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Chúa Kitô của Havana (tiếng Tây Ban Nha: Cristo de La Habana) là một tác phẩm điêu khắc lớn đại diện cho 
Chúa Giêsu của Nazareth trên đỉnh ðồi nhìn ra vịnh ở Havana, Cuba. Ðây là tác phẩm của nhà điêu khắc 
người Cuba Jilma Madera, người đã dành được phần tiền hoa hồng cho tác phẩm sáng tạo vào năm 1953. 
Bức tượng được chạm khắc bằng đá cẩm thạch Carrara trắng, cùng loại vật liệu được sử dụng cho nhiều di 
tích của Nghĩa trang Colon. Bức tượng cao khoảng 20 mét (66 ft) bao gồm một chân tượng cao 3 mét (10 ft). 
Nó nặng khoảng 320 tấn. 
 
Bức tượng được xây dựng từ 67 khối đá cẩm thạch được mang đến từ Ý sau khi được Đức Giáo Hoàng Pius 
XII ban phước. Hình tượng Chúa Kitô đang đứng với bàn tay phải đưa ra với hai ngón tay trỏ và giữa mở rộng 
và tay trái đặt gần ngực ngài. Đối mặt với thành phố, bức tượng được sáng tạo với đôi mắt như nhìn vào 
không gian tạo ấn tượng như chúa Kitô nhìn toàn bộ, từ bất cứ nơi nào mà tượng được nhìn thấy. 
 
Tác phẩm điêu khắc chúa Kitô nằm ở ngoại ô Havana của Casablanca, trong khu đô thị của Regla, được 
khánh thành trên ngọn đồi La Cabana vào ngày 24 tháng 12 năm 1958. Chỉ mười lăm ngày sau khi tượng 
được khánh thành thì Fidel Castro tiến vào Havana trong cuộc cách mạng Cuba ngày 8 tháng 1 năm 1959. 
Tác phẩm điêu khắc nằm 51 mét (167 ft) trên mực nước biển, với độ cao tổng cộng 79 mét (259 ft), cho phép 
người dân và du khách nhìn thấy nó từ nhiều điểm của thành phố, và khi đứng nhìn bao quát tại chân bức 
tượng thì ta có thể thấy hầu hết thành phố Havana. 
 
   
Nhà hàng El Floridita Havana, Cuba 
 
El Floridita là một nhà hàng hải sản và quầy pha rượu cocktail đã có lâu đời tọa lạc tại địa phận cũ của 
Havana (La Habana Vieja), Cuba. Nó nằm ở cuối Calle Obispo (phố Bishop), qua phố Monserrate từ Bảo tàng 
Mỹ thuật Quốc gia Havana (Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana). Nhà hàng này nổi tiếng với thức 
uống Daiquiri (rượu rum và nước chanh) và là một trong những nơi yêu thích của nhà văn Ernest Hemingway 
tại Havana. 

Floridita được mở cửa vào năm 1817 với tên "La Piña de Plata" (Dứa Bạc), ở góc đường Obispo và 
Monserrate. Với thời gian nó trở nên phổ biến với tên gọi là "El Floridita". 



 

   

Năm 1914, một người gốc Tây Ban Nha tên Constantino Ribalaigua Vert bắt đầu làm việc trong quán rượu 
như người bán rượu (bartender). Rồi Constantino, biệt danh Constante, đã trở thành chủ nhân tiệm này vào 
năm 1918. Constante được coi như đã phát minh ra Daiquiri đông lạnh vào đầu những năm 1930, một thức 
uống được gắn liền với danh tiếng của địa điểm, với phương châm là "la cuna del daiquiri" (cái nôi của 
Daiquiri). Quán bar đã được coi như một trường học dạy pha rượu chuyên về các loại cocktail với nước trái 
cây tươi và rượu rum, mà truyền thống vẫn được bảo tồn cho đến bây giờ.  

  

   

Văn hào Mỹ đoạt giải Nobel Ernest Hemingway thường xuyên lui tới quán bar Floridita, quán nằm ở cuối phố 
Calle Obispo (phố Bishop), cách Hotel Ambos Mundos, nơi Hemingway duy trì một căn phòng từ năm 1932-
1939, một quãng đi bộ ngắn. Gia đình của Hemingway cũng ghi nhận rằng vào đầu thập niên 1940, 



Hemingway và vợ của ông (Martha Gellhorn) tiếp tục lái xe từ nhà của họ bên ngoài Havana (Finca Vigía) đến 
Floridita để uống rượu.  

Ngày nay, cơ sở này chứa nhiều kỷ vật đáng nhớ của Hemingway, với những bức ảnh, một bức tượng bán 
thân và, gần đây hơn vào năm 2003, một bức tượng đồng Hemingway cỡ người thường được đặt ở cuối quầy 
bar gần bức tường, bức này do điêu khắc gia người Cuba, José Villa Soberón sáng tạo. 

Hemingway không phải là khách hàng nổi tiếng duy nhất của quán 
Floridita. Nơi này được thường xuyên thăm viếng bởi nhiều thế hệ 
nghệ sĩ và trí thức nước ngoài Cuba; Ezra Pound, John Dos 
Passos và Graham Greene, tiểu thuyết gia người Anh, người viết 
cuốn Người đàn ông của chúng tôi ở Havana, cũng là những khách 
hàng thường xuyên. 

El Floridita ngày nay dường như vẫn giữ được bầu không khí của 
những năm 1940 và 1950, với những quầy hàng pha rượu màu đỏ 
có phong cách trang trí từ những năm 1950. Phía trước nhà hàng là 
nơi bán các loại cocktail luôn luôn đông đúc khách hàng mà hầu hết 
là du khách, đi sâu vào phía trong là nhà hàng ăn với thức ăn hải 
sản đắt tiền có tiếng. 
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