jarcento ĝi loĝigis hotelon nomita “Londona
Turo”, kiu donis rifuĝon al diversaj patriotoj.

69. - Domo Fabris – Fornara, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 30.

La palaco, konstruita en la jaro 1905 laŭ desegno de ark. Luizo Taddio (Udino, 1875 – tie, 1955), prezentas
ĉe la teretaĝo portikon, kies interno la kadroj el prilaborita ŝtono de la butikoj estis desegnitaj de Johano
Tonini.
La konstruaĵo dividiĝas laŭ kvas etaĝoj, kun fenestroj formi preskaŭ triforojn ĉe la unua kaj dua etaĝo.
La fenestroj de la unua etaĝo havas dekoraciitajn panelojn el artefarita ŝtono kaj la centra triforo prezentas
kurblinian timpanon.
En la dua etaĝo oni vidas du blazonojn inter la centraj fenestroj kaj tiuj flankaj.

Domo Seiz, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro __.
Domo Scala, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro __.

Strato Merkatovekjo n.ro 5

Strato Merkatovekjo n.ro 11

Strato Merkatovekjo n.ro 15

Strato Merkatovekjo n.ro 31

70. - Palaco Moretti, strato Luizo Moretti n.ro 2.

Konstruita en la jaro 1925-1926 laŭ la desegno de ark. Hektoro Gilberti (Ĝilberti) (Udino, 1876 – tie, 1935), la
palaco, kiu anstataŭas deknaŭajarcenta konstruaĵo, difinis la alrigardon al esplanado XXVI Julio de la
eksbierfabriko Moretti. Destinita al komerca aktivecoj en la teretaĝo kaj por oficejoj kaj rezidejo en la supraj
etaĝoj ĝi havas la enirejon en strato Moretti. La fasado estas dividita horizontale laŭ tri ordoj: teretaĝo kun
plata bosaro kaj simplaj rektangulaj fenestrojoj; unua kaj dua etaĝo dividita per duonpilastretoj; lasta etaĝo
per fenestroj kadritaj el stuko aŭ arta ŝtono. Balkonetoj kun balustradoj el arta ŝtono aŭ forĝita fero kaj
modluroj riĉigas plue la fasadojn.
Sur la fasado la blazono enhavante la inicialojn LM kaj la dato de la jaro 1926.
Ene dekoracioj de Ernesto Mitri (Udino, 30 decembro 1907 - tie, 5 julio 1978) kaj Fred Pittino (Donja, Udino,
18 novembro 1906 - Udino, 16 marto 1991).
Sur la flanko de aleo Venecio, estas memorŝtono: REVIVAS EN LA KOROJ – ANNA MORETTI MURATTI – KIU
HELPE ĈIAMDAŬRA – AL BLINDULOJ KAJK AL MIZERAJ MALJUNULOJ – LA PRAAVAN POSEDAĴON DONACIS –
AL LA URBO – Naskita 1843 Mortinta 1919 – LA KOMUNUMO DANKE SURMETIS

71. - Palaco Muratti, strato Muratti n.ro 2, angulo strato Zanon n.ro 2.

Domo Renesanca stilo, laŭ desegno de ark. Valenteno Presani (Udino, 18 aprilo 1788 – tie, 18 aprilo 1861).
Ĝi havas belan kvarforon kun balkono. Ĉi tie loĝis diversajn jarojn garibaldano Justo Muratti (Triesto, 3
februaro 1846 – Udino, 8 marto 1916), kiu gastigis Benedikto-n Cairoli (Kairoli), kiam li venis Udinon en la
jaro 1886, kiel oni povas legi sur la memoŝtono lokita la 20an de septembro 1889 ĉe la flanko de strato
Poskolle.
Sidejo de la aŭstria komandejo, en la jaro 1848 ĉi tie estis subskribita la kapitulaco de Friulo.
Sur la fasado estas la memorŝtono: JUSTO MURATTI – GARIBALDANO – DE LA HEROAĴO EN TRENTO – EL
SEPDEK DE VILAO GLORI – ĈI TIE KONSPIRIS – AL LA FLAMIGITAJ ANIMOJ MONTRANTE – SIAN TRIESTON –
Naskita 1846 EN TRIESTO Mortinta 1926 EN UDINO.

Memorŝtono strato Poskolle: ĈI TIE – FRIULANOJ – SALUTIS GASTO – BENEDIKTO-N CAIROLI – NOBLA HEROA
SANGO – SANKTA AL LA PATRIO - - 29 KAJ 30 AŬGUSTO 1866 – 20 septembro 1889

MURATTI Justo (Triesto, 3 februaro 1846 - Udino, 8 marto 1916), patrioto, framasono, li estris la friulan
iredentismon. Filo de Jozefo, advokato je lombardaj originoj, kaj de Jozefino Peroch (Perok), (n. Romans,
Goricio). En 1866 li estis bersaljero en trenta kie li distingiĝis per kuraĝo. La 22an de oktobro 1867 li foriris al
la Roma Agro, kun aliaj friulanoj, por batali en Vilao Glori kun la fratoj Cairoli. Li estis unu el la naŭ, kiuj,
estritaj de Johan-Baptisto Cella (Ĉella) (Udino, 5 septembro 1837 - tie, 18 novembro 1879), detruis la
postenon de Pordego S. Paŭlo. Li partoprenis ankaŭ en la bataloj de Mentana (3 novembro 1867). En 1881 ,
en Udino, li reprenis lian konspiran aktivecon. Li estis aktiva en Framasonaro. Benedikto Cairoli (Gropello,
Pavio, 28 januaro 1825 - Kapodimonte, Napolo, 8 aŭgusto 1889) volis gravurita lian nomon, kia oficistsoldato
de la 78 de Vilao Glori, sur la monumento konstruita poste sur Pinĉjo de fratoj Cairoli mem. Lia korpo estis
kremaciita.
La naŭ: Karlo Marzittini, Justo Muratti (Triesto, 3 februaro 1846 - Udino, 8 marto 1916), Laŭrenco Sabbadini,
Piero Bonini (Palmanova, Udino, 14 majo 1844 - Udino, 22 februaro 1905), Silvio Andreuzzi (Andreuci)
(Navarons, Pordenono, 1842 - tie, 22 julio 1912), Karlo Fracci (Fraĉi) (1842 - 1877), Jozefo Celotti (Ĉelotti),
Aŭgusto Berghins (Berginz) (Udino, 28 oktobro 1845 - Buenos Ajreso, 1912) kaj Johan-Baptisto Cella
(Udino, 5 septembro 1837 - tie, 18 novembro 1879).

72. - Palaco Florio (Florjo), strato Palladio (Palladjo) n.ro 8.

Sidejo de la Udine’a Universitato.
La palaco situas en unu el la punktoj de la urbo Udino kie koncentriĝas kelkaj nobelaj loĝejoj pli gravaj:
loĝejo por Floriano Antonini, palaco Antonini-Cernazai (Ĉernacai), konstruaĵo Caiselli (Kaiselli). La nomo de
la familio Florio estas ligita al la luksa kaj tre centra palaco Florio, la urba loĝejo de la familio, konstruigita en
la jaro 1705 de Sebastiano Florio.
En la tempo de la Kampoformjo-paco (17 oktobro 1797) la palaco iĝis ĉefstabejo de Napoleono Bonaparte
(Ajaĉo, Korsikio, 15 aŭgusto 1769 - Insulo Sankta Helena, Atlantika Oceano, 5 majo 1821) kaj en la jaro
1917 tiu de generalo Luko Montuori (Avellino, 18 februaro 1859 - Ĝenovo, 8 marto 1952), estro de la Armeo,
kiu alprenis la defendon de la urbo post la frakaso de Kaporetto (24 oktobro 1917). Grafino Juliana Canciani
(Kanĉani) Florio (Varmo, Udino, 1912 - tie, 1985) cedis la palacon al la Udine’a Universitato en la jaro 1980.
La palaco, tiel kiel ĝi sin prezentas nun, alrigardas grandan korton kun fronto al kiu spaliras du flankaj
masonaĵpartoj. Ĉe la supera etaĝo la larĝa triforo balustrada havas rondarkaj fenestrojn. En unu el la
ĉambroj oni povas admiri la dekoraciojn de la muran-ano Sebastiano Sarti (Murano, Venecio, 6 aŭgusto
1798 – Venecio, 18 aprilo 1865).
La antikva loĝejo de grafoj Florjo estis aĉetita en la jaro 1982 por akcepti la sidejon de la rektorejo de la
Universitato kaj de aliaj instituciaj organismoj, en la kadro de konstruaĵa strategio, kiu antaŭfiksis loki en
historia centro la reprezentajn zonojn kaj la humanismajn fakultatojn, delokante periferion en novaj
konstruaĵoj la sciencajn fakojn.
En la jaro 1986 ĝi estis submetita al restaŭradaj laboroj kaj kontraŭsisma firmigo laŭ projekto de Ĝino Valle
(Udino, 7 decembro 1923 - tie, 30 septembro 2003).

73. - Palaco Antonini - Cernazzai (Ĉernazai), strato Tarĉisjo Petracco (Petrako) n.ro 8.

n.ro 2

n.ro 4

n.ro 6

Portalo strato Ĝemona n.ro 18

Strato Mazzini n.ro 1

Sidejo de la Udine’a Universitato.
Palaco Antonini-Cernazzai, reirante al la jaro 1595 estis konstruigita laŭ projekto de Andreo Palladio
(Padovo, 30 novembro 1508 - Maser, Treviso, 19 aŭgusto 1580), de Antonini, nobela familio proprieto de
diversaj urbaj palacoj.
Heredita duone de Caimo (Kajmo) en la jaro 1744, aĉetita duono en la jaro 1821 kaj la alia duono en la jaro
1830 de Cernazzai-anoj, riĉaj komercistoj kaj industriistoj, en la jaro 1858 la lasta Cernazzai ĝin donacis “al
ministro Cavour (Torino, 10 aŭgusto 1810 - tie, 6 junio 1861) kaj al la itala popolo”. En la jaro 1898, kun
Patroj Stimatinoj, ĝi iĝis Liceo kaj poste Ĉefepiskopa Kolegio “Bertoni”. En la jaro 1908 la palaco estis aĉetita
de Patroj Stimatinoj, kiuj tien translokigis la Ĉefepiskopan Kolegion. En la jaro 1968 ĝi estis aĉetita de la
novestablita universitata Konsorcio friula kaj kun la naskiĝo en la jaro 1978 de la Udine’a Universitato ĝi iĝis
la unua sidejo. Hodiaŭ ĝi enhavas la humanismajn fakultatojn (Literaturo kaj Filozofio).
La fasado prezentas triforon kun la blazono de Antonini-anoj.
Kunigita al la palaco estas la tielnomita “dekkvarjarcenta dometo” de strato Mazzini n.ro 1, la plej antikva
privata loĝejo en Udino, kiu prezentas la solan konstruaĵon restita en urbo laŭ romanika stilo poste rearanĝita
laŭ gotika stilo.
Kun palaco Florio (Florjo), ĝi estas unu el la sidejoj de la Udine’a Universitato.

74. - Palaco Paolini - Domo d’Orlandi (jam Manin de Varmo), strato Piave n.ro 2, angulo strato
Viktorio Veneto.

La palaco, konstruita en la jaro 1925 laŭ desegno de geom. Viktorio Fattori, konsistas el du flankaj
konstruaĵoj je kvar etaĝoj plus subtegmento. La teretaĝo estas okupata de komercaj spacoj. La unua etaĝo
de la centra parto estas substrekita de fenestroj kronitaj per timpano.

75. - Domo Spilimbergo - Iurizza, strato Portanuova n.ro 17.

76. - Domo Bratteolo - Fabrici (Fabriĉi) - Kircher (Kirker), strato Portanuova n.ro 19.

77. - Palaco Tritonio - Moroldi - Beretta, strato Poscolle (Poskole) n.ro 6.

Eks Vindomo, vitrino antomazie de vinoj de Friulo-Julia Venetio kaj sidejo de la Vitvina Servo de ERSA
(Regiona Agenturo por la Kampara Evoluo).
La palaco, konstruita de grafoj Pontotti alvenitaj al Ĉividale je la duono de la Dekoka jarcento, konservas
neŝanĝitaj la originajn formojn. Pontotti-anoj komisiis al Francisko Chiarottini (Kiarottini) (Ĉividale de Friulo,
Udino, 30 januaro 1748 - tie, 14 aprilo 1796), ĉirkaŭ la jaro 1789, la internajn dekoraciojn, specife de la
ŝtuparego, de la ŝtuparplacetoj kaj de la salono de la beletaĝo.
La palaco origine estis alkisita de la rojo, kiu fluis laŭlonge strato de la Ĝelso. En la Dekoka jarcento estis
aldonita al la flanka korpo loĝieto sur la rojo, malgranda, sed kun larĝaj fenestroj, tute dekoraciita de
Francisko Chiarottini.
.

78. - Palaco della Frattina - Coppola (Kopola), strato Poscolle (Poskole) n.ro 8/C.

Ĝi konservas dekkvinajarcentajn freskojn.

79. - Mezepoka domo de la Spicbutiko por sanuloj, strato Poscolle (Poskole) n.ro 13.

La enoteko “Por Sanuloj” de Udino reiras al la jaro 1929. Konata laŭ la nomo Spicbutiko por Sanuloj pro la
antikva apudeco de apoteko, spicbutiko por malsanuloj, ĝi estas karakteriza ejo, kiu havas grandan gamon
da naciaj kaj internaciaj vinoj parige kun tipaj manĝaĵoj de Friulo. La enoteko, lokita centre de Udino en tre
antikva palaco longobarda havas du etaĝojn kaj diversajn ĉambrojn ene.
Ĝi estas el la plej antikvaj ejo en Udino, jam vinvendejo en la jaro 1929, Enoteko de la dua postmilito; la
unua proprietulo akordiĝis kun la apotekisto de la fronta Spicbutiko: tiu por malsanuloj kaj ĉi tiu, ĝuste, per
sanuloj. La du salonoj, karakterizaj kaj komfortaj, estas lokitaj en du etaĝoj, en deksesajarcenta palaceto de
la historia centro, antikva sidejo de “Orprovado”.
La ejo estas parto de la Internacia Asocio Enotekoj.

80. - Palaco D’Attimis - Di Maniago, strato Poscolle (Poskole) n.ro 43.

Jam de familio Piccoli (Pikoli), la palaco suferis incendion en la jaro 1964 kaj pro la tertremo de la jaro 1976
la pentraĵoj de Quaglio (Kvaljo) (Laino Valo de Intelvi, Komo, 1668 - tie, 3 julio 1751) kaj la stukaĵoj estis
parte kompromititaj.
Ĉe la komenco de la Deknaŭa jarcento en la palaco vivis grafo Fabio de Maniago (Maniago, Udino, 25 junio
1774 – tie, 31 majo 1842), erudito verkanto pri arto.

81. - Domo Zucco (Zuko) - Belgrado, strato de la Prefektura n.ro 12.

Sidejo de la Prokurorejo de la Respubliko ĉe la Tribunale de Udino.

82. - Domo Spezzotti (Specoti), strato de la Prefektura n.ro 15.

Projektita en la jaro 1910 de ark. Antono Measso, origine la konstruaĵo estis destinita al rezidejo de la
tekstilaj industriistoj Spezzotti, poste ĝi estis destinita ankaŭ al komercaj aktivecoj.
La konstruaĵo havas ĉefan enirejon kaj du alian enirejojn ĉe la flankoj de la konstruaĵo.

83. - Palaco Billia Concina (Billja Konĉina), strato Rialto n.ro 5.

La palaco estis konstruita en la jaro 1624, dato, kiun oni legas klare sur la portalo, anstataŭ dekkvinajarcenta
konstruaĵo, tute detruita de incendio, tiujare.
La palaco suferis, ankaŭ pro la multenombraj propraĵpasoj, diversajn gravajn modifojn interne. Ĝi konservas
en la enira portiko, almetita al la muro maldekstre maskegon, la originan plankon el lignakubetoj, du benkojn
preskaŭ senintajlo kaj dekoracion je malfrua Deknaŭa jarcento. En la portiko estas kvar elegantaj pordoj el
ŝtono.
La kanelitaj duonpilastroj estas interrompitaj de fortikaj bosaroj. La superstaranta entablemento forlasas la
lokon ĉe la centra parto al orda serio de galbitaj ortangulaj ŝtonoj.
La tri fenestroj de la centra fasado formas preskaŭ triforon. Surirante la modestajn ŝtuparojn kun balustrado,
kun dekoracioj kaj fretoj sur la plafono, oni alvenas al la unua etaĝo kie du ejoj destinitaj al butikoj, konservas
pentrajn dekoraciojn.

84. - Palaco Venier - Rosselli, strato Rialto n.ro 8.

La palaco, konstruita de la konstruentrepreno D’Aronco (D’Aronko), estas flankata de moderna konstruaĵo
kaj de aliaj historiaj konstruaĵoj. Ĝi altiĝas laŭ kvar etaĝoj. La fasado prezentas centran teraseton en la tria
etaĝo kaj du flankajn fenestrojn en la supera etaĝo.
La fenestroj estas ornamitaj per dekoracioj kaj la forĝitaj feroj estas de Alberto Calligaris (Kalligaris) (Udino,
29 septembro 1880 – tie, 20 aprilo 1960).

85. - Palaco de la Regiono, strato Cecila Gradenigo Sabbadini n.ro 31.

La konstruaĵo estas karakterizita de ekstera korpo kun limigitaj vitrosurfacoj enmetitaj sur grandajn ŝtonecajn
porciojn entenante internan korpon tute vitrita je tuta alteco supera.

86. - Domo Agnola (Anjola), strato S. Francisko n.ro 27.

Konstruaĵo farita en la jaro 1925 laŭ desegno de ark. Hektoro Gilberti (Ĝilberti) (Udino, 1876 – tie, 1935).
Domo Agnola estis vilaeto enmetita en ĉirkaŭbaran ĝardenon, kiu alrigardis straton de la malnova Teatro.
Pro la kompleta detruo de la strato de la malnova Teatro la konstruaĵo fiksiĝis rekte sur la publika strato.
La longa fasado prezentas sinsekvon de fenestro-pordo-fenestro kunigita per la balkoneto kun balustrado el
forĝita fero.
La teretaĝo hodiaŭ estas destinata al komercaj aktivecoj.

