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Uvod
Leta 1901 so ob trÏnici 
na mestu nekdanjega
lesenega Mesarskega

mostu po naãrtih
dalmatinskega arhitekta
Jurija Zaninoviça zgradili

novi Ïelezobetonski
Zmajski most. Ime je dobil
po dveh parih zmajev, ki z

vsake strani straÏijo
dostop nanj. 

Legenda pravi, da je
Ljubljano  ustanovil gr‰ki
kraljeviã Jazon s prijatelji
Argonavti, ko je na begu
pred kraljem Ajetom, ker
mu je ukradel zlato runo,
zaplul iz ârnega morja v

Donavo, iz nje v Savo in iz
Save v Ljubljanico. 

Ob izviru Ljubljanice 
so Argonavti naleteli na
veliko jezero in barje ob
njem. Tu nekje je Jazon
trãil ob stra‰no po‰ast,

zmaja, in jo v boju ubil.
Zmaj je postal simbol

mesta in danes domuje
vrh grajskega stolpa 

na ljubljanskem 
mestnem grbu.

Pri hi‰ah v slogu »nove
umetnosti« so uporabljali
obilico kovine. Iz nje so
izdelovali dele stavbne
konstrukcije ali kar
celotno ogrodje stavbe, 
pa tudi za‰ãitne balkonske
ograje in okenske re‰etke.
Te pogosto prikazujejo
rastline ali Ïivali. Ampak
pozor, ni jih tako lahko
najti! Dobro si oglej sliki
in  poi‰ãi dve znani Ïivali...
Tu je re‰itev. Primerjaj obe
ograji z risbama.
RoÏnati flamingo: dolg
vrat, glava in kljun. Koliko
ptiãev vidi‰ na balkonu?
Ali so na drugem balkonu
cvetice ali metulji? Ali kar
oboji?

Pred sto
leti je skupina umetnikov

v Nancyju ustanovila
gibanje, imenovano

nancyjska ‰ola. Njeni
ustvarjalci so iskali navdih

v naravi. Za okrasje so
upodabljali cvetice in

rastline, dostikrat so od
njih posneli tudi obliko

svojih izdelkov. 
Podstavek svetilke, ki sta

jo oblikovala Daum in
Majorelle, ima obliko

peclja. Îarnice se skrivajo
v steklenih cvetovih, ki so
nekateri bolj, drugi manj

odprti, in tako
ponazarjajo rast. Opaziti
je tudi drobne popke, ki
poganjajo iz podstavka.

Oblika
izvirne svetilke, izdelane

za veliko razstavo, je
postala tako priljubljena,

da so jo pozneje
velikokrat posnemali in

izdelali ‰tevilne razliãice.

Med znaãilne simbole, ki
jih najdemo na predmetih,
hi‰ah in spomenikih iz
ãasa evropske »nove
umetnosti«, spadajo
hro‰ãi, kaãji pastirji in
metulji in vrsta drugih
likov iz narave. Poskusi
najti ÏuÏelko, ki se skriva
na stebru. Njene velike
kle‰ãe in moãni oklep
kaÏejo, da gre za rogaãa -
vrsto skarabeja. Izdelan je
iz cementa in krasi vse
stebre ob vhodu v hotel
Campo dei Fiori v
Vareseju. Arhitekt
Giuseppe Sommaruga, ki
je naredil naãrte za hotel,
je za okras zelo iznajdljivo
in izvirno uporabil obliko
te ÏuÏelke.

Postavili so ga leta 1898.
Naãrte je narisal zelo
znani arhitekt Lluís
Domenech i Montaner. Je
30 metrov visok, pri dnu
ãetverokoten in nato
okrogel stolp, sezidan iz
opeke, in zgoraj nosi velik
zbiralnik. Na vrhu ga krasi
vetrnica, ki kaÏe, kam piha
veter. Viden je Ïe na daleã
in je prav gotovo
najznamenitej‰i simbol
bolni‰nice Pere Mata, 
kjer stoji.
Pa veste, kaj je to? Vodni
stolp!

Leta 1905 je arhitekt Lluís
Muncunill postavil

zgradbo Pokrajinskega
zdruÏenja umetnikov, v
kateri so na‰li svoj dom

pisatelji, arhitekti in
glasbeniki. Tu so pouãevali

risanje, oblikovanje,
glasbo in prirejali razstave.

âe hoãe‰ zvedeti veã o tej
stavbi, poglej fotografijo.
Hi‰a je sezidana iz opeke.

Vrata in okna imajo obliko
trikotnikov z zaobljenimi

koti; to imenujemo
paraboliãno obliko. Tako

je oblikovan tudi strop. 
Stavbi ni bilo usojeno

dolgo Ïivljenje. Leta 1954
so jo namreã podrli in na

njenem mestu zgradili
po‰to.

Hi‰a slonov ali palaãa
debelokoÏcev v
budimpe‰tanskem
Ïivalskem vrtu je bila
sezidana med letoma 1909
in 1912 po naãrtih
arhitekta Kornéla
Neuschlossa v slogu »nove
umetnosti«. V stavbi naj
bi se sloni poãutili kot
doma. Med drugo
svetovno vojno je bila hi‰a
na Ïalost po‰kodovana.
V devetdesetih letih
prej‰nega stoletja so dom
slonic Helle in Zite
popolnoma obnovili tako
zunaj kakor znotraj in
spet postavili stolp.
Ogrado za slonici so
raz‰irili in zdaj so v njej
tudi bazen, tu‰ in tehtnica
za njuno tehtanje.

Pred sto leti se je 
v ‰tevilnih evropskih
deÏelah zaãela
razvijati nova oblika
umetnosti, t. i. art
nouveau ali po
slovensko nova
umetnost. V razliãnih
deÏelah so ji nadeli
razliãna imena, 
v Nemãiji Jugendstil
(mladeni‰ki slog), 
na ·kotskem Modern
Style (moderni slog),
v Kataloniji
Modernisme
(modernizem), v Italiji
stil liberty (svoboda),
v Nancyju École de
Nancy (nancyjska
‰ola), v Avstriji
Sezession (secesija) in
ta izraz se je uveljavil
tudi pri nas predvsem
v arhitekturi. 
To je ãas razvoja

V tej stavbi, zgrajeni leta
1909, je pritliãje
namenjeno trgovinam,
prvo in drugo nadstropje
bankam, vi‰ja pa
stanovanjem. Arhitekta
Konstant¥ns Pïk‰ïns in
Artur Moedlinger sta za
gradnjo uporabila najbolj
kakovostne materiale.

Zunanje stene so obleãene
v ãrn in siv granit, ki so ga
pripeljali iz Finske in ·vice.
Svetloba lije na stopni‰ãe
skozi okenske vitraÏe, na
katerih so upodobljeni
promet, trgovina,
mornarica, vzgoja in
modrost, ki jo pooseblja
sova. Na vogalu stavbe 
se vzdiguje stolpiã z uro. 
V Rigi je videti veliko
podobnih stolpov.

Leta 1897 je skupina
mladih umetnikov

ustanovila dru‰tvo,
imenovano Secesija.

Naãrte za njihov razstavni
paviljon je izdelal arhitekt

Joseph Maria Olbrich,
stavba pa je bila

dokonãana leta 1898.
Povsod na stavbi 

je upodobljena narava.
Pozlaãeno kovinsko

kupolo sestavljajo lovorovi
listi, ki so videti, kot da bi
rasli iz sten. Iz glav Ïensk,

ki stojijo nad vhodnimi
vrati  se poganjajo

pozlaãene kaãe in se vijejo
in prepletajo po belem

proãelju. Ob straneh
vidimo sove, levo in desno

od glavnih vrat pa
ku‰ãarja. Majhni Ïelvi se

zdita, kot da nosita modri
vazi, ki stojita ob

stopni‰ãu.

Ljubljana
Zmajski most

Bruselj
Rastlinstvo 
in Ïivalstvo

V devetdesetih letih 19. st.
je bilo v Glasgowu veliko
ãajnic. Ena od lastnic,
gospa Cranston, je Ïelela,
da bi notranjost njene
nove ãajnice na
Buchananovi cesti okrasil
oblikovalec in arhitekt
Charlie Rennie
Mackintosh. Za dekoracijo
sten je v pritliãju uporabil
okraste barve, ki se
postopoma prelivajo 
v rumeno, zelenosivo 
in slednjiã, v zadnjem
nadstropju, v modro, 
ki ustvarja vtis neba. 
V Ïenski jedilnici je 
izdelal friz, ki upodablja
bele Ïenske, ovite v 
roÏne grme.
âajnica, ki so jo odprli 5.
maja 1897, je kmalu
postala zelo priljubljena.
Delovala je tja do leta
1918, ko so stavbo
spremenili v banko.

Glasgow
Glasgowske ãajnice

Naãrte za Finski narodni
muzej so naredili trije

mladi arhitekti, Herman
Gesellius, Armas Lindgren
in Eliel Saarinen. Izbrali so

sivi granit in druge
trpeÏne in dragocene
materiale. âe stavbo
pogledamo od blizu,

opazimo mnoÏico
zanimivih podrobnosti.

Nekatere so na mestu
izklesali domaãi rokodelci.

Med njimi najdemo divje
Ïivali (veverice, medvede

in lisice) kakor tudi borove
storÏe iz gozdov, kjer te

Ïivali prebivajo.
Prepoznamo lahko tudi

like iz ljudskih pravljic in
finskega narodnega epa

Kalevale. V sredi‰ãu stavbe
se vzdiguje visok koniãast

stolp, ki obiskovalcem
pomaga najti muzej.

Helsinki
Finski narodni muzej

Barcelona
Palaãa Güell

Reus
Bolni‰nica Pere Mata

Terassa
Palaãa
Pokrajinskega
zdruÏenja
umetnikov

Varese
Hotel Campo

dei Fiori

Nancy
Svetilka Magnolija

Budimpesta
Palaãa

debelokoÏcev

Dunaj
Secesijski razstavni 
paviljon

Riga
Stolp z uro

V norve‰kih gorah Ïivijo
troli. Ta velikanska, grda
in neumna bitja imajo v
lasti bajne zaklade. Troli
ne prenesejo sonca in
vãasih se, kadar jih kaj res
hudo razjezi, od besa
razpoãijo!

Îivel je trol, ki je imel
skrinjo, polno zlata in
draguljev. Nekoã je
zagledal ble‰ãeã sonãni
Ïarek in hotel ga je ujeti
in zapreti v svojo votlino,
zato da bi dal svojemu
zakladu ‰e veã sijaja.
Nekega jutra je splezal,
kolikor visoko je mogel v
goro, da bi ujel prvi sonãni
Ïarek, ampak od njegove
svetlobe se mu je tako
zable‰ãalo, da se mu je
zvrtelo v glavi. Padel je z
gore in okamnel.

Ustvarjalci »nove
umetnosti« so bili oãarani
nad pravljicami. Najdi
stra‰nega trola na proãelju
hi‰e, ki jo je zasnoval
norve‰ki arhitekt
Hagbarth Schytte-Berg.

Ålesund
Gorski trol
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MreÏo Art Nouveau
(Art Nouveau Network)
sestavlja obseÏna skupina
ljudi, ki delajo v 13
evropskih mestih. Vse
povezuje skupna strast:
»nova umetnost«.
Nekateri med nami
so kustosti ali ravnatelji
muzejev, drugi arhitekti,
ki obnavljajo hi‰e, ali
umetnostni zgodovinarji,
ki preuãujejo Ïivljenje
umetnikov in njihovo
delo. Skratka, vsi bi radi
veã vedeli o stavbah,
pohi‰tvu in drugih
predmetih, ki so bili
narejeni pred pribliÏno
sto leti. Preuãujemo
»novo umetnost« v vseh
mestih, ki so vãlanjena
v mreÏo.Skupaj pi‰emo
knjige, organiziramo
sreãanja in pripravljamo
razstave. Odloãili smo
se tudi za pripravo tega
vodnika, s katerim boste
lahko med igro odkrivali
»novo umetnost«  tako
v svojem kakor v drugih
partnerskih mestih.

Evropska unija zdruÏuje
15 evropskih drÏav, ki so
sklenile na najrazliãnej‰e
naãine sodelovati med
seboj v politiki,
gospodarstvu, industriji,
znanosti, ‰portu, vzgoji 
in kulturi. Evropska unija
in evropska komisija
podpirata mreÏo Art
Nouveau, tako da ji
dodeljujeta nekaj
denarja, potrebnega 
za delo, izmenjavanje
zamisli, izdajanje knjig,
postavljanje razstav 
in seznanjanje otrok 
in odraslih z »novo
umetnostjo«.

S finanãno pomoãjo programa EU kultura 2000 /
Avec le soutien du Programme 
Culture 2000 de l’Union européenne

V scdelovanju z evropsko kulturno potjo 
Modernizem /  
En collaboration avec la Route
européenne du Modernisme

Z udeleÏbo mesta Nancy / 
Avec la participation de

industrije: uvaja se
strojna proizvodnja,
odkrivajo se novi
materiali, kot Ïelezo,
jeklo in steklo, in
uporabljajo novi viri
energije, kot elektrika
in nafta. Umetniki
izrabljajo te novosti,
da ustvarjajo stavbe
in predmete, ki so lepi
in uporabni hkrati.
Pogosto segajo po
vzorcih iz narave,
rastlinah in Ïivalih,
navdihujejo pa se tudi
pri domaãi zgodovini,
mitologiji in folklori.

Palaão Güell je postavil
arhitekt Antoni Gaudí za

Eusebija Güella. Ta je imel
arhitekta zelo rad in mu je

dajal redna naroãila.
Antoni Gaudí mu je

sezidal ãudovito palaão, ki
je postala glavno bivali‰ãe

druÏine Güellovih. V palaãi
so bili prostori za

druÏinske zbirke starin,
prirejanje politiãnih

sreãanj in koncertov ter
prebivanje gostov.

Stavba je
bila zelo draga: arhitekt je

namreã Ïelel zanjo
uporabiti najbolj‰e

materiale, ki so bili tedaj
na voljo:  kamen, kovano

Ïelezo in les.
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“Nova umetnost” 
v Evropi : 
vizije in resniãnost
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