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Netwerk Art Nouveau
Bij het begin van de 20ste eeuw ontstaat er in verschillende Europese steden een cultureel fenomeen :
Art Nouveau. Deze beweging veroorzaakt een breuk op intellectueel en artistiek vlak. Enerzijds maakt zij
gebruik van de verworvenheden van de Industriële Revolutie en anderzijds hecht zij veel belang aan
raffinement en vakmanschap. In heel Europa zal de Art Nouveau zich onderscheiden door een streven naar
moderniteit, een wens om het leven in de grote steden een element van schoonheid te verlenen, een
poging om het onderscheid tussen kunst en toegepaste kunsten op te heffen. De beweging zoekt naar een
perfect harmonieuze levensstijl door een samensmelting van architectuur, interieur- en meubelontwerp.
In 1999, is er een samenwerking opgezet tussen veertien Europese steden, in de vorm van een netwerk
voor de studie, conservatie en promotie van hun gezamenlijk Art Nouveau erfgoed. De medewerkers van
dit netwerk hebben een zeer diverse achtergrond : conservators en museumdirecteurs architecten,
restaurateurs, kunsthistorici. Samen maken zij teksten en organiseren zij activiteiten zowel gericht naar
specialisten als naar het publiek. Zo werd er een boek uitgegeven, een internetsite gecreëerd, een congres
en een tentoonstelling georganiseerd, een nieuwsbrief voor scholieren opgemaakt en een tijdschrift voor
kinderen. Het netwerk krijgt hiervoor financiële steun van de Europese Gemeenschap.

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century, a certain cultural phenomenon came into being in several towns and
cities across Europe: Art Nouveau. This artistic movement which signalled at once an artistic and intellectual
break with the past, exploited the innovations of the Industrial Revolution while at the same time keeping a
place for the refined works of craftsmanship. Throughout Europe Art Nouveau is distinguished by the strength
of its aspiration for modernity, by the wish to make life in the developing great urban centres a thing of
beauty, and by the attempt to do away with the distinction between the High and Decorative Arts. The
movement offered a perfect harmony of lifestyle, fusing deftly architectural, interior, and furniture design.
In 1999, fourteen European cities joined together as a co-operative network to study, conserve and
promote their collective Art Nouveau heritage. The network comprises members from various fields, trades
and professions: conservators, museum directors, architects, restorers, and art historians. Together they have
produced documents and devised activities for informing professionals and bringing awareness to a wider
public: a book has been published, an internet site created, a conference and exhibition organised, a
newspaper for school students has been produced and a magazine for younger children. To this end the
Network has received financial support from the European Union (Cultural Programme 2000).
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Art Nouveau in Europa
Bij het begin van de 20ste eeuw ontstaat een nieuwe kunststroming in
verschillende Europese steden. Dit culturele fenomeen kreeg verschillende
benamingen : Jugendstil, Modern Style, Ecole de Nancy, Glasgow style,
Modernisme en Seccession. Er was een duidelijk verband met bepaalde
sociale en economische ontwikkelingen in het Europa van dat moment. De
Industriële Revolutie, ontstaan in de 18de eeuw in Groot-Brittannië had zich
verspreid over heel Europa en de Verenigde Staten met grote gevolgen
voor de economie, de organisatie van de samenleving en het dagelijkse
leven van de inwoners van de betrokken landen. Europa met haar
agrarische samenleving en ambachtelijke economie evolueerde naar een
gemechaniseerde en geïndustrialiseerde samenleving, sterk afhankelijk
van een goed ontwikkeld transportnetwerk. De industrialisatie bracht ook
het gebruik van nieuwe energiebronnen mee, eerst steenkool,vervolgens
olie en elektriciteit, en leidde tot de ontwikkelingen van nieuwe
technieken. De uitvinding van de stoommachine, door de Schot James
Watt, bracht de eerste industriële revolutie op gang en deed de vraag naar
steenkool stijgen. Deze uitvinding had de mechanisatie van de
katoenproductie tot gevolg en de ontwikkeling van de staalindustrie voor
de vervaardiging van stoommachines, treinsporen en gereedschap. Een
tweede revolutie, eind 19de, begin 20ste eeuw heeft te maken met de
ontdekking van elektriciteit, het gebruik van olie als energiebron, de snelle
ontwikkeling van de chemische industrie, de uitvinding van de auto, en de
ontwikkelingen op het vlak van de telecommunicatie.
De industriële revolutie veranderde het productiesysteem : stukwerk
plaatsmaken voor het bandwerk, een nieuwe manier van werken. De
massaproductie deed de prijzen dalen wat een democratisering betekende
van de consumptie. De industriële revolutie had ook een commerciële
revolutie tot gevolg. De ontwikkeling van verschillende transportmiddelen
had mee de totstandkoming van wereldhandelsmarkt tot gevolg. Meer
lokaal ontstonden de eerste grootwarenhuizen. Dit leidde tot een eerste
vorm van promotionele acties en reclame, kredietverlening moest de klant
aanzetten tot meer consumeren. Geleidelijk werd de Europese
samenleving een consumptiemaatschappij.
De industriële revolutie had zijn effect op de structuur van de
samenleving. In de 19de eeuw zien we, eerst in Noordwest Europa en later
in het Zuidoosten, een zeer specifieke demografische evolutie ontstaan die
een natuurlijk bevolkingsaangroei meebracht.
In 1900 woonde één vierde van de wereldbevolking in Europa. De
bevolkingsaangroei bevorderde de economische groei en zorgde voor een
geografische herverdeling van de bevolking. Mensen ontvluchtten het
platteland om zich in de steden te vestigen. Hierdoor werd een
reorganisatie van de steden noodzakelijk. De structuur van de oude
Europese steden kon niet langer beantwoorden aan de behoeften van hun
bevolking. Alle grote Europese steden ondergingen ingrijpende wijzigingen
ter verbetering van de levenswijze van hun inwoners.
De snelle economische ontwikkelingen zou voor altijd de sociale
structuur van deze steden veranderen. Traditionele gemeenschappen
moesten plaatsmaken voor de industriële samenleving gekenmerkt door
verstedelijking, het ontstaan van de arbeidersklasse en de opkomst van de
middenklasse. In deze periode was er een machtswisseling in de heersende
klasse tussen de aristocratie die in verval was en industriëlen en
zakenmensen die op een korte tijd enorme rijkdommen verwierven.
Nieuwe dynastieën werden gevormd, de eigenaars van staalfabrieken,
ijzersmelterijen, spoorwegmaatschappijen, textielfabrieken, automobielfabrieken vervoegen de oudere families van zakenlui en bankiers. Deze
hogere middenklasse of burgerij verwierven veel geld en macht en vaak
wilden zij dit tonen aan de wereld. Zij hechtten veel belang aan de bouw
en inrichting van hun huizen. De lagere middenklasse en ‘betere’
arbeidersklasse wilden graag hogerop en imiteerden de hogere klassen in
een poging om zichzelf te onderscheiden van de grote massa. In dit kader
ontwikkelden de toegepaste kunsten zich in Europa.
Het is ook in deze context dat de Art Nouveau tot stand kwam in
Europa. De artistieke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de
economische en sociale ontwikkelingen. De kunstenaars namen ook deel
aan de economische en technische evolutie. Zij maakten immers gebruik
van nieuwe materialen en technieken, als kunstenaars en in zekere zin als
industriële technici. Zij wilden de kunst aanpassen aan de industrie. Naast
belangrijke unieke kunstwerken, gemaakt in opdracht van rijke
mecenassen, produceerden zij ook serieproducten voor de minderbedeelden.
Zo vervaagde de strikte scheiding tussen de schone kunsten
(schilderkunst, beeldhouwkunst) en de sierkunsten. Alledaagse objecten
zoals zetels, asbakken, bestek, ademden een ‘een nieuwe geest’ uit.
Deze kunstenaars wilden breken met de traditionele academische
kunst die meestal enkel bezig was met het imiteren van stijlen uit het
verleden, en gingen op zoek naar een nieuwe vormentaal. De Art Nouveau
wilde tegelijk functioneel en decoratief zijn en zocht naar extreme vormen,
waarbij vloeiende lijnen voorrang hadden op rechtlijnige geometrische
vormen. Op het einde van de 19de eeuw had deze stijl zijn impact op zowel
privé woningen als openbare gebouwen, zoals spoorwegstations, banken
en grootwarenhuizen.

At the turn of the 20th century a new artistic style was developing in
quite a few European cities. This cultural phenomenon was known under
several different names. Jugendstil, Modern Style, Ecole de Nancy, Glasgow
Style, Modernisme, and also Secession. It was strongly linked to certain
economic and social developments in the Europe of that time.
From its roots in Great Britain in the late 18th century, the industrial
revolution spread across Europe and subsequently the United States,
changing the economies, the structure of society, and the daily existence of
the inhabitants of the countries concerned, profoundly throughout the
19th and 20th centuries. Europe therefore changed from an agriculture and
crafts-based economy to a mechanised and industrialised one, with a
heavy dependence on developed transport systems. The industrialisation of
Europe meant use of new energy sources, firstly coal, then oil and electricity. This fed on a series of innovative techniques which were established
at successive phases. The first industrial revolution was founded on the
invention of the steam engine by the Scot James Watt, and brought about
a great demand for coal. In the wake of this development came about the
mechanisation of the cotton mills, and the development of the steel
industry for the production of engines, rails and tools. At the end of the
19th century the second industrial revolution began, and is associated with
the discovery of electricity, the use of oil as a source of energy, the rapid
development of the chemicals industry the invention of the motor car, and
the development of the telecommunications industry.
The industrial revolution therefore palpably changed our ways of
producing things: little by little, the tradesman or craftsworker was
replaced by the assembly line, the preferred mode for new working
methods. With mass production came lower prices, therefore the
democratisation of consumption. Gradually European society became a
consumer society. The industrial revolution had brought about a truly
commercial revolution: the development of means of transport contributed
to the formation of a global market. In the domestic markets, with the birth
of the first great department stores, the earliest promotional and
advertising techniques began, and there was the development of credit,
inciting the consumers to make yet more purchases.
The industrial revolution also had an effect on the social structure. In
the 19th century firstly North West Europe, and then those parts to the
South and East, were affected by a particular demographic transition,
which brought about a natural expansion in the population. By 1900
Europe held one quarter of the world’s population. This demographic
growth favoured economic growth and brought about an important
geographical redistribution of the population; in particular, a rural exodus.
This influx of population made a reorganisation of our cities urgent,
because the old cities of Europe had inherited a structure which no longer
corresponded to the needs of their populations. All the larger European
cities underwent transformations with the aim of improving the life of their
inhabitants.
Rapid economic development changed for good the social structure
of those cities. Societies organised on a traditional model gave way to
industrial society, marked by urbanisation, the creation of a massive
working class, and the rise of the middle classes. During this period, there
was a change in ‘ruling class’: the power of the aristocracy and nobility was
in abeyance, and businessmen and entrepreneurs were able to enrich
themselves relatively quickly. New dynasties, like the great steel and iron
foundry masters, owners of railways or cotton mills and manufacturers of
motor cars, joined those of the older merchant and banking families. These
great middle class or bourgeois families accumulated much wealth and
power and were often very ostentatious in the show of it. They paid great
attention to the upkeep and decoration of their own homes. The lower
middle classes, and aspirant or ‘decent’ working classes sought something
of this life in order to distinguish themselves from the other workers. In this
way the decorative arts developed throughout Europe.
It was therefore in a very particular context that Art Nouveau
developed in Europe. The artistic development is here inseparable from the
economic and social development. The artists, above all, took part in the
economic and technological development. Not only artists but also, in a
sense, industrial technicians, they adopted the new materials and the
techniques of the industrial revolution. They attempted to adapt industrial
processes to artistic endeavours, and side by side with great individual
pieces of art commissioned for rich patrons, they worked on series of
reproducible works for the less well-off. It was thus that they came to
suppress the strict demarcation between the high-arts or beaux-arts
(painting, sculpture) and the decorative arts. Everyday objects - ashtrays,
armchairs, trays - came to encapsulate the ‘esprit nouveau’ (the new spirit).
With this break from traditional academicism - which most often
consists in imitating the styles of the past - artists were launched into the
search for a new language. In its desire to be both functional and
decorative, Art Nouveau has not hesitated to run to outrageous forms,
suppressing the rectilinear in favour of arabesque curves. At the end of the
19th century this style touched on both domestic and public architecture,
the latter notably for railway stations, banks and great department stores.

Ålesund, Norge
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Van as tot Art Nouveau
Het Noorse stadje Alesund, gekend voor zijn typische Art Nouveau, is
het resultaat van een reconstructie na een rampzalige brand.
In de nacht van 23 januari 1904, veroorzaakte een hevige storm een
brand, die het stadje Alesund geheel verwoestte in minder dan 15 uren.
Gelukkig vielen er geen enkel dodelijk slachtoffer maar meer dan 800
gebouwen werden vernietigd en 10.000 tot 20.000 inwoners waren
dakloos. Hulp stroomde toe vanuit heel Noorwegen, zowel van officiële
instanties als van privé personen, en ook uit de rest van Europa en de
Verenigde Staten. Er werd zelfs een benefietvoorstelling georganiseerd in
Parijs met sterren als Loie Fuller en Sarah Bernhardt. Ondanks de financiële
problemen werd dit kleine vissershaventje in minder dan drie jaar
heropgebouwd. Er werden 600 gebouwen opgetrokken.
Een ander belangrijk element in dit verhaal is dat Noorwegen, een
jaar na de brand, onafhankelijk werd.
Op 7 juni 1905, terwijl de reconstructie volop bezig was, wist
Noorwegen zich los te maken uit een gedwongen politiek eenheid met
Zweden. Na vierhonderd jaar onder het juk van de Denen en honderd jaar
onder Zweeds bewind, verkreeg Noorwegen eindelijk zijn onafhankelijkheid. Uiteraard lieten de euforische nationalistische gevoelens van die
periode, een stempel na op de kunst en de architectuur uit die tijd.
Van de architecten aan het werk in Alesund, poogden velen een
nieuwe Noorse stijl te ontwikkelen. Men kan het op dat vlak vergelijken
met het werk van Gaudi in Barcelona en Mackintosh in Glasgow.

2

Een moderne architectuur
Gelukkig voor Alesund heerste er in 1904 een crisis in de bouw in de
twee belangrijkste steden van Noorwegen. Zo kwam het dat vele
getalenteerde architecten, houtbewerkers en andere vaklui naar het stadje
kwamen in de hoop er werk te vinden.
Ongeveer 50 architecten werkten mee aan de heropbouw. De helft
van hen waren jonger dan 35 en hadden de Noorse nationaliteit. Ze
hadden echter hun opleiding in het buitenland gehad omdat Noorwegen
geen eigen school voor architectuur had voor 1910. Velen hadden in
Duitsland gestudeerd, anderen in Engeland en Schotland. Deze architecten
waren dus vertrouwd met de internationale tendensen in de architectuur
en in het bijzonder met de Art Nouveau.
Henrik Nissen, een zeer ervaren architect, kreeg de leiding over de
heropbouw van Alesund. Hij was een voorstander van een eenvoudige
bouwstijl gebaseerd op Noorse tradities. Vaak hoorde men hem zeggen dat
architecten verantwoordelijk waren voor het creëren van schoonheid en
dat hun einddoel was om eenvoudigweg “kunst zijn stempel te laten
drukken op onze stad”.
De architecten wilden niet langer oude geijkte stijlen imiteren of
herhalen, maar poogden om een nieuwe stijl te ontwikkelen gebaseerd op
hun eigen lokale bouwtradities. Hagbart Schytte-Berg, ongetwijfeld de
meest getalenteerde architect werkzaam in Alesund, schreef : ”In het begin
werkte ik in een gotische stijl, dan in een renaissancestijl, maar later en
specifiek in Alesund, bevrijdde ik mezelf van deze stijlen en ontwikkelde ik
een meer persoonlijke en meer nationale stijl, niet enkel op het vlak van de
decoratie maar voor het geheel”.

3

4

5

1

Hagbart Schytte-Berg,
Devold Villa, 1906
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Ålesund’s historic town center,
built 1904-1907
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Karl Norum, Rønnebergbua,
Ålesund, 1906
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Hagbart Schytte-Berg,
Swan Pharmacy, Ålesund, 1907
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From the diningroom in Hagbart
Schytte-Berg ‘Pharmacy,
Ålesund, 1907

Een uitzonderlijk bouwwerk
De Swaneapoteket (Zwaanapotheek), illustreert hoe Schytte-Berg de
elegante belijning van de Art Nouveau combineerde met een decoratieve
stijl geïnspireerd op de kunst van de Vikings. De inrichting van de apotheek
en van bepaalde delen van de woonruimte getuigt van een uitzonderlijke
originaliteit. Het geheel straalt een uiterst zeldzame harmonieuze
schoonheid uit.
De beschikbare ruimte werd optimaal benut en het gebouw is als een
sculptuur met afgeronde hoeken en perfecte overgangen. De gevel bekleed
in graniet vertoont hele subtiele decoratieve contrasten. Typische
elementen uit de Viking kunst zoals gemaskerde figuren, draken lijken te
dansen rond de vele vensters met verschillende vormen.
De elementen in smeedijzer, de trappen, de winkeltoog, het stucwerk
(decoratieve motieven in plaaster, lijm en marmerpoeder of kalk met
marmerimitatie), het meubilair en verlichtingselementen in de hall en de
eetkamer, vertonen een grote eenheid. Vensters met glas-in-lood met
gestileerde abstracte patronen zorgen voor lichtinval.

Fra aske til Art nouveau
Art nouveau-byen Ålesund er et resultat av en bybrann, et nasjonalt
merkeår og internasjonale påvirkninger fra den mangfoldige bevegelsen
som på engelsk og fransk har fått navnet Art nouveau og på tysk
jugendstil.
Bybrannen
En orkannatt i januar 1904 begynte brannen som på 15 timer la
praktisk talt hele byen i aske. Det var den mest omfattende
brannkatastrofen i Norges historie. Utrolig nok var det kun ett menneske
som omkom, men over 800 hus strøk med, og 10 000 av byens om lag
12 000 innbyggere ble uten tak over hodet. Nødhjelp strømmet til fra flere
land, foreninger og privatpersoner både i Europa og USA. I Paris ble det
blant annet holdt en veldedighetsforestilling der blant annet Loïe Fuller og
Sarah Bernhardt opptrådte. Tross tunge økonomiske løft for mange i den
lille fiskerbyen, klarte man på tre år og reise en by med over 600 nye hus
– og vel 300 av dem var jugendstilhus. Denne egenartede nye byen med
sin tette konsentrasjon av bygninger fra en kort historisk epoke på et lite
areal, samspillet mellom byen og fjord og hav og de nære fjellene, gjør
Ålesund særpreget ikke bare i nasjonal sammenheng.
Arkitektene
Et hell i uhellet for Ålesund var at akkurat på den tiden byen brant
hadde de to største byene i landet hatt et byggekrakk. Resultatet var at
dyktige arbeidere, håndverkere og arkitekter fra hele landet strømmet til
Ålesund i håp om arbeid. Om lag femti arkitekter var med på å sette sitt
preg på byen etter brannen. Halvparten av dem var under 35 år. Alle var,
med et par unntak, født og oppvokst i Norge. Siden det lille landet ikke
hadde egen arkitektutdanning før fra 1910, var arkitektene imidlertid
utdannet i utlandet. Først og fremst i Tyskland, men også i England og
Skottland. Manglende hjemlig miljø gjorde norske arkitekter naturlig
internasjonalt orienterte.
Et nasjonalt merkeår og europeiske paralleller
Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – 7. juni 1905 – løsrev
Norge seg fra unionen med Sverige. Etter fire hundre år som en del av
Danmark og nesten 100 år i union med Sverige skulle Norge nå endelig stå
på egne ben som selvstendig stat. Den nasjonale begeistring og glød som
preget årene før unionsoppløsningen, satte naturligvis også preg på kunst
og arkitektur på ulike måter. Mange av arkitektene i Ålesund hadde uttalte
mål om å skape en arkitektur på nasjonal grunn.
Denne måten å tenke på er helt parallell med det som skjedde andre
steder i Europa, som for eksempel Gaudí i Barcelona eller Mackintosh i
Glasgow. En ønsket blant annet ikke lenger å kopiere, men heller skape en
moderne stil inspirert av hjemlige tradisjoner. Den kanskje mest talentfulle
arkitekten som arbeidet i Ålesund, Hagbart Schytte-Berg, uttrykte seg på
denne måten: «Først var jeg tilhenger av den gotiske stil, men i min
praktiske virksomhet gikk jeg mer over til renessansen… senere, vesentlig
i Ålesund, har jeg løsrevet meg mer og forsøkt å arbeide mer i personlig og
nasjonal retning, så vel i helheten som i ornamentikken.»
På besøk i et hus
Hvordan Schytte-Berg forente jugendstilens elegante slyng med norsk
dragestilornamentikk fra vikingkunsten til et eget personlig uttrykk, kan vi
blant annet studere i Svaneapotek-bygningen. Her fikk arkitekten utfolde
sitt talent også ved å tegne inventar til både apotekutsalget og deler av
privatboligen til apotekerfamilien. Resultatet er et uvanlig helhetlig og
vakkert hus. Det dekker nesten et kvartal og virker som en skulptur i
byrommet med sine avrundede hjørner og glidende overganger. Huset er
forblendet med norsk granitt der ulike farger i steinen gir dekorative
kontraster. Drageformer og masker inspirert av norsk viking- og
middelalderkunst danser i dekorasjonene rundt de mange og varierte
vinduene, i smijernsarbeidet, i utskjæringene i dører, disker og trappehus, i
gipslistene i taket og i møbler og inventar i spisestue og hall.
Blyglassvinduene siler lyset gjennom mer kontinentale Art nouveaumotiver med stiliserte eller abstraherte naturbilder.
Kunstens stempel på byen
Dette huset representerer det Stephan Tschudi Madsen – tidligere
norsk riksantikvar og pioner i forskningen omkring internasjonal Art
nouveau – kaller den ålesundske symbiosen mellom dragestil og Art
nouveauslyng. Han har også pekt på hvordan ulike inspirasjoner fra den
nye europeiske arkitekturen gav nedslag i Ålesund. Fra østerrisk inspirerte
småkvadrater, tysk-østerrikske jugendstil med elegante slyng, trekk fra
middelalderens borgarkitektur og inspirasjon fra nasjonale ornamenter.
Den erfarne arkitekten Henrik Nissen ble ansatt som bygningssjef
etter brannen. Han ivret for en ærlig arkitektur som bygde på hjemlig
tradisjon. Og han la stor vekt på arkitektenes ansvar for å skape skjønnhet
ned til den enkleste form. «Sette kunstens stempel på byen,» som han
uttrykte det. Da han avsluttet arbeidet i 1906, oppsummerte han sine
inntrykk og fant at arkitektene hadde vist redelig vilje til å løsrive seg fra
gammel, stivnet tenkning om arkitektur og hadde klart å skape resultater
som kanskje kunne ha «blivende verdi for arkitekturen i vårt land».

Barcelona, Catalunya
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De Catalaanse renaissance
Catalonië is een klein gebied aan de Middellandse Zee, gelegen in het
Noordoosten van het Iberisch schiereiland. Sinds het begin van de 18de
eeuw deelt het zijn politieke en economische geschiedenis met het
Castiliaanse Spanje. Na een nederlaag in een oorlog met Castilië en
Frankrijk werd Spaans de officiële taal. Catalonië verloor zijn taal en de
expressie van haar cultuur werd strikt beperkt tot de volkscultuur of thuis
en in privé kringen. Vermits het gebied arm was aan grondstoffen, hadden
de Catalanen zich sinds de middeleeuwen toegelegd op de scheepvaart en
de handel. Deze situatie wijzigde zich midden 19de eeuw toen, dankzij de
industriële revolutie, de streek zich ontwikkelde als een belangrijk centrum
voor textielproductie. Het wegennet werd ook verbeterd en handel met de
rest van Spanje en met Amerika maakte een heropbloei van de streek
mogelijk. De Catalaanse maatschappij onderging drastische wijzigingen :
een nieuwe sociale klasse, de middenklasse of burgerij werd rijk en kreeg
politieke macht. Arbeiders leefden echter in zeer slechte omstandigheden.
Het was in deze context dat de romantische culturele beweging :
Renaixensa (renaissance of wedergeboorte) zich ontwikkelde. Deze
beweging bevorderde de eigen cultuur en het Catalaans als de taal van
deze cultuur. De verschillende acties van deze beweging kende hun
hoogtepunt tijdens de Wereldtentoonstelling van 1888 in Barcelona. De
beweging bundelde al haar krachten voor de modernisering van de
Catalaanse industrie en cultuur. Dit wordt beschouwd als het startpunt
voor het cultureel fenomeen dat men vandaag aanduidt met de naam
‘Modernisme Catalan’.
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Lluís Domènech i Montaner,
Palau de la Música Catalana,
Barcelona, 1905-1908

Modernisme Catalan
Art Nouveau of Jugendstil is ontstaan vanuit de wens om de Europese
cultuur te moderniseren en het een meer kosmopolitisch karakter te geven.
De Catalaanse variant : Modernisme wil daarnaast ook zijn eigen cultuur
bevorderen en kenmerkend is juist die evenwichtsoefening tussen
moderniteit en traditie. In het Modernisme Catalan herkennen we naast
elegante vloeiende lijnen van de internationale Art Nouveau, verwijzingen
naar het eigen verleden, naar een geschiedenis die men in ere wil
herstellen . Men keert terug naar de traditionele ambachten en maakt
symbolische verwijzingen naar de geschiedenis : de vier strepen van de
Catalaanse vlag, de legende van de heilige Jordi , de patroonheilige van
Catalonië. De Catalaanse schilders, beeldhouwers, dichters en muzikanten
ontwikkelen een heel eigen repertoire, dat we vaak ook afgebeeld zien op
de gevels van gebouwen.
Van alle kunsten is de ontwikkeling van de architectuur de meest
opvallende. De nieuwe middenklasse en zijn instellingen en organisaties
werden opdrachtgevers en mecenassen en gaven zo een impuls aan een
architecturale stijl die een model van moderniteit werd. Op dat ogenblik
was Barcelona een stad in volle ontwikkeling met vele mogelijkheden op
het gebied van architectuur. Tot op vandaag vertegenwoordigt zij het
Modernisme Catalan met meesterwerken van de drie opmerkelijkste
architecten uit die periode, Antoni Gaudi, Lluis Domenech i Montaner en
Josep Puig i Cadafalch.
Antoni Gaudi en zijn tijdgenoten
Antoni Gaudi is de meest bijzondere vertegenwoordiger van de
beweging. Zijn genialiteit ligt in zijn vermogen om de uiterste grenzen van
de constructieve en structurele mogelijkheden van de architectuur uit zijn
tijd te verkennen. Tegelijk verrijkt hij deze met een sprekende symboliek.
Casa Batllo (Battlo huis) verbeeldt de legende van de heilige Jordi. Bij Casa
Mila en het Park Guell tast hij de grens af tussen de menselijke creatie en
de natuur. Maar zijn experimenteren zal een hoogtepunt bereiken in zijn
religieuze gebouwen. In de crypte van Colonia Guell en in het beroemde
Sagrada Familia zal hij , tot dan toe ongekende, constructieve
mogelijkheden van gotische gebouwen uitproberen, en tegelijk zullen deze
de symbolische poëtische expressie worden van zijn eigen religieuze
gevoelens.
Domenech i Montaner, van zijn kant, zal een diepgaande kennis van
de nieuwe architecturale technieken combineren met een overvloedige
maar zeer verfijnde decoratie.
Josep Puig I Cadafalch,tenslotte is naast architect ook historicus en
politicus. Zijn specialiteit is het vertalen van de mythe van de
middeleeuwen die ons altijd is blijven fascineren.

La Renaixença catalana
Catalunya és una regió petita situada a la riba del Mediterrani, al
nord-est de la Península Ibèrica i vinculada, des del principi del segle XVIII,
a la història política i econòmica d’Espanya. Després d’una guerra contra
Castella i França que Catalunya va perdre, la llengua i la cultura catalanes
van quedar restringides a l’àmbit domèstic o popular. El castellà es va
convertir en la llengua oficial.
A més, els seus recursos naturals són escassos i, des de l’època
medieval, el poble català es consagra a la navegació i al comerç.
Tanmateix, la situació econòmica es veu profundament modificada a
mitjan segle XIX amb la revolució industrial que transforma el país en un
centre important de producció tèxtil, les comunicacions es modernitzen i el
comerç amb la resta d’Espanya i amb Amèrica li permet mantenir un ritme
de producció sostingut.
La societat catalana en resulta profundament modificada: una nova
classe social, la burgesia, es desenvolupa i consolida el seu poder, mentre
que els treballadors pateixen condicions de vida difícils.
És en aquest context que es produeix la Renaixença, un moviment
cultural de tipus romàntic que defensa el valor de la cultura autòctona i el
català com a llengua de cultura. Tot aquest procés culmina el 1888 a
Barcelona en una Exposició Universal que sintetitza tot el moviment de
modernització de la indústria i de la cultura catalana, i que constitueix el
punt de partida del fenomen cultural que entenem com a modernisme
català.
El modernisme català
L’Art nouveau, o el Jugendstil, es van desenvolupar com un desig de
dotar la cultura europea d’un sentit de modernitat i de cosmopolitisme. La
versió catalana, el modernisme, integra aquestes noves dades, però sense
renunciar a les arrels pròpies: en efecte, la seva característica més representativa és un equilibri particular entre la modernitat i la tradició. En el
modernisme català, al costat de les línies sinuoses i cosmopolites de l’Art
Nouveau internacional hi trobem referències al passat, a la pròpia història,
que hom es nega a oblidar. D’aquesta manera es recuperen els antics oficis
artesans i trobem, una mica pertot, referències simbòliques a la història i a
les tradicions: les quatre barres de la senyera catalana, la llegenda de Sant
Jordi, patró de Catalunya, tot un extens repertori iconogràfic, desplegat
sobre les façanes arquitectòniques i que es multiplica en els temes
desenvolupats pels pintors, escultors, poetes i músics catalans.
Tanmateix, de totes les arts, l’arquitectura és la que té un desenvolupament més espectacular. La nova burgesia i les institucions civils
ofereixen mecenatge i permeten impulsar un estil arquitectònic que esdevé
la imatge de la modernitat. La ciutat de Barcelona, llavors en ple
creixement i que oferia, per tant, enormes possibilitats de construcció,
encara avui és un exemple excel·lent de què va ser el modernisme català,
del qual hi podem veure les obres dels tres arquitectes més característics:
Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch.
Antoni Gaudí i els seus contemporanis
Antoni Gaudí és l’arquitecte més representatiu d’aquest moviment.
La seva genialitat rau en la seva capacitat per portar fins als límits
constructius i estructurals més extrems les possibilitats de l’arquitectura
del seu temps i dotar-la, paral·lelament, de continguts simbòlics
inequívocs. La Casa Batlló no és ni més ni menys que una al·legoria del
mite de Sant Jordi, mentre que la Casa Milà o el Park Güell porten al límit
l’oposició entre l’obra d’art, en tant que creació, i la natura. Tanmateix, és
en els edificis religiosos que Gaudí desenvolupa al màxim el seu concepte
de l’arquitectura. De fet, és en la cripta de la Colònia Güell i en el temple
de la Sagrada Família, i molt especialment en aquest darrer, que
experimenta fins a uns límits encara insospitats les possibilitats
constructives dels grans temples gòtics i, al mateix temps, escriu un poema
al·legòric als seus sentiments religiosos.
Domènech i Montaner, d’altre banda, alia un coneixement extraordinàriament profund de les noves tecnologies arquitectòniques amb l’ús
abundant i molt acurat de la decoració.
Finalment, és l’arquitecte, però també l’historiador i l’home polític
Josep Puig i Cadafalch qui tradueix millor el mite d’una Edat Mitjana mai
oblidada.
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Het achtergrondverhaal
Op het einde van de negentiende eeuw kent Brussel een economisch
en cultureel hoogtepunt. Een bevolkingstoename zorgt voor een
verstedelijking van de randgebieden en veroorzaakt een heuse
bouwwoede.
De artistieke en intellectuele avant-garde zet zich echter af tegen het
conservatisme van de burgerij en hun voorliefde voor traditionele kunst en
historiserende bouwstijlen. Velen van hen hebben contacten met
gelijkgezinde kunstenaars in het buitenland. Zij willen dat Brussel een
moderne grootstad wordt met internationale uitstraling en zoeken naar
een geheel nieuwe vormentaal voor een zogeheten “totaalkunst” waarin
alle kunstvormen met elkaar verbonden zijn. In 1881 verschijnt het
tijdschrift "l'Art Moderne", in 1883 de kunstenaarskring "Les XX" en later
"La Libre Esthétique" die een belangrijke rol gaan spelen in de
verspreiding van nieuwe ideeën.

2

De belangrijkste vertegenwoordigers van de art nouveau in Brussel
Deze nieuwe artistieke beweging ontwikkelt zich onder impuls van
architecten, schilders en meubelontwerpers.
Victor Horta wordt gezien als grondlegger van de art nouveau. In
1893 ontwerpt hij het Tasselhuis, algemeen beschouwd als het eerste
voorbeeld van de nieuwe stijl. Hij breekt hier totaal met de traditionele
architectuur en de stereotiepe planindeling van de binnenruimte : de
“pièces en enfilade”, een opeenvolging van vertrekken zoals de wagons
van een trein. Horta vertrekt van een vrije planindeling waarbij de
vertrekken als het ware in elkaar overvloeien en elke ruimte een duidelijke
functie krijgt. Koepels, wintertuinen en grote vensters laten natuurlijk licht
tot in het hart van het huis dringen. Voor het eerst wordt ijzer zichtbaar
toegepast in het interieur van een woning. Horta laat het materiaal krullen
en slingeren in harmonie met de vloeiende structuur van het gebouw . Elk
detail is in perfecte overeenstemming met het geheel. Dit vertaalt zich ook
in de gevelcompositie. Horta zoekt zijn inspiratie bij de planten, waarvan
hij naar eigen zeggen, “de knop weggooit en de stengel behoudt”. Zo
komt zijn typische zweepslagstijl tot stand. Deze zal zijn art nouveau
creaties domineren en navolging kennen tot ver over de grenzen.
Ook in 1893 bouwt Paul Hankar zijn eigen woning. Zijn stijl is
soberder en gestructureerder dan die van Victor Horta. Zijn gevels vormen
een samenhangend geheel waarin vooral zijn zin voor kleur, detail en
materialen opvallen. In 1897 zal hij instaan voor de inrichting van het
Congopaviljoen op de wereldtentoonstelling in Brussel, hetgeen hem
algemene bekendheid bij het ruime publiek oplevert. Hij krijgt talrijke
bestellingen voor winkelinrichtingen. Zijn meest flamboyante creaties zijn
het atelier Ciamberlani en de winkelpui van de voormalige hemdenwinkel
Niguet.
Henry van de Velde is oorspronkelijk kunstschilder maar legt zich al
snel toe op de toegepaste kunsten. In 1895 realiseert hij zijn eigen woning,
Villa "Bloemenwerf". Hij zal de binneninrichting tot in de kleinste details
zelf ontwerpen, tot en met het zilver- en vaatwerk en zelfs de kledij van zijn
vrouw. Een echt totaalkunstwerk. Zijn stijl is organisch en op de natuur
geïnspireerd, zoals bij Horta, maar strakker. De zweepslag wordt bij van de
Velde een bliksemschicht.
Gustave Serrurier-Bovy werkt als meubelontwerper. Hij heeft
contacten met de Engelse Arts and Crafts Movement en gaat meubelen
ontwerpen volgens hun principes. Hij maakt eenvoudig en degelijk
meubilair, zonder veel versiering, in materialen van eigen bodem. Hij is ook
uitvinder van het ‘composietmeubel’ dat verschillende functies verenigt en
hij biedt goedkoop en zelf te monteren meubilair aan.
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Paul Cauchie, private house,
dining room, Bruxelles, 1905
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Gustave Strauven,
Saint-Cyr house, 1900-1903

3

Gustave Serrurier-Bovy
dining room plan published
in “L’Art décoratif”,
november 1904

4

Adolphe Crespin,
“Paul Hankar, architecte” bill,
1894

5

Paul Hankar,
Niguet shirtmaker shop window,
Bruxelles, 1896

Sgraffito, een techniek onstaan in Brussel
De Brusselse art nouveau is gekenmerkt door het gebruik van
sgraffito. Dit is een techniek gebruikt voor muurdecoraties : op een donkere
achtergrond wordt een pasta van witte mortel aangebracht waarin
contourlijnen van de tekening worden gekrast. De vlakken worden dan in
diverse kleuren beschilderd. In de art-nouveaustijl bereikt de sgraffito zijn
hoogtepunt. Deze decoratieve techniek wordt veel toegepast omwille van
de lage kostprijs. De sgraffito verlevendigt de gevel gedeeltelijk of in zijn
totaliteit en smelt samen met de andere materialen en vormen. Sommige
decors worden ontworpen door kunstenaars met faam zoals Adolphe
Crespin of Privat Livemont, andere worden gerealiseerd door anonieme
kunstenaars of ambachtslui.
De kunstenaar Paul Cauchie speelt hierin een voorname rol en
ontwikkelt een heel eigen stijl. In 1905 ontwerpt hij zijn eigen woning met
atelier. Dit huis heeft een sobere geometrische opbouw maar onderscheidt
zich door een overvloedige sgraffitodecoratie zowel binnen als buiten. De
gevel is versierd met ranke allegorische vrouwenfiguren die de 9 muzen
voorstellen. De geveldecoratie zet zich voort in de gang en de eetkamer en
fungeert als een waar handelsmerk voor de kunstenaar.

Le contexte de l’éclosion
À la fin du XIXe siècle, Bruxelles connaît un plein essor économique et
culturel. L’accroissement de la population engendre l’urbanisation des
banlieues et déclenche une véritable frénésie de constructions.
En réaction au courant conservateur d’une partie de la bourgeoisie
qui préfère l’art traditionnel, des artistes et des intellectuels cherchent à
s’imposer. La plupart ont des contacts avec des artistes ayant choisi la
même voie à l’étranger. Ils veulent faire de Bruxelles une métropole
moderne dont le rayonnement dépasserait largement les frontières. Ainsi,
ils recherchent une nouvelle esthétique réunissant toutes les expressions
artistiques, ce qu’ils appellent un art global. Par le biais de différentes
revues et ateliers artistiques (“l’Art Moderne” créé en 1881, le cercle
artistique “les XX” créé en 1883 auquel succède “La Libre Esthétique”), les
artistes diffusent un nouveau courant de pensée.
Les grandes figures de l’Art nouveau à Bruxelles
Ce nouveau courant artistique se développe sous l’impulsion d’architectes, d’artistes peintres et d’ébénistes.
Victor Horta est considéré comme le fondateur de l’Art nouveau. En
1893, il construit l’hôtel Tassel, communément considéré comme le premier
exemple du style Art nouveau. Avec cet édifice il rompt totalement avec
l’architecture traditionnelle et l’aménagement type de l’espace intérieur, à
savoir la succession de pièces en enfilade comme les wagons d’un train.
Horta innove dans l’organisation de l’espace : chaque pièce a une fonction
précise tout en étant largement ouverte sur les autres espaces. Coupoles,
jardins d’hiver et grandes baies vitrées invitent la lumière naturelle à
pénétrer au cœur même du bâtiment. Pour la première fois le fer est utilisé
comme élément décoratif à l’intérieur d’une habitation. Horta courbe le
matériau et le fait vivre en harmonie avec la structure de la construction.
Chaque détail est en accord parfait avec l’ensemble et cette harmonie se
retrouve aussi dans la composition de la façade. Horta s’inspire du monde
végétal, “de la fleur, il ôte le bouton et garde la tige”. C’est ainsi qu’il crée
son style typique en “coup de fouet”, qui marquera ses créations de la
période Art nouveau, chefs-d’oeuvre qui inspireront bien des architectes
au-delà des frontières.
Cette même année 1893, Paul Hankar construit sa propre maison. Il
développe un style plus sobre et plus structuré que Victor Horta. Ses
façades forment un ensemble cohérent où éclate son sens de la couleur, du
détail et des matériaux. En 1897 il se voit chargé de l’aménagement du
pavillon congolais à l’exposition internationale de Bruxelles, ce qui lui vaut
une reconnaissance générale auprès du grand public. Il reçoit de
nombreuses commandes pour des aménagements de magasins. Ses
créations les plus flamboyantes sont la maison Ciamberlani et la devanture
de l’ancien magasin de chemises Niguet.
Henry van de Velde, artiste peintre à l’origine, se consacre rapidement
aux arts appliqués et en 1895, réalise sa propre habitation, la villa
“Bloemenwerf“. Il conçoit l’aménagement intérieur jusque dans les
moindres détails, y compris l’argenterie et la vaisselle, et même les
vêtements de sa femme : un véritable chef-d’œuvre d’art total. Son style
est organique, il s’inspire de la nature, mais il abandonne le fameux “coup
de fouet” cher à Victor Horta pour un dessin plus strict .
Gustave Serrurier-Bovy travaille comme ébéniste et concepteur de
mobilier. Il entretient des contacts avec le mouvement anglais des “Arts
and Crafts” (les arts décoratifs). Il crée du mobilier simple et solide, sans
décor excessif, dans des matériaux de la région. Il affectionne
particulièrement le “meuble composite” qui réunit différentes fonctions et
propose du mobilier bon marché à monter soi-même.
Le sgraffite, une technique propre à Bruxelles
L’Art nouveau bruxellois se distingue par l’utilisation de sgraffites.
Cette technique est utilisée pour la décoration murale : on applique, sur un
fond de couleur sombre, un enduit de mortier blanc que l’on creuse pour
faire apparaître en clair les motifs voulus. Le travail se poursuit par la mise
en peinture des surfaces. C'est dans le style art nouveau que le sgraffite
atteint son apogée. Cette technique décorative est abondamment
appliquée en raison de son faible coût. Le sgraffite anime la façade, en
partie ou en totalité, et se conjugue aux autres matériaux et formes. Des
artistes renommés ont signé certains de ces décors, notamment Adolphe
Crespin ou Privat Livemont, d'autres ont été réalisés par des mains
anonymes ou des artisans qui ont exprimé leur savoir-faire.
L’artiste Paul Cauchie en est le principal initiateur et il développe cette
technique dans un style très personnel. En 1905, il conçoit sa propre
habitation avec atelier. Sa maison est construite selon un plan géométrique
sobre, mais se distingue par un décor saisissant de sgraffites tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. La façade montre des silhouettes féminines
allégoriques représentant 9 muses. Ce décor de façade se prolonge
jusqu’au corridor et dans la salle à manger et devient une véritable marque
de fabrique pour l’artiste.

Budapest, Magyarorszàg
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Ödön Lechner, Gyula Pártos
Iparmıvészeti Múzeum, Budapest,
1893-1896
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Urbanistische ontwikkeling in de 19de eeuw
In de 19de eeuw groeide het aantal inwoners van Boedapest van
30.000 tot 1 miljoen. Tegen het einde van de eeuw was de stad uitgegroeid
tot een grote industriële metropool, met één van de eerste metro’s en een
spoorwegnet met gigantische stations. Hierdoor was het contact verzekerd
niet alleen met de rest van het land maar ook met het buitenland (ten
oosten en ten westen). De Art Nouveau is in Boedapest overal aanwezig.
Alle types van gebouwen werden opgetrokken : residentiële (huizen
met of zonder tuin, villa’s en gemeenschapshuizen voor kunstenaars),
publieke gebouwen en plaatsen (hotels, badhuizen, grootwarenhuizen,
theaters, banken, tentoonstellingshallen en een dierentuin).

A város fejlŒdése a XIX. században
A XIX. század folyamán Budapest lakossága 30 ezerrŒl 1 millióra
növekedett. A századfordulóra iparosodott világváros lett, a kontinens
elsŒ földalattijával, helyiérdekı vonatokkal a környék nyaralóvároskáiba,
hatalmas pályaudvarokkal, melyek nem csupán a várost és a vidéket, de
Keletet és Nyugatot is összekapcsolták. A szecessziós házak, villák és
paloták mindenütt jelen voltak.
Az élet minden területén építettek: lakóházakat (kerttel vagy
anélkül, villákat és mıvésztelepet), közösségi épületeket (szállodákat,
fürdŒket, üzletházakat, mulatókat, színházakat, bankokat, mıvészeti
galériát és állatkertet).

Een eclectische stijl
De Art Nouveau gebouwen in Boedapest vertonen weinig
fundamentele kenmerken van de stijl. Bij een nadere studie ontdekt men
een opmerkelijke diversiteit in de vorm van het grondplan, de
verhoudingen van het gebouw en de decoratieve details. Opvallend is
echter de relatie tussen het interieur (hart van het huis) en het exterieur
(omgeving).
De Art Nouveau architectuur hier is ontstaan als een reeks van
onafhankelijke projecten uitgevoerd op geïsoleerde bouwterreinen. De
gebouwen bevatten vaak meerdere wooneenheden die onderling in
ontwerp verschillen.
Het succes van de stijl had niet alleen te maken met de bevolkingsaangroei, maar ook met de behoefte aan comfort van de opkomende
middenklasse en met de populariteit van de traditionele volkskunst bij de
intellectuele elite. De historische, sociale en geografische tradities van de
nieuwe inwoners worden vertaald in een vormentaal met middeleeuwse
en folkloristische elementen.
De Hongaarse architecten maken soms gebruik van een oosterse
vormentaal.De Hongaren geloven graag dat ze van oosterse oorsprong
zijn, een mythe die versterkt wordt door overblijfselen die verwijzen naar
de Ottomaanse overheersing in de 16de eeuw. Het oosterse karakter van de
stad vinden we terug in veelkleurige versieringen en golvende banden in
keramiek op de gevels en de merkwaardige vormen van de daken.
Naast deze regionale stijlvarianten is er ook een andere koelere
elegantere Art Nouveau, geïnspireerd op renaissance architectuur.
Moderne en traditionele materialen en technieken worden met elkaar
vermengd, zoals het gebruik van hout en steen in een skelet van staal of
gewapend beton.
Af en toe, en specifiek bij sociale woningen, resulteert de vereiste om
in speciale noden te voorzien in functionalisme. De generatie van
architecten die deze uitzonderlijke werken realiseerden hadden een
perfecte kennis van zowel de traditionele historische stijlen als van de
moderne technieken.
De dagelijkse bouwactiviteit, de inname van altijd meer terrein en de
ontwikkeling van het moderne hectische leven, doet de vraag naar
ruimtelijke ordening rijzen. Internationale congressen en overeenkomsten,
Hongaarse en buitenlandse architecten buigen zich over de organisatie en
de toekomst van de stad.

Egy különös stílus
Budapest szecessziós épületei közül kevés azonosítható a stílus
ismert alaptípusaival. Ha azonban tanulmányozzuk a szecessziós
emlékeket, elmondhatjuk, hogy a változatos alaprajzok, a tömegelosztás
és részletformák, valamint a belsŒ tér (a ház szíve) és a külsŒ (a
természet) közötti erŒs kapcsolat most új gondolatként jelent meg.
A szecesszió elsŒsorban a szabad beépítésı telkeken (villák,
kertvárosok, lakótelepek) terjedt el, s még soklakásos házak esetében is,
ahol a különféle lakástípusok kialakítása egy épületen belül különleges
építészeti feladatot jelentett.
A stílus elterjedését nem csupán a fŒvárosba vándorló paraszti
népesség indokolta, de a felduzzadt középosztály otthonosságigénye is,
az intim terek kedvelése, és – nem utolsósorban – az értelmiség
vonzódása a paraszti kultúrához. Az olykor középkori, vidéki, paraszti
épületformák és díszítmények a metropolis új lakóinak a történelmi,
földrajzi, társadalmi folyamatosságot közvetítették.
A magyar építészetben másrészt már megjelentek a keleti
épületformák. Az orientalizmus a magyar szecesszióban összetett, hisz a
honfoglalás millenniuma idején, azaz a századvégen élŒ volt a népesség
keleti eredetének mítosza, amihez hozzájárultak a helyi török emlékek is.
Mindezek sajátos keleti jelleget kölcsönöznek Budapestnek, ami
színességében (kerámiaburkolatokban és -díszekben), a homlokzatok
hullámos pártás lezárásában, szokatlan tetŒdíszekben és formákban
mutatkozik meg.
E sajátos szecesszióvariánsok mellett nem hiányzik az összképbŒl
egy másik, a reneszánsz racionalitását követŒ, hıvös és elegáns építészeti
stílus sem. Amint az anyagok és technológia tekintetében is együtt
vannak a hagyományosak az újakkal, a fa, a terméskŒ az acélszerkezettel
és vasbetonnal. Olykor, különösen a szociális építkezéseknél, a
rendeltetésnek való megfelelés kizárólagossága a funkcionalizmus
szemléletének kialakulását jelzi.
Mindezek megvalósítása egy rendkívüli építészgenerációhoz
fızŒdik, s egy olyan építészképzéshez, melyben a történelmi stílusok és
a modern technológiák ismerete egyaránt követelmény volt.
A gombamód szaporodó épületek, az építkezések számára
megnyitott újabb és újabb területeken kívül a meglévŒk rendezésének
kérdését is felvetették. Nemzetközi konferenciák, magyar és külföldi
építészek javaslatai foglalkoztak a város életével és jövŒjével.

Museum voor Sierkunsten
Opgetrokken door Ödön Lechner en Gyula Pártos (1893-96)
In het begin van de jaren 1870 werd besloten om een Hongaars
Museum voor Sierkunsten op te richten. De stichters hadden de
Wereldtentoonstellingen van 1851 en 1862 in Londen bezocht. Men wilde
de middelmatige kwaliteit van de industriële massaproductie verbeteren
door het tentoonstellen van voorbeelden van verfijnd vakmanschap.
Tot in de jaren ’90 kende de collectie van het museum een snelle
aangroei en dit ondanks het feit dat er geen museumgebouw was. De
tentoonstellingen vonden plaats in verschillende instituten. Er was tegelijk
ook een nood aan een school voor sierkunsten verbonden aan het
museum.
In 1890 werd door de Minister van Cultuur een wedstrijd
uitgeschreven voor het ontwerpen van een museumgebouw en een
schoolgebouw. Ödön Lechner en Gyula Pártos waren de winnaars met een
ontwerp dat de slogan droeg : “ Hongarije naar het oosten!”. De bouw
startte in 1893 en was voltooid in 1896. De opening van het museum was
één van de hoogtepunten in de viering van het duizendjarig bestaan van
Hongarije.
De architecten wilden een nationaal monument creëren en daarom
zochten zij inspiratie bij de oosterse oorsprong van Hongarije. Zij maakten
gebruik van nieuwe materialen : gewapend beton, staal en glas voor de
tentoonstellingshal, pyrogranite (een keramiek die bestand is tegen
extreme temperatuurschommelingen, ontwikkeld door Zsolnay, een
fabrikant gevestigd in Pecs, een stadje in Zuid-Hongarije).
De interieurs zijn rijkelijk voorzien van muurschilderingen die zich
uitspreiden tot op de glaspanelen van het dak. De bogen die de grootste
hal ondersteunen zijn perfect geïntegreerd in het geheel van de
interieurdecoratie. De tentoonstellingsruimtes worden verlicht door een
glazen dak.

Az Iparmıvészeti Múzeum
épült 1893-96 között, Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján
Az 1870-es évek elején alakult meg az Országos Magyar
Iparmıvészeti Múzeum. A mozgalom, mely létrehozta, az 1851-es elsŒ és
az 1862-es második londoni világkiállítást követŒen indult meg
Magyarországon. Célja az volt, hogy megtalálja a középutat az egyedi és
ezért drága, kevesek számára elérhetŒ használati tárgyakat elŒállító
kézmıipar és a gyenge minŒségı gyáripari tömegáruk között.
Az 1890-es évek elejéig a múzeum gyıjteménye szépen
gyarapodott, kiállításait azonban – saját épülete nem lévén – más
intézmények vendégeként rendezte. Ezekben az években merült fel a
múzeum mellett egy iparmıvészeti iskola megalapításának gondolata is.
A pályázatot a kultuszminisztérium írta ki az épületre 1890-ben,
immár tehát kettŒs programmal: múzeum- és iskolaépületre. A gyŒztes
Lechner Ödön és Pártos Gyula “Keletre magyar!” jeligéjı terve lett. Az
építkezés végül 1893-ban kezdŒdött, és az épületet 1896-ban, a
Magyarország fennállásának ezer éves évfordulójára emlékezŒ
millenniumi ünnepségek keretében adták át rendeltetésének.
Az épület korszakalkotó nemcsak a magyar, hanem az európai
építészet történetében is: az elsŒ olyan múzeumépület, amely nem
történeti, historizáló stílusban épült. Lechner egy sajátos, nemzeti
monumentális építészetet kívánt létrehozni. Ezért – a magyar nép keleti
eredetét szem elŒtt tartva – az indiai és az asszír építészethez nyúlt
vissza. Mindehhez a technika legmodernebb vívmányait és termékeit
alkalmazta: a pécsi Zsolnay gyár szabadalmát, az idŒjárás viszontagságait
kiválóan álló, kemény pirogránitot, a betonalapozást és a központi
csarnok lefedésére a nagyvonalú és dekoratívan kialakított vas-üveg
szerkezetet.
A belsŒ falakat eredetileg gazdag díszítŒfestés borította, s a
motívumok folytatódtak a tetŒ üvegtábláin. A központi csarnok vas
tartóíveinek áttört mintái is ebbe a rendszerbe illeszkednek. A földszinti
és emeleti, szintenként egybefüggŒ kiállítóterek mintegy körülölelik a
csarnokot, s világításuk egy részét az üvegtetŒn át beáramló fény
biztosítja.

Glasgow, Scotland UK
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De geboorte van de Art Nouveau in Glasgow
Dankzij de Industriële Revolutie was Schotland, aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog, één van de rijkste landen van de wereld. Deze
welvaart had een ontwikkeling op gang gebracht en gaf de stad een zeker
vertrouwen dat zich uitte via de architectuur. Hoewel Glasgow reeds in de
decennia voordien een serieuze bouwactiviteit had ontwikkeld, wilde deze
bruisende industriële stad nog verder uitbreiden en vernieuwen.
In Glasgow noemt men de Art Nouveau ‘Glasgow Style’. De
Kunstschool van Glasgow speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling
van deze nieuwe stijl.
In 1885 werd Fra Newberry directeur van de school. Hij was een
uitzonderlijk directeur en docent. Hij trok uit elk vakgebied specialisten aan
om les te geven. Verder spoorde hij de studenten aan om een eigen
individuele stijl te ontwikkelen en om te zoeken naar die vorm van
expressie die hen het beste lag. Onder zijn leiding verwierf de Kunstschool
van Glasgow internationale bekendheid en was het werk van de studenten
schilderkunst of vormgeving gekend in heel Europa.
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The Lighthouse interior,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : Serge Brison
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The Lighthouse,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : The Lighthouse
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The Lighthouse chimney,
Honeyman, Keppie
and Mackintosh, 1893-1895,
Page & Park, 1999
photo : The Lighthouse

Charles Rennie Mackintosh en het Heraldgebouw
De meest beroemde onder de architecten en vormgevers van de
Glasgow Style is Charles Rennie Mackintosh. Hij werd geboren in het
oostelijk deel van de stad en ging van school op zijn zestiende. Hij begon te
werken als leerjongen in een architectenbureau en volgde avondcursus aan
de Kunstschool van Glasgow. Later ging hij werken voor de firma Honeyman
en Keppie. Het was daar dat hij zijn eerste belangrijke opdracht kreeg.
In 1893 was de krant Glasgow Herald één van de oudste dagbladen
van het Verenigd Koninkrijk. Zij wilde haar kantoren in het stadscentrum
uitbreiden op een terrein waarop reeds twee gebouwen stonden. Dit
project ter waarde van £30.000 werd toegekend aan de firma Honeyman
en Keppie. Het hoofdgebouw werd opgevat als een opslagplaats in de
vorm van een toren waarin een waterreservoir van 8000 gallons (1 gallon
= 4,5 liter). Vermits in die tijd dit soort bedrijven een groot brandrisico
inhielden werd het waterreservoir een essentieel onderdeel van het
ontwerp, als een soort brandblussysteem dat zowel voor het interieur als
voor exterieur kon dienen.
Drie architecten werkten samen de verschillende fasen van het
project uit : Keppie deed al het voorbereidende werk, Honeyman ontwierp
de vorm en de functie van het gebouw en Mackintosh ontwierp de
gevelopstanden van de toren en de sculpturale details. Tegen de late jaren
1970 werd het steeds moeilijker voor het bedrijf om verder te blijven
werken in dit gebouw. Tot de introductie van geautomatiseerde
productiemethodes was de werkwijze van de Herald ongewijzigd
gebleven.Door het groeiende verkeersprobleem in de binnenstad liep de
distributie van de kranten ook vertraging op. Daarom werd beslist om een
nieuw gebouw op te trekken in het oostelijk deel van de stad, waarnaar
reeds eerder de drukkerij van de krant overgebracht was.
Het Heraldgebouw bleef leegstaan tot Glasgow in 1999 de wedstrijd
‘City of Architecture and Design’ won. Er werden financiële middelen
gevonden om het Heraldgebouw om te vormen tot het Schotse Centrum
voor Architectuur, Design en de Stad. Een wedstrijd werd uitgeschreven. De
firma Page en Park uit Glasgow werd als winnaar aangeduid. In 1999 ging
‘The Lighthouse’, zoals het gebouw genoemd wordt, open voor het
publiek.
Mackintosh was niet enkel een architect maar ook een vormgever en
een kunstenaar. Zijn opmerkelijk talent op al deze vlakken wordt duidelijk
in The Hill House dat hij bouwde voor de familie Blackie, en waarvoor hij
elk onderdeel van het interieur ontwierp.
Andere architecten en vormgevers
Buiten Mackintosh zijn er vele andere architecten gekend voor de
Glasgow Style. Herbert MacNair en de zusjes Margaret en Frances
Macdonald studeerden allemaal samen met Mackintosh aan de
Kunstschool van Glasgow. Newbery bracht ze in contact met elkaar. Zij
raakten bevriend en vormden de groep ‘ The Four’ die vaak samen
projecten uitwerkten. In 1899 huwden Herbert en Frances, het jaar nadien
Charles en Margaret.

The birth of Art Nouveau in Glasgow
By the eve of the First World War, Scotland, having experienced the
Industrial Revolution, was among the richest countries of the world. This
prosperity had allowed for development and a gaining of confidence which
was expressed through its architecture. Glasgow was an industrial city, full
of energy, and although previous decades had seen a substantial building
programme, the city was impatient and eager to progress further.
In Glasgow, Art Nouveau is known as the ‘Glasgow Style’. Glasgow
School of Art played a fundamental role in the development of this new
style. In 1885 a new director, Fra Newbery was appointed. An excellent
teacher and administrator, he instigated a new practice at the school by
employing specialists in each discipline. He encouraged each student to
develop their own individuality and to adopt the means of expression most
suited to them. Under his direction the Glasgow School of Art became
internationally recognised, and the distinctive work of the students in
painting and design were known throughout Europe.
Charles Rennie Mackintosh and the Herald Building
Charles Rennie Mackintosh became the most famous of the Glasgow
Style architects and designers. Born in the East End of the city, he left
school at 16 to begin an apprenticeship in an architect’s office and
attended evening classes at the Glasgow School of Art.
Later he worked for the firm Honeyman and Keppie, and it was while
there that he worked on his first major project.
In 1893, the Glasgow Herald newspaper, one of the oldest
newspapers in the United Kingdom, wished to expand its premises in the
city centre, on a site on which two other buildings already stood. For this
project, which was worth £30,000, they appointed the architects John
Honeyman and John Keppie. The main structure of the building, which was
conceived as a warehouse, is a great tower containing water reservoir for
8000 gallons (1 gallon = 4.5 litres). As fire was a serious worry at that time
for newspaper buildings, this water tower was an integral part of the
project, forming a type of early fire-extinguisher system for use in the
interior spaces of the warehouse as well as the exterior.
The three collaborators committed themselves to different phases of
the project: Keppie was the initiator, Honeyman came up with form and
function, Mackintosh designed and worked on the elevation of the tower
and the sculptural details.
At the end of the 1970s, it was becoming increasingly difficult for the
newspaper to operate on this site, the production methods at the Herald
hadn’t changed since the 1890s, until the introduction of computerised
publishing. The city centre was also congested with traffic which was
responsible for delays in the deliveries of the paper. A new building for
newspaper production was therefore built in the East End of the city where printing started on 20th July 1980.
The Herald building remained empty until Glasgow won the
competition to become the UK ‘City of Architecture and Design’ in 1999.
Finance was provided to convert the Herald building into Scotland's Centre
for Architecture, Design and the City. A competition was set up to find the
right architect to convert the building. It was won by Page and Park
Architects, a Glasgow firm. In 1999 ‘The Lighthouse’ as it is now known,
opened to the public.
Mackintosh was not only an architect, but also a designer and an
artist. His remarkable gift in all fields of expression is demonstrated
notably in The Hill House in Helensburgh, which he designed, including the
complete interior, for the Blackie family.
Other designers and architects
Although Mackintosh is the most well-known of Glasgow Style
architects and artists, there are a number of others: Herbert MacNair, and
the Macdonald sisters Margaret and Frances all studied at Glasgow School
of Art at the same time as Mackintosh. Newbery introduced them to one
another. They became friends, and formed a group ‘The Four', and often
worked together on projects. Herbert and Frances married in 1899, Charles
and Margaret the following year.
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Helsinki op het einde van de 19de eeuw
Op het einde van de 19de eeuw was Helsinki nog een kleine stad met
houten huizen. Tengevolge van de industrialisatie kende het echter een
voortdurende uitbreiding. De bevolking verdubbelde, en aan het begin
van de 20ste eeuw telde de stad 100.000 inwoners. Dit bracht ook
woningnood mee.
De ontwikkeling van nieuwe vormen van industrie en handel had tot
gevolg dat kantoren,winkels en stations gebouwd werden. Het land langs
de kustlijn dat, tot dan toe onbebouwd bleef, werd opgedeeld in
bouwpercelen. Er werd een fenomenaal aantal gebouwen opgetrokken
tussen 1890 en de Eerste Wereldoorlog. Op dat ogenblik was Finland een
onafhankelijk Groothertogdom van het Russische Rijk. Literatuur, muziek,
kunst, sierkunsten en architectuur waren een middel om een eigen
culturele identiteit te ontwikkelen.
2

Tussen traditie en vernieuwing
Gevels van nieuwe gebouwen werden versierd met traditionele Finse
symbolen: dieren zoals eekhoorns, beren of vossen of pijnappels symbool
voor de Finse bossen.
Jonge architecten maakten zich de constructiemethodes van de
houtbouw eigen. Er werd echter ook veel graniet gebruikt, een heel duur
materiaal dat vooral werd toegepast in commerciële gebouwen zoals
banken en verzekeringsmaatschappijen.
De Finse architectuur werd daarnaast beïnvloed door de internationale beweging. De Finse architecten lazen buitenlandse architectuur en
kunsttijdschriften, zij reisden veel en sommigen van hen werkten ook voor
firma’s in het buitenland. Zo waren zij op de hoogte van de laatste trends
en pasten ze deze ook in eigen land toe.
De architectuur van de Verenigde Staten werd door hen intens
bestudeerd, in het bijzonder het werk in ruwe steen van Henry Hobson
Richardson en de Amerikaanse buitenwijken met hun eenvoudige huizen.
Voor bepaalde stijlen van appartementen en interieurs werd inspiratie
gezocht in Engeland. Bij de inrichting van huizen werd belang gehecht aan
comfort, functionaliteit en het gebruik van de ruimte volgens de noden van
de bewoners.
Op het Europese continent was vooral Wenen een belangrijke
inspiratiebron. Deze stad werd regelmatig bezocht door Finse architecten
op studiereis. De geschriften over de nieuwe Weense stijl zoals deze van
Otto Wagner werden grondig bestudeerd.
Al deze inspanningen leverden een extreem gevarieerde stijl op die
we Art Nouveau kunnen noemen, hoewel in Finland ook de termen
Jugendstil en Nationaal Romantisme worden gebruikt. De vele Art
Nouveau gebouwen verlenen bepaalde straten en buurten een speciaal
karakter. Sommige openbare gebouwen zoals het Nationale Museum en
het Helsinki Spoorwegstation en vele residentiële gebouwen zijn
opgetrokken in hout en steen. Torens, erkers en balkons ritmeren de gevels
en zorgen voor variatie in het stadsbeeld.
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Helsinki street view, 1907,
photo : Signe Brander,
Helsinki City Museum
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Selim A. Linqvist,
Suvilahti power station, 1908-1913
photo : Museum of Finnish
Architecture
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Herman Gesellius, Armas Lindgren,
Eliel Saarinen, the National
Museum of Finland, 1902-1912
photo : Helsinki City Museum
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Herman Gesellius, Armas Lindgren,
Eliel Saarinen, Ground floor plan,
The National Museum
of Finland, 1902-1912
Drawing the National
Museum of Finland

Het Nationale Museum van Finland
Een nieuwe generatie van architecten, opgeleid in eigen land, kregen
aan het begin van de 20ste eeuw vele opdrachten dankzij het systeem van
architectuurwedstrijden. Een bijzonder getalenteerde groep omvatte
Herman Gesellius, Armas Lindgren en Elias Saarinen. Dit trio won de
wedstrijd voor het ontwerp van een Nationaal Museum van Finland in 1902.
Het doel was om de historische verzamelingen die verspreid waren
over verschillende locaties, onder te brengen in één nationaal museum. Zo
zou de geschiedenis en de ontwikkeling van de het land visueel worden
voorgesteld. Het museum zou ook de culturele identiteit van Finland
promoten.
Het uitgangspunt was om de architectuur aan te passen aan de
tentoongestelde thema’s en objecten. Zo werden de kunstobjecten uit de
middeleeuwen samengebracht in een ruimte met de sfeer van een
middeleeuwse kerk, de buitenmuur is versierd met een kruis. Wapens zijn
ondergebracht in een ronde soort kasteeltoren. Het parcours van de zalen
in het museum is cirkelvormig. De zalen liggen rondom twee
binnenplaatsen. Het exterieur van het gebouw opgetrokken in grijze
graniet is versierd met sculptuur die verwijst naar de natuur en naar
Kalevala, een nationaal episch gedicht. De bouw van het museum liep
vertraging op door financiele problemen. Het was pas voltooid in 1910 en
zou eerst in 1916 opengesteld worden voor het publiek.

Helsinki kasvaa kaupungiksi
Helsinki oli 1800-luvun lopulla pikkukaupunki, jossa oli laajoja
puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kuitenkin kasvoi, teollistui ja
vaurastui. Kaupunkiin virtasi väkeä: asukasluku kaksinkertaistui ja 1900luvun alussa rikottiin 100 000 asukkaan raja. Asuntopula oli huutava,
tarvittiin koteja, lastentarhoja ja kouluja. Syntyi uusia työpaikkoja ja
teollisuutta, erilaisia liike-, liikenne- ja kulttuurirakennuksia. Helsingin
autioille rannoille rakennettiin kaupunginosia. Rakentamisen määrä oli
1890-luvulta ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen asti suunnaton.
Millaista on suomalaisuus?
Suomi oli tuolloin Venäjän keisarikuntaan kuulunut autonominen
suuriruhtinaskunta. Juuri vuosisadan vaihteessa Venäjä uhkasi suomalaisten
itsemääräämisoikeutta. Tämä voimisti kansallisen kulttuurin kehittämistä.
Kirjallisuuden, musiikin, kuvataiteen ja muotoilun keinoin haluttiin ilmaista
suomalaisuuden ainutlaatuisuutta ja vahvistaa suomalaista identiteettiä.
Samaan pyrittiin arkkitehtuurilla. Uusien rakennusten julkisivuihin ilmestyi
perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä - oravia, karhuja, kettuja - ja
havumetsää käpyineen, kansanrunoudesta tuttuja hahmoja, irvisteleviä
Pohjolan akkoja. Suomalaisena pidettiin myös vaatimattomuutta ja
karuutta. Puu- ja hirsirakentamisen alkujuuret löytyivät nuorten arkkitehtien
Itä-Karjalan matkoilta. Luonnonkivi, eritoten graniitti, viittasi maan
järkähtämättömään peruskallioon. Arvokkaana rakennusaineena sitä
suosivat liikelaitokset kuten pankit ja vakuutusyhtiöt.
Toisaalta korostettiin kansallisia juuria, toisaalta kansainvälisiä
vaikutteita ja ihanteita hyödynnettiin uutta suomalaista arkkitehtuuria
luotaessa. Ulkomaiset vaikutteet tulivat Suomeen monia reittejä:
suomalaisarkkitehdit lukivat ulkomaisia arkkitehtuuri- ja taidelehtiä, he
matkustelivat eri puolille maailmaa ja jotkut työskentelivät ulkomaisissa
arkkitehtitoimistoissa. Näin he olivat hyvin selvillä uusista kansainvälisistä
virtauksista ja omaksuivat niitä töihinsä kotimaassa.
Yhdysvalloissa tehtyjä suunnitelmia tutkittiin tarkoin ja etenkin Henry
H. Richardsonin karkeapintainen luonnonkiviarkkitehtuuri kiinnosti
suomalaisia. Englannista saatiin virikkeitä mm. asuintalojen arkkitehtuuriin
ja sisustustaiteeseen. Asuntosuunnittelussa keskityttiin kodikkuuteen,
käytännöllisyyteen, tilankäytön uudistamiseen ja asukkaiden persoonallisuuden ilmentämiseen kodin sisustuksessa myös kerrostaloasunnossa.
Skotlannin Aberdeenin luonnonkiven käyttöön julkisivumateriaalina
tutustuttiin paikan päällä. Manner-Euroopasta tärkeä vaikuttaja oli Wien,
jonne arkkitehdit perinteisesti matkustivat opintomatkalle. Wieniläisarkkitehti Otto Wagnerin uutta tyyliä käsitteleviä kirjoituksia sekä hänen
suunnittelemiaan vaaleita, pelkistetysti koristeltuja taloja ihailtiin Suomessa.
Suomen kansallismuseo
Suomessa toimi 1900-luvun alkaessa uusi, kotimaassa koulutettu
arkkitehtisukupolvi. Nuoret suunnittelijat ylsivät tärkeisiin tehtäviin
arkkitehtuurikilpailujen kautta. Poikkeuksellisen voittoisia olivat Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Trio voitti Kansallismuseon
suunnittelukilpailun vuonna 1902.
Kansalliseen museoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut
historiallinen esineistö ja luoda museo, joka olisi "kuvallinen esitys kansan
historiasta ja kehityksestä". Myös museorakennuksen ajateltiin olevan
Suomen historian rakennettu kuva, ei pelkkä tavaravarasto. Kansallismuseon tuli näyttää suomalaiselta ja opettaa suomalaisuudesta.
Perusidea oli antaa museon jokaiselle osastolle sellainen muoto, jonka
avulla osaston sisällön voisi tunnistaa, myös rakennuksen ulkopuolelta.
Niinpä keskiaikaiset katoliset kirkkoesineet sijoitettiin tilaan, joka
pelkistettynäkin muistuttaa keskiaikaista kirkkosalia ja jonka julkisivupäätyä
koristaa harmaakivikirkoista tuttu ristikuvio. Aseet taas asetettiin Turun
linnan pyöreää puolustustornia muistuttavaan huoneeseen. Eri
rakennusosat ja yksilöllisesti muotoillut huoneet liitettiin toisiinsa joustavaa
kiertokäyntiä ajatellen, ne kiertyvät kahden sisäpihan ympärille. Toinen on
ns. linnapiha, jonne avautuu leijonaportti sakaraharjaisesta linnasiivestä.
Julkisivuja leimaa karkeapintainen harmaa graniitti, jonka
vastakohtana ovat lukuisat luonto- ja Kalevala-aiheiset yksityiskohdat
erityisesti sisäänkäynneissä, pilareissa ja kulmien pikkutorneissa. Niistä
suurimman osan veistivät taidekäsityöläiset graniitista tai vuolukivestä
työmaalla. Painavissa pääovissa on kupariin taottu sarjakuva suomalaisista
taiteilijoista, työntekijöistä ja luonnosta. Teräväkärkinen torni kokoaa
moniosaisen rakennuksen. Museon maamerkiksi ja tunnukseksi
vakiintuneen tornin läpi tullaan suureen keskushalliin, jonka kupolin
freskoissa esiintyvät ankarailmeiset ja rotevat Kalevalan hahmot. AkseliGallen-Kallelan (1928) maalaamissa freskoissa Ilmarinen kyntää myrkyllisiä
käärmeitä vilisevää peltoa sotavarusteissa, rakentaa avustajineen Sammon
ja taistelee siitä varkaita vastaan - aiheita, jotka voi tulkita myös vuosisadan
vaihteen itsenäisyystaisteluksi. Lasimaalausikkunat ja freskot antavat kuvan
suunnittelijoiden tavoittelemasta sisätilojen koristeellisuudesta ja
värimaailmasta, josta jouduttiin tinkimään rahapulassa. Talousvaikeudet
viivyttivät talon valmistumista vuoteen 1910 ja yleisölle kokoelmat avattiin
vuonna 1916.
Kansallismuseon rakentamishanke oli korostetun suomalainen, mutta
arkkitehtisuunnitelman aatteelliset lähtökohdat rakennusmateriaalien
käytöstä tilojen vapaaseen sommitteluun ja yksilöllisesti vaihtelevaan
muotoiluun asti liittyvät kansainväliseen art nouveau- liikkeeseen, jonka
pyrkimyksiä arkkitehdit oivallisesti tulkitsivat luodessaan museon
suomalaista arkkitehtuuria.

Ljubljana, Slovenija
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De historische context
Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, kende in de loop van de 20ste
eeuw een snelle ontwikkeling. Aan het begin van de eeuw was zij enkel de
hoofdstad van Carniole, één van de vele gewesten van het OostenrijksHongaarse Rijk. Wanneer aan het eind van de Eerste Wereldoorlog dit rijk
uit elkaar valt, wordt zij de hoofdstad van Slovenië, een van de provincies
van Joegoslavië, de federatie van de zuidelijke Slavische gebieden,
opgericht in 1918.

2

1&2
Maks Fabiani, Bamberg house,
Ljubljana, 1906-1907

De stedenbouwkundige context
In 1895, op het moment dat in vele steden in Europa gebouwen in Art
Nouveau opgetrokken worden, wordt Ljubljana verwoest door een zware
aardbeving, de eerste uit haar geschiedenis. Vele gebouwen werden
verwoest en vele anderen stonden op instorten. De inwoners waren
dakloos. Keizer Franz-Joseph bracht een bezoek aan de verwoeste stad en
beloofde hulp. Belangrijk was de tussenkomst van de politieke figuur Ivan
Hribar. Hij begreep meteen dat deze ramp een onverwachte mogelijkheden
bood voor de ontwikkeling van de stad. Hij vroeg Wenen om onmiddellijke
materiële steun en financiële steun zonder verplichtingen. Hij vroeg om
belastingsvoordelen voor wie de taak op zich nam om gebouwen te
herstellen of vervangen. Al zijn eisen werden ingewilligd. Er was echter
geen coherent plan voor deze renovaties en de nieuwbouw die men
voorzag aan de buitenrand van de stad.
Wanneer Hribar, het jaar daarop tot burgemeester verkozen werd,
nam hij contact op met Camillo Sitte, één van de meest gekende
stedenbouwkundigen van Wenen van dat moment. Maar een andere figuur
werd naar voren geschoven, Maks Fabiani, een jonge Weense architect,
afkomstig uit Slovenië. Hij kende de stad goed en wilde zijn talent als
moderne stedenbouwkundige bewijzen. Hij maakte een wetenschappelijke
studie van de stad en concludeerde dat het dominerende aspect binnen het
stadsbeeld de heuvel met de burcht is. Volgens zijn visie moest de
middeleeuwse kern rond de heuvel het uitgangspunt vormen voor een
nieuw stedelijk gebied aan de andere zijde van de rivier. Deze zou zoals de
Ringstrasse in Wenen een soort ring vormen rond de stad. Daarbuiten zou
een nieuwe wijk, genaamd Bezigrad, gebouwd worden.
De plannen van Fabiani werden goedgekeurd door het
schepencollege. Gedurende één jaar werden meer gedetailleerde plannen
uitgetekend. Tijdens deze periode mocht er niet gebouwd worden. Daarna
konden de renovaties en de nieuwbouw beginnen. De ring werd jammer
genoeg enkel aangelegd in het Noordwestelijk gedeelte van de stad. In het
oude stadscentrum werden straten verbreed en in de nieuwe gebieden
verliep alles zonder problemen. Tussen de vele nieuwe gebouwen was er
een rechtsgebouw, een stoffenwinkel, een luxe hotel genaamd Grand Hotel
Union, banken en administratieve gebouwen, scholen, residentiële
gebouwen, kantoren, and drie nieuwe militaire gebouwen. Straten en
lanen werden afgezoomd met bomen en voorzien van brede voetpaden en
gasverlichting. Zij moesten deze oude provinciale stad het uitzicht van een
moderne stad geven. Er werd ook een systeem van waterleiding en
riolering voorzien. Vanaf 1905 reden er elektrische trams door de stad,
geleid vanuit het eerste elektrische centrale. Dit vormde ook het beginpunt
voor een snelle elektrificatie van de stad.
In die periode had Ljubljana nog geen universiteit. Slovenen
bezochten Europese universiteiten en dit had ook tot gevolg dat er weinig
architecten gevestigd waren in Ljubljana. In deze noodsituatie werd
daarom een beroep gedaan op architecten van buitenaf. Men zou kunnen
veronderstellen dat deze zouden werken in de Art Nouveaustijl, maar dat
bleek niet zo. De enige uitzondering is het Krisper huis, op de hoek van de
Miklosieva en de Tarajevastraat, dat makkelijk herkenbaar is als een Art
Nouveau gebouw.
De grote verscheidenheid in stijlen of zelfs de stijlvermenging is het
resultaat van een nieuwe houding tegenover traditionele en nieuwe
vormen. Aan het begin van de 20ste eeuw ontstaat er een unieke periode in
de Europese kunstgeschiedenis door de veelheid aan stijlmogelijkheden
die zich aanbieden. Kiezen is een kenmerk van de moderne tijd. Ljubljana
is een goed voorbeeld van deze ongekende stilistische variëteit, zo ook zijn
Wenen en Triëste.

Zgodovinski kontekst
Ob koncu 19. stoletja je bila Ljubljana malo provincialno
sredi‰ãe Kranjske, ene izmed ‰tevilnih deÏel v avstro-ogrskem
cesarstvu, in je imela komaj nekaj veã kot 30 000 prebivalcev. Tudi
njen videz je bil do konca stoletja zelo podeÏelski.
Pomembna prelomnica v njenem razvoju je bil katastrofalni
potres leta 1895, ki je temeljito razmajal njene temelje. Veã kot 10
odstotkov stavb je bilo poru‰enih, skoraj vse druge so bile
po‰kodovane. Takoj po potresu se je mestni svet lotil obnove mesta.
·e istega leta je obãinski svet navezal stik z najuglednej‰im dunajskim
urbanistom Camillom Sittejem in mu naroãil izdelavo regulacijskega
naãrta. Hkrati je sam od sebe predloÏil svoj predlog regulacijskega
naãrta tudi Maks Fabiani, mlad dunajski arhitekt slovenskega rodu, ki
je mesto dobro poznal in se je Ïelel izkazati za nadarjenega
modernega urbanista. Skrbno je analiziral obstojeãe mesto in v
njegovi zgradbi doloãil temeljne motive. Grad na strmem griãu in
srednjeve‰ko mesto pod njim je izbral kot izhodi‰ãe za oblikovanje
novih mestnih ãetrti na drugi strani reke Ljubljanice in kroÏnega
bulvarja, ki naj bi po vzoru dunajskega Ringa tekel okrog njih.
Fabianijev naãrt je prepriãal mestne svetnike in v uradnem
regulacijskem naãrtu, ki je bil sprejet leta 1896, je bila potrjena
veãina njegovih idej.
Takoj po potresu se je zaãela intenzivna obnova in mesto je v
naslednjih petnajstih letih temeljito spremenilo svojo podobo.
·tevilo hi‰ se je potrojilo in v novih mestnih ãetrtih so bile zgrajene
nove tri-, ‰tiri- in celo petnadstropne javne palaãe in stanovanjske
hi‰e. Med njimi omenimo samo sodno palaão, poslopje deÏelne
uprave in vladno palaão, bolni‰nico, tri voja‰ke kasarne, ‰ole, prve
veleblagovnice, prvi moderni hotel, banke itd. Avenije in ceste,
zasajene z drevoredi, ter s plinskimi svetilkami razsvetljeni ploãniki so
dali staremu in zaspanemu provincialnemu mestu videz moderne
prestolnice. Napeljana je bila tekoãa voda in urejena kanalizacija.
Leta 1901 je zaãel po ljubljanskih ulicah voziti tramvaj, ki ga je
poganjala elektrika iz prve mestne termoelektrarne.
Med tradicijo in moderno
Podobno kot drugod v monarhiji so tudi v ljubljanski arhitekturi
na koncu 19. stoletja prevladovali historiãni slogi. Skoraj vsa
pomembna javna poslopja so bila zgrajena v neorenesanãnem slogu.
Moderni slog ”nove umetnosti“ se je zaãel uveljavljati sorazmerno
pozno, ‰ele v zaãetku 20. st., in ‰e tedaj so novosti teÏko in poãasi
prodirale. Novi slog se je zlasti v arhitekturi razvijal pod vplivom
dunajske razliãice ”nove umetnosti“, secesije, ki je bolj poudarjala
racionalne geometrijske oblike; odtod tudi izraz secesija za
oznaãevanje te umetnostne smeri v slovenski arhitekturi. Podobno
kot v drugih negermanskih deÏelah monarhije je tudi slovenska
umetnost na prelomu 19. stoletja v Ïelji po kulturni neodvisnosti
iskala navdih v ljudski umetnosti in narodni motiviki.
Nove stilistiãne prvine so v ljubljansko stavbarstvo uvajali
predvsem tuji arhitekti, ki jih je mestna obãina povabila za posebne
pomembne naloge, bolj pogosto pa so tuje vzore prevzemali domaãi
stavbeniki kar iz knjig ali revij.
Maks Fabiani in JoÏe Pleãnik
Maks Fabiani in JoÏe Pleãnik sta osrednji osebnosti slovenske
moderne arhitekture na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Oba sta
‰tudirala in delala na Dunaju in bila tesno povezana z Ottom
Wagnerjem. JoÏe Pleãnik je secesijsko obdobje preÏivel na Dunaju,
kjer je zasnoval tudi znamenito Zacherlovo hi‰o, v ljubljanskem
obdobju po prvi svetovni vojni pa se je od secesije Ïe povsem oddaljil.
Zato pa je Maks Fabiani dal Ljubljani izjemen peãat kot urbanist in
kot arhitekt. Njegov arhitekturni opus po kvaliteti daleã presega
povpreãje tedanje slovenske arhitekture. Zgradil je vrsto stavb, ki
kaÏejo razvoj njegove umetni‰ke poti od ãiste dekorativne secesije
(Krisperjeva hi‰a) do strogega racionalizma, oropanega vsakega
okrasja, ki pa vendar kaÏe moãno navezanost na lokalno tradicijo
(Mladika, Bambergova hi‰a).

Nancy, France
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Achtergrondverhaal
Op het einde van de 19de eeuw richtten een aantal kunstenaars en
industriëlen zoals Emile Gallé, Louis Majorelle, Eugène Vallin, de vereniging
“L’Alliance Provinciale des Industries” op, beter gekend onder de naam
Ecole de Nancy (School van Nancy). Deze zal een nieuwe kunst of Art
Nouveau ontwikkelen.
Deze vereniging kwam tot stand binnen een specifiek politieke
context. Tengevolge van de oorlog met Duitsland in 1870 werd de Elzas en
het noordelijk deel van Lotharingen aan het Duitse Rijk toegevoegd. Een
groot deel van de bevolking in dit gebied weigerde pertinent de Duitse
overheersing en emigreerde in hoofdzaak naar dat deel van Lotharingen
dat Frans gebleven was. De stad Nancy kende op dat ogenblik één van de
hoogtepunten van haar geschiedenis en met het verlies van Metz en
Straatsburg, werd zij de enigste grote stad in het Oosten van Frankrijk.
Deze situatie zou bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de stad.
Velen verhuisden naar Nancy, in het bijzonder leden van de burgerij van
Metz en de Elzas. Deze nieuwe inwoners van de stad waren jong,
dynamisch en hardwerkend.
Deze demografische evolutie ging samen met een snelle ontwikkeling
van de industrie en de handel: talloze bedrijven uit de Moezel en de Elzas
vestigden zich in Nancy en omgeving, grootwarenhuizen openden hun
deuren en deden goede zaken. Zo ontstond er een lokale burgerij die vaak
één of meerdere huizen bezaten die moesten ingericht worden in een
luxueuze stijl. De toegepaste kunsten kenden hierdoor een enorme bloei.
De belangrijkste mecenas van de School van Nancy was Jean-Baptiste
Corbin die met zijn vele opdrachten de nieuwe decoratieve stijl
aanmoedigde.
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De glaskunst van Emile Gallé, van unicum naar seriewerk.
Emile Gallé (1846-1904) erfde een handel in kristal en porselein en
voegde er in 1884 een meubelmakerij aan toe. Vijf jaar later, neemt hij deel
aan de Wereldtentoonstelling in Parijs met creaties in hout, glas en
aardewerk.
In de afdeling glas toont hij een schaal genaamd “ Vol d’éphemères”
(Vlindervlucht) waarin roze vlinders licht gegraveerd werden op een
groene agaatachtige achtergrond. Deze schaal was een voorbeeld van een
geraffineerde techniek en een versiering in perfecte overeenstemming met
de vorm van het object. Het werd het jaar daarop aangekocht door het
Museum voor Sierkunsten in Parijs,waar het veel indruk maakte en
inspireerden tot vele gelijkaardige stukken.
Dit stuk was het resultaat van een lange zoektocht om het gewenste
effect te bereiken. Wanneer de perfecte vorm en stijl gevonden was,
vervaardigde Emile Gallé er meerdere kopieën van (vijf tot zes) of maakte
hij een vereenvoudigde versie geschikt voor serieproductie. Zo werd van de
“ Vol d’éphemères” een versie gemaakt zonder pootjes met minder verfijnd
graveerwerk en minder subtiele kleurnuances, die veel makkelijker en
goedkoper was om te produceren en bijgevolg goedkoper verkocht werd.
Het was zo succesvol dat het gedurende jaren in productie was. In
1903 gebruikte Emile Gallé dit model opnieuw voor een nieuwe creatie
genaamd “ Il faut aimer” (Liefde is alles) ter gelegenheid van het huwelijk
van zijn vriend Henry Hirsch. Het had dezelfde kwaliteit als “ Vol
d’éphémères” met kleine verschillen in kleur en detail. Het stuk heeft ook
een gegraveerde inscriptie, een fragment van een gedicht. Door dit citaat
toe te voegen benadrukte Emile Gallé het verfijnde en het precieuze aspect
van dit “ gedicht in glas”.
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1

Émile Gallé, La Nuit japonaise, 1900

2

Eugène Vallin, Salle à manger
Masson, 1903-1906

3

Émile Gallé, Coupe Noctuelles

4

Émile Gallé, Coupe Henry Hirsch,
1903

5

Émile Gallé, Coupe aux éphémères,
1900

Japan, een bron van inspiratie voor de School van Nancy
Sinds de jaren 1870 was Japan één van de belangrijke inspiratiebronnen voor de kunstenaars van Nancy. De Japanse kunst die men
kende van Wereldtentoonstellingen, kunsttijdschriften kunsthandelaars en
verzamelaars, stond hoog in aanzien in Europa op het einde van de 19de
eeuw. In Nancy was men bijzonder geïnteresseerd in de Japanse
voorstelling van de natuur en de flora. Deze zou het werk van de schilders
en vormgevers sterk beïnvloeden maar de Japanse kunst zou hen ook
nieuwe vormen en stijlen brengen.
In een eerste fase van zijn oeuvre in glas en keramiek zal Emile Gallé
bijzonder ontvankelijk zijn voor deze kunst. Bij sommige vazen zal hij een
decor gebruiken dat hij ontleent aan de Japanse prentkunst. Regelmatig
zal hij ook traditionele oosterse bloemenmotieven en andere patronen
overnemen op zijn aardewerk en meubilair.
De kunstenaars van Nancy kwamen ook in direct contact met de
Japanse kunstenaar Takashimi Hokkai die in de stad verbleef van 1885 tot
1888. Zowel de schilder Camille Martin als de vormgever Louis Hestaux
volgden aandachtig de demonstraties van de kunstenaar en bewonderden
het vrije en spontane karakter van de oosterse artistieke creatie.
De expliciete Japanse invloed, aanwezig in het vroege werk van de
School van Nancy, maakte geleidelijk plaats voor de ontwikkeling van meer
persoonlijke creaties. Naast de Japanse stijl was er ook het symbolisme als
inspiratiebron en de basisprincipes van compositie die het werk van de
kunstenaars van Nancy beïnvloedden. De interesse van de School van
Nancy voor Japan zal echter blijven. In 1900 zal Emile Gallé de vaas “Nuit
japonaise” ontwerpen, een eerbetoon aan het land en de cultuur die hem
blijvend fascineren.

Le contexte d’éclosion
À la fin du XIXe siècle, un Art nouveau se développe à Nancy. Des artistes
et des industriels, tels Émile Gallé, Louis Majorelle, Eugène Vallin, se
regroupent dans une association, l’Alliance Provinciale des Industries d’Art,
appelée aussi l’École de Nancy.
Ce mouvement voit le jour dans un contexte politique particulier. En
effet, à l’issue de la guerre de 1870, l’Alsace et le nord de la Lorraine sont
annexés par l’Empire allemand. Aussi, une grande partie de la population des
territoires occupés, refusant la domination allemande, émigre vers la France,
notamment vers la Lorraine restée française, qui devient une terre d’accueil.
La ville de Nancy connaît alors l’une des périodes les plus brillantes de son
histoire. Après la perte de Metz et de Strasbourg, elle demeure la seule
grande ville de l’est de la France. Cette situation se révèle déterminante pour
le développement de la ville : Nancy accueille de nombreux habitants des
provinces annexées, en particulier, une partie de la bourgeoisie messine et
alsacienne. Cette nouvelle population est jeune, dynamique et travailleuse.
Le développement démographique s’accompagne d’un essor industriel et
commercial considérable : de nombreuses entreprises mosellanes et
alsaciennes s’installent à Nancy et dans les environs, les grands magasins
apparaissent et prospèrent. Cet élan économique permet l’émergence d’une
bourgeoise locale. Ces familles ont des besoins et des désirs : elles possèdent
une ou plusieurs maisons qu’elles décorent de façon luxueuse, ce qui permet
le développement des arts décoratifs. Jean-Baptiste Eugène Corbin, principal
mécène de l’École de Nancy, multiplie les commandes et participe à
l’engouement pour les arts décoratifs. Les artistes bénéficient alors d’une
demande accrue de mobilier et d’objets liés aux “arts du foyer”.
Les verreries d'Émile Gallé, de la pièce unique à la série
Héritier d'un commerce de cristaux et de porcelaines, Émile Gallé (18461904) crée, au sein de son entreprise à Nancy, un atelier d'ébénisterie en
1884. Cinq ans plus tard, il peut donc, lors de l'Exposition Universelle de
Paris, montrer ses créations dans trois domaines : bois, verre et terre.
Lors de cette manifestation, Émile Gallé expose dans la section verrerie,
la coupe “Vol d'éphémères” qui présente un décor finement gravé de papillons aux tonalités roses, se détachant sur un fond vert imitant, dans ses
effets, une pierre dure, l'agate. Cette coupe associe donc une technique assez
raffinée à un décor particulièrement soigné et parfaitement adapté à la forme
de l'œuvre. Acquise l'année suivante par le musée des Arts Décoratifs de
Paris, la coupe connaît une grande postérité : elle est déclinée en de
nombreux exemplaires.
Cette œuvre de verre a nécessité de nombreux essais avant de pouvoir
aboutir à la pièce désirée. Lorsqu'une verrerie se révélait parfaitement
maîtrisée et réussie, Émile Gallé décidait de la produire en quatre ou cinq
exemplaires ou même de l'éditer dans une série plus abondante mais dans
une version simplifiée. Ainsi la coupe “Vol d'éphémères” est adaptée pour
une autre coupe sans pied, à la panse lisse décorée de papillons moins
finement gravés et dans des tonalités moins subtiles, mais d'un coût de
fabrication plus modeste et donc moins chère à la vente.
Cette œuvre connaît un grand succès et est éditée pendant de
nombreuses années. En 1903, Émile Gallé reprend ce modèle pour la coupe
“Il faut aimer“, créée l'année du mariage de son ami, Henry Hirsch. D'une
qualité identique à la coupe “Vol d'éphémères” mais avec de petites
différences de détail et de couleur, cette coupe présente également une
citation gravée, extraite d'un poème. L'ajout de cette citation permet à Émile
Gallé de souligner le raffinement du vol de papillons, la préciosité et la
transparence de la matière, associés pour créer un véritable “poème de
verre“.
Le Japon : source d'inspiration de l'École de Nancy
Dès les années 1870, le Japon devient l'une des premières sources
d'inspiration pour les artistes nancéiens. Fortement prisé en Europe vers le
milieu du XIXe siècle, l'art japonais est diffusé par les Expositions Universelles,
les revues, les collectionneurs et les marchands d'art. L'École de Nancy
s'intéresse tout particulièrement à cette forme d'art où la nature et la flore
sont abondamment présentes et trouvent un écho aux propres recherches
des artistes décorateurs et peintres nancéiens dans ce même domaine. De
même, l'art décoratif japonais offre aux artistes de nouvelles formes et de
nouveaux décors.
Dans la première partie de sa production verrière et céramique, Émile
Gallé est particulièrement sensible et réceptif à cet art. Il applique en effet
sur certains vases des décors empruntés à l'estampe japonaise et illustre à
plusieurs reprises la flore et l'iconographie traditionnelle asiatiques sur ses
verreries, céramiques et meubles.
Par ailleurs, les artistes nancéiens ont la chance de fréquenter
Takashima Hokkai, un Japonais qui séjourne à Nancy de 1885 à 1888. Le
peintre Camille Martin et le décorateur Louis Hestaux sont très attentifs à ses
démonstrations et apprécient le caractère spontané et libre de la création
artistique orientale. Si le Japon est explicitement présent dans les premières
productions de l'École de Nancy, cette référence disparaît progressivement au
profit d'une recherche plus élaborée et plus personnelle. Plus que le simple
décor d'inspiration japonaise, les artistes nancéiens en retiennent la
symbolique et les grands principes de composition. L'intérêt pour le Japon ne
disparaît pas cependant de l'École de Nancy. Émile Gallé réalise en 1900 le
vase Nuit japonaise, hommage à ce pays et à cette culture qui le passionnent
durablement.

Reus, Catalunya
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Een gunstig economisch klimaat
Gedurende de 18de eeuw speelde Reus een belangrijke rol in de
handel van walnoten en alcoholische dranken. Zij werd een belangrijk
exportcentrum.
In de 19de eeuw groeit Reus uit tot een stad met de bouw van een
centrale bibliotheek (1859), een bank (1863),het Fortuny theater (1882),
het gemeentelijk slachthuis (1889-1894) en de aanleg van een
spoorweglijn tussen de stad en andere productiecentra. De straten worden
geplaveid, een riolering wordt aangelegd en er zijn verschillende projecten
zoals de aanleg van een bevaarbaar kanaal dat de stad met de kust
verbindt om het goederenvervoer te verbeteren.
De handelsactiviteiten trekken handelaars en industriëlen aan, die
eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw een rol zullen spelen in de verstedelijking
van Reus. De burgerij laat huizen bouwen die hun sociale status uitstralen.
Zij zullen gebruik maken van de nieuwste technieken zoals elektrische
verlichting. In veel gevallen worden enkel de gevels van de huizen
vernieuwd in de stijlen die de burgerij ontdekt heeft tijdens haar reizen
doorheen Europa. Sommige verkiezen de architecturale stijl die op dat
moment in de mode is in Barcelona, het Modernisme of Art Nouveau.
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De Modernisme architectuur
Modernisme wordt in Reus geïntroduceerd met de bouw van het Pere
Mata Instituut. In 1896 beslist een groep rijke ‘Reusencs’ (inwoners van
Reus) om, onder leiding van Pau Font de Rubinat, een project voor de bouw
van een moderne psychiatrische inrichting, te financieren. Het project
wordt ontwikkeld door Dr. Emili Brianso, een jonge dokter, aangesteld als
stadspatholoog. Lluis Domenech i Montaner in samenwerking met de
stadsarchitect Pere Caselles Tarrats staat in voor het ontwerp. Het
psychiatrisch instituut wordt opgevat als een stad op zich. Hiermee
experimenteert Domanech i Montaner met ideeën die hij verder zal
uitwerken bij de bouw van het Santa Creu i Sant Pau ziekenhuis in
Barcelona.
De ruimtes van de instelling zijn verdeeld over verschillende
paviljoenen in een tuin. Sommige paviljoenen bevatten kamers voor
patiënten andere gemeenschappelijke diensten. Paviljoen nr. 6 kreeg als
bijnaam ‘Paviljoen voor de gedistingeerden’, is bedoeld voor de rijke
patiënten en is uitgerust met al het moderne comfort van dat ogenblik.
De komst van Domenech i Montaner naar Reus had een enorme
invloed op de smaak van de plaatstelijke burgerij, en op de stijl van Pere
Caselles, de architect die de meeste opdrachten had in Reus. Domanech i
Montaner deed beroep op plaatselijke vakmensen die zo in contact
kwamen met zijn vernieuwende visie. Buiten het Pere Mata Institute, kreeg
hij ook enkele privé opdrachten zoals het Casa Rull (1900), Casa Navas
(1901), de kapel van de Margenat familie (1905), Casa Gasull, de winkel
Llopis (1911) en de renovatie van het Llopis huis en de Font de Rubinat
bibliotheek (1910).
Op datzelfde ogenblik kreeg Anton Gaudi, die leefde en werkte in
Barcelona, maar geboren was in Reus, de opdracht voor het Heiligdom van
Misericordia, de patroonheilige van de stad. Jammer genoeg is het project
stopgezet omwille van onenigheid met de buren van het heiligdom. De
ontwerpschetsen bleven bewaard en worden tentoongesteld in het
stadsmuseum.
Twee naaste medewerkers van Gaudi, eveneens geboren in Reus,
waren ook actief in de stad: Joan Rubió Bellver met zijn Serra huis (1924),
de chalet Serra (1911) enhet dispensarium voor tuberculosebestrijding
(1926) en Domènec Sugranes Gras met het Llevat landhuis (1924).
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Lluís Domènech i Montaner,
Casa Navàs, 1901-1907
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Pere Caselles I Tarrats, Casa Tomàs
Jordi, 1910
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Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, billiard room,
1906
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Lluís Domènech i Montaner,
Institut Pere Mata, water tower,
1898-1899

Andere artistieke prestaties
De Modernisme stijl beperkt zich niet tot de architectuur. Zo is de
literaire Modernisme Groep van Reus zeer belangrijk. De leden van deze
groep ontmoetten elkaar in La Regional, de boekenwinkel van Josep
Aladem.
In de schilderkunst is de stijl vertegenwoordigd door Tomas Bergada,
Hortensi Guell en Joaquim Mir. De laatste is afkomstig uit Barcelona. Hij
was een tijdlang patiënt in het Pere Mata instituut en maakte er
schilderijen over het ziekenhuis. In een latere periode woonde hij in Aleixar,
een nabijgelegen dorp en schilderde hij portretten van de lokale bevolking
en bracht hij de omliggende landschappen in beeld.
De Modernisme stijl had zijn invloed op alle soorten artistieke creaties,
zo ook op typografie en reclametekenen zoals het werk van Ramon Casals
i Vernis, op de keramiekfabriek Hipolit Monseny die producten voor de
bouw vervaardigde, het bedrijf Llevat met zijn mozaieken, de houtbewerker
Oliva en de graffiti van Ramon Fabregas Pamies.

Un context comercial favorable
La ciutat de Reus, durant el segle XVIII, aconseguí una gran importància en el comerç internacional de fruits secs, alcohol i aiguardents,
esdevenint un dels centres exportadors més importants del moment, fins
al punt que la llotja de Reus marcava el preu de l’alcohol juntament amb
les de París i Londres.
Al segle XIX Reus va agafant imatge de ciutat, amb la construcció
d’equipaments importants com el Teatre Fortuny (1882) i l’escorxador
municipal (1889-1894); l’arribada del tren que unia la ciutat amb altres
centres productors; el naixement d’entitats com el Banc de Reus (1863), El
Círcol (1852) o el Centre de Lectura (1859), la construcció del clavegueram
i pavimentació de carrers, o l’estudi de projectes no completats com per
exemple el d’unir la ciutat amb la costa, a través d’un canal navegable que
havia d’ajudar el comerç.
Aquesta importància comercial comportà un enriquiment de les
famílies de comerciants i industrials que, a finals del segle XIX i inicis del
XX facilità una transformació de la fisonomia urbana de Reus. La burgesia
reusenca es construí cases que demostraven el seu estatus social,
exterioritzant el seu alt nivell de vida i incorporant noves mostres de
confortabilitat, com per exemple la il·luminació elèctrica. Per a portar a
terme aquestes transformacions, que en molts casos es restringien a la
reforma de les façanes de les seves antigues vivendes, els reusencs, d’acord
amb els models europeus que alguns dels seus membres coneixien gràcies
als viatges de negocis, i els exemples més propers de Barcelona, escolliren
el llenguatge arquitectònic del moment, el modernisme.
L’arquitectura modernista
Hi ha un fet que marcà de manera determinant l’entrada del
modernisme a la ciutat, la construcció de l’Institut Pere Mata. L’any 1896
un grup de reusencs adinerats presidit per Pau Font de Rubinat, decidí
recolzar econòmicament el projecte del Dr. Emili Briansó, un jove metge
titular de la plaça de forense municipal, de construir un modern institut
psiquiàtric. Per portar a terme aquest projecte s’escollí l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner, que comptà amb la col·laboració de Pere Caselles
Tarrats, l’arquitecte municipal. Es tracta d’un projecte de grans dimensions,
un hospital psiquiàtric concebut com una petita ciutat, que serví a
Domènech i Montaner com a camp d’experimentació per a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau que tot seguit construí a Barcelona. Les
dependències de l’hospital es distribueixen racionalment en una sèrie de
pavellons rodejats de jardins, alguns destinats a serveis comuns, i altres a
residència dels interns. En destaca el número 6, conegut amb el nom de
“dels distingits“ destinat a acollir els malalts d’alt poder econòmic i dotat
dels màxims nivells de confort de l’època.
Aquesta vinguda de Domènech a Reus marcà fortament el gust
arquitectònic de la burgesia reusenca i la forma de treballar de Pere
Caselles, l’arquitecte que rebé la major part dels encàrrecs privats
provinents de la societat reusenca, definint així la imatge de conjunt del
casc urbà, el que avui coneixem com a escenari modernista. També cal
recordar que Domènech col·laborà amb diversos artesans de la ciutat, i
contractistes d’obres, posant-los en contacte d’aquesta manera amb les
noves formes arquitectòniques. A partir de la vinculació de Domènech i
Montaner amb l’Institut Pere Mata, aquest rebé alguns encàrrecs privats,
com per exemple la casa Rull (1900), la casa Navàs (1901), la capella de la
família Margenat (1905), la casa Gasull (1911) i els magatzems Llopis
(1911), o reformes com la de la casa Llopis o la decoració de la biblioteca
Font de Rubinat (1910).
Paral·lelament a aquest procés, Antoni Gaudí i Cornet, nascut a Reus
l’any 1852, i que havia marxat a Barcelona per estudiar arquitectura, on es
va establir definitivament, mantingué la relació amb la seva ciutat natal,
fins al punt que se li encarregà la reforma del Santuari de Misericòrdia,
patrona de la ciutat. Malauradament, a causa de desavinences amb veïns
del Santuari, i altres inconvenients, aquest projecte quedà avortat, i sols
ens en queden els petits esbossos conservats al Museu de la ciutat. Però sí
que treballaren a la ciutat dos dels seus col·laboradors més propers, també
reusencs, Joan Rubió Bellver (Casa Serra (1924), Xalet Serra (1911) i
Dispensari Antituberculós (1926)) i Domènec Sugrañes Gras (Mas Llevat
(1924).
Les altres manifestacions artístiques
El gust modernista no es restringí únicament a l’arquitectura, també
el trobem present en altres manifestacions artístiques de la ciutat. En la
literatura representat pel Grup Modernista de Reus, els membres del qual
es reunien a la llibreria La Regional de Josep Aladern; en la pintura trobem
l’obra dels reusencs Tomàs Bergadà i Hortensi Güell, i la del barceloní
Joaquim Mir, que per motius de salut va estar ingressat un temps a
l’Institut Pere Mata, representant-lo en alguns dels seus quadres. Mir
visqué uns anys després a la població veïna de l’Aleixar, des d’on pintà
paisatges i personatges de l’entorn. Les formes modernistes van envair la
totalitat de les manifestacions ciutadanes: els dissenys tipogràfics; els
anuncis publicitaris, amb bones mostres de Ramon Casals i Vernis; la
fabricació seriada de materials de construcció, amb mostres com la
producció ceràmica d’Hipòlit Monseny o els mosaics de la casa Llevat; els
treballs de l’ebenista Oliva; o els esgrafiats de Ramon Fàbregas Pàmies.
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Riga, de meest dynamische stad aan de Baltische zee
Riga is de hoofdstad van Letland en bekend om zijn Art Nouveau
architectuur. Het historisch centrum van de stad werd opgenomen in de
lijst van het UNESCO-Werelderfgoed in 1997. Het heeft één van de mooiste
gehelen van Art Nouveaugebouwen in Europa en de kwaliteit van deze
architectuur is ongeëvenaard.
In hoofdzaak is de architectuur in Riga geïnspireerd door Duitse,
Oostenrijkse en Finse voorbeelden. Aan het begin van de 20ste eeuw kende
de stad een buitengewone groei. Zij werd één van de belangrijkste
industriële, commerciële en culturele centra van het Baltisch gebied (aan
de oostkust van de Baltische Zee). Haar haven was de grootste van het
Russische Rijk. Er was een goed ontwikkelde voeding-, elektromechanische
en textielindustrie. Het aantal inwoners groeide, van 280.000 in 1897 tot
meer dan 500.000 aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.
Die periode is ook gekenmerkt door een buitengewone
bouwactiviteit. Tussen 1910 en 1913 werden elk jaar tussen de 300 en 500
gebouwen opgetrokken. De helft hiervan waren appartementsgebouwen
met 5 of 6 verdiepingen. Zij werden hoofdzakelijk in het stadscentrum
opgetrokken waar het sinds 1904 verboden was om in hout te bouwen. De
meeste architecten werkzaam in Riga, waren afkomstig uit de streek, en
hadden een opleiding genoten aan het Polytechnisch Instituut van Riga op
de afdeling architectuur die opgericht was in 1869.
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Apartment House with shops,
LÇcplï‰a street 51, 1909, architect
EiÏens Laube, – artistic synthesis of
National Romanticism and
Perpendicular Art Nouveau.

2

Apartment House with shops,
Br¥v¥bas street 47, 1908, architect
EiÏens Laube, – one of Art Nouveau
National Romanticism trend
symbols in Riga.

3

Apartment House, Alberta street 11,
1908, architect EiÏens Laube.

4

Apartment Houses, Alberta street 8,
6, 4, 1903-1904, architect Michael
Eisenstein, – richly decorated early
Art Nouveau buildings.

R¥ga – dinamiskÇkÇ Baltijas pilsïta
Latvijas galvaspilsïta R¥ga ir izcila jgendstila pilsïta. TÇs
vïsturiskais centrs 1997. gadÇ tika iek∫auts UNESCO Pasaules kultras
mantojuma sarakstÇ. Pilsïta ir viena no lielÇkajÇm jgendstila bvju
koncentrÇcijas vietÇm EiropÇ. R¥gas jgendstila kvalitÇtei nekur citur
pasaulï nav l¥dz¥gas.
R¥gas jgendstilu ietekmïja vÇcu, austrie‰u un somu arhitektra.
·ajÇ laikmetÇ pilsïta piedz¥voja nepieredzïtu izaugsmi. 20. gadsimta
sÇkumÇ tÇ k∫uva par vienu no lielÇkajiem raÏo‰anas, tirdzniec¥bas un
kultras centriem Baltijas reÆionÇ. Kravu apgroz¥jums R¥gas ostÇ bija
lielÇkais Krievijas ImpïrijÇ. R¥gÇ tika raÏots viss, sÇkot no naglas l¥dz
automa‰¥nÇm un vilcienu vagoniem. PilsïtÇ bija att¥st¥ta pÇrtikas
rpniec¥ba, tekstilrpniec¥ba un elektromehÇniskÇ rpniec¥ba.
Iedz¥votÇju skaits pieauga no 280 tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk
nekÇ 500 tksto‰iem PirmÇ pasaules kara priek‰vakarÇ.
Bvniec¥ba gadsimtu mijÇ piedz¥voja nebiju‰u uzplaukumu. Starp
1910. un 1913. gadu katru gadu tika uzbvïtas 300 – 500 ïkas. LielÇkÇ
da∫a no tÇm bija 5 – 6 stÇvu dz¥vojamie ¥res nami. ·¥s ïkas pÇrsvarÇ
atradÇs pilsïtas centrÇlajÇ da∫Ç, kur saska¿Ç ar 1904. gada
bvnoteikumiem vairs nebija ∫auts celt jaunas koka ïkas. 20. gadsimta
sÇkumÇ R¥gÇ pÇrsvarÇ projektïja vietïjie arhitekti, lielÇkÇ da∫a no
kuriem bija R¥gas PolitehniskÇ institta Arhitektras noda∫as
absolventi. ·¥ arhitektras skola tika izveidota 1869. gadÇ.

Een eclectische stijl, geïnspireerd door Europese trends
In de stijlkenmerken typisch voor deze stad, herkennen we
verschillende trends in de Europese Art Nouveau.
Een goed voorbeeld hiervan is de Nationale Romantische Stijl die een
grote bloei kende tussen 1905 en 1911. Deze toont de inspanningen van
de Letlandse architecten om een bouwstijl te ontwikkelen die past in de
stedelijke omgeving van die periode. De Nationale Romantische Stijl
ontleende vormelementen aan de traditionele houtbouw en folklore. De
streekgebonden decoratieve motieven werden vaak aangepast volgens de
persoonlijke smaak van de architect. Algemeen was er een voorkeur voor
natuurlijke bouwmaterialen en keerde men zich af van elke vorm van
imitatie. Bepaalde delen van Riga worden nog steeds gedomineerd door
gebouwen in deze stijl. Typische voor de Nationale Romantische Stijl zijn
de gebouwen van architecten als Eizens Laube, Konstantin Peksens,
Aleksandr Vanags en Ernests Pole. Kenmerkend zijn de hoge monumentale
hoektorens in kubusvorm die herinneren aan de oude Letlandse kastelen
en die de Art Nouveau reeds aankondigen.
De “geometrische Art Nouveau” is een andere stijl, karakteristiek
voor Riga bij het begin van de 20ste eeuw. Kenmerkend voor deze stijl is het
verticalisme in de gevel, geaccentueerd door vlakken en ornamentatie.
De meeste gebouwen in deze stijl werden ontworpen door de
architecten als Janis Alksnis, Eizens Laube, Konstantins Peksens en Jamis
Gailis. Sommigen werden ook opgetrokken door de groep Deutschbalten
(Baltische Duitsers), Duitsers die woonden in Riga, zoals Bernhard
Bielenstein,Rudolph Dohnberg en anderen. Ook de joodse architect Paul
Mandelstamm werkte in deze stijl.
In verschillende delen van de stad (de straten Antonijas, Brivbas,
Aleksandra Caka, Gertrudes, Matisa, Stabu) kan men zien hoe deze stijl het
straatbeeld bepaalt.

Starptautisko ietekmju lokalizÇcija
Pilsïtas jgendstila vaibstus iespaidoja daÏÇdas Eiropas jgendstila
tendences. πoti rakstur¥gs bija nacionÇlais romantisms, kas izplat¥jÇs
1905. – 1911. gadÇ. Tas atspogu∫o latvie‰u arhitektu meklïjumus rad¥t
jaunu arhitektru atbilsto‰i laikmeta pilsïtbvnieciskajam kontekstam.
TÇ saknes meklïjamas tradicionÇlajÇ koka arhitektrÇ un folklorÇ.
ReÆionam tipiskos ornamentus katrs arhitekts individuÇli, atbilsto‰i
savai mÇkslinieciskajai izjtai pielÇgoja savÇm celtnïm. ±pa‰a uzman¥ba
tika pievïrsta dabisko materiÇlu izmantojumam un tam, lai izvair¥tos
no imitÇcijÇm. DaÏÇs vietÇs R¥gÇ nacionÇlÇ romantisma bves dominï
visÇ pilsïttelpÇ.
Starp rakstur¥gÇkajiem un skaistÇkajiem nacionÇlÇ romantisma
ïku piemïriem var minït µeni¿a skolu un dz¥vojamos namus, ko
projektïjis EiÏens Laube, Konstant¥ns Pïk‰ïns, Aleksandrs Vanags un
Ernests Pole. VairÇkÇm no ‰¥m celtnïm ir rakstur¥gi augsti un vareni
kubiskas formas stru tor¿i, kas atsauc atmi¿Ç senlatvie‰u pilis,
nezaudïjot saikni ar jgendstilu.
Otrs 20. gadsimta sÇkumam rakstur¥gs arhitektras novirziens R¥gÇ
bija stateniskais jgendstils. Tam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu
kompoz¥cija, ko izce∫ atbilsto‰as formas ailas un ornaments. LielÇko
da∫u stateniskÇ jgendstila ïku projektïju‰i JÇnis Alksnis, EiÏens Laube,
Konstant¥ns Pïk‰ïns un JÇnis Gailis. Da∫u no tÇm projektïjis ar¥ ebreju
izcelsmes r¥dzinieks arhitekts Pauls Mandel‰tams (Paul Mandelstamm),
kÇ ar¥ vietïjie baltvÇcu arhitekti Bernhards B¥len‰teins (Bernhard
Bielenstein), Rdolfs Donbergs (Rudolph Dohnberg) un citi. VairÇkÇs
vietÇs R¥gas centrÇ – Antonijas, Aleksandra âaka, ˛ertrdes, Mat¥sa,
Stabu un citÇs ielÇs – stateniskais jgendstils piln¥bÇ determinï
pilsïtvides raksturu.

Kortweg
De Riga Art Nouveau is zeer eclectisch. Deze met zorg ontworpen
architectuur vertoont vaak een exuberante wonderlijke decoratie. De
Albertastraat en haar omgeving ontworpen door ingenieur van Openbare
Werken Mikhail Eisenstein is een zeer duidelijk voorbeeld hiervan. Vandaag
is deze straat de populairste toeristische attractie van de stad.

Noslïgums
R¥gas jgendstils ir ∫oti daudzveid¥gs. Prec¥zi veidotÇ arhitek-tras
vidï ir sastopamas ar¥ greznas un pÇrsteidzo‰as kompoz¥cijas un fasÇÏu
plastikas risinÇjumi. Alberta iela un tÇs apkÇrtne, kur daudzus namus
projektïjis inÏenieris Mihails Eizen‰teins (Mikhail Eisenstein), ir
rakstur¥gs piemïrs. ·¥ iela ‰odien ir ∫oti iecien¥ts trisma objekts R¥gÇ.
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Industriestad Terrassa
De transformatie van Terrassa tot industriestad start aan het begin
van de 19de eeuw en is in hoofdzaak het gevolg van de uitbreiding van de
wolindustrie. Technische vooruitgang komt er dankzij de breimachine
(1832) en de stoommachine (1833). De eerste mechanische weefgetouwen
verschijnen in1845 en hebben een snelle groei van de textielindustrie tot
gevolg.
Deze ontwikkeling werd bevorderd door de verbetering van het
wegennet: de aanleg van een brede weg naar Barcelona, en van de
spoorwegen die Terrassa verbinden met Barcelona, Manresa en Zaragoza.
Deze nieuwe verbindingswegen maakten zowel de aanvoer van de
grondstoffen als steenkool en wol, als de distributie van afgewerkte
producten naar Spaanse en Catalaanse markten makkelijker.
Gelijklopend hiermee groeide de bevolking van de stad aan, en deden
er zich sociale veranderingen voor. De stad met zijn middeleeuwse kern
breidde zich uit in de richting van het Estacio del Nord (Noordstation) en
voorbij haar natuurlijke grenzen, de rivieren Riera del Palau en Torrent de
Vallparadis.
De meest opmerkelijke gebouwen zijn deze waar nieuwe industriële
technieken gebruikt werden. Zo zijn er de gebouwen van de textielindustrie met hun monumentale schouwen, stoomfabrieken, molens,
opslagplaatsen.
Terrassa heeft dit industrieel erfgoed opmerkelijk goed bewaard. Dit
erfgoed bestaat uit gebouwen die getuigen van de ontwikkeling van de
stad en tegelijk zich geïntegreerd hebben in middeleeuwse kern. Deze
relatie vindt men ook terug in de stadsplan en de inplanting van deze
gebouwen : industriële architectuur (stoomfabrieken, opslagplaatsen,
molens), arbeidswoningen, publieke en openbare gebouwen (station,
banken, winkels, ziekenhuis, brandweerkazernes, hotels en scholen) en
gebouwen voor vrijetijdsbesteding (clubs, bioscopen, vergaderzalen en
theaters). Het is ook merkbaar aan de inrichting van de straten (bestrating,
verlichting, straatmeubilair).
Veel van deze elementen bleven bewaard in Terrassa. Sommige zijn
op zich interessant maar het is veelal als een geheel dat zij een
buitengewoon voorbeeld zijn van het Catalaans industrieel erfgoed.
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1 . Lluís Muncunill Parellada, Masia
Freixa, 1905-1910
2 . Lluís Muncunill Parellada, Vapor
Aymerich, Amat i Jover, 1907
3 . Joaquim Vancells Vieta,
Confiteria Vídua Carné, 1908

Modernisme architectuur in Terrassa
De Modernisme stijl is gekenmerkt door de dominantie van vloeiende
lijnen, een overvloed aan decordetails, het gebruik van plantenmotieven en
het dynamisme van de vormen. De gebruikte materialen zijn baksteen,
stuc, steen, keramiek, gietijzer.
Vaak is de decoratie van het exterieur van de gebouwen vrij sober,
terwijl het decor van het interieur uiterst verfijnd is (rijen keramiektegels
die de muren beschermen, glas-in-lood, fijn hout- en metaalwerk).
In 1883 werd er in het Real Colegio Terrasense een tentoonstelling
gehouden die de start vormde voor de heropbloei van de plastische
kunsten in Terrassa. De nieuwe trends in kunst zoals Art Nouveau –
Modernisme die vanuit heel Europa in Barcelona ingang vonden bereikten
zo Terrassa. Het hoogtepunt van de Modernisme stijl was de
tentoonstelling in de Palau d’Industries (nu de Escola Industrial) in 1904.
De toegepaste kunsten kregen extra aandacht. Joaquim Vancells, inwoner
van Terrassa en Alexander de Riquer een Barcelonees kunstenaar speelden
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de schilderkunst en vormgeving
in Terrassa.
De Modernisme stijl ontwikkeld zich in Terrassa voornamelijk via het
werk van de architecten Lluis Muncunill en Josep M. Coll i Bacardi en in
mindere mate Melcior Vinalls en d’Antoni Pascual i Carretero. Samen met
de bouwvakkers en getalenteerde ambachtslui zullen zij het uitzicht van de
stad veranderen met de bouw van publieke gebouwen, fabrieken en
woonhuizen.
Deze transformatie viel samen met de industriële ontwikkeling van de
stad en groeiende interesse van de burgerij voor cultuur en vormgeving.
Een van de eerste creaties in Modernisme stijl in Terrassa is de
inrichting van de Hal van het Industrieel Instituut, ontworpen door Joaquim
Vancells, met frescos van Alexandre de Riquer. Het is bijzonder interessant
omwille van zijn stilistische en artistieke kwaliteiten. De decoratie van
Vancells is vandaag nog steeds aanwezig in het gebouw, terwijl de
belangrijkste schildering van Alexandre de Riquer siert nu de eetkamer van
het Alegre de Sagrera huis. Er zijn verschillende creaties van Joaquim
Vancells in deze stijl : de eetkamer en de kantoormeubelen van Masia
Freixa, de schilderingen in het trappenhuis van het Alegre de Sagrere huis
en het geheel van de Confiteria Vidua Carme.

Terrassa la industrial
Els orígens de la transformació industrial de Terrassa es remunten a la
primera meitat del segle XIX i tenen a veure, principalment, amb l’expansió
de la indústria de la llana. Els avenços tècnics es produeixen amb l’arribada
de la màquina de filar (1832) i la màquina de vapor (1833). El 1845,
apareixen els primers telers Jacquard que permeten un ràpid creixement de
la indústria tèxtil.
Aquesta expansió es veu facilitada per la millora de les
comunicacions, amb la construcció de la carretera general de Barcelona, el
1845, i sobretot l’arribada del ferrocarril pel nord, el 1856, que enllaçava
Terrassa amb Barcelona, Manresa i Saragossa. Aquesta nova via de
comunicació facilita i fa periòdics els lliuraments de materials crus, com ara
el carbó i la llana, i la distribució dels productes tèxtils acabats en els
mercats catalans i espanyols.
Paral·lelament, la població augmenta i la ciutat es desenvolupa, cosa
que provoca canvis socials. La ciutat de Terrassa s’estén més enllà de la
seva estructura medieval, en direcció a l’Estació del Nord i, allò que encara
és més important, ultrapassa els límits tradicionals naturals de les valls de
la Riera del Palau i del Torrent de Vallparadís.
Les construccions més notables integren els nous procediments
industrials. En el cas de la indústria tèxtil, són les xemeneies, els vapors, les
fàbriques i els magatzems.
Terrassa ha conservat molt bé el seu patrimoni industrial tèxtil.
Aquest patrimoni comprèn construccions noves que participen en el
desenvolupament de la ciutat tot adaptant-se al centre urbà medieval.
Aquesta associació es reflecteix en el plànol dels carrers i en la
localització dels edificis: construccions industrials (vapors, fàbriques,
magatzems), cases per als treballadors, serveis (estació, bancs, botigues,
xarxa elèctrica, hospital, parc de bombers, mercats, hotels i escoles) i locals
destinats al lleure (clubs, auditoris, o cinemes i teatres). Això també es pot
veure en el mobiliari urbà i en els mateixos carrers amb llambordes, en les
voreres de lloses, en fanals i altres aparells elèctrics.
A Terrassa s’han conservat moltes d’aquestes particularitats
industrials. Algunes són interessants en elles mateixes, però és sobretot en
tant que conjunt que constitueixen una de les col·leccions més
extraordinàries del patrimoni industrial català.
El modernisme arquitectònic a Terrassa
El modernisme arquitectònic es caracteritza pel predomini de les
línies corbes respecte de les línies rectes – arcs parabòlics i el·líptics, la
volta catalana i els cantells arrodonits –, per l’abundància dels detalls de
decoració, per l’ús freqüent de motius vegetals i pel dinamisme de les
formes. Els materials utilitzats són el maó vist, l’estucat, la pedra, la
ceràmica ornamental i el ferro forjat.
Aquests elements generals són utilitzats en el marc d’una perspectiva
pràctica: així, en els immobles, sovint la decoració exterior és austera,
mentre que els interiors estan delicadament decorats (frisos de ceràmica
per protegir les parets, vitralls, obra de fusta i de metall).
Una exposició presentada al Real Colegio Terrasense el 1883 marca
l’inici de la renovació de les arts plàstiques a Terrassa.
Aquest impuls inicial facilita la introducció de les noves tendències de
l’art – Art Nouveau i Modern Style – que arriben a Barcelona de tota
Europa. El punt culminant del nou estil modernista, a la ciutat, es fa palès
amb ocasió de l’exposició del Palau d’Indústries (actualment, Escola
Industrial) el 1904, en la qual es valoren especialment les arts aplicades.
L’artista, originari de Terrassa, Joaquim Vancells i el barceloní Alexandre de
Riquer fan una contribució decisiva a la difusió de la pintura i de
l’ornamentació a Terrassa.
Tanmateix, l’eclosió de l’estil modernista a la ciutat és obra dels
arquitectes Lluís Muncunill i Josep M. Coll i Bacardí i, en menys grau, de
Melcior Viñals i d’Antoni Pascual i Carretero. Aquests homes, juntament
amb constructors i artesans de talent, transformen la fisonomia de la ciutat
en concebre i construir edificis públics, factories i cases de particulars.
Aquesta transformació arriba gairebé al mateix temps que el creixement
industrial i que l’interès cada vegada més gran de la burgesia per la cultura
i l’estètica.
Entre les primeres obres modernistes de Terrassa, és particularment
interessant, per la seva qualitat artística i el seu estil, el projecte de la sala
d’actes de l’Institut Industrial, amb pintures murals d’Alexandre de Riquer
(1901) completades per Joaquim Vancells (1904). La decoració de Vancells
s’ha quedat a l’Institut, mentre que la pintura central de Riquer actualment
es troba al menjador de la Casa Alegre de Sagrera. Altres obres notables,
que devem a Joaquim Vancells, comprenen peces diverses que segueixen
el mateix estil: el menjador i el mobiliari de despatx de la Masia Freixa, les
pintures de l’ull de l’escala de la Casa Alegre de Sagrera, i el projecte de
conjunt de la Confiteria Vídua Carné.

Provincia di Varese, Italia
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Varese een provincie in het centrum van Lombardije
Varese is één van de negen provincies van Lombardije, een streek in
het noorden van Italië. De Lombardse vlakte is gekend om zijn rijke
agricultuur maar ook omwille van zijn industrie (staal,textiel, chemie).
De stad Varese ligt onder aan de Alpen tussen het Maggiore en het
Comomeer, dichtbij de Zwitserse vlaktes en begrensd in het noorden door
de Campo di Fiori bergen.
Ontwikkeling van het toerisme in Varese
De uitzonderlijke ligging van deze stad, maakte haar aantrekkelijk
voor toerisme en vrijetijdsbesteding. De bezoekers behoorden tot de
hogere of de opkomende middenklasse. Hotels en majestueuze villa’s
werden opgetrokken buiten de stad, in een homogene stijl. De dynamische
en vooruitziende middenklasse startte ook bouwprojecten in de stad. De
industrie aan de rand van de stad, de grote hotels en de villa’s waren
bereikbaar via een goed uitwerkt tramnetwerk. De ontwikkeling van deze
infrastructuur was gericht op de democratisering van het toerisme. Zo kon
de middenklasse ook genieten van het ‘goede leven’.
De Liberty stijl
Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde een groep architecten :
Sommagura, Stacchini en Gambini resoluut een nieuwe stijl genaamd
Liberty Stijl. Deze nieuwe internationale stijl contrasteerde fel met de
gebruikelijke eclectische stijl die geïnspireerd was op Romaanse, gotische
en renaissance architectuur en die ontwikkeld werd na de unificatie van
Italië in 1870.
Typisch voor de ‘Art Nouveau aanpak’ was het samenvoegen van
plaatselijke traditionele elementen met nieuwe technieken; Zij gebruikten
locale steensoorten en baksteen, pasten op eigentijdse wijze oude tradities
toe. Er werden talloze gebouwen opgetrokken in de stad en de omliggende
streek.
Op het bergachtige terrein van Campo di Fiori ligt het middeleeuwse
dorp Santa Maria del Monte. De Milanese architect Giuseppi Sommagura
bouwde er het Grand Hotel Campo Fiori voor de firma Grand Hotel (19101912). Dit gebouw is een voorbeeld van Liberty stijl dat perfect
geïntegreerd werd in haar bergachtige omgeving.
Een andere dynamische kunstenaar en vernieuwer was de beeldhouwer en ingenieur Giovanni Chini. Hij ontwikkelde een synthetische
steensoort die hij gebruikte voor ornamentatie, schouwen, deur en
raamomlijstingen, elementen waarvoor voordien marmer of natuursteen
werd gebruikt.
De Liberty stijl drong ook door in de toegepaste kunsten. Het was één
van de laatste artistieke bewegingen met een internationale uitstraling. Zij
was de uiting van een visie gericht op de toekomst. Kunstenaars gingen
zich meer en meer toeleggen op de toegepaste kunsten. Tot dan waren
alledaagse objecten anonieme en niet altijd kwalitatief hoogstaande
producten. De aandacht voor de toegepaste kunsten leverde nieuwe,
elegante,verfijnde producten op. Eén van de belangrijkste protagonisten
was het bedrijf Laveno die Italiaanse tegels en keramiek vervaardigden.
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Varese, una provincia di confine
Varese è una delle nove province della Lombardia, regione del nord
dell'Italia. Nella pianura lombarda si praticano la cultura e l'allevamento
intensivo, ma è soprattutto sede di numerose industrie (metallurgiche,
tessili, chimiche).
La città è situata ai piedi delle Api tra il lago Maggiore e il lago di
Como, all'innesto delle valli svizzere ed è tagliata a nord dalla linea delle
montagne del Campo dei Fiori.
Lo sviluppo d’infrastrutture per il “relax” a Varese
Questo scenario naturale straordinario favorisce il turismo e attira
una popolazione agiata, formata dall'antica nobiltà e dalla borghesia
nascente. Complessi alberghieri e ville maestose, disseminate nel
paesaggio, sono costruiti in uno stile omogeneo. Una classe media
dinamica e proiettata verso il futuro fa progettare palazzi in città. Le
fabbriche in periferia, i grandi alberghi, ville e villette sparse su tutta la
provincia servite da un’efficiente rete ferroviaria e tranviaria.
Questo insieme favorisce la democratizzazione del turismo e degli
svaghi, consentendo alla classe media di concedersi momenti di vita
raffinata.
Lo stile Liberty
All'inizio del XX secolo, un gruppo di architetti, Sommaruga, Stacchini
e Gambini, sviluppano uno stile decisamente moderno, chiamato Liberty.
Con un approccio tipicamente Art nouveau, essi fondono magistralmente
gli elementi locali e tradizionali con le nuove tecnologie. Costruiscono gli
immobili in pietra locale, unita ai mattoni, ispirandosi alle tradizioni
antiche, associandole alla modernità. Essi progettano i numerosi edifici
costruiti a Varese e nella regione.
Nell'ambiente montuoso del Campo dei Fiori l'architetto milanese
Giuseppe Sommaruga realizza tra il 1910 e il 1912 il Grand Hotel Campo
dei Fiori per la Società dei Grandi Alberghi. Questo esempio di Liberty
italiano si integra perfettamente nel contesto montuoso senza forzarne il
ritmo. Chiamato a Varese verso la fine del XIX secolo, Sommaruga propone
uno stile nuovo e internazionale in contrappunto con lo stile eclettico, che
s'ispira all'arte romana, gotica e rinascimentale e che era nato dopo l'Unità
d'Italia, nel 1870.
Un altro artista, Giovanni Chini, è l'interprete dinamico e innovativo
di questo periodo. Inventa la pietra artificiale e la utilizza per gli ornati, o
decori, i camini, stipiti e architravi di porte e finestre, che erano prima
realizzati in marmo o in pietra.
Oltre l'architettura, lo stile Liberty interessa anche le Arti decorative.
E' uno degli ultimi movimenti artistici a diffusione internazionale e segna
la scelta di un orientamento verso i tempi nuovi. Gli artisti abbandonano il
passato e si dedicano alle arti applicate che sono al centro di tutte le
attenzioni. Gli oggetti d'uso quotidiano, fino allora anonimi e di qualità
mediocre, con il Liberty diventano nuovi e diversi, eleganti e raffinati. La
Società di Ceramica italiana di Laveno ne fu grande protagonista.
Gli artisti del Liberty

Liberty kunstenaars
Silvio Gambini (1877-1948)
Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw werkte hij samen met
vele architectuurtijdschriften. In 1906 won hij een prijs tijdens de Ollegio
tentoonstelling voor landbouw, industrie en kunst. Tussen 1906 en 1908
werkte hij samen met Sommaruga. In 1911 publiceerde hij het artikel “
Modern ijzerwerk, ideeën en schetsen” met 35 ontwerpen voor deuren en
leuningen.
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Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)
Na gewerkt te hebben in de smidse van zijn vader, studeerde
Mazzucotelli vormgeving en architectuur. Hij moest zijn studies opgeven
omwille van familiale problemen en startte een atelier in Milaan. Hij was
een trouwe volgeling van de Art Nouveaustijl en won een prijs op de
tentoonstelling van Turijn in 1902. Hij werkte meestal samen met
Sommaruga. Vanaf 1903 gaf hij les aan Umanitaria school in Milaan.
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Birreria Poretti, Induno O
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Railings of the terrace of the
Grand Hotel Campo dei fiori,
1909
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Molini Marzoli Massari,
Busto A., 1910-1920
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Giuseppe Sommaruga,
Grand Hotel Campo dei fiori,
Varese, 1909
photos : Paolo Zanzi

Guiseppe Sommaruga (1867-1917)
Hij werd opgeleid door de architect Camillio Boito, een meester in
eclecticisme. Na zijn opleiding koos hij echter voor het “modernisme”. Het
Palazzo Castiglione van Milaan (1901-1903), het Grand Hotel Campo di
Fiori in Varese (1908) en de villa Faccanoni in Sarnico (1907) behoren tot
zijn belangrijkste werken. Hij ontwierp ook veel funeraire architectuur.

Silvio Gambini (1877-1948)
Collabora nel primo decennio del secolo con numerose riviste di
architettura, vincendo un premio all'esposizione agricola, industriale e
artistica di Oleggio nel 1906. Tra il 1906 e il 1908, collabora con
Sommaruga. Nel 1911 pubblica 35 disegni per cancelli ed inferriate
nell'articolo “Ferri moderni. Idee e schizzi“.
Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)
Dopo aver lavorato nella bottega del padre fabbro ferraio, comincia a
studiare disegno e architettura. A causa di traversie familiari, deve
abbandonare gli studi e apre la sua bottega a Milano. Assertore convinto
dell'Art nouveau, ottiene un premio all'esposizione di Torino nel 1902.
Collabora specialmente con Sommaruga. Insegna a Milano, alla scuola
Umanitaria, dal 1903.
Giuseppe Sommaruga (1867-1917)
Allievo di Camillo Boito, a Brera, educato nello stile eclettico del
maestro, si separa da lui, scegliendo il modernismo. Tra i suoi capolavori: il
Palazzo Castiglioni di Milano (1901-1903), il Grand Hotel Campo dei Fiori
a Varese (1908), la Villa Faccanoni a Sarnico (1907) e numerose edicole
funerarie.
Ulisse Stacchini (1871-1947)
Presenta un progetto per la stazione ferroviaria di Milano Centrale,
che è fonte di numerosi dibattiti e discussioni infinite dal 1906 al 1912.
Nonostante tutto vince il concorso, ma il suo progetto è messo in opera
solo nel 1931.

Wien, Österreich
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De politieke en economische achtergrond
In 1867 accepteerde Franz-Josef I, keizer van Oostenrijk een politiek
compromis dat zou leiden tot de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Dit was een tegemoetkoming aan de eis van de Hongaren, die
sinds 1846 ijverden voor een herkenning van hun identiteit binnen het Rijk.
Hongarije was tot dan slechts een provincie geweest maar werd nu een
autonome staat. Franz-Josef werd uitgeroepen tot koning van Hongarije en
het Rijk had voortaan twee hoofdsteden : Wenen voor Oostenrijk en
Boedapest voor Hongarije.
Ondanks de politieke strubbelingen kende Wenen eenzelfde
economisch ontplooiing als andere steden in Europa. De aanleg van de
Ringstrasse, een ring rond de stad, maakte van Wenen een Europese
metropolis.Door de massale instroom van nieuwe bewoners ontstond er
een overbevolking en verkrotting. Er was een groeiende kloof tussen de
lagere klasse die steeds armer werd en de middenklasse die conservatief
en conformistisch was en het steeds beter deed. Deze gemeenschap was
ook gekenmerkt door een leemte op intellectueel vlak. De kunstenaars van
deze stad gingen op zoek naar een manier om schoonheid, kunst en
spiritualiteit te brengen in het dagelijks bestaan.
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De Secession beweging.
In de laatste jaren van de 19de eeuw, besloten 19 jonge kunstenaars
(schilders, ontwerpers, beeldhouwers en architecten) dat de tijd rijp was
voor iets geheel nieuws.
Gustave Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann en Joseph Olbrich
uitten hun afkeer van de Academies, de Kunstenaarskringen en de
conservatieve smaak van de opdrachtgevers. Kunst was sinds lange tijd
enkel nog bezig met stijlen uit het verleden te imiteren en was daarom niet
langer interessant. Kunst moest nieuw zijn, modern. Zij zochten hun
inspiratie in alles wat zij beschouwden als authentiek en natuurlijk : de
natuur, mythologie, buiten-Europese culturen, volkse kunst en het werk
van kunstenaars die in dezelfde lijn dachten, in andere Europese
hoofdsteden.
Zij verlieten daarom de oude Kunstschool en de Oostenrijkse
Kunstenaarsvereniging en richtten hun eigen vereniging op : de Secession.
Zij creëerden een Weense variant van de Art Nouveau.
De architect Joseph Olbrich ontwierp een buitengewoon gebouw, een
volledige witte constructie bekroond door een koepel in gietijzer, versierd
met gouden laurierkransen.
Hierin werden de tentoonstellingen van de Secession gehouden. Het
gebouw veroorzaakte veel kritiek omdat de vorm niet verwees naar de
functie van het gebouw.
Het gebouw illustreerde de symbolische waarden van de groep. De
tentoonstellingsruimte had geen ramen, enkel grote witte muren, het deed
denken aan een tempel of een mausoleum. Boven de ingang was een
inscriptie aangebracht: ’Elke periode zijn kunst, elke kunst zijn vrijheid’. De
Secession beweging publiceerde ook een tijdschrift genaamd Ver Sacrum,
wat latijn is voor Heilige Lente. De beweging zoals andere Europese
bewegingen van dat moment, ging op zoek naar vernieuwing.
Jonge Europese kunstenaars waren bijzonder gefascineerd door de
kunst van het Verre Oosten, en zeker de Japanse kunst. Belangrijk voor de
Weense kunstenaars was ook het werk van hun Schotse collega’s. De
tentoonstelling van het werk van Charles Rennie Mackintosh maakte een
enorme indruk op de Weense kunstenaars. Hierdoor gingen zij een
eenvoudiger stijl ontwikkelen dan de vloeiende plant- en bloemmotieven
die zij tot dan toepasten.
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Restorer cleaning a metal work of
the church at Steinhof Hospital,
Otto Wagner, 1903-1907
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Joseph Maria Olbrich, Secession,
exhibition hall in Vienna,
1897-1898,
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Otto Wagner, Postal Saving Bank,
Wien, 1904-1906
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Karl Adalbert Fischl residential
building, 1905
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Julius and Wunibald Deininger,
School building, 1908-1910

De kunstenaars
De Schotse stijl had een sterke invloed op vormgeving en architectuur.
Josef Hoffmann ontwikkelde zo zijn uiterst verfijnd meubilair in een
lineaire en geometrische stijl. Hij richtte de Wiener Werkstätte (Weense
Werkplaatsen) op en specialiseerde zich in het ontwerp van kwalitatief
hoogstaande alledaagse objecten.
Otto Wagner gebruikte als architect nieuwe technieken als stalen en
betonnen structuren, en materialen als glas, keramiek, staal en aluminium.
Zijn interesse voor nieuwe technieken die de basis voor de moderne
bouwkunst zouden vormen deed hem de Art Nouveau overstijgen. Hij
bouwde ziekenhuizen, banken, appartementsgebouwen en de stations van
de Weense metro.
Gustave Klimt en Egon Schiele tonen in hun schilderijen en
tekeningen sensuele naakte figuren ontdaan van alle traditionele of
mythologische symboliek. Hun werk veroorzaakt meerdere schandalen. De
geschriften van Sigmund Freud over de rol van het onderbewuste, maakten
deze problematische en bevrijdende kunstwerken mogelijk.
Vele kunstenaars sloten zich aan bij de vereniging.Sommigen werden
opgeleid door OttoWagner zoals de Sloveen Joze Plecnik of de Tsjech Jan
Kotera. Hierdoor verspreidde de stijl zich naar andere landen. Zelfs
tegenstanders van de Secessionstijl zoals Adolf Loos, werden beïnvloed
door deze nieuwe ontwerpprincipes.

Die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge
Im Jahr 1867 kommt es unter Kaiser Franz Joseph I. zu einem
politischen Ausgleich, der in der Gründung der Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn mündet. Mit diesem Ausgleich kommt man den
Forderungen der Ungarn nach, die seit 1848 die Gleichberechtigung ihrer
Nationalität innerhalb des Reiches verlangen. Trotz politischer Turbulenzen
erlebt Wien damals denselben wirtschaftlichen Aufschwung wie die
übrigen Hauptstädte Europas. Durch einen massiven Zuwanderungsstrom
sieht sich die Stadt jedoch mit den daraus resultierenden Problemen,
besonders mit dem einer Wohnungsnot, konfrontiert.
Die Bewegung der Secession
In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts finden neunzehn junge
Künstler - Maler, Grafiker, Bildhauer und Architekten -, dass es an der Zeit
wäre, endlich einmal etwas wirklich Neues zu machen. Gustav Klimt, Kolo
Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich und weitere Maler,
Architekten und Bildhauer, die meisten im Alter zwischen 25 und 35
Jahren, haben genug von der Bevormundung durch die Akademien und die
Künstlervereine und vom konservativen Geschmack der Auftraggeber. Ihrer
Meinung nach hat die Kunst schon viel zu lange Vorbilder aus ihrer eigenen
Vergangenheit wiederholt. Ihre Vorbilder suchen und finden die Künstler in
allem, was sie für echt, ursprünglich und unverbraucht halten: in der Natur,
in der Welt der Mythen, in der Kunst außereuropäischer Kulturen und in der
Volkskunst - und nicht zuletzt in den Arbeiten der jungen Kollegen in den
anderen europäischen Hauptstädten, die ebenso fühlen wie sie.
Die neunzehn jungen Künstler verlassen also unter Protest das
altehrwürdige Künstlerhaus und gründen ihren eigenen Verein, die
Secession, was soviel wie Abtrennung bedeutet. Nach dieser
Künstlergruppe und ihrem Gebäude, das ebenfalls Secession heißt, ist die
Wiener Variante des internationalen Phänomens Jugendstil benannt.
Die neue Künstlervereinigung macht bald durch ein neues Haus von
sich reden. Der Architekt Joseph Maria Olbrich entwirft für die
Ausstellungen der Secession ein Gebäude, wie man es noch nie gesehen
hat: blendend weiß, von einer Kuppel aus vergoldetem Laubwerk bekrönt.
Das Gebäude ist ein Skandal, schon deshalb, weil seine Form keinen
Hinweis auf seine Funktion gibt. Halb Repräsentationsbau mit Symbolwert,
halb Ausstellungshalle, fast fensterlos und von weiten, glatten, weißen
Flächen begrenzt, erinnert es an Tempel und Grabbauten. Über dem
Eingang steht "Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit". Die Secession
gibt auch eine eigene Zeitschrift mit der Titel Ver Sacrum (Heiliger Frühling)
heraus.
In der Secession wird zeitgenössische Kunst aus ganz Europa gezeigt,
denn die jungen Künstler haben fast überall den Aufbruch in eine neue Zeit
ausgerufen. Es gibt aber auch außereuropäische Kunst zu sehen; vor allem
die exotische Kunst Asiens, insbesondere Japans mit ihrer flächigen
Gestaltung faszinierte die Europäer. Besonders wichtig wurde für die
Wiener Secession die Leistung der schottischen Kollegen. Eine Ausstellung
mit Arbeiten von Charles Rennie Mackintosh aus Glasgow hat einen so
tiefen Eindruck hinterlassen, dass die Wiener Künstler danach die ebenso
eleganten wie einfachen Formen des Schotten den bis dahin modernen,
geschwungenen Formen mit Blumen- und Pflanzendekor vorziehen.
Die Künstler der Secession
Der schottische Stil übt einen besonderen Einfluss auf Design und
Architektur aus. So entwirft Josef Hoffmann geometrische und geradlinige
Möbel in bester handwerklicher Ausführung und gründet die "Wiener
Werkstätte", die sich auf besonders schöne, handgefertigte Gebrauchsgegenstände spezialisiert. Der Stararchitekt der Zeit ist Otto Wagner. Er
verwendet ganz neue Technologien, wie den Eisenbetonbau, und neue
Materialien, wie Eisen, Glas, Keramik und Aluminium. Mit seinem Einsatz
für neue Technologien, die zur Grundlage eines wirklich modernen,
großstädtischen Lebens werden sollten, geht er über den Jugendstil bereits
weit hinaus. In Wien baut er Spitäler, Banken, Mietshäuser und eine
moderne Stadtbahn. Gustav Klimt und Egon Schiele stellen in Malerei und
Grafik die nackte, sinnliche menschliche Figur ohne historische oder
mythologische Verkleidung dar und verursachen mit ihren Tabubrüchen
mehrere Kunstskandale. Den Weg für diese ebenso problematischen wie
befreienden Darstellungen haben die gleichzeitig entstandene
Psychoanalyse des Sigmund Freud, die verschiedenen LebensreformBewegungen und eine freizügige Literatur, wie z.B. die Texte Arthur
Schnitzlers, vorbereitet.
Viele Künstler werden von der damals herrschenden künstlerischen
Aufbruchsstimmung mitgerissen oder beeinflusst. Dazu gehören die
jungen Architekten, die von Otto Wagner ausgebildet werden, wie z.B. der
Slowene Joze Plecnik oder der Tscheche Jan Kotéra. Sie tragen die neue
Kunst in andere Länder weiter. Sogar die Gegner der Secession, wie der
Architekt und Designer Adolf Loos, profitieren von der Auseinandersetzung
mit den neuen Gestaltungsprinzipien.

Praktische informatie
‘Art Nouveau en projet –

Publicaties van het

Art Nouveau in progress’,

Art Nouveau Netwerk

een reizende tentoonstelling
“Art Nouveau en Europe Aujourd’hui –
Art Nouveau in Europe Today”
Het Art Nouveau erfgoed, zoals wij het nu kennen is het resultaat van
een aantal toevalligheden. Tegenover de belangrijke getuigen van de
architectuur en de toegepaste kunsten uit deze periode, bewaard en
beschermd in steden en musea, staat een veelheid aan nooit uitgevoerde
projecten, verdwenen of vergeten gebouwen en objecten, die in sommige
gevallen een nieuwe bestemming kregen. De tentoonstelling is gewijd aan
deze ongekende werken.

“Handelingen van het colloquium: Art Nouveau en projet –
Art Nouveau in progress”

De tentoonstelling zal te zien zijn in
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Programma van activiteiten

In collaboration with the
European Route of Modernism /
En collaboration avec la Route
européenne du Modernisme

www.artnouveau-net.com
www.ecole-de-nancy.com
publication’s coordination /
coordination de la publication :
Béatrice Hanin-Rochais, Céline L’Huillier
et Nathalie Vergès, Nancy
coordination office /
bureau de coordination :
Réseau Art Nouveau Network
Elisabeth Horth, Sam Plompen
et Manoëlle Wasseige, Bruxelles
graphic design and making off /
conception graphique et réalisation :
Ithaque design graphique, Nancy

In deze publicatie werden alle lezingen van het colloquium van
oktober 2002 inWenen, opgenomen, die per stad de projecten
bespreken die niet gerealiseerd werden, verdwenen of vergeten zijn.
Deze teksten zijn tweetalig, Frans en Engels.

“Art Nouveau krant”
Deze krant richt zich tot 15-18jarigen en geeft een overzicht van
Art Nouveau in Europa, zijn ontstaansgeschiedenis, kenmerken,
kunstenaars en hun werk, in de verschillende steden van het Netwerk.
Deze publicatie wordt verspreid tijdens de maand mei in het
kader van de studiedagen over Art Nouveau. In 2004 zal een
gelijkaardige publicatie uitgegeven en verspreid worden voor 1215jarigen.

rond Art Nouveau

“Doeboekje”

Studiemaand van de Art Nouveau (mei 2003 en mei 2004)

Een boekje met spelletjes en opdrachten die de leerlingen van
het basisonderwijs uitnodigt op een reis doorheen Europa op zoek
naar de Art Nouveau in alle steden van het Netwerk.

Om scholen te laten kennismaken met Art Nouveau organiseren de
steden van het Netwerk gedurende één maand verschillende
evenementen : de verspreiding van een krant en animaties voor het
basisonderwijs.

Tentoonstelling over Privat Livemont, Brusselse meester van de Art
Nouveau
Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel. Van 13 maart tot
20 juni 2003 (Elke dag behalve maandag van 10 tot 18 uur).

With the participation of /
Avec la participation de

Dit werkt is een kritische analyse van de situatie van het Art
Nouveau erfgoed in de steden van het Netwerk, en een reeks
adviezen voor de verbetering van het beschermingsbeleid en de
waardering van dit erfgoed binnen Europa. Het boek is rijk
geïllustreerd met ongekend fotomateriaal. Er is een Franse en een
Engelse versie beschikbaar.

“Art Nouveau en projet – Art Nouveau in progress”
Deze catalogus bespreekt de casestudies van de projecten,
voorgesteld op de tentoonstelling. Het is een tweetalige publicatie,
Frans en Engels.
Een vouwboekje voor jonge bezoekers toont de meer speelse
elementen van de tentoonstelling.

