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Art Nouveau – verkosto
Monissa Euroopan kaupungeissa kehittyi 1900-luvulle tultaessa art nouveauksi nimitetty kulttuuriilmiö. Tämä liike merkitsi taiteellista ja henkistä taitekohtaa. Se hyödynsi teollisen vallankumouksen luomat
uudet mahdollisuudet, mutta arvosti myös käsityötaitoa. Se pyrki uudenaikaisuuteen ja halusi antaa
kehittymässä olevien kaupunkikeskusten elämälle kauniit ulkoiset edellytykset. Taide ja käsiteollisuus
haluttiin yhdistää ja luoda harmonista elinympäristöä arkkitehtuurin, sisustuksen ja huonekalujen
suunnittelun avulla.
Vuonna 1999 neljäntoista Euroopan kaupungin edustajat kokoontuivat perustamaan
yhteistyöverkostoa, jonka tavoitteena on tutkia ja suojella art nouveau -perintöä ja kohottaa sen
arvostusta. Verkostoon kuuluu eri alojen ja ammattien edustajia, museoiden johtajia ja työntekijöitä,
arkkitehtejä, konservaattoreita ja taidehistorioitsijoita. Taidehistorioitsijoiden tehtävänä on laatia kirjallista
materiaalia ja suunnitella verkostojen toimintaa muiden ammatti-ihmisten ja suuren yleisön
informoimiseksi. Heidän tehtävänään on kirjojen ja Internet-sivustojen laatiminen, tapaamisten ja
näyttelyjen järjestäminen ja materiaalin valmistaminen koululaisille ja lapsille. Tässä tarkoituksessa
verkosto saa taloudellista tukea Euroopan unionilta (Kulttuuri 2000-ohjelma).

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 Euroopassa
Tietyissä Euroopan kaupungeissa kehittyi 1900-luvun koittaessa uusi
taiteellinen suuntaus. Tästä kulttuuri-ilmiöstä käytetään erilaisia
nimityksiä, kuten Jugendstil, Modern Style, Ecole de Nancy, Glasgow Style,
Modernisme ja Secession. Suuntaus liittyy kiinteästi tuon ajan Euroopan
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Teollinen vallankumous alkoi 1700-luvun lopussa Englannista, levisi
sieltä ensin muualle Eurooppaan ja sitten Yhdysvaltoihin koko 1800- ja
1900-lukujen ajan muuttaen perusteellisesti maiden talouden,
yhteiskuntien rakenteen ja ihmisten jokapäiväisen elämän. Eurooppa siirtyi
näin maanviljelykseen ja käsiteollisuuteen perustuneesta taloudesta
koneellistumisen, suurteollisuuden ja liikenteen kehityksen hallitsemaan
talouteen. Teollistuessaan Eurooppa otti käyttöön uusia energialähteitä,
kuten hiilen, öljyn ja sähkön. Tekniset uudistukset veivät sen kehitystä
vaiheittain eteenpäin. Ensimmäisen teollisen vallankumouksen synnytti
James Wattin keksimä höyrykone, joka edellytti hiilen käyttöä ja johti
puuvillateollisuuden koneellistumiseen ja metalliteollisuuden kehittymiseen koneiden, työkalujen ja raiteiden valmistamiseksi. 1800-luvun
lopussa alkoi toinen teollinen vallankumous, joka liittyy sähkön
keksimiseen, öljyn käyttöön energialähteenä, kemian teollisuuden
nousuun, auton keksimiseen ja tietoliikenteen kehittymiseen.
Teollinen vallankumous muutti siis huomattavasti tuotantotapaa.
Vähitellen käsityön korvasi sarjatuotanto, jota uudet työtekniikat edistivät.
Massatuotannon myötä hinnat laskivat ja kulutus demokratisoitui.
Eurooppalainen yhteiskunta muuttui vähitellen kulutusyhteiskunnaksi.
Teollisesta vallankumouksesta oli myös seurauksena todellinen kaupan
vallankumous, kun liikennevälineiden kehitys omalta osaltaan vaikutti
maailmanmarkkinoiden syntyyn. Maiden sisäisillä markkinoilla
tavaratalojen synty, mainonnan (”reklaamin”) alkuvaiheet ja luotonannon
kehitys saivat kuluttajat moninkertaistamaan hankintansa.
Teollinen vallankumous muutti myös yhteiskunnallisia rakenteita.
1800-luvulla asukasmäärät kasvoivat voimakkaasti ensin Luoteis-, sitten
Etelä- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 1900 Euroopassa asui neljäsosa
maailman väestöstä. Väestönkasvu edisti taloudellista kasvua ja muutti
merkittävästi väestön maantieteellistä jakaumaa erityisesti maaltapaon
seurauksena. Kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike edellytti niissä
tehtävän rakenteellisia muutoksia, sillä vuosisatoja vanha
kaupunkirakenne ei enää vastannut uusia tarpeita. Kaikissa Euroopan
suurissa kaupungeissa tehtiin muutoksia asukkaiden elinolosuhteiden
parantamiseksi.
Taloudellinen nousu muutti siis pysyvästi yhteiskunnallisia rakenteita.
Perinteiset yhteiskunnat korvasi teollistunut, kaupungistunut yhteiskunta,
jossa oli erittäin laaja työväenluokka, nouseva porvaristo ja keskiluokat.
Johtavat luokat uudistuivat täysin aateliston väistyessä syrjään ja yrittäjien
rikastuessa nopeasti. Vanhat kauppias- ja pankkiirisuvut saivat rinnalleen
uusia mahtisukuja, jotka hallitsivat terästeollisuutta, rautateitä ja tekstiilisekä autoteollisuutta. Tämä suurporvaristo kasasi itselleen kaikenlaista
valtaa ja pyrki elämäntavallaan osoittamaan mahtinsa ja rikkautensa
kiinnittäen erityistä huomiota oman asunnon kunnostukseen ja
sisutukseen. Pienemmässä määrin myös keskiluokat noudattivat tätä
elämäntyyliä erottautuakseen työläisväestöstä. Tämä antoi
mahdollisuuden taideteollisuuden kehittymiselle koko Euroopassa.
Art nouveau syntyi siis aivan erityiseen historialliseen tilanteeseen.
Taiteen kehitystä ei voidakaan erottaa taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Taiteilijoiden toiminta oli osa talouden ja
teknologian kehitystä. He olivat sekä taiteilijoita että teollisuusmiehiä ja
omaksuivat käyttöönsä uudet teollisen vallankumouksen mukanaan
tuomat materiaalit ja tekniikat. He pyrkivät myös mukauttamaan taiteen
teolliseen valmistukseen ja kehittelivät rikkaiden tilaajien uniikkikappaleiden rinnalle sarjatuotantoa pikkuporvaristoa ja keskiluokkia silmällä
pitäen. Siten he onnistuivat häivyttämään rajan korkeampien taiteiden
(maalaus ja kuvanveisto) ja vähäisempänä pidetyn taideteollisuuden
välillä. Näin kaikkein jokapäiväisimmätkin esineet – tuhkakupit, nojatuolit,
tuolit ja käyttöastiat – heijastelevat ”uutta henkeä”.
Taiteilijat sanoutuivat siis irti perinteisestä akateemisuudesta, joka
useimmiten merkitsi menneisyyden tyylisuuntien jäljittelyä, ja alkoivat
etsiä uudenlaista muotokieltä. Art nouveau, jonka haluttiin olevan sekä
funktionaalinen että dekoratiivinen, ei kaihtanut hämmästyttäviäkään
muotoja ja valitsi käyrät linjat ja arabeskit suorien linjojen sijasta. 1800luvun lopussa tämä tyyli oli käytössä niin yksityisessä kuin julkisessakin
arkkitehtuurissa, muun muassa asemarakennuksissa, pankeissa ja
tavarataloissa.

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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Tuhkasta art nouveau’hon
Art nouveau-kaupunki Ålesund on seurausta kaupunkia kohdanneen
tuhoisan tulipalon jälkeisestä uudelleenrakentamisesta, jossa ilmenee
voimakas kansainvälisen Jugendin eli art nouveaun vaikutus.
Tammikuun 23. päivän yönä vuonna 1904 voimakas myrsky aikaansai
tulipalon, joka tuhosi koko Ålesundin kaupungin vain 15 tunnissa. Vastoin
odotuksia vain yksi henkilö menetti henkensä, mutta yli 800 asuntoa
tuhoutui ja 10 000 kaupungin 12 000 asukkaasta jäi kodittomaksi. Pikaista
apua saatiin koko Norjasta, niin julkisilta järjestöiltä kuin yksityisiltä
lahjoittajilta, mutta myös kaikkialta Euroopasta ja Yhdysvalloista.
Esimerkiksi Loïe Fuller ja Sarah Bernhardt antoivat Pariisissa esityksen
kerätäkseen kaupungille varoja. Vaikka välttämätön uudelleenrakentaminen oli tälle pienelle kalastajakaupungille suuri taloudellinen
rasite, se pystyttiin toteuttamaan kolmessa vuodessa. Uusia rakennuksia
pystytettiin yli kuusisataa.
Toinen tärkeä tapahtuma oli Norjan itsenäistyminen vuonna 1905,
vuosi tulipalon jälkeen.
Kesäkuun 7. päivänä 1905 uudelleenrakennuksen ollessa täydessä
käynnissä Norja rikkoi pakonomaisen poliittisen liittonsa Ruotsin kanssa.
Oltuaan ensin 400 vuotta Tanskan ja sitten 100 vuotta Ruotsin vallan alla
Norja onnistui viimein saamaan takaisin itsenäisyytensä. Kansallismielinen
innostus löi leimansa ajan taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Monet Alesundissa
toimineista arkkitehdeistä yrittivät luoda aivan uudenlaista ja täysin
norjalaista arkkitehtuuria. Samankaltaisia esimerkkejä on muuallakin
Euroopassa, esimerkiksi Gaudi Barcelonassa ja Mackintosh Glasgow’ssa.
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Uudenaikaista arkkitehtuuria
Norjan kahden tärkeimmän kaupungin rakennusteollisuuden
konkurssi, joka oli tapahtunut vähän ennen tulipaloa, oli Ålesundille
suureksi eduksi. Lukuisat kyvykkäät arkkitehdit, kirvesmiehet ja
käsityöläiset lähtivät itse paikan päälle työn toivossa. Noin viisikymmentä
arkkitehtia osallistui uudelleenrakennukseen. Puolet heistä oli alle 35vuotiaita ja useimmat heistä olivat norjalaisia. He olivat kuitenkin
joutuneet suorittamaan arkkitehtiopintonsa ulkomailla, sillä Norjaan
perustettiin alan ensimmäinen oppilaitos vasta vuonna 1910. Suurin osa
heistä oli opiskellut Saksassa, monet myös Englannissa tai Skotlannissa.
Näillä arkkitehdeilla oli siis kansainvälinen tausta ja heitä kiinnosti
erityisesti uusin tyyli, art nouveau.
Päävastuun Ålesundin uudelleenrakentamisesta sai hyvin kokenut
arkkitehti, Henrik Nissen. Hän oli myös yksinkertaisen, norjalaisesta
perinteestä ammentavan arkkitehtuurin innokas puolustaja. Hänellä oli
tapana sanoa, että arkkitehdit ovat vastuussa kauneuden luomisesta
mahdollisimman yksinkertaisin keinoin, jotta ”taide voi lyödä leimansa
kaupunkiimme”.
Kukaan näistä arkkitehdeistä ei halunnut enää noudattaa tai jäljitellä
vanhoja vakiintuneita rakennustyylejä, vaan he pyrkivät luomaan
uudenaikaisen, omien paikallisten perinteiden innoittaman tyylin. Hagbart
Schytte-Berg, varmastikin lahjakkain Ålesundissa työskennelleistä
arkkitehdeistä, on kirjoittanut: ”Aluksi noudatin uusgoottilaista tyyliä
siirtyen kohti uusrenessanssia, mutta myöhemmin, erityisesti Ålesundissa,
vapauduin niistä ja pyrin antamaan työlleni persoonallisemman ja
kansallisemman ilmeen, ei pelkästään koristeissa vaan myös
kokonaisuutena.”
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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

Esimerkillinen rakennus
”Joutsenapteekki”, Swaneapoteket, on esimerkkinä siitä, miten
Schytte-Berg onnistui yhdistämään art nouveaun tyylikkäät linjat
viikinkitaiteen innoittamiin koristeaiheisiin. Arkkitehti suunnitteli myös
apteekin kalustuksen ja osan omistajien asunnon kalusteista. Kokonaisuus
on harvinaisen kaunis ja harmoninen.
Rakennus on lähes korttelin kokoinen ja kohoaa pyöristettyine
kulmineen kuin veistos ympäristönsä ylle. Graniittipäällysteen vaihtelevat
värit luovat hienoja koristeellisia kontrasteja. Norjalaisesta viikinki- ja
keskiajan taiteesta peräisin olevat naamiot ja lohikäärmeet näyttävät
tanssivan lukuisten erimuotoisten ikkunoiden ympärillä.
Takorautaelementit, portaat, myyntitiskit ja stukkolistat (marmoria
jäljittelevät koristeelliset kipsistä, liimasta ja marmori- tai liitupölystä
valmistetut seinäpinnoitteet), samoin kuin hallin ja ruokasalin huonekalut
ja muu sisustus on toteutettu samassa hengessä. Valo siivilöityy sisään
aiheiltaan tyyliteltyjen tai abstraktien lasimaalausten läpi.

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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Katalonian renessanssi
Katalonia on Välimeren rannalla sijaitseva pieni maakunta Iberian
niemimaan koillisosassa. Aina 1700-luvun alusta lähtien se on ollut
poliittisesti ja taloudellisesti sidoksissa Espanjaan. Katalonian hävittyä
Kastiliaa ja Ranskaa vastaan käymänsä sodan sen kieli ja kulttuuri
menettivät asemansa muualla kuin kodin ja kansanelämän piirissä.
Kastilian kielestä tuli virallinen kieli.
Luonnonvaroja Katalonialla on niukasti, ja keskiajalta lähtien sen
asukkaat ovatkin olleet pääasiassa kauppiaita ja merenkulkijoita. 1800luvun puolivälissä teollinen vallankumous kuitenkin muutti alueen
taloudellisen tilanteen perusteellisesti tehden siitä tärkeän tekstiiliteollisuuden keskuksen. Liikenneyhteyksiä parannettiin ja kaupankäynti muun
Espanjan ja Amerikan kanssa mahdollisti tuotannon jatkuvan
ylläpitämisen.
Katalonialainen yhteiskunta koki syvällisiä muutoksia. Kehittyi uusi
yhteiskuntaluokka, porvaristo, joka vakiinnutti valtansa samalla kun
työläiset elivät vaikeissa olosuhteissa. Tässä historiallisessa tilanteessa
syntyi romanttinen kulttuuriliike, Renaixenca, joka halusi antaa alueen
alkuperäiselle kulttuurille sille kuuluvan arvon ja tehdä katalonian kielestä
kulttuurikielen. Prosessi huipentui vuonna 1888 Barcelonan maailmannäyttelyyn, joka kiteytti koko tuon Katalonian teollisuuden ja kulttuurin
uudistamiseen tähtäävän liikkeen. Siitä tuli lähtökohta Katalonian
modernisme'ksi kutsutulle ilmiölle.
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Lluís Domènech i Montaner,
Palau de la Música Catalana,
Barcelona, 1905-1908

Katalonialainen modernisme
Art nouveau ja Jugend halusivat antaa eurooppalaiselle kulttuurille
modernin ja kosmopoliittisen leiman. Niiden katalonialainen versio,
modernisme, pyrki samaan, mutta piti samalla kiinni omista juuristaan.
Sille onkin ennen muuta ominaista omalaatuinen tasapaino modernin ja
perinteisen välillä. Kansainvälisen art nouveaun mutkittelevien linjojen
rinnalla katalonialaisessa modernismessa on viittauksia menneisyyteen,
omaan historiaan, jota ei haluta unohtaa. Näin vanhat käsityöläisammatit
nousivat jälleen kunniaan. Symbolisia viittauksia historiaan ja perinteisiin
on siellä täällä, sellaisia kuten Katalonian lipun neljä pystyviivaa tai Pyhän
Jordin, Katalonian suojeluspyhimyksen legenda. Rakennusten julkisivuilla
kuvataan samaa aiheistoa, jota ovat kehitelleet maalareiden ja
kuvanveistäjien lisäksi runoilijat ja muusikot.
Kaikista taiteista arkkitehtuurin kehitys oli näyttävintä. Uusi
porvaristo ja erilaiset julkiset instituutiot ryhtyivät tilaajiksi ja nopeuttivat
omalta osaltaan tämän uudenaikaisuuden vertauskuvaksi nousevan
rakennustyylin kehitystä. Barcelonan kaupunki eli tuolloin voimakasta
kasvuvaihetta ja tarjosi valtaisat mahdollisuudet rakentamiseen. Se on
loistava esimerkki katalonialaisesta modernismesta, ja siellä voi edelleen
nähdä tyylisuunnan tyypillisimpien arkkitehtien Antoni Gaudín, Lluis
Domènech i Montanerin ja Josep Puig i Cadafalchin töitä.
Antoni Gaudí ja hänen aikalaisensa
Antoni Gaudí on liikkeen edustavin arkkitehti. Hänen nerokkuutensa
ilmenee kyvyssä viedä ajan arkkitehtuurin mahdollisuudet rakentamisen
äärirajoille ja antaa sille samalla symbolinen sisältö, jota ei voi ymmärtää
väärin. Casa Battló on allegoria Pyhän Jordin myytistä, Casa Milà ja Park
Guëll taas vievät äärimmilleen vastakohdan ihmisen luoman taideteoksen
ja toisaalta luonnon välillä. Arkkitehtuurikäsitystään Gaudí kuitenkin
kehittelee ennen muuta uskonnollisissa rakennuksissaan. Colonia Guëllin
kryptassa ja erityisesti Sagrada Familian kirkossa hän kokeilee goottilaisten
kirkkojen vielä arvaamattomia rakentamisen mahdollisuuksia ja kirjoittaa
samalla allegorisen runon omista uskonnollisista tunteistaan.
Domenech i Montaner puolestaan yhdistää uuden rakennusteknologian syvällisen tuntemuksen runsaaseen ja hyvin huoliteltuun
koristeiden käyttöön. Josep Pui i Cadafalch, arkkitehti, mutta myös
historioitsija ja poliitikko oli kuitenkin se joka parhaiten kuvasi keskiaikaa
ja siihen liittyvää myyttiä, joka ei koskaan ole unohtunut.
On kuitenkin syytä muistaa, että mainittujen kolmen eturivin
arkkitehdin lisäksi katalonialaisen modernismen piiriin kuuluu lukuisia
muitakin arkkitehtejä, teollisuusmiehiä ja käsityöläisiä. Nämä usein
nimettömiksi jääneet henkilöt kykenivät antamaan uudenlaista väriä
teollisen yhteiskunnan harmaudelle.

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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Uuden tyylin synty
Bryssel eli 1800-luvun lopussa voimakasta taloudellista ja kulttuurista
nousukautta. Väestönkasvu johti esikaupunkien kaupungistumiseen ja
kiivaaseen rakennustoimintaan.
Osa porvaristosta edusti vanhoillista suuntausta, joka asetti
perinteisen taiteen etusijalle. Reaktiona tälle tietyt taiteilijat ja
sivistyneistön edustajat pyrkivät tuomaan oman kantansa julki. Useimmilla
heistä oli yhteyksiä ulkomaisiin, samoja näkemyksiä edustaviin
taiteilijoihin. Heidän pyrkimyksenään oli tehdä Brysselistä moderni
metropoli, jonka vaikutus ulottuisi kauas sen rajojen ulkopuolelle. Niinpä
he etsivät uutta estetiikkaa, jossa kaikki taiteelliset ilmaisukeinot
yhdistyisivät ja josta he käyttivät nimitystä globaali taide. Erilaiset ryhmät
ja taidelehdet (vuonna 1881 perustettu ”l’Art Moderne ja vuonna 1883
perustetut taidepiiri ”les XX” ja aikakauslehti ”La Libre Esthétique”)
tekivät uutta ajatussuuntaa tunnetuksi.

2

Art nouveaun suuret nimet Horta,
Hankar, van de Velde ja Serrurier-Bovy
Uutta taidesuuntausta olivat kehittämässä arkkitehdit, taidemaalarit
ja taidepuusepät.
Victor Hortaa pidetään art nouveaun perustajana. Vuonna 1893 hän
rakensi hôtel Tasselin, jonka katsotaan yleisesti olevan ensimmäinen
esimerkki art nouveausta. Tällä rakennuksella hän sanoutui täysin irti
perinteisestä arkkitehtuurista ja siihen kuuluneesta sisätilojen
suunnittelusta, joka edellytti huoneiden sijoittamista peräjälkeen kuin
junavaunut. Horta uudisti tilajärjestelyn antaen jokaiselle huoneelle
täsmällisen funktion, joka ei estänyt huoneen avautumista muihin tiloihin.
Kupolien, talvipuutarhojen ja suurten lasiovien ansiosta valo tunkeutui
aina rakennuksen sydämeen asti. Tämä on ensimmäinen rakennus, jossa
rautaa käytettiin koriste-elementtinä asunnon sisällä. Horta taivutti raudan
ja sai sen elämään sopusoinnussa talon rakenteen kanssa. Jokainen
yksityiskohta soveltuu täysin kokonaisuuteen. Sama harmonia vallitsee
julkisivun kompositiossa. Hortaa innoitti kasvien maailma; ”hän poistaa
kasvista nupun ja säilyttää varren”. Näin hän loi oman ”ruoskanisku”tyylinsä, joka oli ominainen hänen art nouveau-vaiheen töilleen, noille
monia ulkomaisiakin arkkitehteja inspiroineille mestariteoksille.
Tuona samana vuonna 1893 Paul Hankar rakensi oman talonsa. Hän
kehitti tyylin, joka oli Hortan tyyliä pelkistetympi ja kurinalaisempi.
Hankarin rakennusten julkisivut muodostivat johdonmukaisia kokonaisuuksia, joissa hänen loistava värien, yksityiskohtien ja materiaalien
tajunsa pääsivät oikeuksiinsa. Vuonna 1897 Hankar sai tehtäväkseen
suunnitella Brysselin kansainväliseen näyttelyyn Kongon paviljongin, josta
hän sai osakseen yleistä tunnustusta.Tämän jälkeen häntä pyydettiin
suunnittelemaan lukuisia liiketaloja. Hänen loisteliaimmat luomuksensa
ovat Ciamberlanin talo ja entisen paitaliike Niguet’n julkisivu.
Henry van de Velde oli alun perin taidemaalari, mutta suuntautui jo
varhain taideteollisuuteen ja rakennutti vuonna 1895 oman talonsa, ”Villa
Bloemenwerfin”. Hän suunnitteli sen kokonaistaideteokseksi, sisustuksen
pienimpiä yksityiskohtia myöten, astiat ja hopeiset ruokailuvälineet, jopa
vaimonsa puvut mukaan lukien. Myös van de Velde haki innoitusta
luonnosta ja kasveista, mutta hylkäsi tuon kuuluisan, Victor Hortan
rakastaman ”ruoskaniskun” toteuttaakseen täsmällisempää piirrostyyliä.
Gustave Serrurier-Bovy työskenteli taidepuuseppänä ja huonekalujen
suunnittelijana. Hänellä oli yhteyksiä englantilaiseen ”Arts and Crafts”
(taideteollisuus) –liikkeeseen. Hän suunnitteli alueen omista materiaaleista
vankkoja yksinkertaisia kalusteita, joista puuttuivat turhat koristeet. Hän
suosi erityisesti ”useista osista koottuja huonekaluja”, joilla oli erilaisia
tehtäviä ja suunnitteli myös edullisia, itse koottavia kalusteita. SerrurierBovy oli yhteistyössä useiden arkkitehtien, mm. Henry van de Velden
kanssa, joka ottikin omakseen hänen periaatteensa.
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Paul Cauchie, private house,
dining room, Bruxelles, 1905
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Gustave Strauven,
Saint-Cyr house, 1900-1903
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Gustave Serrurier-Bovy
dining room plan published
in “L’Art décoratif”,
november 1904
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Adolphe Crespin,
“Paul Hankar, architecte” bill,
1894
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Paul Hankar,
Niguet shirtmaker shop window,
Bruxelles, 1896

Sgraffito, Brysselin oma tekniikka
Brysselin art nouveaun erottaa muista sgraffiton käyttö. Tätä
tekniikkaa käytetään seinien koristelussa. Tummalle pohjalle sivellään
kerros valkoista laastia, jota raaputtamalla halutut kuviot saadaan selvästi
esiin.Työ jatkuu pintojen maalaamisella. Sgraffiton käyttö oli huipussaan
juuri art nouveaun aikana. Tekniikkaa käytettiin runsaasti, koska sen
kustannukset olivat hyvin alhaiset. Sgraffito elävöitti julkisivua, joko
osittain tai koko alalla käytettynä ja haluttaessa muiden materiaalien ja
tekniikoiden kanssa. Kuuluisatkin taitelijat, kuten Paul Hankar ovat
signeeranneet sgraffito-koristeita ja niitä ovat tehneet niin taitoaan
ilmaisseet käsityöläiset kuin tuntemattomat tekijät.
Tekniikan aloitti taitelija Paul Cauchie, joka kehitti siitä hyvin
persoonallisen tyylin. Vuonna 1905 hän suunnitteli oman asuntonsa ja
siihen kuuluvan ateljeen. Talo rakennettiin yksinkertaisen pohjakaavan
mukaan, mutta sekä ulko- että sisäseinät peitettiin vaikuttavilla sgraffitokoristeilla. Julkisivun vertauskuvalliset naishahmot esittävät yhdeksää
muusaa. Tämä koristeaihe jatkuu sisätiloihin, aina ruokasaliin asti. Siitä tuli
taiteilijan varsinainen tuotemerkki.

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.
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Ödön Lechner, Gyula Pártos
Iparmıvészeti Múzeum, Budapest,
1893-1896
photo G. Barka

Kaupungin kehitys 1800-luvulla
Budapestin asukasluku nousi 1800-luvun aikana 30 000:sta yhteen
miljoonaan. Vuosisadan vaihteessa siitä tuli teollistunut suurkaupunki,
jossa oli yksi ensimmäisistä maanalaisista. Junat kulkivat esikaupunkialueelle ja valtavat rautatieasemat takasivat yhteyden kaupunkien ja
maaseudun, mutta myös idän ja lännen välillä. Art nouveau-tyylisiä taloja,
huviloita ja palatseja rakennettiin kaikkialle.
Rakentamisen kohteina olivat kaikenlaiset rakennukset: niin asunnot
(talot, joihin kuului tai ei kuulunut puutarhaa, huvilat ja taiteilijaryhmien
asunnot) kuin julkiset rakennukset ja tilat (hotellit, kylpylät, tavaratalot,
yökerhot, teatterit, pankit, näyttelytilat ja eläintarhat).

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).

Moninainen tyyli
Vain harvalla Budapestin art nouveau -rakennuksella on tyylin
perusominaisuudet. Rakennusten pohjakaavat, mittasuhteet ja yksityiskohdat vaihtelevat suuresti. Rakennusten sisäosan (asunnon sydämen) ja
niiden ulkopuolen (luonnon) välinen yhteys on kuitenkin vahva. Taloissa voi
olla useita huoneistoja, jotka on toteutettu erilaisia tyylejä seuraten.
Tyylin yleistyminen ei ole seurausta vain runsaasta maaltamuutosta,
vaan myös kasvavan porvariston mukavuuden tarpeista, mieltymyksestä
yksityistiloihin ja sivistyneistön ihastuksesta maaseudun kansankulttuuriin.
Keskiaikaiset, alueelliset ja kansanomaiset koristeaiheet ilmentävät
metropolin uusien asukkaiden historiallista, maantieteellistä ja yhteiskunnallista jatkuvuutta.
Unkarissa käytettiin myös itämaisia muotoja. Unkarilaiset vaalivat
myyttiä itäisestä alkuperästään, jota vahvistavat turkkilaisten jättämät
jäljet, todisteet osmanien vallasta 1500-luvulla. Itämaisuus näkyy
monivärisenä koristeluna, seinien keramiikkapintoina, julkisivujen
aaltoilevina koristenauhoina ja kattojen pitkälle työstettyinä muotoina ja
koristeina.
Näiden art nouveaulle ominaisten vaihteluiden rinnalla on toinen
rakennustyyli, kylmä ja elegantti, renessanssin innoittama suuntaus, joka
yhdistää uuden teknologian ja uudet materiaalit perinteisiin, esimerkiksi
puun ja kiven teräs- tai betonirakenteisiin. Toisinaan, ja erityisesti jos
kyseessä on sosiaalinen asuntotuotanto, se ennakoi tarkoituksenmukaisuutta korostavan arkkitehtuurin syntyä. Tämän suuntauksen loi
arkkitehtisukupolvi, joka hallitsi niin historialliset tyylit kuin modernit
teknologiatkin.
Kaupungin kiihkeä elämänrytmi ja vilkas rakennustoiminta
edellyttivät uusien alueiden käyttöönottoa ja tekivät kaupunkisuunnittelun
välttämättömäksi. Unkarilaiset ja ulkomaalaiset arkkitehdit pohtivat
kaupungin elämää ja tulevaisuutta kansainvälisissä kongresseissa.

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.

Taideteollisuusmuseo
Ödön Lechner ja Gyula Pártos 1893-96
1870-luvulla suunniteltiin Unkarin taideteollisuusmuseon perustamista, hanke syntyi vuosina 1851 ja 1862 pidettyjen Lontoon maailmannäyttelyiden jälkeen. Tarkoituksena oli löytää kultainen keskitie
harvalukuisia, arvokkaita esineitä valmistavan käsiteollisuuden ja
tehtaiden keskinkertaisen sarjatuotannon välillä.
Museon kokoelmat karttuivat 1890-luvulle asti, vaikkei sillä ollut vielä
omaa rakennusta, vaan näyttelyitä pidettiin muissa tiloissa. Näinä vuosina
nousi esiin myös tarve perustaa museon yhteyteen erityinen
taideteollisuuskoulu.
Vuonna 1890 kulttuuriministeriö julisti kilpailun museo- ja
koulurakennuksesta. Ödön Lechner ja Gyula Pártos voittivat ensimmäisen
palkinnon suunnitelmallaan, jonka mottona oli ”Itään, unkarilainen!”
Rakennustyö pääsi viimein alkamaan vuonna 1893 ja rakennus valmistui
1896. Museon avajaiset olivat tärkeä tapahtuma Unkarin perustamisen
tuhatvuotisjuhlallisuuksissa.
Arkkitehdit halusivat luoda kansallisen monumentaalisen
rakennustyylin. Siinä tarkoituksessa he toivat esille unkarilaisten itäisen
alkuperän. He käyttivät myös teknisiä uudistuksia, kuten pyrograniittia
(eräänlaista säiden vaihteluita kestävää keramiikkaa), joka oli keksitty
Zsolnayn tehtaassa Pécsissä sekä teräsbetonia. Keskushallin kattamisessa
käytettiin lasia, valurautaa ja rautaa.
Rakennuksen sisätilojen pinnat on peitetty runsailla koristemaalauksilla, joiden kuva-aiheet toistuvat katon lasiosuuksissa.
Keskushallin tukikaarien muodot sulautuvat täydellisesti kokonaisuuteen.
Näyttelytilat saavat valonsa lasikaton kautta.

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.
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Art nouveaun synty Glasgow’ssa
Teollisen vallankumouksen jälkeinen Skotlanti oli ensimmäisen
maailmansodan aattona eräs maailman rikkaimmista maista. Sen
arkkitehtuurissa ilmeni maan kokema kehitys ja vaurauden antama
itsevarmuus. Glasgow oli energinen teollisuuskaupunki ja vaikka
edeltävinä vuosikymmeninä oli noudatettu johdonmukaista rakennusohjelmaa, kaupunki pyrki malttamattomasti laajenemaan ja kehittymään.
Glasgow’ssa art nouveau tunnetaan nimellä Glasgow’n tyyli
(Glasgow style). Glasgow’n taidekoululla oli keskeinen merkitys tämän
uuden tyylin kehittymiselle. Vuonna 1885 koululle nimitettiin uusi johtaja,
Francis Newberry. Tämä erinomainen opettaja ja hallinnollinen johtaja
pyrki aktiivisesti uudistamaan koulua turvautuen eri oppiaineissa alojen
asiantuntijoihin. Hän myös rohkaisi opiskelijoita kehittämään omaa
yksilöllisyyttään ja käyttämään kullekin parhaiten sopivia ilmaisukeinoja.
Newberryn johtamana Glasgow’n taidekoulu sai osakseen kansainvälistä
tunnustusta, ja opiskelijoiden erikoisalat, maalaus, muotoilu ja sisustus
tunnettiin kaikkialla Euroopassa.
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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

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 ja Heraldin talo
Charles Rennie Mackintoshista tuli Glasgow’n tyylin kuuluisin
arkkitehti ja muotoilija. Hän oli syntynyt köyhässä kaupunginosassa
kaupungin itälaidalla. 16-vuotiaana hän lopetti koulunsa, meni arkkitehdin
oppiin ja alkoi seurata Glasgow’n taidekoulun iltakursseja. Myöhemmin
hän työskenteli Honeyman et Keppie-yhtiössä ja toteutti siinä yhteydessä
ensimmäisen suuren projektinsa.
Vuonna 1893 eräs Yhdistyneen kuningaskunnan vanhimmista
sanomalehdistä, ”Glasgow Herald”, halusi laajentaa toimitilojaan, jotka
sijaitsivat kaupungin keskustassa paikassa, jossa oli ennestään kaksi
rakennusta. Projektia toteuttamaan kutsuttiin arkkitehdit John Honeyman
ja John Keppie. Rakennuksen tärkein osa on varastoksi tarkoitettu torni,
johon on sijoitettu 8000 gallonan (1 gallona = 4,5 litraa) vesisäiliö. Koska
tuli edusti tuohon aikaan todellista vaaraa lehtitaloissa, säiliö oli hyvin
olennainen osa suunnitelmaa. Tulipalon sattuessa vesisäiliö turvasi nopean
sammutuksen niin varaston sisätiloissa kuin rakennuksen ulkopuolella.
Kolme arkkitehtia jakoi keskenään projektin eri työvaiheet: Keppie oli
projektin alullepanija, Honeyman suunnitteli rakennuksen muodon ja
käyttötarkoituksen, Mackintosh puolestaan työsti tornin ulkomuotoa ja
veistettyjä yksityiskohtia luovana taiteilijana.
1970-luvun lopussa sanomalehden oli yhä vaikeampi työskennellä
näissä tiloissa. Työmenetelmiä ei ollut uudistettu sitten 1890-luvun, ennen
kuin siirryttiin tietokoneavusteiseen julkaisuun. Kaupungin keskustan
liikenne oli myös erittäin ruuhkaista ja aiheutti myöhästymisiä lehden
jakelussa. Niinpä kaupungin itäiseen osaan, East Endiin rakennettiin
paperin tuotantoa varten uusi rakennus, jonne lehden painatus siirrettiin.
Heraldin talo jäi tyhjäksi aina siihen asti kunnes Glasgow’sta
tehtiinYhdistyneen kuningaskunnan ”arkkitehtuuri- ja design-kaupunki”
sen voitettua aiheesta julistetun kilpailun vuonna 1999. Tätä kautta
saaduilla varoilla Heraldin vanhasta talosta voitiin tehdä Skotlannin
arkkitehtuuri- ja designkeskus, jollaiseksi se olikin ihanteellinen. Tätä
tarkoitusta varten julistettiin kilpailu, jonka voittivat Glasgow’hun
asettuneet arkkitehdit Page ja Park. Vuonna 1999 tämä Majakaksi
(”Lighthouse”) kutsuttu rakennus avattiin yleisölle.
Mackintosh ei ollut pelkästään arkkitehti, vaan myös luova taiteilija.
Hänen merkittävä ja monipuolinen lahjakkuutensa ilmenee esimerkiksi
Helensburgin Hillsin talossa, jonka hän suunnitteli Blackien perheelle ja
jonka sisustus kalusteineen on niinikään hänen käsialaansa.

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.

Muita arkkitehtejä ja taiteilijoita
Vaikka Mackintosh onkin Glasgow’n tyylin tunnetuin edustaja,
kaupungissa toimi monia muitakin arkkitehteja ja taiteilijoita. Herbert
MacNair ja sisarukset Margaret ja Frances MacDonald opiskelivat kaikki
Glasgow’n taidekoulussa samaan aikaan kuin Mackintosh. Newberry
tutustutti heidät toisiinsa ja ystävystyttyään he muodostivat ”Neljän”
ryhmän ja työskentelivät usein yhteisten projektien parissa. Herbert ja
Frances menivät naimisiin 1899, Charles ja Margaret seuraavana vuonna.

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.

Helsinki, Suomi
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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.
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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

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.

Helsinki at the end of the 19th century
At the end of the 19th century Helsinki was still a small town with
wooden houses. It did however, experience a progressive expansion along
with industrialisation. The population doubled attaining 100 000
inhabitants at the beginning of the 20th century, and creating at the same
time a housing problem.
With the emergence of new industries and trades, offices shops and
stations were built. The sea front, which until then was unoccupied, was
divided into plots. The amount of building in the years between 1890 and
the First World War is phenomenal.
At that period Finland was an autonomous Grand Duchy in the
Russian Empire. It sought therefore to affirm its cultural identity through
literature, music art, design and architecture.
Between tradition and modernity
Some traditional Finnish symbols appeared on the facades of new
buildings: wild animals, squirrels, bears or foxes, associated with pine
cones from the Finnish forests: young architects discovered the principles
of construction in timber; they also used granite, a very expensive material
particularly appreciated by commercial institutions, like banks or insurance
companies.
Finnish architecture was also influenced by international design.
Finnish architects were keen readers of foreign art and architecture
magazines, they were well-travelled, and some of them worked in
architect’s offices abroad. They were well aware of the latest international
trends, and they adopted them at home.
Built work in the United States was carefully studied, notably Henry
Hobson Richardson’s architecture of rough stonework and also the
American urban environment with its plain suburban houses.
England inspired the creation of certain styles of apartments and interiors.
House design aimed at comfort, functionality, use of space and the
dwellers’ needs.
The most important continental European influence was that of
Vienna, a city traditionally visited by architects as part of their educational
study trips. Writings on the new style of Viennese architects, like Otto
Wagner, were a source of wonder faithfully studied.
All these efforts to reach modernity from different sources came
together in an extremely varied Finnish style, which may be called Art
Nouveau, even if the terms Jugendstil and National Romantic are also used
in Finland itself. The many Art Nouveau buildings give a particular
character to the streets and neighbourhoods: there are some public
buildings, like the National Museum and the main Helsinki Railway station,
but also residential houses, built of timber and masonry. The facades of the
buildings have been given a certain rhythm with the addition of towers,
bay windows and balconies, all making for a very varied cityscape.
The National Museum of Finland
At the beginning of the 20th century a new generation of local
architects educated at home, obtained a number of commissions thanks to
architectural competitions. One particularly brilliant group counted among
its members Herman Gesellius, Armas Lindgren, and Elias Saarinen. This
trio won the competition for the design of the National Museum of Finland
in 1902.
The objective was to bring together the historical collections, which
had been broken up and held in different places, and to exhibit them
together in a national museum, which would constitute a visual
presentation of the history and development of the nation. This museum
would promote the cultural identity of Finland.
The principle was to adapt architecture to the themes and the objects
on show in the museum: therefore the medieval religious art works were
gathered in a space which has the atmosphere of a medieval church, the
exterior wall is decorated with a cross form; in another part, weapons are
displayed in a round tower like the battlements of a castle. The tour
through the museum is in circular form, organised around two interior
courtyards, which lead to the separate rooms. This grey granite building is
decorated with sculpted forms on the themes of nature and the Kalevala the national folklore epic of Finland.
Financial problems delayed the completion of construction until 1910
and the collections were not opened until 1916.

Ljubljana, Slovenija

9
1

Historiallinen tausta
Slovenian pääkaupunki Ljubljana kehittyi erittäin nopeasti 1900luvun kuluessa. Tapahtumat muokkasivat jopa kaupungin rakennetta.
1900-luvun alussa Ljubljana oli vain Krainin, erään Itävalta-Unkarin
provinssin pääkaupunki. Valtakunnan hajottua ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ljubljanasta tuli Slovenian pääkaupunki. Slovenia oli yksi
vuonna 1918 perustetun Etelä-slaavien liiton, Jugoslavian provinsseista.

2

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

Kaupungistumisen taustaa
Vuonna 1895, jolloin kaikissa Euroopan pääkaupungeissa
rakennettiin ensimmäisiä art nouveau -tyyliä edustavia rakennuksia,
Ljubljanaa tuhosi voimakas maanjäristys, ensimmäinen laatujaan
kaupungin historiassa. Lukuisia taloja tuhoutui, toisia oli purettava, koska
niiden vahingoittuneet seinät olivat sortumaisillaan. Inhimilliset vahingot
olivat suhteellisen pienet. Asukkaat ryhtyivät etsimään itselleen
tilapäisasumuksia. Keisari Frans Joosef kävi kaupungissa luvaten sille
apua.
Kaupunginvaltuutettu Ivan Hribarin toiminta muodostui ratkaisevaksi
kaupungin tulevaisuuden kannalta. Hän ymmärsi, miten odottamaton
mahdollisuus tämä katastrofi oli kaupungille ja sen kehitykselle. Wienissä
hän anoi aineellista apua ja taloudellisia avustuksia, joita ei tarvitsisi
maksaa takaisin. Hän pyysi myös verovapautuksia niille, jotka päättäisivät
uudistaa vahingoittuneet kerrostalonsa tai korvata ne uusilla. Kaikkiin
hänen pyyntöihinsä suostuttiin. Ljubljanalta puuttui kuitenkin asemakaava, joka olisi säädellyt uudelleenrakentamista ja taannut sen, että
kaupungin esikaupunkialueet rakennettaisiin suunnitelmallisesti.
Kun Hribar seuraavana vuonna valittiin pormestariksi, hän otti
yhteyttä Camillo Sitteen, Wienin arvostetuimpaan kaupunkisuunnittelijaan, joka laatikin suunnitelmaehdotuksen. Samaan aikaan kuitenkin
eräs nuori wieniläinen, mutta slovenialaissyntyinen arkkitehti, Maks
Fabiani tarjosi spontaanisti omaa suunnitelmaansa. Hän tunsi kaupungin
hyvin ja halusi tuoda esiin modernin kaupunkisuunnittelijan kykynsä. Hän
suoritti ensimmäisen tieteellisen analyysin kaupungista ja tuli siihen
lopputulokseen, että kaupunkikuvaa hallitsi jyrkällä kukkulalla sijaitseva
linna. Hänen mielestään kukkulaa ympäröivä keskiaikainen kaupunki tuli
ottaa lähtökohdaksi, kun joen toiselle rannalle suunniteltaisiin uutta
kaupunkialuetta ja kun rakennettaisiin Wienin Ringstrassen tavoin
kaupunkia kiertävä uusi bulevardi. Tämän ulkopuolelle suunniteltiin aivan
uusi kaupunkialue, Bezigrad.
Fabianin suunnitelma teki vaikutuksen kaupunginvaltuutettuihin.
Vuoden ajan he valmistelivat erittäin yksityiskohtaisia suunnitelmia, eikä
kukaan saanut lupaa rakentaa. Vasta sen jälkeen alkoivat uudistus- ja
rakennustyöt. Uusi kehätie rakennettiin vain kaupungin luoteisosaan.
Vanhan kaupungin keskiaikaisia katuja levennettiin ja uusilla
kaupunkialueilla työt edistyivät hyvää vauhtia. Lukuisia uusia rakennuksia
pystytettiin, kuten oikeuspalatsi, ensimmäinen kankaiden myyntiin
erikoistunut liikerakennus, korkeatasoinen hotelli (Grand Hôtel Union),
pankkeja, provinssin hallintorakennus, hallituspalatsi, kouluja ja
asuntoloita, asuintaloja, toimistoja, sairaala ja kolme uutta armeijan
kasarmia. Puiden reunustamat kadut ja jalkakäytävät, joita kaasulamput
valaisivat, saivat entisen uneliaan maalaiskaupungin näyttämään
modernilta kaupungilta. Juokseva vesi ja kattava viemäröinti toteutettiin.
Vuodesta 1905 lähtien kaupungin kaduilla liikennöi raitiovaunu, joka sai
sähkönsä kaupungin ensimmäisestä sähkölaitoksesta. Tästä alkoi myös
kaupungin nopea sähköistyminen.
Tähän aikaan Ljubljanassa ei ollut yliopistoa. Suurin osa koulutetuista
slovenialaisista lähti opiskelemaan eurooppalaisiin yliopistoihin. Niinpä
kaupungilla ei ollut käytettävissään kylliksi arkkitehtejä, ja koska heistä oli
huutava pula, heitä oli kutsuttava muualta. Olisi voinut odottaa
arkkitehtien työskentelevän ennen muuta art nouveau-tyyliä noudattaen,
mutta näin ei tapahtunut. Ainoa poikkeus on Miklosieva- ja Tavarjevakatujen kulmassa sijaitseva Krisperin talo, jonka tyylin tunnistaa helposti
art nouveauksi.
Moderni suhtautuminen perinteiseen ja toisaalta uuteen
muotokieleen johti tyylien moninaisuuteen, jopa tyylisekoituksiin. Valinta
on tyypillinen modernille aikakaudelle. 1900-luvun vaihde on Euroopan
taiteen historiassa ainutlaatuinen kausi, koska sillä on tarjottavanaan
mahdollisimman laaja tyylien valikoima. Tällä tyylillisellä moninaisuudella
ei ole edeltäjää historiassa. Ljubljana on siitä hyvin kaunis esimerkki,
Wieniä ja Triesteä unohtamatta.

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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Historiallinen tausta
Nancyssä kehittyi 1800-luvun lopussa oma art nouveau-tyylinsä.
Eräät taiteilijat ja teollisuusmiehet, kuten Émile Gallé, Louis Majorelle ja
Eugène Vallin, muodostivat yhdistyksen, jota kutsuttiin ”maakunnalliseksi
taideteollisuusliitoksi” (Alliance Provinciale des Industries d’Art) ja
myöskin Nancyn kouluksi.
Liitto syntyi erityisissä poliittisissa olosuhteissa. Vuoden 1870 sodan
jälkeen Elsass ja Lothringenin pohjoisosa liitettiin Saksaan. Valloitettujen
alueiden väestö ei hyväksynyt liitosta, vaan suuri osa muutti Ranskaan,
varsinkin Ranskalle jääneeseen Lothringenin osaan, joka otti pakolaisia
vastaan. Nancyn kaupungille se oli merkittävää aikaa. Metzin ja
Strasbourgin menetyksen jälkeen se oli ainoa suuri kaupunki itäisessä
Ranskassa. Nancy otti vastaan paljon asukkaita Saksaan liitetyiltä alueilta,
erityisesti osan Metzin ja Elsassin porvaristosta. Uusi väestö oli nuorta,
dynaamista ja työteliästä.
Tämän väestökehityksen myötä alkoi teollinen ja kaupallinen
nousukausi. Monet Mosellen ja Elsassin yrityksistä asettuivat Nancy’hin ja
sen ympäristöön. Tavarataloja rakennettiin ja ne menestyivät. Taloudellinen
nousu mahdollisti paikallisen porvariston kehittymisen. Perheillä oli
tarpeita ja toiveita; he omistivat yhden tai useampia taloja, joita he
sisustivat ylellisesti, mikä puolestaan edisti taideteollisuuden kehittymistä.
Jean-Baptiste Eugène Corbin, Nancyn koulun tärkein mesenaatti,
moninkertaisti tekemänsä tilaukset ja oli suunnattoman innostunut
taideteollisuudesta. Taiteilijat hyötyivät huonekalujen ja koriste-esineiden
kasvaneesta kysynnästä.

2

Émile Gallén lasityöt, uniikkikappaleesta sarjatuotantoon
Lasi- ja posliiniliikkeen perinyt Émile Gallé (1846-1904) perusti
Nancyn yrityksensä yhteyteen taidepuusepänateljeen vuonna 1884. Näin
hän saattoi viisi vuotta myöhemmin, Pariisin maailmannäyttelyn
yhteydessä esitellä kolmesta eri materiaalista valmistamiaan töitä, puu-,
lasi- ja keramiikkatöitä.
Émile Gallé esitteli näyttelyn lasiosastolla ”Päivänkorentojen lento”
–nimisen maljan, joka oli koristettu vaaleanpunasävyisillä, taitavasti
kaiverretuilla perhosilla. Vihreä tausta pyrki antamaan vaikutelman
kovasta kivestä, agaatista. Tässä maljassa hienostunut tekniikka liittyi
huoliteltuun koristeluun, joka soveltui erityisen hyvin astian muotoon. Kun
Pariisin taideteollisuusmuseo seuraavana vuonna osti maljan, siitä tehtiin
lukuisia kopioita.
Lasityö vaati taiteilijalta lukuisia yrityksiä ennen kuin hän sai aikaan
tavoittelemansa kappaleen. Kun jokin esine onnistui täysin, Émile Gallélla
oli tapana valmistaa siitä neljä, viisi kappaletta. Hän saattoi jopa valmistaa
siitä yksinkertaistetun version sarjatuotantoon. ”Päiväkorentojen
lennostakin” tuotettiin hieman erilainen sileä jalaton malja, jonka
perhoskoristeet eivät ole aivan yhtä hienosti kaiverrettuja eivätkä värit
yhtä aistikkaat, mutta jonka valmistuskustannukset ja myyntihinta olivat
pienemmät.
Teos saavutti suuren menestyksen ja sitä valmistettiin monien
vuosien ajan. Vuonna 1903 Émile Gallé palasi aiheeseen luodessaan
ystävänsä Henry Hirschin häiden kunniaksi maljan nimeltään ”On
rakastettava” (”Il faut aimer”). Laadullisesti se vastaa ”Päivänkorentojen
lentoa”, mutta yksityiskohdissa ja värityksessä on pieniä eroja. Lisäksi siinä
on kaiverrettu runositaatti, jonka ansiosta Émile Gallé saattoi korostaa
perhosten hienostunutta lentoa ja lasin kauneutta ja läpikuultavuutta,
jotka yhdessä loivat todellisen ”lasirunoelman”.
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Émile Gallé, La Nuit japonaise, 1900
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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

Japani: Nancyn koulun inspiraation lähde
Japanista tuli jo 1870-luvulla yksi ensimmäisistä inspiraation lähteistä
nancylaisille taiteilijoille. Japanin taide nautti suurta arvostusta
Euroopassa 1800-luvun puolivälissä ja sitä tekivät tunnetuksi
maailmannäyttelyt, aikakauslehdet, keräilijät ja taidekauppiaat. Nancyn
koulu oli erityisen kiinnostunut taiteesta, jossa luonto ja kasvit olivat
keskeisessä asemassa, sillä se tuli hyvin lähelle paikallisten taiteilijoiden ja
koristemaalareiden omia tutkimuksia aiheesta. Vastaavasti japanilainen
koristetaide tarjosi taiteilijoille uusia muotoja ja aiheita.
Lasi- ja keramiikkatuotantonsa ensimmäisessä vaiheessa Émile Gallé
oli hyvin vastaanottavainen japanilaiselle taiteelle. Hän jopa käytti joissain
maljakoissa japanilaisista puupiirroksista lainattuja koristeaiheita ja
toteutti monissa lasi- ja keramiikkatöissään ja huonekaluissaan perinteisiä
aasialaisia kasvi- ja muita kuva-aiheita.
Nancylaisilla oli lisäksi mahdollisuus tutustua Takashima Hokkaihin,
Nancyssa 1885-86 oleskelleeseen japanilaiseen. Taidemaalari Camille
Martin ja koristetaiteilija Louis Hestaux seurasivat hänen työskentelyään ja
arvostivat suuresti itämaista spontaania ja vapaata taiteellista luomista.
Japanilaisuus on voimakkaasti läsnä Nancyn koulun ensimmäisissä töissä,
mutta väistyy vähitellen syrjään, kun taiteilijat kehittyvät ja etenevät
persoonallisempaan tyyliin. Nancylaiset taiteilijat omaksuvat japanilaisesta
taiteesta symboliikan ja komposition perusperiaatteet, ei niinkään
tavallisia koristeaiheita. Japani kiinnosti pysyvästi Nancyn koulun jäseniä.
Émile Gallé toteutti vuonna 1900 maljakon nimeltä Japanilainen yö, joka
oli kunnianosoitus häntä innostaneelle maalle ja kulttuurille.

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.
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Suotuisa kaupallinen tilanne
Reusin kaupunki saavutti varsin merkittävän aseman 1700-luvulla
kansainvälisessä pähkinöiden, alkoholin ja viinan kaupassa. Siitä tuli eräs
tärkeimmistä ulkomaille myyvistä keskuksista.
1800-luvun kuluessa Reus alkoi muistuttaa kaupunkia sen jälkeen,
kun sinne oli rakennettu lukusali (1859), pankki (1863), Fortuny-teatteri
(1882) ja kaupungin teurastamo (1889-1894) ja kun rautatiet liittivät sen
muihin tuotantokeskuksiin. Kaupunkiin rakennettiin viemäröintijärjestelmä, kadut kivettiin ja muita projekteja esiteltiin, mm. suunnitelma
purjehduskelpoisesta kanavasta, joka yhdistäisi kaupungin rannikolle ja
parantaisi siten kauppakuljetuksia.
Kaupan merkitys houkutteli kaupunkiin monia kauppias- ja
teollisuussukuja, jotka 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alusta lähtien
vaikuttivat Reusin kaupungin kehitykseen. Kaupungin porvaristo
rakennutti taloja heijastaen niissä omaa sosiaalista asemaansa ja
elintasoansa. Taloihin mm. vedettiin sähkö. Useissa tapauksissa vain
talojen julkisivut muutettiin käyttäen tyylejä, joihin perheiden jäsenet
olivat tutustuneet matkoillaan Euroopassa. Toiset Reusin asukkaat taas
halusivat käyttää rakennustyyliä, joka oli tuohon aikaan muodissa
Barcelonassa – modernismia eli art nouveauta.
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Modernista arkkitehtuuri
Merkkinä modernistan tulosta Reusiin on Pere Matan sairaalan
rakentaminen. Vuonna 1896 ryhmä varakkaita reusilaisia päätti Pau Font
de Rubinatin johdolla rahoittaa modernin psykiatrisen laitoksen
rakentamisen kaupungin oikeuslääkärin, nuoren Emili Briansón
suunnitelmien mukaan.
Rakennuksen toteuttaminen uskottiin Lluís Domènech i Montanerille,
jolla oli apunaan kaupunginarkkitehti Pere Caselles Tarrats. Tämä
suurenmoinen suunnitelma, psykiatrinen sairaala joka oli kuin pieni
kaupunki, antoi Domènech i Montanerille tilaisuuden panna käytäntöön
ideoita, joita hän hieman myöhemmin käytti toteuttaessaan Barcelonan
Santa Creu i Sant Pau-sairaalaa.
Sairaalan huoneet on jaettu rationaalisesti keskelle puutarhaa
sijoitettuihin rakennuksiin, joista osa on tarkoitettu potilaille, osa yhteisille
palveluille. Varakkaimmille potilaille suunniteltu rakennus nro 6,
lisänimeltään ”Hienojen ihmisten talo”, on varustettu ajan hienoimmilla
mukavuuksilla.
Domènech i Montanerin tulo Reusiin vaikutti voimakkaasti
paikallisen porvariston makumieltymyksiin, samoin kuin Pere Casellesiin,
joka suunnitteli suurimman osan Reusiin tuolloin rakennetuista
yksityistaloista. Tällä tavoin sai alkunsa meidänkin tuntemamme
modernistinen arkkitehtuuri Reusin keskustassa. Domènech i Montaner
työskenteli myös monien kaupungin käsityöläisten ja rakentajien kanssa ja
perehdytti heidät uusiin näkemyksiin arkkitehtuurista. Pere Matan
sairaalan lisäksi häntä pyydettiin suunnittelemaan yksityistaloja, kuten
Casa Rull (1900), Casa Navàs (1901), Margenatin perheen kappeli (1905),
Casa Gasull ja Llopisin kauppa (1911). Hän suunnitteli myös Llopisin talon
ja Font de Rubinatin kirjaston uudistustyöt (1910).
Samanaikaisesti Antonio Gaudí i Cornet (syntynyt Reusissa 1852) piti
yllä yhteyksiä kotikaupunkiinsa, vaikka olikin asettunut lopullisesti
Barcelonaan, jossa jatkoi opintojaan. Gaudílle annettiin Reusissa
tehtäväksi uudistaa kaupungin suojeluspyhimyksen Misericòrdian kirkko.
Valitettavasti projektista luovuttiin, syynä olivat lähinnä erimielisyydet
pyhäkön naapurustossa asuvien kanssa. Suunnitelmasta on jäljellä joitakin
luonnoksia kaupunginmuseossa.
Kaksi Gaudín lähimmistä työtovereista, jotka olivat niinikään kotoisin
Reusista, työskenteli kaupungissa. He olivat Joan Rubió Bellver, joka
suunnitteli Serran talon (1924), Serran majan (1911) ja keuhkotautiparantolan (1926) sekä Domènec Sugranes Gras, jonka käsialaa on
Llevatin maalaistalo (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

Muut taiteet
Modernista ei rajoittunut arkkitehtuuriin, vaan toteutui myös muiden
ilmaisukeinojen kautta. Esimerkiksi kirjallisuudessa oli Reusin modernistinen ryhmä, joka kokoontui Jospe Alademin La Regional-kirjakaupassa.
Maalaustaidetta edustavat Tomàs Bergadà, Hortensi Güell ja Joaquim
Mir. Barcelonalainen Mir on kuvannut joissain maalauksissaan Pere Matan
sairaalaa, jossa hän oli ollut jonkin aikaa hoidettavana. Myöhemmin hän
asuessaan läheisessä Aleixarin kaupungissa maalasi maisemia ja
muotokuvia lähiseutujen asukkaista.
Modernistan muotokieli vaikutti kaikkiin luovan työn lajeihin. Hyvinä
esimerkkeinä ovat typografia ja mainonta, kuten Ramon Casals i Vernisin
työt, samoin kuin Hipòlit Monsenyn keramiikkatehtaan suurina erinä
tuottamat rakennusmateriaalit, Llevatin mosaiikit, puuseppä Olivan työt ja
Ramon Fàbregas Pàmiesin graffitit.

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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Baltian dynaaminen kaupunki
Latvian pääkaupunki Riika on todellinen art nouveau-kaupunki. Sen
historiallinen keskusta liitettiin UNESCOn maailman kulttuuriperintöluetteloon vuonna 1997.
Riikan art nouveau sai vaikutteensa ennen muuta saksalaisesta,
itävaltalaisesta ja suomalaisesta arkkitehtuurista. Kaupunki kasvoi tuona
aikana huomattavasti, ja 1900-luvun alussa siitä tuli eräs Baltian
suurimmista teollisuuden, kaupan ja kulttuurin keskuksista. Riikan satama
oli Venäjän keisarikunnan tärkein ja kaupungissa valmistettiin
käytännöllisesti katsoen kaikkea, ompeluneuloista autoihin ja
junavaunuihin. Erilaisten hyödykkeiden tuotanto sekä tekstiili- ja
sähkömekaaninen teollisuus kehittyivät merkittävästi. Asukasluku nousi
280 000:sta vuonna 1897 yli 500 000:een ensimmäisen maailmansodan
aattona.
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Eurooppalaisten virtausten innoittama tyyli
Monet eurooppalaiset art nouveau -suuntaukset ovat jättäneet
jälkensä kaupungin arkkitehtuuriin. Vuosien 1905 ja 1911 välillä kukoisti
kansallisromantiikka. Siinä heijastuvat latvialaisten arkkitehtien ponnistelut erityislaatuisen kaupunkiarkkitehtuurin luomiseksi. Kansallisromantiikka ammensi perinteisen puuarkkitehtuurin muotokielestä ja
kansanperinteestä. Kukin arkkitehti sovelsi omien mieltymystensä mukaan
paikallisia koristeaiheita rakennuksiinsa. Erityisesti pyrittiin käyttämään
luonnollisia rakennusmateriaaleja ja välttämään kaikkea jäljittelyä.
Kansallisromanttiset rakennukset hallitsevat tiettyjä Riikan kaupunginosia.
Kansallisromantiikan tyypillisimpiin ja kauneimpiin rakennuksiin
kuuluvat Eizens Lauben, Konstantin Peksensin, Aleksandrs Vanagsin ja
Ernests Polen suunnittelema koulu ja monet kerrostalot. Näiden
rakennusten korkeat ja muhkeat kuutiomaiset kulmatornit tuovat mieleen
vanhat latvialaiset linnat.
Toinen 1900-luvun alun Riikalle tyypillinen rakennustyyli on ns.
”kohtisuora art nouveau”, jolle on ominaista rakennusten julkisivujen
pystysuunnan korostaminen, mikä ilmenee myös ikkuna-aukoissa ja
ornamentiikassa.
Suurimman osan näistä ”kohtisuorista art nouveau” -rakennuksista
suunnittelivat arkkitehdit Janis Alksnis, Eizens Laube, Konstantins Peksens
ja Janis Gailis. Myös Paul Mandelstamm, paikallinen juutalainen arkkitehti
ja eräät Baltiassa asuvat saksalaiset arkkitehdit, jotka kutsuivat itseään
Baltian saksalaisiksi (Deutschbalten), kuten esimerkiksi Bernhard
Bielenstein ja Rudolph Dohnberg, suunnittelivat tämäntyyppisiä
rakennuksia.
Monet paikat Riikan keskustassa, kuten Antonijas, Brivibas,
Aleksandra Caka, Gertrudes, Matisa, Stabu ja monet kadut osoittavat
kuinka tämä tyyli on määrännyt kaupunkikuvan luonteen.
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Lyhyesti
Riikan tyyli on moninaista. Rakennuksille on tyypillistä ehdottomuus,
mutta niiden ornamentiikassa on toisinaan erikoislaatuisia, ylitsepursuavia
yhdistelmiä. Julkisten töiden insinöörin Mikhail Eisensteinin suunnittelema
Alberta-katu ympäristöineen on tästä esimerkki. Katu on nykyään tärkeä
turistikohde.

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.
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.
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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Apartment House with shops,
LÇcplï‰a street 51, 1909, architect
EiÏens Laube, – artistic synthesis of
National Romanticism and
Perpendicular Art Nouveau.
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Apartment House with shops,
Br¥v¥bas street 47, 1908, architect
EiÏens Laube, – one of Art Nouveau
National Romanticism trend
symbols in Riga.
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Apartment House, Alberta street 11,
1908, architect EiÏens Laube.
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Apartment Houses, Alberta street 8,
6, 4, 1903-1904, architect Michael
Eisenstein, – richly decorated early
Art Nouveau buildings.

Terrassa, Catalunya
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Teollisuuskaupunki Terrassa
Terrassan muutos teollisuuskaupungiksi alkoi 1800-luvun
alkupuoliskolla ja liittyi pääasiassa villateollisuuden kehittymiseen.
Teknisiä parannuksia edustivat kutomakoneen (1832) ja höyrykoneen
(1833) tulo. Ensimmäiset kangaspuut, joilla voitiin kutoa jacquard-kuviota,
ilmestyivät 1845 ja johtivat tekstiiliteollisuuden nopeaan kasvuun.
Kasvua helpotti liikenneyhteyksien paraneminen. Barcelonaan vievä
valtatie rakennettiin 1845; rautatie saatiin alueelle pohjoisesta käsin 1856
ja se liitti Terrassan Barcelonaan, Manresaan ja Zaragozaan (Saragossaan).
Uuden yhteyden ansiosta raaka-aineiden, kuten hiilen ja villan kuljetus
muuttui säännölliseksi, samoin kuin valmiiden tekstiilituotteiden toimitus
Kataloniaan ja muualle Espanjaan.
Väestö kasvoi ja kaupunki kehittyi, mistä seurasi yhteiskunnallisia
muutoksia. Terrassan kaupunki laajeni keskiaikaisen alueensa ulkopuolelle
Estacio del Nordin suuntaan ja ylitti perinteiset luonnolliset rajansa, Riera
del Palaun ja Vallparadisin laaksot.
Uudet teolliset menetelmät edellyttivät uusia suuria rakennuksia.
Tekstiiliteollisuuden osalta tämä merkitsi savupiippujen, höyryvoimalla
käyvien tehtaiden sekä mylly- ja varastorakennusten rakentamista.
Tekstiiliteollisuuden perintö on säilynyt varsin hyvin Terrassassa.
Uudemmat rakennukset, joilla on oma tehtävänsä kaupungin kehittämisessä, on mukautettu keskiaikaiseen kaupunkikuvaan.
Uuden ja vanhan yhteenliittäminen heijastuu kaupunkikaavassa ja
rakennusten sijoittelussa: teollisuusrakennukset (höyryvoimalla käyvät
tehtaat, myllyt, varastot), työläisten asunnot, palvelut (asema, pankit,
kaupat, sähköverkosto, sairaala, paloasema, torit, hotellit ja koulut) sekä
vapaa-ajan viettoon tarkoitetut tilat (kerhot, konserttisalit, elokuvateatterit
ja teatterit). Se näkyy myös kaduilla (puistonpenkit, katukiveys ja laatoitus, katulamput ja muut sähkölaitteet).
Terrassassa on säilynyt runsaasti teollisen arkkitehtuurin erityispiirteitä. Jotkut ovat mielenkiintoisia itsessäänkin, mutta ennen kaikkea ne
muodostavat poikkeuksellisen hienon kokonaisuuden ja ovat sellaisena
loistava esimerkki Katalonian teollisesta perinnöstä.
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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

Terrassan modernisme arkkitehtuuri
Rakennustaiteen modernismelle on ominaista käyrien linjojen
runsaus, koristeellisten yksityiskohtien ylenpalttisuus, kasviaiheiden
paljous ja dynaamiset muodot. Käytetyt materiaalit ovat valetiili, stucco,
kivi, koristekeramiikka ja takorauta. Näillä materiaaleilla on käytännöllinen
tarkoitus. Esimerkiksi kerrostalojen ulkokoristelu on usein vaatimatonta,
kun taas interiöörit on rikkaasti koristeltu (keramiikkafriisejä seiniä
suojaamassa, lasimaalauksia, puu- ja metallitöitä).
Vuonna 1883 Real Colegio Terrasensessä pidetty näyttely oli alkuna
kuvataiteiden renessanssille Terrassassa.
Tämän alkuinnostuksen myötä oli helppo omaksua uudet
taidesuuntaukset – art nouveau ja Modern style – jotka saapuivat
Barcelonaan kaikkialta Euroopasta. Uuden modernistisen tyylin huippua
merkitsi 1904 Teollisuuspalatsissa (Palau d’Industries, nyk. Escola
Industrial) järjestetty näyttely, jossa taideteollisuus oli erityisen hyvin
edustettuna. Terrassalainen taiteilija Joaquim Vancells ja barcelonalainen
Alexandre de Riquer vaikuttivat ratkaisevasti maalaus- ja koristetaiteen
nousuun Terrassassa.
Terrassan modernismen loivat ennen muuta arkkitehdit Lluis
Muncunill ja Josep M.Coll i Bacardi, ja vähäisemmässä määrin myös
Melcior Vinals sekä Antoni Pascual i Carretero. Yhdessä rakentajien ja
taitavien käsityöläisten kanssa nämä miehet muuttivat kaupungin kasvot
suunnittelemalla ja toteuttamalla julkisia rakennuksia, tehtaita ja
yksityistaloja. Muutos osui suunnilleen samaan aikaan kuin teollinen kasvu
ja porvariston kasvava mielenkiinto kulttuuria ja estetiikkaa kohtaan.
Terrassan ensimmäisiin modernismen töihin kuuluu Teollisen
instituutin halli, jossa on Alexandre de Riquerin (1901) maalaamat ja
Joaquim Vancellsin (1904) täydentämät freskot ja joka on mielenkiintoinen
taiteellisen tasonsa ja tyylinsä vuoksi. Vancellsin freskot ovat jääneet
instituuttiin, mutta tilan keskellä ollut Riquerin maalaus on nykyisin
Sagreran Casa Alegressa. Joaquim Vancells teki muita samantyylisiä töitä,
kuten Masia Freixan ruokasali ja toimistokalusteet, Sagreran Casa Alegren
portaikon maalaukset sekä Confiteria Vidua Carmen kokonaissuunnitelma.

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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Kaupunki Lombardian sydämessä
Varese on yksi Lombardian yhdeksästä provinssista Pohjois-Italiassa.
Lombardian tasangolla harjoitetaan karjanhoidon lisäksi monipuolista
viljelyä, mutta alueella on myös merkittävää teollisuutta (metalli-, tekstiilija kemian teollisuutta). Varesen kaupunki sijaitsee Alppien juurella Lago
Maggioren ja Lago di Comon välissä Sveitsin laaksojen liittymäkohdassa.
Pohjoisessa sitä rajoittaa Campo dei Fiorin vuorijono.
Vapaa-ajan kulttuurin kehittyminen Varesessa
Alueen poikkeuksellisen kaunis luonto edisti turismia ja veti
puoleensa varakasta väkeä, niin vanhaa aatelistoa kuin uutta
porvaristoakin. Yhtenäisiä hotellikomplekseja ja komeita huviloita alkoi
nousta eri puolille. Dynaaminen, tulevaisuuteen suuntautunut keskiluokka
teki rakennussuunnitelmia. Laitakaupungin tehtaat, suuret hotellit ja niin
isot kuin pienetkin huvilat hyötyivät huolellisesti suunnitellusta rautatie- ja
raitiotieverkostosta. Tämä edisti matkailun ja vapaa-ajan vieton
demokratisoitumista. Myös keskiluokka saattoi viettää hetken hienoa
elämää.
Liberty
Joukko arkkitehteja, Sommaruga, Stacchini ja Gambini, kehittivät
1900-luvun alussa uuden tyylin, josta käytettiin nimitystä Liberty. Heidän
lähtökohtansa oli art nouveau ja he yhdistivät mestarillisesti paikallisia ja
perinteisiä elementtejä uuteen teknologiaan. He rakensivat kerrostaloja
paikallisesta kivestä yhdistäen siihen tiilen käytön ja hakivat innoitusta
vanhoista traditioista sopusoinnussa uudenaikaisuuden vaatimusten
kanssa. Vareseen ja sen ympäristöön rakennetut lukuisat kaupunkitalot
perustuvat heidän suunnitelmiinsa.
Campo dei Fiorin vuoristossa sijaitsee Santa Maria del Monten
keskiaikainen kylä. Milanolainen arkkitehti Giuseppe Sommaruga toteutti
siellä vuosien 1910 ja 1912 välillä Grand Hôtel Campo dei Fiorin Grand
Hôtel- yhtiölle. Tämä italialainen Liberty-tyylin esimerkki soveltuu
täydellisesti vuoristomaisemaan eikä häiritse sen rytmiä. Sommaruga, joka
kutsuttiin Vareseen 1800-luvun lopussa, aloitti uuden kansainvälisen
tyylin. Hän teki selkeän eron siihen eklektiseen, romaanisesta,
goottilaisesta ja renessanssin tyylistä innoituksensa saaneeseen
suuntaukseen, joka oli päässyt vallalle Italian yhdistyttyä 1870.
Kuvanveistäjä ja insinööri Giovanni Chini, dynaaminen uudistaja,
kehitti keinotekoisen kiven, jota käytti ornamenteissa ja koristuksissa,
savupiipuissa, ovien ja ikkunoiden ympäryslistoissa ja eteisissä, siellä
missä ennen oli käytetty marmoria tai muuta kiveä.
Liberty ulottui arkkitehtuurin lisäksi myös taideteollisuuteen. Se oli
yksi viimeisistä kansainvälisesti kukoistaneista taidesuuntauksista ja
merkitsi samalla katsetta eteenpäin, kohti uusia aikoja. Taiteilijat
hylkäsivät menneisyyden ja kääntyivät kohti taideteollisuutta, joka oli
kaiken huomion keskipisteessä. Siihen asti tavanomaiset esineet olivat
olleet keskinkertaisia ja anonyymejä. Liberty toi tarjolle uusia ja erilaisia
esineitä, jotka olivat tyylikkäitä ja hienostuneita. Italialainen Lavenon
keramiikkatehdas oli tässä keskeisessä asemassa.
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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

Libertyn taiteilijat
Silvio Gambini (1877-1948)
Gambini kirjoitti 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana
moniin arkkitehtuurijulkaisuihin ja palkittiin Oleggion maatalous-,
teollisuus- ja taidenäyttelyssä 1906. Vuosina 1906-1908 hän työskenteli
yhdessä Sommarugan kanssa. Vuonna 1911 hän julkaisi artikkelissaan
”Modernit rautatyöt. Ideoita ja luonnoksia” 35 piirrosta, jonka aiheina
olivat mm. ovet.
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Alessandro Mazzucotelli (1865-1938)
Työskenneltyään isänsä hevostenkengityspajassa Mazzucotelli alkoi
opiskella piirtämistä ja arkkitehtuuria. Perhe joutui kuitenkin taloudellisiin
vaikeuksiin ja hänen oli lopetettava opintonsa ja hän avasi Milanossa
oman työhuoneen. Tämä art nouveaun vannoutunut kannattaja palkittiin
Torinon näyttelyssä 1902. Hän teki pääasiassa yhteistyötä Sommarugan
kanssa. Vuodesta 1903 hän toimi Milanossa opettajana Umanitariakoulussa.
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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

Giuseppe Sommaruga (1867-1917)
Sommaruga oli Camillo Boiton oppilaana Brerassa ja sai koulutuksen
opettajansa eklektiseen tyyliin, mutta lähti omalle tielleen valiten
modernismin. Hänen tärkeimpiä töitään ovat Milanon Palazzo Castiglioni
(1901-1903), Varesen Grand Hôtel Campo dei Fiori (1908), Villa Faccanoni
Sarnicossa (1907) sekä monet hautamuistomerkit.
Ulisse Stacchini (1871-1947)
Stacchini teki suunnitelman Milanon päärautatieasemaa varten, mikä
synnytti lukuisia kiistoja ja loputtomia riitoja vuosina 1906-1912. Stacchini
kuitenkin voitti kilpailun, mutta suunnitelma pantiin täytäntöön vasta
1931.

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

15
1

Poliittinen ja taloudellinen tausta
Vuonna 1867 Itävallan keisari Frans-Joosef I hyväksyi poliittisen
kompromissin, joka johti Itävalta-Unkarin luomiseen. Tämä oli myönnytys
unkarilaisille, jotka olivat vaatineet jo vuodesta 1848 oman asemansa
tunnustamista valtakunnassa. Unkarista, joka oli ollut Itävallalle alistettu
provinssi, tuli nyt autonominen valtio keisarikunnan sisällä. Itävallan
keisari Frans-Joosef I oli myös Unkarin kuningas. Tästä lähtien
valtakunnalla oli kaksi pääkaupunkia, Itävallan Wien ja Unkarin Budapest.
Poliittisesta levottomuudesta huolimatta Wienin kaupunki oli yhtä
elinvoimainen taloudellisesti kuin muutkin tuon ajan eurooppalaiset
pääkaupungit. Kaupunkia kehänä kiertävän bulevardin ”Ringin”
rakentaminen teki Wienistä eurooppalaisen suurkaupungin. Samanaikaisesti kaupunkiin kuitenkin muutti valtavat määrät uutta väestöä, mistä
oli seurauksena liikakansoitus ja mm. asuntopula. Yhteiskunnassa oli
havaittavissa kahtiajako alati köyhtyvän väestönosan ja vanhoillisen,
perinteistä kiinnipitävän ja edistysuskoisen porvariston välillä.
Monet totesivat, että yhteiskunnassa vallitsi henkinen tyhjiö.
Taiteilijat eivät kuvitelleet voivansa muuttaa kaikkea sitä, mutta he olivat
vakuuttuneita siitä, että pystyisivät luomaan erillisen paikan, missä
kauneus, taide ja henkisyys voisivat muuttaa arkipäivän perusteellisesti.
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Secession
1800-luvun loppuvuosina yhdeksäntoista nuorta taiteilijaa –
taidemaalaria, piirtäjää, kuvanveistäjää ja arkkitehtia – päätti että oli aika
luoda jotain todella uutta. Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann
ja Joseph-Maire Olbrich sanoivat olevansa väsyneitä akatemioihin,
taiteilijayhdistyksiin ja tilaajien vanhoilliseen makuun. Nämä nuoret
taiteilijat ajattelivat, että taide oli jo kyllin kauan kopioinut oman
menneisyytensä esimerkkejä eivätkä nähneet siinä enää mitään mieltä.
Heidän mielestään taiteen tuli olla uutta, erilaista ja modernia. He etsivät
ja löysivät innoituksensa kaikesta siitä mitä pitivät todellisena,
luonnollisena ja turmeltumattomana: luonnosta, myyttien maailmasta,
vieraitten kulttuurien taiteesta, kansantaiteesta ja nuorten samanhenkisten kollegojensa taiteesta muissa Euroopan pääkaupungeissa.
Tästä syystä mainitut yhdeksäntoista nuorta taiteilijaa lähti ovet
paukkuen vanhasta taideakatemiastaan ja Itävallan taiteilijayhdistyksestä
perustaen oman yhdistyksensä, josta he käyttivät nimitystä Secession.
Tämä oli wieniläinen vastine art nouveau’lle ja antoi nimensä myös eräälle
wieniläiselle rakennukselle.
Arkkitehti Joseph-Marie Olbrich suunnitteli sesessionistien näyttelyitä
varten rakennuksen, joka oli tahrattoman valkoinen ja katettu
takorautaisella, kullatuin laakerinlehvin ja marjoin koristellulla kupolilla.
Sesessionistien uusi rakennus aiheutti keskustelua ja jopa skandaalinkäryä, sillä rakennuksen tarkoitus ei paljastunut sen muodosta. Kyseessä
oli rakennus, joka kuvasti liikkeen symbolisia arvoja, mutta samalla
ikkunaton näyttelytila, jonka seinät olivat korkeat ja leveät. Se toi mieleen
temppelin tai hautakammion. Sisäänkäynnin yläpuolella olevassa kirjoituksessa sanottiin: ”Ajalle taiteensa; Taiteelle vapautensa”. Sesessionistit
julkaisivat myös aikakauslehteä, jonka nimi oli Ver Sacrum, Pyhä kevät.
Liikkeen piirissä syntyi eurooppalaista uutta taidetta, sillä koko Eurooppa
etsi jotain uutta.
Eurooppalaisia nuoria taiteilijoita kiehtoi erityisesti Kauko-Idän taide,
varsinkin Japani. Skotlantilaisten kollegoiden taide oli erityisen tärkeätä
Wienin sesessionisteille. Glasgowlaisen Charles Rennie Mackintoshin
teosten näyttely teki heihin niin suuren vaikutuksen, että he siirtyivät
käyttämään yksinkertaisia muotoja siihen asti vallalla olleiden käyrien
muotojen, kukkakoristeiden ja muiden kasviaiheiden sijasta.
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Restorer cleaning a metal work of
the church at Steinhof Hospital,
Otto Wagner, 1903-1907

2

Joseph Maria Olbrich, Secession,
exhibition hall in Vienna,
1897-1898,
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Otto Wagner, Postal Saving Bank,
Wien, 1904-1906

4

Karl Adalbert Fischl residential
building, 1905

5

Julius and Wunibald Deininger,
School building, 1908-1910

Secessionin taiteilijat
Skotlantilainen tyyli vaikutti erityisesti muotoiluun ja arkkitehtuuriin.
Esimerkiksi Joseph Hoffmann suunnitteli geometrisia ja lineaarisia
huonekaluja, joiden käsityön laatu oli erittäin korkea. Hän perusti ns.
Wienin työpajat (Wiener Werkstätte), jotka erikoistuivat korkeatasoisten
käyttöesineiden valmistukseen.
Otto Wagner oli aikakauden uusi arkkitehti. Hän käytti uusinta
teknologiaa, kuten rauta- ja betonirakenteita ja uusia materiaaleja, kuten
rautaa, lasia, keramiikkaa ja alumiinia. Kiinnostuksessaan näitä
teknologioita kohtaan, joista sittemmin tuli modernin urbanismin perusta,
Wagner oli edellä aikaansa. Hän suunnitteli sairaaloita, pankkeja,
asuintaloja ja Wienin maanalaisen asemia.
Gustav Klimt ja Egon Schiele kuvasivat maalauksissaan ja
piirroksissaan sensuelleja, alastomia ihmishahmoja, joilta puuttuivat
perinteiset historialliset tai mytologiset puvut. He aiheuttivat töillään
skandaaleja rikkoessaan tabuja vastaan. Sigmund Freudin psykoanalyysi,
joka paljasti ihmisen alitajunnan olemassaolon, valmisti maaperää näille
problemaattisille, mutta samalla vapauttaville taideteoksille.
Liike vaikutti moniin taiteilijoihin, jotka liittyivät sen jäseniksi.
Joistakin tuli Otto Wagnerin oppilaita, kuten slovenialaisesta Joze
Plecnikistä ja tsekki Jan Koterasta. Uusi suuntaus levisi muihinkin maihin.
Jopa tyylin vastustajat, kuten arkkitehti ja muotoilija Adolph Loos hyötyivät
uusista muotoilun periaatteista.

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.

Info
Kiertonäyttely Art Nouveau in Progress
Art Nouveau –kauden arkkitehtuurin ja muotoilun tunnetuimmat
merkkityöt säilyvät kaupungeissa ja niiden museoissa, mutta niiden lisäksi
on runsaasti kulttuuriperintöä, joka on saanut vähemmän huomiota.
Rakennuksia ja sisustuksia on purettu, taloja on otettu uuteen käyttöön,
suunnittelijoiden visiot ovat jääneet joko toteuttamatta tai lyhytikäisiksi.
Näyttely esittelee monen eurooppalaisen kaupungin art nouveau
–perintöä rinnastaen sekä tunnetun että uuden näkökulman.
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Tapahtuu Helsingissä
Art nouveau – Uusi taide
Tutki ja opi toukokuussa 2003-2004, maaliskuussa 2005
Koululaisille suunnatut keväiset tutkimuspäivät toteutetaan
jokaisessa yllämainitussa jäsenkaupungissa eri puolilla Eurooppaa samaan
aikaan. Ohjelmaan kuuluvat mm. näyttelykäynnit sekä opastetut
kaupunkikierrokset.

Jugend-näyttely Designmuseossa 9.5.-14.9.2003

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

1900-luvun vaihde suomalaisessa kuvataiteessa, taideteollisuudessa
ja arkkitehtuurissa.

Julkaisuja
Art Nouveau in Europe Today. A general appraisal, 2000

With the participation of /
Avec la participation de

Julkaisu selvittää kulttuuriperinnön suojelutilannetta Art Nouveau
–verkoston kaupungeissa Euroopassa. Kriittiset artikkelit on julkaistu sekä
englanniksi että ranskaksi.

Art Nouveau in Progress - tieteellisen seminaarin esitelmät, 2003
Tieteellisessä seminaarissa Wienissä lokakuussa 2002 pidetyt
esitelmät toteutumattomista, hävinneistä tai unohdetuista projekteista eri
kaupungeissa julkaistaan englanniksi ja ranskaksi. Ritva Wäreen esitelmä
käsittelee Suomen paviljonkia Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900.

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

Lukio- ja yläasteikäisille suunnattu lehti tarjoaa eurooppalaisen
näkökulman art nouveauhun. Siinä on kaikkiaan 13 kaupungista mm.
historiallista tietoa sekä arkkitehtien ja heidän töittensä esittelyä.
Lehti on saatavilla toukokuun tutkimuspäivien aikana.

Työkirja, 2003
Esikoulu- ja ala-asteikäisille on oma työkirja, jossa ranskalaiset
Chris ja Jude tarvitsevat lasten apua 100-vuotiaiden rakennusten
korjaamisessa ja oman, unelmien talon piirtämisessä. Työkirja on
saatavilla toukokuun tutkimuspäivien aikana.
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Nancy
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Alesund
Helsinski
Riga
Wien
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Art Nouveau -lehti, 2003

Art Nouveau in Progress, 2003
Kiertonäyttelyn yhteydessä julkaistaan kirja, jossa käsitellään
näyttelyn aiheita, kuten hävitettyä, uudessa käytössä olevaa tai
toteutumatta jääneitä visioita. Nelivärinen kirja julkaistaan
kaksikielisenä englanniksi ja ranskaksi.
Näyttelyn nuorille kävijöille on erillinen julisteeksi avautuva
kirjanen.
Käännös Pro Immédiat Oy / Lena Talvio

