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Art Nouveau – verkosto
Monissa Euroopan kaupungeissa kehittyi 1900-luvulle tultaessa art nouveauksi nimetty kult-

tuuri-ilmiö, joka merkitsi taiteellista ja henkistä taitekohtaa. Liike hyödynsi teollisen vallanku-
mouksen luomat uudet mahdollisuudet, mutta arvosti myös käsityötaitoa. Se pyrki
uudenaikaisuuteen ja halusi antaa kehittyvien kaupunkikeskusten elämälle kauniit ulkoiset edel-
lytykset. Taide ja taideteollisuus haluttiin yhdistää ja luoda harmonista elinympäristöä arkkiteh-
tuurin, sisustuksen ja huonekalujen suunnittelun avulla.

Vuonna 1999 neljäntoista Euroopan kaupungin edustajat perustivat yhteistyöverkoston,
jonka tavoitteena on tutkia ja suojella art nouveau -perintöä ja kohottaa sen arvostusta.
Verkostoon kuuluu eri alojen ja ammattien edustajia, museoiden johtajia ja työntekijöitä, arkki-
tehtejä, konservaattoreita ja taidehistorioitsijoita. Taidehistorioitsijoiden tehtävänä on laatia kir-
jallista materiaalia ja suunnitella verkoston 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 tarkoituk-
sessa verkosto saa taloudellista tukea Euroopan unionilta (Kulttuuri 2000 -ohjelma).

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century a cultural phenomenon was spreading across many cities in

Europe: Art Nouveau. This movement marked a time of great artistic and intellectual change,
exploiting the new ideas and inventions of the industrial revolution in pursuit of perfect crafts-
manship. All over Europe, Art Nouveau was driven by a formidable longing for modernity, by the
desire to enhance the day-to-day experience in the large developing urban centres and by the wish
to remove the boundaries between the fine and decorative arts. This movement offered a new way
of life, with a balance between the skills of architecture, interior decoration and furniture.

In 1999, fourteen European cities came together in a network to study, protect and value their
Art Nouveau heritage. This network consists of professionals with various skills: conservationists
and museum directors, architects, restorers and art historians. Together they produce literature
and activities to inform professionals and raise public awareness: publishing books, creating an
internet site, organising a colloquium, mounting an exhibition and writing study books for colle-
ge students and younger children. To achieve its objectives the Network receives financial sup-
port from the European Commission as part of the Culture 2000 programme.

2004 / 12 > 15

Provinc ia  d i  Varese



2

Useissa Euroopan kaupungeissa kehittyi 1900-luvun koit-
taessa uusi taiteellinen suuntaus.Tästä kulttuuri-ilmiöstä käy-
tetään 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 ja levisi muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin
1800- ja 1900-lukujen ajan muuttaen perusteellisesti maiden
taloutta, yhteiskuntien rakennetta ja ihmisten jokapäiväistä
elämää. Eurooppa siirtyi maanviljelykseen ja käsiteollisuuteen
perustuneesta taloudesta koneellistumisen, suurteollisuuden
ja liikenteen kehityksen hallitsemaan talouteen. Eurooppa otti
käyttöön uusia energialähteitä, kuten hiilen, öljyn ja sähkön.
Ensimmäisen teollisen vallankumouksen synnytti James
Wattin keksimä höyrykone. Se johti puuvillateollisuuden
koneellistumiseen ja metalliteollisuuden kehittymiseen, joka
puolestaan mahdollisti koneiden, työkalujen ja raiteiden val-
mistamisen. Toinen teollinen vallankumous liittyy sähkön kek-
simiseen, öljyn käyttöön energialähteenä, kemian teollisuuden
nousuun, auton keksimiseen ja tietoliikenteen kehittymiseen.

Teollinen vallankumous muutti tuotantotapoja. Vähitellen
käsityön korvasi sarjatuotanto, hinnat laskivat ja kulutus
demokratisoitui. Yhteiskunta alkoi muuttua kulutusyhteiskun-
naksi. Teollista vallankumousta seurasi kaupan vallankumous,
kun liikennevälineiden kehitys vaikutti maailmanmarkkinoi-
den syntyyn. Maiden sisäisillä markkinoilla tavaratalojen
synty, mainonnan (“reklaamin”) alkuvaiheet ja luotonannon
kehitys saivat kuluttajat moninkertaistamaan hankintansa.

Teollistuminen muutti myös yhteiskunnallisia rakentei-
ta. Asukasmäärät kasvoivat voimakkaasti ensin Luoteis-,
sitten Etelä- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 1900 Euroopassa
asui neljäsosa maailman väestöstä. Väestönkasvu edisti
taloudellista kasvua ja väestö muutti maalta kaupunkeihin.
Muuttoliike edellytti rakenteellisia muutoksia, sillä vuosisa-
toja vanha kaupunkirakenne ei enää vastannut uusia tar-
peita. Euroopan suuria kaupunkeja muutettiin asukkaiden
elinolojen parantamiseksi.

Perinteisen yhteiskunnan korvasi teollistunut, kaupungis-
tunut yhteiskunta, jossa oli laaja työväenluokka, nouseva
porvaristo ja keskiluokat. Johtavat luokat uudistuivat täysin
aateliston väistyessä syrjään ja yrittäjien rikastuessa nopeas-
ti. Vanhat kauppias- ja pankkiirisuvut saivat rinnalleen uusia
mahtisukuja, jotka hallitsivat terästeollisuutta, rautateitä ja
tekstiili- sekä autoteollisuutta. Tämä suurporvaristo kasasi
itselleen valtaa ja osoitti sitä elämäntavallaan kiinnittäen eri-
tyishuomiota asunnon kunnostukseen ja sisutukseen. Myös
keskiluokat noudattivat tätä elämäntyyliä erottautuakseen
työläisväestöstä. Tämä mahdollisti taideteollisuuden kehitty-
misen Euroopassa.

Art nouveau syntyi erityiseen taloudelliseen ja sosiaali-
seen tilanteeseen. Taiteilijat omaksuivat teollisen vallanku-
mouksen mukanaan tuomat materiaalit ja tekniikat. He
mukauttivat taiteen teolliseen valmistukseen ja kehittivät rik-
kaiden tilaajien uniikkikappaleiden rinnalle sarjatuotantoa
pikkuporvaristoa ja keskiluokkia silmällä pitäen. Näin joka-
päiväisetkin esineet – tuhkakupit, tuolit ja käyttöastiat – hei-
jastelevat ”uutta henkeä”. Esineissä käytettiin hyvin erilaisia
muotoja, jotkut kaartuvia, toiset suoria geometrisia linjoja.
1800-luvun lopussa uusi tyyli näkyi yksityisessä ja julkisessa
arkkitehtuurissa, kuten asemarakennuksissa, pankeissa, kou-
luissa ja tavarataloissa.

Kulttuuriperintösanastoa 
Tässä lehdessä esittelemme art nouveau – perintöä eri

kaupungeissa ja selvitämme sen suojeluun liittyvää sanastoa.
Näiden määritelmien avulla opit tuntemaan arkkitehtuurin ja
esineiden suojelukäsitteistöä ja menetelmiä. Jos omaksut
tämän sanaston art nouveaun esimerkkien valossa, huomaat
samojen määritelmien soveltuvan muihinkin tyylisuuntauk-
siin ja taideteoksiin, olipa sitten kyseessä esihistoriallinen
luola, barokkityylinen aukio tai vaikkapa moderni huonekalu.

Around 1900 a new artistic movement was developing in
a number of European cities. This cultural phenomenon was
called many different things: Jugendstil, Modern Style, l’Ecole
de Nancy, Modernisme, Secession, etc. . Its roots lie in the social
and economic changes that affected Europe in this period.

The industrial revolution started at the end of the 18th
century in Great Britain and spread throughout Europe, then
the United States of America during the 19th and 20th centu-
ries. It transformed the economy of each country that it tou-
ched, as well as the daily lives of the people. In this way
Europe went from being a place where economies were domi-
nated by agriculture and cottage industries, to one that was
rooted in the machine, heavy industry, developing transport
systems and the use of new sources of energy (coal, then oil
and electricity). It was also supported by new inventions, nota-
bly the steam engine by the Scottish inventor, James Watt.

The industrial revolution more or less changed manu-
facturing methods: little by little the work of craftsmen was
replaced by mass production. Prices dropped, goods became
more accessible and the number of consumers rose sharply.
At the time the concept of the department store was also
born, along with the first moves towards modern adverti-
sing, which was then known as publicity. In addition there
was the development of credit to tempt buyers to make
multiple purchases. With the growth of the European popu-
lation – which in 1900 made up a quarter of the world
population – the birth of the consumer society was complete.

The structure of society was also affected by the indus-
trial revolution. In this new industrial and urban world, the
rural classes gave up their place in society and an immense
working class emerged, along with a more prominent bour-
geoisie and middle class. At the time society was dominated
by a bourgeoisie that had rapidly become wealthy. As
powerful owners of the steel industry (known as the Masters
of the Forge), railway or textile tycoons and pioneers of the
car industry, their monopoly on power and influence allowed
them to indulge their wealth. The members of this bour-
geoisie were able to give particular attention to the mainte-
nance and the decoration of their homes. Meanwhile the
middle classes that sought to distinguish themselves from
the working class, looked to imitate the lifestyle of the bour-
geoisie. Such moves in society also contributed to the deve-
lopment of decorative arts across Europe.

Art Nouveau in Europe was therefore tied to a specific
economic and social landscape. The artists, who were also
sometime producers, used the new materials and tech-
niques that came out of the industrial revolution. The deve-
lopment of mass production was of particular benefit to the
upper and lower middle-classes, while one-off pieces were
still the preserve of the very wealthy. Art Nouveau wanted
to be both functional and decorative, and to embrace eve-
ryday objects (ashtrays, armchairs, crockery etc). The artists
used an astounding number of forms in their work, from
curves and flowing elegance to pure geometry. At the end
of the 19th century this style had reached all areas of public
and private architecture, most notably stations, banks,
schools and department stores.

Heritage terminology
In this publication we aim to present the Art Nouveau of

the different partner cities and explain the terminology that
surrounds Art Nouveau and its protection. Through the defi-
nitions you can discover the concepts and methods that are
important if you are interested in art and architecture. If you
have a good understanding of these terms with regard to Art
Nouveau, you will discover that the definitions are equally
valuable for other movements and objects such as a Baroque
public square, Art Deco furniture or even a prehistoric cave.

Art nouveau  Euroopassa



Tuhkasta art nouveau’hon
Tammikuun 23. päivän yönä vuonna 1904 voimakas

myrsky aikaansai tulipalon, joka tuhosi koko Ålesundin kau-
pungin 15 tunnissa. Vain yksi henkilö menetti henkensä,
mutta yli 800 asuntoa tuhoutui ja 10 000 asukasta jäi kodit-
tomaksi.

Jotta asukkaille saatiin uudet kodit, täytyi kaupunki raken-
taa kokonaan uudelleen.Apua saatiin koko Norjasta sekä kaik-
kialta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Uudelleenrakentaminen
toteutettiin kolmessa vuodessa ja uusia rakennuksia pysty-
tettiin yli kuusisataa.

Kesäkuun 7. päivänä 1905 Norja itsenäistyi Norjan ja
Ruotsin välisestä liitosta. Kansallismielinen innostus löi lei-
mansa ajan taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Monet Ålesundis-
sa toimineista arkkitehdeistä olivat opiskelleet ulkomailla ja
saaneet kansainvälisiä vaikutteita, mutta heitä inspiroivat
myös kansalliset tarut ja historia.

”Joutsenapteekki”
”Joutsenapteekissa” arkkitehti Hagbarth Schytte-Berg

yhdisti art nouveaun tyylikkäät kaartuvat linjat viikinkitai-
teen innoittamiin koristeaiheisiin.Arkkitehti suunnitteli myös
apteekin kalustuksen ja osan omistajien asunnon kalusteis-
ta. Kokonaisuus on harvinaisen kaunis ja harmoninen.

Apteekkirakennus on lähes korttelin kokoinen ja
kohoaa ympäristöstään pyöristettyine kulmineen kuin veis-
tos. Graniittipinnan vaihtelevat värit ovat koristeellisia ja
norjalaisesta viikinki- ja keskiajan taiteesta peräisin olevat
naamiot ja lohikäärmeet näyttävät tanssivan lukuisten eri-
muotoisten ikkunoiden ympärillä. Takorautayksityiskohdat,
portaat, myyntitiskit ja stukkolistat (marmoria jäljittelevät
koristeelliset kipsistä, liimasta ja marmori- tai liitupölystä
valmistetut seinäpinnoitteet), samoin hallin ja ruokasalin
huonekalut ja muu sisustus on toteutettu samassa hengessä.
Valo siivilöityy sisään lasimaalausten läpi.

Lohikäärmetyyli
Arkkitehtuuri ja taideteollisuus saivat vaikutteita sekä

eurooppalaisesta art nouveau – tyylistä että norjalaisten
tarujen ja myyttien innoittamasta lohikäärmetyylistä. Talojen
julkisivuissa on niin kasviaiheita kuin Norjan kansanperin-
teestä otettuja mielikuvitushahmojakin.

Joutsenapteekki on tästä hyvä esimerkki. Arkkitehti
Schytte-Berg suunnitteli muitakin samantyyppisiä rakennuk-
sia, esimerkiksi vuonna 1906 rakennetun Villa Devoldin jul-
kisivun sisäänkäyntiä koristaa peikon pää.

Jugendstil : Opp av asken
Orkannatten 23. januar 1904 begynte brannen som på

15 timer la praktisk talt hele Ålesund i aske. Det var den
mest omfattende brannkatastrofen i Norges historie. Over
800 hus forsvant i flammene, og 10 000 av byens 12 000
innbyggere ble brått uten hjem. Utrolig nok var det kun ett
menneske som omkom.

For å skaffe boliger til byens befolkning måtte nesten
hele byen gjenreises. Nødhjelp strømmet til fra hele landet,
fra resten av Europa, fra USA – og til og med fra Afrika. På
tre år reiste man en by med over 600 nye hus.

Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – nærme-
re bestemt 7. juni 1905 – løsrev Norge seg fra unionen med
Sverige. Den nasjonale begeistringen og gløden som preget
denne perioden preget også kunst og arkitektur på ulike
måter. Det gjalt ikke minst arbeidet til de 50 arkitektene
som deltok i gjenreisningen. Mange av dem hadde studert i
utlandet og blitt påvirket av europeisk jugendstil. Men de
hentet også inspirasjon fra vår egen mytologi og historie,
den som har vært så avgjørende for utviklingen av vår nors-
ke identitet.

Svaneapoteket
Svaneapoteket viser hvordan arkitekt Hagbarth Schytte-

Berg forente  elegante jugendstillinjer med dragestildeko-
rasjon inspirert av arven etter vikingene. Han tegnet også
inventaret til apotekutsalget og innredningen til apoteker-
familiens privatbolig. Resultatet er en uvanlig helhetlig og
vakker bygning.

Apoteket er et stort bygg som dekker nesten et helt kvar-
tal i byrommet. Huset er forblendet med norsk granitt der
ulike steinfarger gir dekorative kontraster. Drageformer og
masker inspirert av norsk viking- og middelalderkunst pryder
de mange og varierte vinduene, smijernsarbeidet, utskjærin-
gene i dører, disker og trappehus, gipslistene i taket, og
møbler og inventar i spisestue og hall. Blyglassvinduene siler
lyset gjennom kontinentale art nouveau-motiver basert på
stiliserte eller abstraherte naturbilder.

Dragestilen
Både arkitektur og kunsthåndverk ble påvirket av

Europas jugendstil, og i tillegg av vår egen dragestil som er
inspirert av norrøn mytologi. På mange fasader ser vi en
blanding av plantemotiver, fabeldyr og fantasifigurer fra
norrøne myter.

Svaneapoteket er et utmerket eksempel på dette.Arkitekt
Schytte-Berg benyttet den samme stilen i mange av sine
andre byggverk. På fasaden til Villa Enkefru Devold, bygget i
1906, ser vi en trollmaske over bueåpningen til balkongen.
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1 Hagbarth Schytte-Berg,
Joutsenapteekki, 1905-1907

2 Hagbarth Schytte-Berg,
Joutsenapteekin kaartuvia linjoja
takoraudasta, 1905-1907

3 Hagbarth Schytte-Berg,
Joutsenapteekin tiskin 
yksityiskohta, pöllö, viisauden 
vertauskuva, 1905-1907

4 Hagbarth Schytte-Berg,
Joutsenapteekin yksityiskohta 
portaasta, 1905-1907

5 Hagbarth Schytte-Berg,
peikon pää, yksityinen huvila  

Ålesund, Norge
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Kulttuuriperintö 
Kulttuuriperintö on yksi niistä termeistä, joita ihmiset käyttävät ilman että he välttämättä tietävät mistä on kyse.

Kulttuuriperintöä eivät ole ainoastaan rakennukset, veistokset tai maalaukset – vaikka ne ovatkin tärkeitä – vaan myöskin
perheet ja niiden oma, sukupolvelta toiselle välittyvä historia. Se voi välittyä kertomuksina, lauluina tai resepteinä tai paik-
koina, jotka ovat muodostuneet tärkeiksi ja arvostetuiksi. Esimerkiksi Ålesund kuuluu Norjan kulttuurperintöön kauneuten-
sa ja historiallisen kehityksensä ansiosta.



Barcelona, Catalunya
Modernisme, katalonialainen art nouveau

Barcelona on Katalonian pääkaupunki. Katalonia sijait-
see Espanjassa, Iberian niemimaan koillisosassa Välimeren
rannalla. 1800-luvun puolivälissä teollinen vallankumous
muutti tätä seutua, josta tuli tärkeä tekstiiliteollisuuden kes-
kus. Kauppa muun Euroopan ja Amerikan kanssa kehittyi
voimakkaasti. Taloudellinen kehitys muutti Katalonian
yhteiskuntaa, jota hallitsi porvaristo.

Tässä historiallisessa yhteydessä syntyi La Renaixença,
kulttuurinen liike, joka korosti Katalonian oman kulttuurin
merkitystä. Siitä taas sai alkunsa katalonialainen modernis-
me, jossa yhdistyivät toisaalta art nouveaun uudenaikai-
suus, toisaalta katalonialainen perinne. Modernismelle ovat
tyypillisiä art nouveaun kaarevat linjat, mutta samalla teok-
sissa on viittauksia Katalonian historiaan ja perinteisiin.
Taiteilijoiden kehittelemiä aiheita ovat esimerkiksi
Katalonian lipun neljä raitaa sekä Pyhän Jordin, Katalonian
suojeluspyhimyksen legenda. Näyttävintä oli arkkitehtuurin
kehitys. Voimakkaasti kasvava Barcelona tarjosi valtavat
rakennusmahdollisuudet.

Güellin puisto
Antoní Gaudí suunnitteli 20 hehtaarin puiston pääme-

senaatilleen Eusebi Güellille vuosien 1900 ja 1914 välillä.
Alunperin  Gaudí  suunnitteli Barcelonan keskustassa sijait-
sevalle puutarha-alueelle myös asuntoja, mutta vain puisto
rakennettiin. Puiston pääsisäänkäynnissä pienet talot ovat
kuin sadusta. Puistossa tulija kohtaa ensiksi monumentaali-
set portaat, joissa on lohikäärmettä esittävä mosaiikki.
Kyseessä on maanalaisten vesien vartija, Python.
Lohikäärmeen takana on sadevesien keruusäiliö.
Kauempana kuvattu käärme tuo mieleen Katalonian vaaku-
nan, jossa on punaiset ja keltaiset raidat ja käärmeenpää.
Portaat johtavat terassille, jota kannattelevat pylväät antii-
kin rakennustyyliin. Pylväät kuljettavat terassilta valuvan
sadeveden säiliöihin. Terassi on julkinen tila, jota rajoittava
muuri toimii sekä aitana että penkkinä. Gaudín luoma puis-
to sulautuu täysin luontoon. Puisto on ollut UNESCOn
maailmanperinnön suojelukohteena vuodesta 1984.

Mosaiikit
Katalonian arkkitehtuurissa käytetään runsaasti

mosaiikkeja, kuten Güellin puistokin osoittaa. Gaudín luo-
mat mosaiikit ovat erittäin koristeellisia, vaikka hän käyttikin
halpoja, keramiikkatehtaista saatuja jäännösmateriaaleja,
paloja ja siruja. Värien nerokas yhdistely saa aikaan hienoja
valoefektejä.

El modernisme català : l’Art Nouveau a Catalunya
Barcelona és la capital de Catalunya, que està situada

al nord-est de la península Ibèrica i a la vora de la
Mediterrània. A mitjan segle XIX la revolució industrial va
canviar a fons tota la zona, molt coneguda per la seva
indústria tèxtil, alhora que el comerç amb la resta
d’Espanya i Amèrica es desenvolupava cada vegada més.
Aquests canvis van afectar la societat catalana, que alesho-
res estava dominada per la burgesia.

En aquest context va aparèixer la Renaixença, un movi-
ment cultural que posava l’èmfasi en la cultura catalana i
que va originar el modernisme català, que integrava el
modernisme de l’Art Nouveau i les tradicions catalanes. El
modernisme català utilitzava les línies corbes de l’Art
Nouveau tot fent referència a la història i les tradicions de
Catalunya: per exemple, les quatre barres de la senyera
catalana i la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, per
citar només dos dels temes i motius utilitzats pels artistes.

Encara que aquest moviment abastava totes les arts, és
en l’arquitectura on es van assolir els resultats més espec-
taculars, ja que l’expansió de la ciutat de Barcelona oferia
un munt d’oportunitats constructives.

Park Güell
Aquest parc de 20 hectàrees, situat al centre de

Barcelona, va ser construït entre el 1900 i el 1914 per
Antoni Gaudí per encàrrec d’Eusebi Güell, el seu principal
mecenes. Inicialment Gaudí havia previst una ciutat jardí
amb habitatges, però al final va esdevenir un parc públic.

L’entrada principal està emmarcada per dues casetes
coronades per teulats ondulats, que semblen sortides direc-
tament d’un conte de fades. Un cop dintre ens trobem
davant d’una escala exterior impressionant, des de la qual
ens vigila un dragó fet de mosaic. Aquest dragó representa
el Pitó, que és el guardià de les aigües subterrànies. Així,
darrere del dragó ens trobem una cisterna que recull l’aigua
de la pluja. Més enllà, un cap de serp recorda l’emblema de
Catalunya (les barres vermelles i grogues i el cap de la
serp). L’escala porta a una terrassa que es sosté sobre unes
columnes que recorden un estil encara més antic.

Gaudí va demostrar el seu enginy amb la realització
d’aquest projecte. Per exemple, les columnes són com cano-
nades que recullen l’aigua de la pluja al seu interior i la
canalitzen fins a un dipòsit situat sota la terrassa, que
conforma un espai públic voltat de manera creativa per un
mur serpentejant que serveix de balustrada i de seient.

En aquest parc Gaudí va crear un espai que s’adapta al pai-
satge natural. Des del 1984 el parc està protegit per la UNESCO.

Mosaic
El mosaic és utilitzat àmpliament en l’arquitectura cata-

lana, tal i com es pot veure al Park Güell. Els mosaics de
Gaudí creen un atractiu visual de gran profunditat i riquesa,
malgrat que Gaudí utilitzava materials barats recuperats de
les fàbriques de ceràmica (restes i fragments). La manera
enginyosa de combinar els colors crea un efecte lluminós i
sorprenent.
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1 Puig i Cadafalch, Baró 
de Quadras Palace,
musiikkimuseo, 1902

2 Antoní Gaudí, Güel puisto,
1900-1914

3 Antoní Gaudí, Güell puisto,
suihkukaivon lohikäärme,
1900-1914

4 Lluís Domènech i Montaner,
Katalonialaisen musiikin 
palatsi, 1908
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Kulttuuriperinnön arvostus
Kaupungit järjestävät erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on saada kaupunkilaiset arvostamaan omaa ympäristöään.

Tähän pyritään vaikkapa restauroimalla tärkeitä arkkitehtonisia kokonaisuuksia, järjestämällä näyttelyitä ja pitämällä kon-
sertteja ja tapahtumia merkittävissä rakennuksissa. Barcelonassa on merkittyjä kävelyreittejä, joilla voi tutustua kaupungin
kolmen tärkeimmän arkkitehdin, Antoni Gaudín, Lluís Domènech I Montanerin ja Josep Puig I Cadafalchin töihin.



Bruxelles-Brussel, Belgique-België
Uuden tyylin synty

Bryssel eli 1800-luvun lopussa voimakasta talouden ja
kulttuurin nousukautta. Väestönkasvu johti esikaupunkien
kaupungistumiseen ja kiivaaseen rakennustoimintaan.
Tuohon aikaan osa porvaristosta tuki vanhoillista taidetta.
Vastareaktiona uudistusta haluavat taiteilijat ja sivistyneis-
tön edustajat esittelivät uutta taiteellista ilmaisua. He halu-
sivat tehdä Brysselistä modernin metropolin. Arkkitehdit
käyttivät uusia rakennusmateriaaleja, joiden ansiosta
rakennusten osat ja tilat voitiin sijoittaa toisiinsa nähden
vapaammin kuin aiemmin.

Arkkitehdin koti ja työhuone
Vuonna 1893 arkkitehti Paul Hankar rakensi oman

talonsa, joka on art nouveaun kannalta uraa uurtava raken-
nus. Talo on hyvin kapea ja korkea. Olohuoneen jatkona on
korkea erkkeri-ikkuna, ikkunan päällä on parveke siroine
takorautakaiteineen. Koska rakennus on kapea, jää kerrok-
sen keskimmäinen huone – jonka ikkuna ei avaudu kadulle
eikä puutarhaan – melko pimeäksi. Arkkitehti Hankarin
käytti uutta järkevää ratkaisua: hän loi keskelle taloa muita
huoneita kaksi kertaa korkeamman tilan, johon valo virtasi
suurista ikkunoista. Talon tilaratkaisun voi havaita myös
ulkoapäin. Hankar esitteli julkisivussa uuden koristelutavan
sgraffiton. Räystään alla on eläinaiheita, jotka symboloivat
neljää vuorokaudennaikaa, aamua, päivää, iltaa ja yötä.
Nämä sgraffitot ovat yksi ensimmäisistä luonnonaiheisen
koristelun esimerkeistä. Sittemmin niistä tuli hyvin suosittu-
ja ja niitä käytettiin lukuisissa muissa kohteissa.

Hankarin talo luokiteltiin suojelukohteeksi vuonna
1975 ja restauroitiin vuonna 1994.

Sgraffito
Sana on peräisin italian verbistä  graffiare, “raaputtaa”,

ja se viittaa seinäkoristelussa käytettyyn tekniikkaan.
Sgraffito syntyy, kun tumma rappauspohja peitetään vaa-
lealla laastilla. Kun pinta on vielä kostea, se raaputetaan
osittain pois niin, että alempi tumma kerros tulee näkyviin.
Käyttämällä useita erivärisiä kerroksia ja vaihtelemalla tek-
niikkaa – kaivertamalla, raaputtamalla ja maalaamalla tai
kultaamalla joitakin osuuksia – pintaan voi luoda taidok-
kaita sommitelmia. Sgraffiton luominen vaatii aikaa ja tark-
kuutta. Yleensä niitä on talojen ulkoseinillä ja ne ovat siten
säiden armoilla. Niinpä niitä joudutaan restauroimaan.
Mutta aivan kuten tapahtui keskiajalla katedraaleja raken-
nettaessa, myös art nouveaun käsityöläiset pitivät ammat-
tisalaisuutensa, esimerkiksi sgraffitojen monimutkaisen
valmistustavan, omana tietonaan. Restauroijilla ei siksi ole
käytössään tekstejä, jotka selittäisivät, miten Brysselissä
valmistettiin art nouveau- tyylin sgraffitoja. Tämä tekee hei-
dän työnsä entistäkin vaikeammaksi.

De ontstaansvoorwaarden
Op het einde van de 19de eeuw kende Brussel een

enorme economische en culturele ontwikkeling. Met de
groei van de bevolking ontstonden nieuwe wijken en de
hiermee gepaard gaande bouwwoede. De burgerij van die
tijd had een voorkeur voor meer traditionele kunststijlen.
Kunstenaars en intellectuelen waren echter op zoek naar
nieuwe kunstvormen. Zij wilden van Brussel een moderne
metropool maken. Zo gingen architecten gebruik maken
van nieuwe materialen die hen toelieten om vrijer en vin-
dingrijker om te gaan met de volumes en de ruimteverde-
ling van gebouwen dan voordien.

Eigen woning van Paul Hankar
In 1893 bouwt Paul Hankar zijn eigen woning, een van

de eerste art-nouveaugebouwen.
De verticaliteit van het gebouw wordt geaccentueerd

door de vensters die doorlopen over verschillende verdie-
pingen. De erker (een soort hangende veranda) verlengt het
salon. Het is bekroond door een balkon waarvan het ijzer-
werk de kroonlijst ondersteunt. Maar deze verticaliteit is
niet enkel visueel maar ook, en vooral structureel. In een
bescheiden woning zoals deze waarbij de kamers achter
elkaar liggen, is de centraal gelegen kamer meestal zeer
somber. De gedurfde oplossing van Hankar hiervoor was om
volumes te creëren met een dubbele hoogte die baden in het
licht dat binnenvalt via de hoge ramen. Van buiten uit krijg
je een goed idee van de interne ruimteverdeling. Deze ratio-
nele aanpak is typisch voor de pioniers van de art nouveau.

De gevel van het huis van Hankar is versierd met een
heel bijzondere vorm van decoratie: sgraffiti. Onder de
kroonlijst zijn er dierenmotieven die de vier momenten van
de dag symboliseren: ochtend, middag, avond en nacht. Zij
zijn vroege voorbeelden van de typische naturalistische
decoratie. Zij hadden een enorme impact en we zullen ze
later talloze keren terugvinden.

Het huis van Hankar werd als monument beschermd in
1975 en de gevel gerestaureerd in 1994.

Sgraffiti 
De term komt van het italiaanse “graffiare”, wat zoveel

betekent als krassen. Het verwijst naar de techniek die
gebruikt werd voor het ontwerp van muurschilderingen.
Sgraffiti verkrijgt men door op een donkere mortellaag een
lichte laag aan te brengen en deze dan deels weg te schra-
pen, wanneer ze nog nat is, zodat de donkere laag tevoor-
schijnkomt. Je krijgt zo duidelijke omtreklijnen en vlakken.
Door de combinatie van verschillende kleuren en technieken
(inkepingen, krassen, schilderen en vergulden) kan de kunste-
naar zeer geraffineerde composities maken. Sgraffitischilde-
ren is een traag en uiterst precies werk. Algemeen wordt
sgraffiti aangebracht op gevels, bijgevolg zijn ze onderhevig
aan de wisselende weersomstandigheden. Er is daarom nood
aan restauratie. Maar net zoals de kathedraalbouwers heb-
ben de ambachtslui van de art nouveau hun beroepsgehei-
men mee in hun graf genomen. Restaurateurs van sgraffiti
beschikken niet over geschriften die de complexe technieken
uitleggen van de sgraffiti uit de art-nouveauperiode in
Brussel. Dit maakt hun opdracht nog moeilijker.
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1 Paul Hankar, arkkitehdin 
koti ja työhuone, 1893

2 Paul Hankar, arkkitehdin 
koti ja työhuone, 1893 

3 Paul Hankar, julkisivun 
sgraffiton yksityiskohta, 1893

4 Paul Hankar, arkkitehdin 
koti ja työhuone, 1893, tänään
Defaqzstraat, 71, 1060 Brussel
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Rakennuksen luokittelu suojelukohteeksi
Kaikissa maissa on hallintoviranomaisia, jonka vastuulla historialliset muistomerkit ja kohteet ovat ja joka ohjaa restau-

rointi- ja muutostöiden toteutusta. Rakennuksia voidaan määrittää suojelukohteiksi, jotta niitä ei pureta tai laiminlyödä.
Brysselissä työskentelee taidehistorioitsijoita ja arkkitehtejä, joiden tehtävänä on tutkia historiallisia kohteita sekä päättää
niiden suojelusta. He myöntävät myös varoja tutkimuksiin sekä ohjaavat ja valvovat restaurointia.
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Budapest, Magyarország
Kaupungin kehitys

Budapestin asukasluku nousi 1800-luvun aikana 30 000:
sta yhteen miljoonaan. Rakentaminen oli räjähdysmäistä ja
käsitti kaikenlaisia rakennuksia: asuntoja, julkisia rakennuksia
(hotelleja, kylpylöitä, tavarataloja, yökerhoja, teattereita,
pankkeja, näyttelytiloja ja eläintarhoja).

Norsujen paviljonki
Budapestin kasvi- ja eläintieteellisen puutarhan ele-

fanttitalo rakennettiin vuosien 1909 ja 1912 välillä arkki-
tehti Kornél Neuschlossin suunnitelmien mukaan.
Rakennuksessa yhdistyvät art nouveau ja itämainen tyyli.
Jotkut osat tuovat mieleen moskeijan: torni on saanut vai-
kutteita minareeteista ja kupolikin muistuttaa moskeijan
kupolia. Itämainen vaikutus selittyy Unkarin halulla löytää
omat juurensa – maa oli ollut 150 vuotta turkkilaisten
osmannien vallan alla. Vaikka rakennus tarkoitettiin nor-
suille, se koristeltiin rikkaasti. Katot päällystettiin keramii-
kalla, jonka valmisti unkarilainen Zsolnayn tehdas, sisällä
on lattiamosaiikkeja ja itämaistyyppistä keramiikkaa.

Paviljongin restaurointi
Norsujen talon torni purettiin jo vuonna 1915. Toisessa

maailmansodassa rakennus vaurioitui ja se jätettiin vuosik-
si oman onnensa nojaan, niin että sen katolla kasvoi jopa
puita. Tästä huolimatta talon rakenne ja ulkoasu säilyi,
mutta sisäpuolen koristeita, kuten maalauksia ja keramiik-
kaa, hävisi. Rakennusta peitti paksu likakerros.

Vasta 1990-luvulla tiedostettiin, että rakennus kannat-
taa restauroida. Työ aloitettiin 1997 ja saatettiin päätök-
seen keväällä 1999. Työ oli mutkikas ja monivaiheinen:
- rakennuksen puhdistus
- puuttuvien osien, kuten tornin, uudelleenrakentaminen
- puuttuvien koristeiden korvaaminen kopioilla, jotka edel-
leen olemassa oleva Zsolnayn tehdas valmisti
- sisätilojen maalausten ja mosaiikin uudelleenrakentami-
nen vuosisadan alusta säilyneiden valokuvien perusteella.
Työ oli vaikea johtuen rakennuksen kosteudesta, mihin oli-
vat  syynä kuumat lähteet, vesialtaat ja eläinten ulosteista
peräisin oleva höyry.

Norsujen paviljonki on Unkarin kulttuuriperintöä.

Budapest fejlŒdése
A 19. század folyamán Budapest virágzó nagyvárossá

fejlŒdött, lakossága pedig 30 000-rŒl egymillióra emelke-
dett. Ez az építkezések robbanásszerı fejlŒdését is eredmé-
nyezte, és ennek következtében számos új építmény jelent
meg : lakóépületek (kerttel vagy anélkül), villák, mıvészcso-
portok otthonai valamint középületek és közterek (szállo-
dák, uszodák, áruházak, éjszakai szórakozóhelyek,
színházak, bankok, kiállítótermek és állatkert).

Az elefántház
A VastagbŒrıek Háza, népszerı nevén az Elefántház a

Budapesti Állat- és Növénykertben 1909 és 1912 között épült,
Neuschloss Kornél építész tervei alapján. Az építmény szerke-
zete a szecessziós és a keleti stílusokat ötvözi. Bizonyos ele-
mei a mecsetépítészetre emlékeztetnek : a torony egy minaret
példáját követi, és a kupola is a mecsetek kupoláját idézi. A
keleti hatás a magyarok azon vágyával volt magyarázható,
hogyújra felfedezzék gyökereiket.

Bár a pavilon az elefántok számára készült, a gazdag
díszítés nem maradt el : a tetŒk a Zsolnay gyárban készült
kerámiafedéssel készültek, a belsŒ padlót pedig mozaik bur-
kolta. A kerámiát a keleti díszítŒmıvészet ihlette, és egy
hatalmas – 850 kg-os – bronz csillárt is elhelyeztek itt.

A pavilon helyreállítása
1915-ben az épület tornyát lebontották. Ezután a II.

Világháború során az épület megsérült, és elhanyagolt álla-
potba került, késŒbb pedig fák nŒtték be és tették tönkre a
nevezetes tetŒket. Mindezek ellenére az épület külseje és
általános szerkezeti részei megmaradtak, csak a
díszítŒelemek – mint például a kerámiák – vesztek el.Az épü-
letet falát kívülrŒl szennyréteg borította, a belsŒ rész festmé-
nyei és mozaikjai szinte teljesen megsemmisültek.

A pavilon helyreállítása érdekében szükséges lépésekre
csak 1990-ben került sor, amikor az eredeti elemek közül
néhány elŒkerült. Az Elefántház helyreállítása 1997-ben
kezdŒdött meg, és 1999 tavaszára fejezŒdött be. A munka
igen összetett feladat volt, és számos különbözŒ lépésbŒl állt:
- az épület tisztítása
- a hiányzó elemek, mint például a torony, rekonstrukciója
- a hiányzó díszítŒelemek pontos másolatokkal való helyet-
tesítése, amelyeket a ma is mıködŒ Zsolnay cég készített el
- festmények és mozaikok elhelyezése az épület belsejében
a század elején készült fotók alapján.

Ez a szakasz különösen nehéz volt az épület nedves
levegŒje miatt, ami a melegvíz, medencék és az állati
ürülékbŒl származó pára jelenlétébŒl adódott.

Ma az Elefántház mıemlék.
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1 Kornél Neuschloss, Norsujen 
talo Budapestin eläin - ja kasvitieteelli
sessä puutarhassa alkuperäisessä 
kunnossa, 1912

2 Kornél Neuschloss, Norsujen 
talo restaurointiprojektin aikana,
1997-1999
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Rakennusperinnön restaurointi
Rakennusperinnön korjauksesta käytetään usein termiä restaurointi. Restaurointi kunnioittaa rakennuksen historiallista

arvoa ja asua sekä säilyttää tai palauttaa sitä. Alaan erikoistuneet ammattilaiset käyttävät restauroinnissa niitä materiaale-
ja ja tekniikoita, joita rakennuksessa on alunperinkin käytetty. Esimerkiksi Budapestissa Norsujen paviljongin restaurointia
valvoi korkeasti koulutettu henkilö, jonka vastuulla oli, että restaurointi tapahtui parhaalla mahdollisella tavalla ja vahin-
goittamatta mitään rakennuksen osaa.



Glasgow, Scotland UK
Art nouveaun synty Glasgow’ssa

Teollinen vallankumous tuli Skotlantiin 1800-luvun
lopussa. Glasgow’n kaupunki kehittyi voimakkaasti niin
teollisesti kuin kaupallisestikin. Kasvavaan kaupunkiin
rakennettiin paljon uusia rakennuksia. Tähän vaiheeseen
osuu art nouveaun synty Glasgow’ssa, missä siitä käytetään
nimitystä Glasgow Style. Glasgow’n taidekoululla oli tärkeä
merkitys tämän uuden tyylin kehitykselle. Koulu saavutti
kansainvälistä arvostusta ja sen opiskelijoiden työt maa-
laustaiteessa, muotoilussa ja sisustuksessa tunnettiin kaik-
kialla Euroopassa. Charles Rennie Mackintosh on kuuluisin
Glasgow Stylen arkkitehdeista ja muotoilijoista. Hän osallis-
tui muun muassa Glasgow’n teehuoneiden sisustamiseen.

Glasgow’n teehuoneet
Glasgow’n teehuoneiden perustaminen liittyy alkoholis-

mia vastaan käytyyn taisteluun. Ongelman ratkaisemiseksi
porvaristo perusti ravitsemusliikkeitä, joissa ei tarjoitu alko-
holia, ennen muuta teehuoneita. Teehuoneissa keskiluok-
kaan kuuluvat naiset saattoivat kokoontua vapaasti. Jotkut
naiset omistivat teesalonkeja ja hoitivat niiden toimintaa.

Kate Cranston avasi vuonna 1878 ensimmäisen tee-
huoneensa Argyle Streetin varrelle. Tämän jälkeen hän
rakennutti kokonaisen teesalonkien ketjun Glasgow’n pää-
kadulle. Hän antoi suunnittelutyön Georges Waltonille ja
Charles Rennie Mackintoshille. Walton suunnitteli valais-
tuksen, huonekalut ja biljardisalin, Mackintosh loi seinä-
maalaukset. Vaikka näiden kahden taiteilijan työt ovat
erilaisia, ne ovat sopusoinnussa keskenään. Naisten ruoka-
salissa Mackintosh käytti sabloonatekniikkaa seinämaa-
lauksissa, jotka esittävät valkopukuisia naisia ruusunoksien
keskellä. Niiden pystysuuntainen sommittelu sopii hyvin
yhteen Waltonin korkeaselkäisten tuolien kanssa.

Kokonaistaideteos
Vuonna1897 nämä kaksi taiteilijaa työskentelivät jäl-

leen yhdessä Argyle Streetin teehuoneita uudistettaessa.
Sinne Mackintosh suunnitteli ensimmäiset kuulut tuolit,
joissa oli korkeat selkänojat. Myöhemmin Mackintosh
suunnitteli teehuoneita, joiden sisustus oli täysin hänen
käsialaansa. Hän suunnitteli kokonaisuuden kaikki osat
yhtenäiseksi. Tästä käytetään nimitystä kokonaistaideteos.
Samanlaisia pyrkimyksiä oli lukuisilla eurooppalaisilla art
nouveau’ta edustavilla taiteilijoilla.

The birth of Art Nouveau in Glasgow 
At the end of the 19th century Scotland was touched by

the industrial revolution. The city of Glasgow experienced
an intense industrial and commercial development, which
resulted in rapid growth and a wave of new buildings. It
was during this period that the Art Nouveau of Glasgow
evolved and became known by the name ‘Glasgow Style’.
The Glasgow School of Art played an important role in the
development of this style. It gained international recogni-
tion and the work of its students in painting, design and
decoration was to become known throughout Europe.

Charles Rennie Mackintosh was the most celebrated
architect and designer of the Glasgow Style. He participated
in the design of many of the renowned tea rooms of Glasgow.

The tea rooms of Glasgow
The tea rooms of Glasgow were born out of a specific

social context. During this period the West of Scotland was
a place affected by the problems of alcohol dependency. To
rid themselves of this ‘curse’ the bourgeoisie created esta-
blishments where alcohol was not served, in particular tea
rooms. It was within such elegant surroundings that women
of the middle classes and bourgeoisie were able to gain
more independence, they were places where they could
meet each other freely. Sometimes women were the owners
or managers of such places.

One of the most famous pioneers of tea room culture
was Kate Cranston, who opened her first tea room in 1878
on Argyle Street. She then went about establishing a series
of tea rooms along Buchanan Street, the busiest street in
Glasgow. She commissioned both George Walton and
Charles Rennie Mackintosh for the design work. Walton
created the lighting, furniture and the billiards room, while
Mackintosh was responsible for painting the wall murals.
The creative style of the two artists was quite different, but
results were totally harmonious. In the Ladies Dining Room,
Mackintosh used the painting technique of stenciling to
create a frieze depicting women in white surrounded by the
stems of rosebushes. Its vertical composition was a perfect
complement to the high-backed chairs of Walton.

The decorative arts and total art
In 1897 the two artists worked together on the redesign

of the tearoom on Argyle Street. It was in the restaurant
that Mackintosh, for the first time, displayed his trademark
high-back chairs.

Afterwards Mackintosh became responsible for the
entire design of the tea rooms (Ingram Street and Willow
Tea Rooms), where he worked on everything from place set-
tings to furniture. By creating all the elements Mackintosh
sought to achieve his goal of a completely coherent envi-
ronment: what is meant by total art. This preoccupation was
shared by a number of the European Art Nouveau artists.
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1 Charles Rennie Mackintosh,
korkeaselkäinen tuoli Argyle 
kadun teehuoneessa, 1897

2 Charles Rennie Mackintosh,
tuolit Willow-teehuoneessa, 1903

3 Charles Rennie Mackintosh,
kalaveitsi ja haarukka, 1903

4 Charles Rennie Mackintosh,
Buchanan kadun teehuoneet,
joiden seinälle arkkitehti 
Mackintosch piirsi naisten 
koristekuvia, 1896-1897

3

2

1

Taide-esineiden restaurointi
Taide-esineiden valmistus kattaa joukon eri aloja, kuten kultasepän, keraamikon, tekstiilitaiteilijan ja lasimuotoilijan työn.

Koska vanhat esineet voivat olla särkyneitä tai kuluneita, niiden restaurointi vaatii erikoistuneiden ammattilaisten taitoja.
Käytettyjen materiaalien ominaisuudet ja erityiset valmistustekniikat edellyttävät, että esineet analysoidaan yksityiskohtai-
sesti. Esimerkiksi Mackintoshin Glasgow’hun suunnittelemien tuolien kangas kudottiin hevosenjouhesta. Sellaista ei enää
tehdä, mutta restaurointia varten sitä valmistettiin erikoistyönä, jotta alkuperäistä kauneutta voitaisiin säilyttää.
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Helsinki, Suomi
Helsinki at the end of the 19th century

At the end of the 19th century Helsinki was still a small
city with wooden houses. However industrialisation saw a
new city emerging.The population doubled, reaching 100 000
at the beginning of the 20th century, which naturally lead to
a problem in housing. Construction then boomed (shops, offi-
ces, stations etc) right up to the costal areas that previously
had been unoccupied.

The National Museum of Finland
Many of the new buildings that were constructed came

about by means of competition. This was the case with the
National Museum of Finland. The competition finished in
1902 and was won by the architects Herman Gesellius,
Arman Lindgren and Eliel Saarinen.The objective of the buil-
ding was to bring together historic collections – which had
previously been dispersed in a number of locations – and
present them in one museum that would give the full story
of the Finnish cultural identity. The main idea was to adapt
the architecture to the themes and objects on display in the
museum : in this way objects of medieval religious art were
assembled in a space which resembled a medieval church,
with a cross motif decorating the exterior wall ; in another
part weapons were shown in a space that looked like a
tower of a castle. The internal navigation of the museum is
circular in movement, organised around two internal cour-
tyards off which the gallery spaces are placed. The building
is in grey granite and decorated in sculptural motifs that are
themed on the nature and folklore of Finland.

Folklore
At this time Finland was an autonomous province of the

Russian Empire and ruled by a Grand Duke. It looked to
reaffirm its cultural identity through literature, music and
architecture. It was in this way that artists referred to
Kalevala, an epic poem that reflected many of the oral tra-
ditions of Finnish folklore.

A range of Finnish traditions appeared on the facades
of new buildings : wild animals, squirrels, bears or foxes (all
associated with the pine forests of Finland), and other reco-
gnisable figures from folklore such as grinning sorcerers.
But Finnish architecture was equally influenced by interna-
tional design. The Finnish architects had read artistic and
architectural journals from overseas and travelled across
the world. They were familiar with the latest international
styles and adapted them as their own. In this way the tra-
ditions of Finland were reinterpretated and modernised.

Helsinki 1800-luvun lopussa
Helsinki oli 1800-luvun lopulla vielä pikkukaupunki,

jossa oli laajoja puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kui-
tenkin teollistui ja kasvoi nopeasti. Asukasluku kaksinker-
taistui ja 1900-luvun alkuvuosina rikottiin 100 000
asukkaan raja. Asuntopula oli huutava. Rakentamisen
määrä oli suunnaton (asuinalueita, liike- ja kulttuuriraken-
nuksia, rautatieasema) ja se ulottui aiemmin autioille meren
rannoille asti.

Suomen kansallismuseo
Monista tärkeistä uusista rakennushankkeista järjestet-

tiin arkkitehdeille suunnittelukilpailu. Kansallismuseon
suunnittelukilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen vuonna 1902.
Kansallismuseoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut his-
toriallinen esineistö. Myös museorakennuksen haluttiin ole-
van Suomen historian rakennettu kuva. Museon eri
osastoille annettiin muoto, jonka avulla osaston sisällön
voisi tunnistaa – myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä
keskiaikaiset kirkkoesineet sijoitettiin keskiaikaista kirkko-
salia muistuttavaan tilaan, jonka julkisivupäätyä koristaa
ristikuvio. Aseet taas asetettiin Turun linnan pyöreää puo-
lustustornia muistuttavaan huoneeseen. Rakennusosat kier-
tyvät kahden sisäpihan ympärille joustavaa kiertokäyntiä
ajatellen. Julkisivuja leimaa harmaa graniitti ja rakennusta
on koristeltu myös Suomen luontoa ja Kalevalaa kuvaavilla
aiheilla.

Uusi tyyli ja kansanperinne 
Suomi oli 1900-luvun alkaessa Venäjän keisarikuntaan

kuuluva autonominen suuriruhtinaskunta, jonka itsemää-
räämisoikeutta Venäjä uhkasi. Tämä voimisti halua kehittää
kansallista kulttuuria mm. kirjallisuuden, musiikin ja arkki-
tehtuurin keinoin. Monien uusien rakennusten julkisivuihin
ilmestyi perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä - ora-
via, karhuja, kettuja – ja havumetsää käpyineen sekä kan-
sanrunoudesta tuttuja hahmoja.

Suomalaiseen arkkitehtuuriin vaikuttivat myös ulkomai-
set vaikutteet: suomalaiset arkkitehdit lukivat tarkasti ulko-
maisia arkkitehtuuri – ja taidelehtiä, he matkustelivat eri
puolille maailmaa. Näin he olivat hyvin selvillä uusista kan-
sainvälisistä virtauksista ja omaksuivat niitä omiin töihinsä
kotimaassa. Nämä usealta taholta tulleet erilaiset virikkeet
ja modernit pyrkimykset sulautuivat Suomessa hyvin moni-
muotoiseksi tyyliksi, jota kutsutaan nimellä art nouveau –
uusi tyyli, sen rinnalla käytetään myös termejä jugend ja
kansallisromantiikka.
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1 Eliel Saarinen, Helsingin 
rautatieasema, 1904-1919

2 Herman Gesellius, Armas 
Lindgren ja Eliel Saarinen,
Suomen kansallismuseo,
1902-1910

3 Lars Sonck, Pörssi, 1910-1912

4 Herman Gesellius, Armas Lidgren 
ja Eliel Saarinen, Vakuutusyhtiö 

Pohjola, 1899 -1901
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Rakennussuojelu
Rakennuksia suojellaan, jotta kansallinen kulttuuriperintö säilyisi. Rakennus voidaan suojella monista syistä, kuten ark-

kitehtuurin, rakennustekniikan, henkilön tai paikallisen historian perusteella, ei vain rakennuksen tyylin perusteella. Rakennus
suojellaan, jotta sitä ei purettaisi tai vahingoitettaisi vaikkapa vääränlaisilla muutoksilla. Rakennuksen suojelu merkitään
asemakaavaan. Suojelu vaihtelee eri aikoina yhteiskunnan arvojen ja jopa maun mukaan. Helsingissä Eliel Saarisen suunnit-
telema rautatieasema, joka rakennettiin 1904-1919, on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla ase-
tuksella vuonna 1980.
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Ljubljana, Slovenija
Pääkaupungin rakentaminen

Ljubljana oli 1800-luvulla tärkeä kaupunki Krainissa,
Itävalta-Unkarin provinssissa. Valtakunnan tuhouduttua
vuonna 1918 Ljubljanasta tuli uuteen Jugoslavian kuningas-
kuntaan kuuluneen Slovenian pääkaupunki. Nykyään
Slovenia on itsenäinen valtio ja Ljubljana sen pääkaupunki.
Vuonna 1895 Ljubljanan tuhosi raju maanjäristys. Kaupungin
uudelleenrakentamiseksi tehtiin useita suunnitelmia. Erään
niistä loi Maks Fabiani, nuori wieniläinen, slovenialaissyntyi-
nen arkkitehti. Virallinen uudelleenrakentamissuunnitelma
perustui hänen ehdotuksiinsa.

Slovenian aukio eli Miklo‰icin puisto
Miklo‰icin puiston alkuperäinen nimi oli Slovenian

aukio, mikä kuvaa väestön pyrkimyksiä tehdä saksalaistu-
neesta kaupungista maan pääkaupunki. Aukio rakennettiin
1900-luvun alussa uuden Oikeuspalatsin eteen. Kaupunki ja
sen kansallismielinen pormestari halusivat tehdä
Ljubljanasta modernin kaupungin rakentamalla sinne muun
muassa aukion Wienin, Budapestin ja Zagrebin mallien
mukaan. Suunnitelma tilattiin Maks Fabianilta.

Fabiani suunnitteli harmonisen arkkitehtonisen koko-
naisuuden. Aukio päällystettiin asfaltilla ja  valkoisilla kivillä
ja sen sivustoille istutettiin kaksi puurivistöä. Fabiani mää-
ritteli maksimikorkeuden aukiota ympäröiville taloille ja
määräsi, että aukion kulmissa oleviin taloihin piti rakentaa
pienet tornit. Hän piirsi ensimmäisen talon malliksi muille.
Puiston toteutti tsekkiläinen puutarhuri Vaclav Heinic.
Ympäröivissä rakennuksissa noudatettiin Fabianin koko-
naissuunnitelmaa. Aukiosta tuli Ljulbljanan arvokkain art
nouveau kokonaisuus. Puisto suunniteltiin uudelleen ennen
toista maailmansotaa. Uusi suunnitelma on edelleen näky-
vissä ja sitä hallitsee kaksi diagonaalia linjaa – jalankulku-
käytävää – jotka kohtaavat toisensa puiston keskellä.

Kaupunkisuunnittelu Ljubljanassa
Ljubljanan kaupunkikuva muuttui 1800-1900-lukujen

vaihteessa. Keskiaikaisen kaupungin ja linnan ympärille
syntyi moderneja kaupunginosia, joissa oli leveät, puiden ja
jalkakäytävien reunustamat kadut. Kaduilla oli kaasu- tai
sähkövalaistus ja taloissa suuret näyteikkunat. Uudet
rakennukset – Oikeuspalatsi, pankit, tavaratalot, hieno
hotelli, koulut, toimistot ja asuintalot – vastasivat modernin
elämän tarpeita ja niissä oli kaikissa juokseva vesi, kaasu ja
viemäröinti. Uuden sähkölaitoksen ansiosta voitiin sähköis-
tää myös raitiotie, jonka ensimmäinen linja yhdisti uudet
kaupunginosat keskustaan jo vuonna 1901.
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1 Maks Fabiani, Krisperin talo, 1901

2 Slovene-aukion näkymä kaakosta,
postikortti 1900-luvun alusta

3 Fran Bernekar, Regallin talo, 1906

4 Ciril Metod Koch, Cuden talo
Miklosic puiston kulmassa, 1902

2

1

Obnova prestolnice
V 19. st. je bila Ljubljana sredi‰ãe Kranjske, ene izmed

provinc avstro-ogrskega cesarstva. Ko je l. 1918 avstro-ogrs-
ka monarhija razpadla, je Ljubljana postala glavno mesto
Slovenije, sestavnega dela nove drÏave, Kraljevine
Jugoslavije. Danes je Slovenija neodvisna drÏava in
Ljubljana je njena prestolnica.

Na prelomu 19. st. je mesto doÏivelo globoke spre-
membe. Potem ko ga je l. 1895 razdejal uniãevalen potres,
je nastalo veã obnovitvenih naãrtov, med njimi tudi regula-
cijska naãrta, ki sta ju vsak zase izdelala ugledni dunaj-ski
urbanist Camillo Sitte in mladi dunajski arhitekt slovenske-
ga rodu Maks Fabiani – prav Fabianijeva zasnova je pozne-
je sluÏila za osnovo uradnemu naãrtu.

Slovenski trg ali Miklo‰iãev park
Prvotno ime dana‰njega Miklo‰iãevega parka, Slovenski

trg, je simboliziralo Ïelje slovenskega ljudstva, da bi Ljubljano,
ki je kazala dotlej moãno ponemãeno podobo, spremenilo v
nacionalno prestolnico. Trg je bil urejen v zaãetku 20. stoletja
pred leta1897 zgrajeno sodno palaão. Mestna uprava pod
vodstvom Ïupana, ki je bil velik slovenski domo-ljub, si je pri-
zadevala spremeniti Ljubljano v moderno mesto in med dru-
gim naj bi jo krasil tudi veliãasten trg po vzoru slovitih trgov na
Dunaju, v Budimpe‰ti in Zagrebu. Projekt je zaupala Maksu
Fabianiju.

Fabiani je zasnoval ubrano arhitektonsko celoto; trg si
je zamislil kot povr‰ino, prekrito z asfaltom in belim kam-
nom in ob straneh obdano z dvema vrstama dreves. VzdolÏ
sodne palaãe je nanizal ostaline iz rimskega ãasa. Doloãil je
maksimalno vi‰ino zgradb, ki obrobljajo trg, in predpisal, da
morajo imeti vogalne stavbe stolpiãe; narisal je tudi naãrte
za prvo (Krisperjevo) hi‰o na trgu, ki je sluÏila za zgled vsem
drugim. Pozneje je ãe‰ki vrtnar Vaclav Heinic s svojo zasa-
ditvijo spremenil prvotno zasnovo parka, medtem ko so raz-
liãni arhitekti, ki so se pri risanju naãrtov za hi‰e okrog njega
navdihovali pri slogu dunajske secesije, spo‰tovali
Fabianijev celostni naãrt. Trg je tako postal najimenitnej‰i
secesijski mestni ambient Ljubljani.

Pred drugo svetovno vojno je bila parkovna povr‰ina
preurejena. Po novem naãrtu, ki se je ohranil do danes, preã-
kata park diagnonalni, z drevjem obrobljeni pe‰poti, ki se
na sredini kriÏata.

Urbanizem v Ljubljani
Na prelomu 19. stoletja je dobila Ljubljana popolnoma

novo podobo. Okrog srednjeve‰kega mesta, ki se je razvilo
ob vznoÏju grajskega hriba, zaãnejo rasti moderne ãetrti ;
preprezajo jih ‰iroke ulice s ploãniki za pe‰ce, obsenãene z
drevjem, osvetljene s plinskimi svetilkami in obdane s stav-
bami, katerih velike izloÏbe ponujajo na ogled najrazliãnej‰e
industrijske izdelke ; za potrebe modernega Ïivljenja se
zidajo ‰tevilna nova poslopja : sodna palaãa, banke, vele-
blagovnice, imeniten hotel, ‰ole, uradi in stanovanjske hi‰e.
Mesto dobi vodovodni, plinski in kanalizacijski sistem, elek-
triãna centrala razvetljuje hi‰e in poganja tramvaj, potem ko
so l. 1901 odprli prvo progo, ki je povezala nove mestne
ãetrti z mestnim sredi‰ãem.
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Kulttuuriympäristön suojelu 
Rakennukset ja esineet eivät ole ainoita joita suojellaan. Myös maisemat, metsät, järvet, puistot ja puutarhat samoin

kuin yksittäiset puut tai kasvit voivat olla suojelukohteita. Näihin kohteisiin voi kuulua erilaisia osia kuten kasvillisuu, pat-
saat, suihkukaivot ja paviljongit, ja erilaiset määräykset mahdollistavat niiden säilyttämisen kokonaisuuksina. Ljubljanan
Miklo‰icin puisto on esimerkki suojellusta kohteesta: sekä sen arkkitehtuuri että erilaiset muistomerkit on suojeltu, ja res-
taurointia varten tehty tutkimus on selvittänyt puiston alkuperäisen muodon ja eri rakennusvaiheet.
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Nancy, France
Nancy 1900-luvun alkaessa

Nancyssä kehittyi 1800-luvun lopussa oma art nouveau-
tyylinsä. Eräät taiteilijat ja teollisuusmiehet, kuten Émile
Gallé, Louis Majorelle ja Eugène Vallin, muodostivat yhdis-
tyksen, jota kutsuttiin ”maakunnalliseksi taideteollisuuslii-
toksi” (Alliance Provinciale des Industries d’Art) ja myöskin
Nancyn kouluksi.

Tämän liikkeen synty liittyy poliittisiin tapahtumiin.
Vuoden 1870 Saksan ja Ranskan välisen sodan jälkeen
Elsass ja Pohjois-Lothringen (kaksi Koillis-Ranskan maakun-
taa) liitettiin Saksaan. Suuri osa näiden alueiden väestöstä
muutti Ranskaan, erityisesti Ranskalle jääneeseen osaan
Lothringenia, koska ei voinut hyväksyä Saksan valtaa.
Nancyn kaupunki koki tuolloin erään historiansa loistok-
kaimmista vaiheista: kauppa ja teollisuus kehittyivät ja pai-
kallisen porvaristo vaurastui. Porvaristo omaksui ylellisen
elämäntavan, mikä ilmeni erityisesti talojen koristelussa.
Taiteilijat saivat runsaasti tilauksia huonekaluista ja erilai-
sista taideteollisuuden piiriin kuuluvista esineistä.

Ukonputki-maljakko
Émile Gallé suunnitteli tämän kristallimaljakon

Pariisissa vuonna 1900 pidettyä maailmannäyttelyä varten.
Maljakko on muodoltaan putkimainen. Sen nimi ja muoto
on peräisin ukonputkelta. Yksi Nancyn kouluun kuuluneiden
taiteilijoiden tärkeimmistä periaatteista olikin esineen koris-
telun ja muodon ykseys. Maljakon koriste esittää ukonput-
ken sarjakukintoa. Koristelussa on käytetty happoa, jolla
tietyt lasin osat on käsitelty. Tämä korostaa kuva-aihetta.
Alaosassa kasvin varsi kietoutuu maljakon ympärille. Siihen
kohtaan on kaiverrettu runonsäkeet:
“Taiteestamme huokuvat niittyjen tuoksut.
Elämämme henkii kauneutta ja lähimmäisenrakkautta”.

Nancyn koulu ja kasvitiede
Nancyn kaupunki oli tärkeä kasvitieteen tutkimuksen

keskus, jossa oli kasvitieteellinen puutarha jo vuodesta
1756. Vuonna 1877 perustettu Nancyn puutarhaviljelyn
seura järjesti näyttelyitä, joissa paikalliset viljelijät esitteli-
vät työtään. Luonto innosti Nancyn koulun taiteilijoita, eri-
tyisesti Émile Galléa, jonka tunnuslause oli “Juureni ovat
metsien siimeksessä, sammalten keskellä, lähteiden ympä-
rillä”. Gallé perehtyi kasvitieteeseen ja toimi Nancyn puu-
tarhaviljelyn seuran sihteerinä. Hän oli asiantuntija sekä
taiteesssa että tieteessä ja tarkasteli luontoa kummastakin
lähtökohdasta.

Nancy au tournant du XXe siècle
À la fin du XIXe siècle, l’Art nouveau se développe à

Nancy. Plus d’une trentaine d’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 (deux régions du nord-est de la
France) sont annexés par l’Empire allemand. Aussi, une
grande partie de la population des territoires occupés, refu-
sant la domination allemande, émigre vers la France,
notamment vers la partie de la Lorraine restée française. La
ville de Nancy connaît alors l’une des périodes les plus
brillantes de son histoire : l’industrie et le commerce se
développent, ce qui accentue le pouvoir de la bourgeoisie
locale. Celle-ci adopte un mode de vie luxueux, en particu-
lier dans la décoration de ses maisons. Les artistes bénéfi-
cient alors d’une demande plus importante de mobilier et
d’objets liés aux “arts du foyer” : ce que l’on appelle les arts
décoratifs.

Le vase “la Berce des prés“
Ce vase en cristal est conçu par Émile Gallé à l’occasion

de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. C’est un vase
tubulaire : il se présente sous la forme d’un tube. Il doit son
nom et sa forme à la tige de la berce des prés. L’unité entre
le décor et la forme d’un objet est l’un des grands principes
revendiqués par les artistes de l’École de Nancy.

Le décor est constitué d’une ombelle (fleur de la berce).
Le verrier utilise une technique à l’acide : certaines parties du
verre sont attaquées par de l’acide, ce qui donne du relief au
motif. Dans la partie inférieure, la tige s’enroule autour du
vase. À ce niveau, deux vers d’un poème sont gravés :
”Nos Arts exhaleront des senteurs de prairies.
Altruisme et beauté parfumeront nos vies.”

La botanique au service de l’École de Nancy
La ville de Nancy est un foyer important de recherche

botanique : un jardin botanique y est installé depuis 1756 ;
la Société centrale d’horticulture de Nancy, créée en 1877,
organise des expositions qui mettent en valeur le travail des
horticulteurs nancéiens.

Ce n’est donc pas un hasard si la nature a été une sour-
ce d’inspiration infinie pour les artistes de l’École de Nancy,
et plus particulièrement pour Émile Gallé. Sa devise : ”Ma
racine est au fond des bois, parmi les mousses, autour des
sources” témoigne de cet intérêt porté à la nature. Très tôt, il
est initié à la botanique ; il appartient à la Société centrale
d’horticulture, dont il est le secrétaire. Cette formation lui
permet d’avoir un double regard sur la nature : à la fois artis-
tique et scientifique.
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1 Émile Gallé, maljakko 
"la Berce des prés", 1900

2 Émile Gallé, kulho 
"Ranskan ruusu", 1901

3 Émile Gallé, maljakko 
"iiriksen nuppu", 1900

4 Émile Gallé, pöytä 
"Sagittaire d’eau", 1901
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Huonekalujen ja esineiden suojelu
Huonekaluja ja esineitä ei luokitella suojelukohteiksi, kuten rakennuksia tai muistomerkkejä. Taideteollisuuden tuotta-

mat esineet inventoidaan eli luetteloidaan museoissa kuten maalaukset ja veistoksetkin. Tuolloin huonekalu tai esine luo-
kitellaan ja sitä koskevat tiedot ja yksityiskohdat, kuten suunnittelijan ja valmistajan nimi, valmistuksessa käytetty
materiaali, valmistustekniikka ja -paikka rekisteröidään. Näiden luetteloiden tarkoituksena on suojella esine, mutta myös
saada siitä täsmälliset ja oikeat tiedot tutkijoiden, taidehistorioitsijoiden ja yleisön käyttöön..



Reus, Catalunya
Suotuisa kaupallinen tilanne

Reusin kaupungilla oli merkittävä asema jo 1700-luvul-
la kansainvälisessä pähkinöiden, alkoholin ja viinan kau-
passa, mutta 1800-luvun kuluessa Reus kasvoi kaupungin
mittoihin ja rautatiet liittivät sen muihin tuotantokeskuk-
siin. Kaupankäynti houkutteli kaupunkiin monia kauppias-
ja teollisuussukuja, jotka vaikuttivat Reusin kaupungin kehi-
tykseen. Porvaristo rakennutti taloja heijastaen niissä omaa
sosiaalista asemaansa ja elintasoansa. Taloihin mm. vedet-
tiin sähkö. Jotkut halusivat käyttää muodikasta art nouveau
rakennustyyliä, jota kutsutaan nimellä modernista.

Pere Matan sairaala
Pere Matan instituutti on pienellä kukkulalla lähellä

Reusin kaupunkia sijaitseva psykiatrinen sairaala. Sen
rakentaminen aloitettiin vuonna 1897. Rakennuksen suun-
nitteli arkkitehti Lluís Domènech i Montaner.
Sairaalakompleksi on suunniteltu pienen kylän kaltaiseksi ja
siihen kuuluu useita eri rakennuksia puutarhan ympärillä.
Sen, mihin rakennukseen potilaat sijoitettiin, määräsi hei-
dän sosiaalinen taustansa, sukupuolensa ja sairautensa
laatu. Kaikki rakennukset rakennettiin samoista materiaa-
leista : julkisivut tiilestä ja sinivalkoisista keramiikkalevyistä,
ovia ja ikkunoita kehystävät luonnonkivikoristeet.

Kuudes paviljonki on erilainen kuin muut. Tämä
“paremman väen talona” tunnettu rakennus suunniteltiin
varakkaimmille potilaille kaikilla mukavuuksilla (sähköva-
laistus, juokseva vesi, oleskelusalonki ja biljardisali). Näiden
potilaiden suorittamilla maksuilla rahoitettiin osa laitoksen
toiminnasta. Vuoden 1986 jälkeen rakennuksessa ei ole
enää majoitettu potilaita. Sen sijaan siellä järjestetään kult-
tuuri- ja matkailutilaisuuksia. Tällä hetkellä rakennusta res-
tauroidaan. Töiden on määrä jatkua aina vuoteen 2010.

Tiilen ja keramiikan käyttö
Tiiltä on perinteisesti käytetty Kataloniassa erityisesti

tehdasrakennuksissa, mutta modernista-arkkitehdit käytti-
vät tiiltä myös asuintaloihin ja julkisiin rakennuksiin.
Julkisivuissa tämä halpa materiaali yhdistettiin usein kera-
miikkaan, joka antoi pinnalle väriä ja arvokkaan vaikutel-
man. Sisätiloja koristeltiin usein runsaasti keramiikalla,
mosaiikilla ja seinämaalauksilla.

Un context comercial favorable
Des del segle XVIII la ciutat de Reus havia estat un

important centre comercial (especialment pel que fa a les
avellanes i l’alcohol, com ara l’aiguardent). Al segle XIX
s’havia convertit en una autèntica ciutat amb la construcció
d’edificis públics (bancs, teatres, escorxadors, etc.) i l’arriba-
da de la xarxa de tren que connectava la ciutat amb altres
centres productius.

L’activitat comercial va ser determinant per atreure un
gran nombre de famílies dedicades al comerç i la indústria,
que a canvi van ajudar en la transformació urbanística de
Reus. Els membres de la burgesia van construir edificis que
reflectien la seva posició influent en la societat, utilitzant les
tècniques i les invencions més recents, com per exemple la
llum elèctrica. Alguns d’ells van decidir confiar aquests edi-
ficis als arquitectes que seguien l’Art Nouveau, que a
Catalunya es coneix com Modernisme.

L’Institut Pere Mata 
L’Institut Pere Mata era un hospital psiquiàtric situat a

sobre d’un petit turó proper a la ciutat de Reus. Va ser cons-
truït a principis del 1897 i dissenyat per l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. El complex hospitalari va ser creat
com si fos un poble i estava format per diferents pavellons
al voltant d’un jardí. L’origen social, el sexe i el tipus de mal-
altia soferta, determinaven el pavelló al qual anirien els
pacients. Tots els edificis es van construir amb els mateixos
materials : façanes de totxos, pannells de ceràmica decorats
amb motius blaus sobre un fons blanc, i motius decoratius
de pedra al voltant dels marcs de les portes i finestres.

El pavelló sisè es distingia de la resta del complex.
Conegut com el pavelló per a “gent distingida”, va ésser
creat per allotjar els pacients més rics amb el màxim
confort: llum elèctrica, aigua corrent, una sala d’estar i una
sala de bitlles. Les pensions abonades pels pacients van aju-
dar a pagar el funcionament de l’establiment.

Des del 1986 el Pavelló 6 ja no s’utilitza per allotjar els
pacients, sinó per celebrar actes culturals i turístics.
Actualment s’està restaurant aquest pavelló i els treballs
continuaran fins l’any 2010.

L’ús de la ceràmica i els totxos
Els totxos s’utilitzaven tradicionalment a Catalunya, en

especial en la construcció de les fàbriques. Però els arqui-
tectes moderns van escollir els totxos no només per a les
construccions industrials, sinó també pels edificis d’habitat-
ges i els establiments públics. A les façanes, aquest material
barat s’associava sovint amb la ceràmica (parets i sostres),
els mosaics (terra) i els murals pintats.
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1 Luís Domènech iMontaner,
Pere Mata instituutti, paviljonki 
numero 6, ruokasali, 1906

2 Luís Domènech iMontaner,
Pere Mata instituutti, paviljonki 
numero 6, biljardihuone, 1906

3 Luís Domènech iMontaner,
Pere Mata instituutti, tiiliseinää 
paviljongissa numero 6, 1906

4 Luís Domènech iMontaner,
Pere Mata instituutti, paviljonki 
numero 6, keraamisen laatan 
yksityiskohta, 1906
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Rakennus alkuperäisessä käytössä
Restauroinnissa on otettava huomioon nykypäivän vaatimukset. On olemassa rakennuksia koskevia normeja ja sään-

töjä, jotka koskevat paloturvallisuutta, valaistusta, lämmitystä, ilmanvaihtoa, kulkuväyliä ja yleistä turvallisuutta.
Arkkitehdilta ja restauroijilta vaaditaan taitoa, kun he sijoittavat kaikki uudet järjestelmät rakennukseen, jonka tulee samal-
la säilyttää entinen ulkomuotonsa ja tehtävänsä. Reusissa, Prat de la Riban koulu, joka on rakennettu vuonna 1911, on res-
tauroitu niin, että kaikki tekniikka on uudistettu kunnioittaen samalla alkuperäistä arkkitehtuuria ja koristelua.
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R¥ga, Latvija
Dynaaminen kaupunki Itämeren rannalla

Riika on Latvian pääkaupunki. 1900-luvun alussa siitä
tuli tärkeä Baltian teollisuuden, kaupan ja kulttuurin keskus.
Riika kehittyi voimakkaasti ja asukasluku, joka vuonna
1897 oli  280 000, oli vuonna 1914 jo yli 500 000. Myös
rakentaminen kukoisti. Vuosien 1910 ja 1913 välillä raken-
nettiin joka vuosi 300-500 uutta kivitaloa. Puolet näistä oli
5- tai 6-kerroksisia asuintaloja kaupungin keskustassa.
Puutalojen rakentaminen oli kielletty.

Kansainvälinen tyyli inspiroi paikallista ilmaisua
Riikan art nouveau hyödynsi sekä kansallisia aineksia

että eurooppalaisia piirteitä. Kansallisromantiikka ammensi
kansanperinteestä ja perinteisestä puuarkkitehtuurista.
Lukuisat rakennukset saivat kulmiinsa korkeat tornit, jotka
tuovat mieleen Latvian vanhojen linnojen kulmatornit.
Latvialaiset ja eräät saksalaiset, Riikaan asettuneet arkki-
tehdit, kehittivät ns. vertikaalin art nouveaun, jolle olivat
tyypillisiä julkisivujen pystysuuntaa korostava suunnittelu
sekä ikkunoiden ja koristeiden  muotorikkaus.

Rikian Pyhän Martinuksen kirkon suunnitelma 
Tämä kirkko, jota ei koskaan rakennettu, oli määrä

rakentaa Daugava-joen rannalle Pyhän Martinuksen uuden
luterilaisen seurakunnan kirkoksi. Entinen Martinuksen
kirkko vuodelta 1851 ei riittänyt kasvavan väestön tarpei-
siin. Arkkitehti Wilhem Bockslaff suunnitteli uuden kirkkora-
kennuksen. Tämä saksalaissyntyinen arkkitehti sai
vaikutteita saksalaisesta arkkitehtuurista, kuten suurin osa
latvialaisistakin arkkitehdeistä, jotka kuitenkin sisällyttivät
rakennuksiinsa myös paikallista perinnettä. Tässä kirkko-
suunnitelmassa näkyy latvialaiselle art nouveau – tyylille
ominaisia kansallisromanttisia piirteitä. Sen geometriset
koristeaiheet ovat yksinkertaisia, katto jyrkkä ja tornit
kapeat ja korkeat.
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1 Postikortti Riikan 
700-vuotisjuhlanäyttelystä

2 & 3
Wilhem Bockslaff, uusi 
St. Martin kirkko, 1910

4 Konstantins Pek‰ens ja Arthur 
Moedlinger, pankki kaupungin 
keskustassa

5 Kerrostalo, esimerkki 
kansallisromanttisesta 
tyylistä Riikassa 

Dinamiska pilsïta Baltijas jras krastÇ 
R¥ga ir Latvijas galvaspilsïta. 20. gadsimta sÇkumÇ tÇ

bija viens no galvenajiem Baltijas tirdzniec¥bas, rpnie-c¥bas
un kultras centriem. Tolaik R¥ga pieredzïja neparasti strau-
ju att¥st¥bu, tÇs iedz¥votÇju skaits pieauga no 280
tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk nekÇ 500 tksto‰iem
1914. gadÇ. Tas bija pla‰as bvniec¥bas periods, piemïram,
laika posmÇ no 1910. l¥dz 1913. katru gadu tika uzbvïtas
300 – 500 jaunas ïkas. Puse no ‰¥m ïkÇm bija piecu vai se‰u
stÇvu daudzdz¥vok∫u mra nami pilsïtas centrÇ, kur jaunu
koka ïku bvniec¥ba nebija at∫auta.

StarptautiskÇs iedvesmas vietïjÇ izpausme
R¥gas jgendstilu bÇze bija gan nacionÇlÇs trad¥cijas,

gan Eiropas jgendstila pieredze. NacionÇlÇ romantisma
novirzienu iedvesmoja folkloras mot¥vi un tradicionÇlÇ koka
arhitektra. VairÇkÇm ïkÇm bija rakstur¥gi stÇvi torn¥‰i,
atsaucot atminÇ senlatvie‰u pilis.

Latvie‰u un vÇcu arhitekti att¥st¥ja tÇ dïvïto statenisko
jgendstilu, kam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu kompoz¥cija,
nereti ar grezniem ornamentiem starp ailÇm .

Sv. MÇrti¿a bazn¥cas projekts R¥ga
·¥ bazn¥ca , kas tomïr netika uzbvïta, bija paredzïta

Daugavas kreisajÇ krastÇ jaunÇs SvïtÇ MÇrti¿a luterÇ¿u
draudzes vajadz¥bÇm. 1851. gadÇ uzbvïtÇ sv. MÇrtina
bazn¥ca bija k∫uvusi par ‰auru pieaugo‰ajam iedz¥votÇju
skaitam. Jauno celtni projektïja vÇcu arhitekts Vilhelms
Bokslafs. Vi¿u, tÇpat kÇ daudzus Latvijas arhitektus, iedves-
moja vÇcu arhitektra, taãu izmantoti ir ar¥ latvie‰u arhi-
tektras elementi.

îkai vajadzïja atspogu∫ot jgendstila nacionÇlÇ roman-
tisma novirzienu. Tai bija paredzïts Æeometrisks un
vienkÇr‰s dekors, stÇvs divsl¥pju jumts un elegantas l¥nijas.

UNESCO ja maailman kulttuuriperintökohteiden suojelu
Vuonna 1972 175 maata teki UNESCOn  kanssa sopimuksen maailman kulttuuriperinnön suojelemisesta. UNESCO laati

kohdeluettelon, joka edustaa maailman kiinnostavimpia rakennustaiteen, muinaiskulttuurin, luonnonmuodostumien ja eliö-
maailman kohteita. Maailmanperintösopimuksen tarkoituksena on tähdentää jäsenmaiden yhteistä vastuuta maailmamme
kulttuuri- ja luonnonarvoista. Nykyään maailman kulttuuriperintöluettelossa on 754 kohdetta.

Esimerkki luonnonmuodostumiin liittyvistä kohteista on Grand Canyonin luonnonpuisto Yhdysvalloissa. Rakennustaiteen
kohteisiin kuuluu Riikan historiallinen keskusta, jossa UNESCOn kuvauksen mukaan on edustava art nouveau – rakennusten
keskittymä. UNESCOn maailmanperintöluettelossa on myös yksittäisiä art nouveau –rakennuksia, kuten Victor Hortan tär-
keimmät rakennukset Brysselissä sekä Antonio Gaudín ja Lluis Domènech i Montanerin teokset Barcelonassa.
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1 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover 
tehdas, 1907

2 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover tehdas,
katon yksityiskohta, 1907

3 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover tehdas,
höyrykonehuone, 1907

4 Lluís Muncunill i Parellada,
Pere Font i Batallé tehdas,
1916, kunnostuksen jälkeen 

Terrassa, Catalunya
Teollisuuskaupunki Terrassa

Terrassan muutos teollisuuskaupungiksi alkoi 1800-luvun
alkupuoliskolla ja liittyi pääasiassa villateollisuuden kasvuun.
Teknisiä uudistuksia olivat kutomakone (1832) ja höyrykone
(1833). Kasvua helpotti liikenneyhteyksien, valtateiden ja
rautateiden, rakentaminen. Väestö kasvoi ja Terrassan kau-
punki laajeni keskiaikaisen alueensa ulkopuolelle.

Lluís Muncunill i Parellada ja teollisuusarkkitehtuuri
Lluís Muncunill i Parellada on eräs harvoista teollisuus-

kaupungin luomiseen keskittyneistä art nouveau-arkkiteh-
deistä. Hän suunnitteli erikokoisia tehtaita, jotka ovat
rakenteeltaan samanlaisia ja niissä on käytetty tiiltä, perin-
teistä katalonialaista materiaalia. Aymerich, Amat i Joverin
tekstiilitehdas on tehtaista näyttävin: siinä on 12 000 m2: n
konesali sekä rakennus, jossa ovat höyrykone, höyrykattilat
ja hiilivarasto, hallinnolliset tilat ja tehtaanpiippu.
Kangaspuut kävivät höyryvoimalla, joka välittyi suurten voi-
mansiirtoakseleiksi kutsuttujen metallitankojen kautta.
Rakennuksen valurautaisilla tukipilareilla on kolme tehtä-
vää. Ne kantavat koko rakennusta ja voimansiirtoakseleita.
Lisäksi sadevesi poistuu katolta niiden kautta. Konesalia
kattavat aaltoja muistuttavat tiiliholvit, joiden harjalta viis-
tetyt ikkunat päästävät auringon valaisemaan salia.

Käytöstä poistuneiden rakennusten uusi elämä
Terrassassa on yhä lukuisia tehtaita art nouveau -ajalta.

Vuonna 1984 kaupunki laati teollisuusrakennusten suoje-
luohjelman, jonka mukaan tehtaita korjataan ja otetaan
uuteen käyttöön. Ennen korjausta määritellään kunkin
rakennuksen arvot. Tämä vaihe on välttämätön, jos halu-
taan kunniottaa vanhaa rakennusta, palauttaa sille kuuluva
arvo sekä löytää sille uusi käyttö. Aymerich, Amat i Joverin
tekstiilitehdas muutettiin tieteen ja tekniikan museoksi.
Pere Font i Batallén tehdas puolestaan muutettiin perhea-
sunnoiksi ja toimistoiksi. Muutoksia suunnitelleet arkkiteh-
dit pyrkivät samalla kunnioittamaan edeltäjiensä työtä.

Terrassa : al cor de la indústria
Els inicis de la transformació industrial de Terrassa es

remunten a la primera meitat del segle XIX i es deuen en
gran part a l’expansió de la indústria de la llana. L’arribada
de la màquina de teixir (1832) i la màquina de vapor (1833)
van permetre el desenvolupament de tècniques innovadores.

Aquesta expansió va anar acompanyada de millores en
els sistemes de transport : carreteres i ferrocarrils. Així, amb
una població que anava augmentant, la ciutat va excedir els
límits inicials de la trama urbana medieval.

Lluís Muncunill i Parellada i l’arquitectura industrial 
Lluís Muncunill i Parellada va ser un dels arquitectes Art

Nouveau que treballava a Terrassa, una ciutat industrial
important. Va construir nombroses fàbriques (tant de grans
com de petites), cases i botigues. Lluís Muncunill és el
responsable de la construcció de diverses fàbriques amb
una estructura similar, en les quals va utilitzar els totxos, un
element constructiu tradicional a Catalunya.

La fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover va ser l’edifici
industrial més espectacular dissenyat per Lluís Muncunill.
L’edifici es componia d’un espai de 12000 m2 per a les màqui-
nes ; d’un edifici, dividit en tres sales, per allotjar les màqui-
nes de vapor, les calderes i les carboneres ; d’oficines
administratives i d’una xemeneia. Tots aquests edificis esta-
ven units : l’energia de les màquines de vapor necessària per
fer funcionar els equipaments per teixir era subministrada
mitjançant grans barres metàlliques (anomenades arbres de
transmissió).

L’estructura de l’edifici es sostenia sobre unes columnes
de ferro colat que tenien tres funcions : mantenir unit l’edi-
fici, sostenir els arbres de transmissió i fer de canonades de
drenatge de l’aigua del teulat.

El teulat de la sala de màquines estava cobert per arcs
que semblaven onades. La inclinació d’aquests arcs perme-
tia que entrés molta llum a través de les finestres, orienta-
des al nord. D’aquesta manera, la sala on hi havia les
màquines gaudia d’una especial lluminositat.

Restauració i rehabilitació
Actualment encara es poden trobar a Terrassa nombro-

ses fàbriques Art Nouveau. El 1984 el municipi va elaborar
un pla per protegir el patrimoni industrial de la ciutat, grà-
cies al qual les fàbriques s’han rehabilitat i restaurat.

Durant la restauració, l’objectiu és recuperar el valor
artístic de l’estructura. Aquest pas és necessari per rehabili-
tar l’edifici i destinar-lo a una nova funció. Així, per exem-
ple, un cop restaurada la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, es
va transformar en un museu de la ciència i la tècnica, men-
tre que la fàbrica Pere Font i Batallé es va convertir en habi-
tatges familiars i oficines. Els arquitectes porten a terme
aquestes operacions amb el màxim respecte per l’obra dels
seus predecessors.

13

3

2

1

4

Restauroinnin ammattitaito (arkkitehtuuri) 
Restauroinnin laadun takaamiseksi on erittäin tärkeää, että työn tekevät pätevät ammattilaiset. Art nouveau rakennus-

ten restauroinnissa tarvitaan usein puuseppiä ja kivenveistäjiä samoin kuin mosaiikkien ja lasimaalausten restauroijia.
Näiden käsityöläisten on hallittava restaurointitekniikat ja kyseisen aikakauden materiaalit.



Provincia di Varese, Italia
Kaupunki matkailualueen sydämessä

Varese on yksi Lombardian yhdeksästä provinssista
Pohjois-Italiassa. Lombardian tasangolla harjoitetaan kar-
janhoidon lisäksi monipuolista viljelyä, mutta alueella on
myös merkittävää teollisuutta (metalli-, tekstiili- ja kemian
teollisuutta). Varesen kaupunki sijaitsee Alppien juurella
Lago Maggioren ja Lago di Comon välissä Sveitsin laakso-
jen liittymäkohdassa. Pohjoisessa sitä rajoittaa Campo dei
Fiorin vuorijono.

Alueen poikkeuksellisen kaunis luonto edisti matkailua
ja veti puoleensa varakasta väkeä, niin vanhaa aatelistoa
kuin uutta porvaristoakin. Hotellikomplekseja ja komeita
huviloita nousi eri puolille, mutta niiden rakennustyyli oli
yhtenäinen. Keskiluokka rakensi kaupunkiin. Laitakaupungin
tehtaat, suuret hotellit ja niin isot kuin  pienetkin huvilat
hyötyivät huolellisesti suunnitellusta rautatie- ja raitiotie-
verkostosta, mikä mahdollisti myös matkailun ja vapaa-ajan
vieton useammille.

Liberty
Giuseppe Sommaruga kuului niihin arkkitehteihin, jotka

omaksuivat Libertyksi kutsutun modernin tyylin, johon käy-
tettiin sekä perinteisiä aineksia että uusia teknologioita.
Esimerkiksi taiteilija Giovanni Chini, joka oli sekä kuvan-
veistäjä että insinööri, keksi keinotekoisen kiven ja käytti
sitä erilaisissa koristeissa, tulisijoissa, ovien ja ikkunoiden
ympärillä ja talojen sisäänkäynneissä, missä ennen oli käy-
tetty marmoria tai muuta kiveä. Tekokiven ansiosta raken-
nuskustannukset pienenivät. Arkkitehdit käyttivät kuitenkin
myös perinteisiä rakennusmateriaaleja, kuten tiiltä ja pai-
kallista kiveä. Libertyn myötä jokapäiväisissä esineissä ja
astioissa yhdistyivät hyödyllisyys ja kauneus – niistä tehtiin
tyylikkäämpiä ja hienostuneempia. Käyttöesineitä valmisti
pääasiassa italialainen Lavenon keramiikkatehdas.

Molino Marzoli Massarin yhtiö Busto Ariziossa
Varesen alueella on monia uuteen käyttöön otettuja

tehdasrakennuksia. Busto Ariziossa arkkitehti Silvio
Gambinin rakentamat myllyt  ovat kokeneet monia muutok-
sia. Vuosien 1906 ja 1927 välillä tämä suuri tehdas tuotti
jauhoa. 1960-luvulla yhtiön toimintoja hajasijoitettiin ja
Gambinin myllyjen tuotanto väheni ja lopulta lakkasi koko-
naan. Kunta kuitenkin ymmärsi Liberty-tyylisten teollisuus-
rakennusten arvon ja laati suunnitelman niiden
käyttöönottamisesta. Syntyi uusi “Tecnocity”, joka avattiin
vuonna 2002.

Varese : nel cuore della regione turistica
Varese è una delle undici province della Lombardia, una

regione nel nord dell’Italia. In questa ricca regione, l’indus-
tria (metallurgica, tessile e chimica) si mescola ad un’inten-
sa agricoltura produttiva.

La città è situata ai piedi delle Alpi, tra il lago Maggiore
e il lago di Como. A nord, le montagne del Campo dei Fiori
circondano la città. Questo straordinario paesaggio naturale
favorì il turismo e attirò una popolazione agiata, costituita
dall’antica nobiltà e dalla nuova borghesia. I complessi alber-
ghieri e le ville maestose disseminate nel paesaggio sono
stati costruiti con uno stile uniforme. Una classe media dina-
mica e proiettata verso il futuro realizza dei progetti edilizi
nella città. Le ferrovie e le reti tranviarie permisero la costru-
zione di industrie alla periferia della città, oltrechè grandi
hotel, piccole e grandi ville. Tutte queste iniziative hanno l’o-
biettivo di promuovere e rendere più accessibili le bellezze
naturali del territorio ad un numero maggiore di persone.

Lo stile liberty
Giuseppe Sommaruga fece parte di un gruppo di archi-

tetti che adottarono uno stile moderno chiamato “Il liberty”.
Allo stesso tempo questo stile utilizza contemporaneamente
elementi tradizionali e nuove tecnologie. Così l’artista
Giovanni Chini, scultore e ingegnere, inventò la pietra arti-
ficiale e l’utilizzò per ornamenti, decorazioni, camini, porte
e serramenti di finestre, che un tempo erano fatti in marmo
o pietra. L’uso di questi materiali fece sì che i costi di pro-
duzione diminuissero.Ciò nonostante gli architetti non rin-
negarono i materiali tradizionali, la pietra locale e i mattoni.

Parallelamente all’architettura, lo stile liberty si focaliz-
zò sulle arti decorative. Fino a quel momento gli oggetti
d’uso comune erano abbastanza anonimi e di mediocre
qualità, tuttavia lo stile liberty li cambiò portando una
nuova eleganza e rifinitura al disegno. Il principale produt-
tore di ceramiche italiane era a Laveno.

La società Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio
Il territorio della provincia di Varese presenta una quan-

tità di edifici industriali recuperati. A Busto Arsizio l’edificio
dei Molini Marzoli Massari, progettato dall’architetto Silvio
Gambini, è un eccellente esempio di adeguamento ad una
nuova funzione. Tra il 1906 e il 1927, la fabbrica unì la pro-
duzione di farina all’immagine di qualità, anche grazie alla
ricercatezza del progetto architettonico. Nei successivi ses-
santa anni, la società decentralizzò e progressivamente ral-
lentò le attività dei mulini Gambini, fino al loro totale
abbandono. Nell’anno 2000 le autorità locali, sensibili e
coscienti dell’eccezionale valore dello stile liberty, progetta-
rono la ristrutturazione dell’edificio in un nuovo complesso
denominato Tecnocity che si inaugurò nel 2002.
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1 Giuseppe Sommaruga,
Hotelli Campo dei Fiori,
1908-1912

2 Näkymä Campo dei Fiori 
hotellikokonaisuudesta,
1908 - 1912

3 Alfred and Richard Bihl,
olutpanimo Poretti, yksityiskohta 
koristeaiheesta, 1901-1912 

4 & 5
Giuseppe Sommaruga,
Hotelli Campo dei Fiori,
sisäänkäynnin yksityiskohta,
1908-1912
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Rakennuksen uusi käyttö 
Kun rakennus hylätään, myös sen olemassaolon perusta ja siitä saatava hyöty katoavat. Mutta hylätyille tai vain vähäi-

sessä käytössä oleville rakennuksille voidaan löytää uusi käyttö ja antaa uusi elämä. Entinen tehdas voidaan esimerkiksi
muuttaa toimistoiksi aivan samalla tavoin kuin yksityistalosta voi tulla kotimuseo. Varesessa sijaitseva hieno Grand Hôtel
Campo dei Fiori, joka sijaitsee 1200 metrin korkeudessa vuoristossa, on ollut hylättynä monien vuosien ajan. Se odottaa
suunnitelmaa uudesta käyttötarkoituksesta.
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Wien, Österreich
Secession liike 

Wienin kaupunki oli yhtä elinvoimainen taloudellisesti
kuin muutkin tuon ajan eurooppalaiset pääkaupungit.
Kaupunkiin muutti valtavat määrät uutta väestöä, mistä
seurasi liikakansoitus ja asuntopula. Yhteiskunnassa oli
havaittavissa kahtiajako köyhtyvän väestön ja vanhoillisen,
perinteistä kiinnipitävän porvariston välillä.

1800-luvun lopulla 19 nuorta taiteilijaa – taidemaala-
ria, piirtäjää, kuvanveistäjää ja arkkitehtia – päätti luoda
jotain todella uutta. Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph
Hoffmann ja Joseph Maria Olbrich sanoivat olevansa väsy-
neitä tilaajien vanhoilliseen makuun. Heidän mielestään tai-
teen tuli olla erilaista ja modernia. He löysivät
innoituksensa luonnosta, myyttien maailmasta, vieraitten
kulttuurien taiteesta, kansantaiteesta ja nuorten saman-
henkisten kollegojensa taiteesta muualla Euroopassa.
Taiteilijat perustivat oman yhdistyksen, josta he käyttivät
nimitystä Secession, josta tuli wieniläisvastine kansainväli-
selle art nouveau’lle.

Secessionin näyttelyrakennus 
Arkkitehti Olbrich suunnitteli vuonna 1898 Secessionin

näyttelyjä varten rakennuksen, jonka muoto ei näytä vas-
taavan talon käyttötarkoitusta: se on valkoinen kuutio,
jonka yllä on kullattu kupoli. Ikkunattomana se muistuttaa
lähinnä hautamuistomerkkiä. Suuri näyttelysali kupolin alla
saa valoa lasikaton kautta. Laakeripuukoriste kiipeää raken-
nuksen seinää ja oksat kohoavat ovien molemmin puolin.
Puun latva päättyy kupoliin, jota peittävät laakeripuun kul-
latut lehdet. Kaksi sisiliskoa laskeutuu alas sisäänkäynnin
seinää ja kilpikonnat kantavat isoja kukkamaljakoita portai-
den molemmilla puolilla. Sisäänkäynnin yllä kolme naista,
tarujen käärmehiuksiset Meduusat, symboloivat arkkiteh-
tuuria, kuvanveistoa ja maalaustaidetta.

Secessionin tulevaisuus
Secessionin maineikkain vaihe päättyi vuonna 1905, jol-

loin Klimtin johtama ryhmä taiteilijoita lähti liikkeestä.
Rakennus ja yhdistys jäivät jäljelle. Rakennuksessa toimi vuo-
sina 1915-1917 sairaala, toisen maailmansodan aikana se
vaurioitui. Vuoden 1945 jälkeen rakennus restauroitiin ja
Secessionin taiteilijayhdistys otti sen jälleen näyttelykäyttöön.
Nykyään Secessionin näyttelypaviljonki on suojelukohde.

Die Wiener Secession
Ebenso wie andere europäische Hauptstädte erlebte auch

Wien zu jener Zeit eine Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs. Durch die Erbauung der Ringstraße war Wien
tatsächlich zu einer europäischen Großstadt geworden. Der
massive Zustrom von Menschen aus anderen Regionen
bedeutete jedoch für die Stadt eine Vielzahl von Problemen, zu
denen nicht zuletzt eine große Wohnungsnot zählte. Immer
deutlicher zeichnete sich in der Gesellschaft die Kluft zwischen
arm und reich ab : die Armen wurden immer ärmer, während
das Bürgertum seine Vormachtstellung ausbauen konnte.

Ende des 19. Jahrhunderts fanden neunzehn junge
Künstler – Maler, Bildhauer, Grafiker und Architekten – dass
es an der Zeit wäre, etwas wirklich Neues zu schaffen.
Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann und Joseph
Maria Olbrich – sie alle hatten genug vom konservativen
Geschmack ihrer Auftraggeber.

Für sie musste die Kunst vor allem neu, anders und
modern sein. Die Künstler suchten und fanden ihre
Inspiration in der Natur, in der Welt der Mythen, der Kunst
fremder Länder, in der Volkskunst und in den Arbeiten jun-
ger Kollegen in den anderen europäischen Hauptstädten. So
gründeten sie ihren eigenen Verein, die Secession, die zur
Wiener Variante des internationalen Art Nouveau wurde.

Der Pavillon der Secession 
Für die Ausstellungen der Secession schuf der Architekt

Olbrich 1898 einen Bau wie man ihn zuvor noch nie gese-
hen hatte : das Gebäude der Secession.

Von der Form des Gebäudes lässt sich nicht unbedingt auf
seine Funktion schließen. Ein einziger weißer Block von einer
goldenen Kuppel gekrönt, fast fensterlos, mutet es eher wie ein
Mausoleum an. Der Bau ist unterteilt in einen Eingangsbereich,
eine Verwaltungsebene (direkt unter der Kuppel) und einen
großen rechteckigen Raum, welcher zunächst als
Ausstellungsraum diente. Das Dach in diesem letzten Raum
(hinter der Kuppel) bestand zur Gänze aus Glas und machte
sich den Einfall von natürlichem Tageslicht zunutze.

Die schmückenden Elemente sind durchwegs der
Pflanzen- und Tierwelt entnommen. Die Fassade ziert ein
emporstrebender Lorbeerbaum, dessen Äste sich beiderseits
der Eingangstüren empor ranken und dessen Krone aus gol-
denen Lorbeerblättern besteht. Zwei Echsen schlängeln sich
die Eingangstüren herab und kleine Schildkröten tragen die
monumentalen Vasen am Stiegenabsatz. Oberhalb der
Türen befinden sich drei Köpfe der Medusa (eine weiblichen
Figur aus der griechischen Mythologie, deren Haare aus
Schlangen bestehen). Sie verkörpern Architektur, Bild-haue-
rei und Malerei und heißen den Besucher willkommen.

Die Zukunft der Secession
Der Höhenflug der Wiener Secession endete 1905 als die

Gruppe um Klimt die Bewegung verließ. Das Gebäude und
die Künstlervereinigung jedoch blieben bestehen. Zwischen
1915 und 1917 diente der Pavillon als Spital. Nach schweren
Kriegsschäden wurde das Gebäude nach 1945 wiederherges-
tellt und von der “Vereinigung bildender KünstlerInnen
Secession” zur Präsentation von Ausstellungen wieder bezo-
gen. Es steht heute unter Denkmalschutz.
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1 Josef Maria Olbrich, juliste 
Secession-yhdistyksen järjestämästä 
toisesta näyttelystä vuonna, 1898

2 Markus Geiger, Secession 
näyttelyrakennus punaiseksi 
maalattuna, 1998

3 Josef Maria Olbrich, Secession 
näyttelyrakennus, yksityiskohta,
1897-1898

4 Josef Maria Olbrich, Secession 
näyttelyrakennus, yksityiskohta,
1897-1898

5 Josef Maria Olbrich, Secession 
näyttelyrakennus, yksityiskohta,
1897-1898
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Restauroinnin ammattitaito (taideteollisuus) 
Taideteollisen esineen restaurointi on usein salapoliisin työtä. Jos kankaan tai nahan palanen tai korun osa on vahin-

goittunut, restauroijan täytyy tietää, miten esine on valmistettu ja tarkistaa, onko materiaalia vielä saatavissa. Joitain kiviä
tai eksoottisia puulajeja ei ehkä enää saa. Tällöin hän turvautuu asiantuntijaverkostoon, joka auttaa häntä löytämään sopi-
van materiaalin vaikkapa metalliyhdisteisiin tai määrittelemään, mikä on ollut valon haalistamien osien alkuperäinen väri.
Wieniläisissä museoissa, joissa on korvaamattomia taideteollisuuskokoelmia, työskentelee restauroinnin ammattilaisia, tie-
demiehiä ja esineiden valmistajia, jotka osallistuvat restauroinnin eri vaiheisiin.
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Kiertonäyttely Art Nouveau in 

Progress – Art nouveau ajassa

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 kahdentoista eurooppalaisen kaupungin art nouveau –
perintöä rinnastaen sekä tunnetun että uuden näkökulman.

Näyttelyaikataulu

Terassa 3.5.2003 > 22.6.2003
Bryssel 10.7.2003 > 12.10.2003
Varese 6.11.2003 > 4.1.2004
Barcelona 29.1.2004 > 28.3.2004
Nancy 22.4.2004 > 20.6.2004
Glasgow 4.11.2004 > 23.1.2005
Ålesund 15.7.2004 > 10.10.2004
Helsinki 17.2.2005 > 17.4.2005
Riika 12.5.2005 > 10.7.2005
Wien 4.8.2005 > 2.10.2005
Budapest 21.10.2005 > 18.12.2005
Ljubljana 19.1.2006 > 19.3.2006
Avignon 13.4.2006 > 25.6.2006

Tapahtuu Helsingissä

Tutki ja opi  toukokuussa 2004, maaliskuussa 2005

Koululaisille suunnatut keväiset tutkimuspäivät toteutetaan jokaises-
sa yllämainitussa jäsenkaupungissa eri puolilla Eurooppaa. Ohjelmaan
kuuluvat mm. näyttelykäynnit sekä opastetut kaupunkikierrokset

Arkkitehtuuri 1900 : Tukholma, Helsinki, Tallinna, Riika, Pietari 
Näyttely Suomen rakennustaiteen museossa 9.6.2004 – 29.8.2004

Ruotsin, Suomen, Viron ja Latvian arkkitehtuurimuseoiden sekä
Pietarin historiallisen museon kiertonäyttely esittelee Itämeren maiden
kaupunkien kasvua, yhteyksiä ja arkkitehtuuria 1890-luvun puolivälistä
ensimmäiseen maailmansotaan. Tuolloin ulkomaiset vaikutteet, uusi tek-
nologia ja kasvavat pääomat johtivat rikkaan kaupunkiympäristön syn-
tyyn. Helsingin osuus kertoo Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin
kasvusta puukaupungista kerrostalojen hallitsemaksi kivikaupungiksi.
Lisäksi järjestetään luentosarja ja opastettuja arkkitehtuurikävelyjä.
Näyttelyjulkaisu Architecture 1900: Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riika, St
Petersburg 

Julkaisuja

Art Nouveau in Europe Today. A general appraisal, 2000  

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

Art Nouveau in Progress – 
tieteellisen seminaarin esitelmät, 2004

Tieteellisessä seminaarissa Wienissä lokakuussa 2002 pidetyt
esitelmät toteutumattomista, hävinneistä tai unohdetuista projekteis-
ta eri kaupungeissa julkaistaan englanniksi ja ranskaksi. Ritva Wäreen
esitelmä käsittelee Suomen paviljonkia Pariisin maailmannäyttelyssä
vuonna 1900.

Art Nouveau in Progress, 2003

Kiertonäyttelyn yhteydessä julkaistu kirja, jossa käsitellään näyt-
telyn aiheita, kuten hävitettyä, uudessa käytössä olevaa tai toteutu-
matta jääneitä visioita. Nelivärinen kirja julkaistaan kaksikielisenä
englanniksi ja ranskaksi.

Näyttelyn nuorille kävijöille on erillinen julisteeksi avautuva kir-
janen.

Art Nouveau -lehti, 2003 ja 2004

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 ja 2004

Esikoulu- ja ala-asteikäisille on oma työkirja, jossa ranskalaiset
Chris ja Jude tarvitsevat lasten apua 100-vuotiaiden rakennusten kor-
jaamisessa ja oman, unelmien talon piirtämisessä. Ala-asteen isom-
mille lapsille on kirja kasveista, joita art nouveau – kauden taiteilijat
kuvasivat ja käyttivät töissään. Työkirjoja saa toukokuun tutkimuspäi-
vien aikana.

Info

www.artnouveau-net.com

www.ecole-de-nancy.com
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