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A Szecessziós Városok Hálózata
A 20. század hajnalán Európa számos városában új kulturális jelenség terjedt el: az Art

Nouveau. Ez a mozgalom jelentŒs mıvészi és intellektuális változásokkal járó kort fémjelez, ame-
lyben az ipari forradalom mıvészi tökéletességre való törekvései során számos új elképzelést és
találmányt hasznosítottak. Az Art Nouveau-t Európa-szerte a modernség, és a nagy, fejlŒdŒ váro-
sokban való élet mindennapos élményének fokozása iránti vágy, valamint az vezérelte, hogy eltö-
röljék a képzŒmıvészet és a díszítŒmıvészet közötti határokat. A mozgalom olyan új életmódot
kínált, amelyben egyensúlyba került az építészeti, a belsŒépítészeti és a bútortervezési mester-
ségbeli tudás.

1999-ben tizennégy európai város hálózatot hozott létre, azért, hogy tanulmányozzák,
megóvják és felhívják a figyelmet Art Nouveau örökségükre. Ez a hálózat különféle
szakemberekbŒl áll: mıemlékvédŒk, muzeológusok, építészek, restaurátorok és mıvészettörté-
nészek. A hálózat tagjai közös tájékoztató tevékenységet folytatnak, és publikálnak a szakembe-
rek tájékoztatására és a közvélemény tudatosságának növelése érdekében: könyveket adnak ki,
internetes honlapot hoznak létre, kollokviumot szerveznek, kiállítást rendeznek és tankönyveket
írnak a közép – vagy felsŒoktatásban tanulók és gyerekek számára. A hálózat céljainak elérésére
a Kultúra 2000 program keretében pénzügyi támogatást is kap az Európai Bizottságtól.

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.
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1900 körül új mıvészeti mozgalom indult fejlŒdésnek
számos európai városban. A kulturális jelenséget számos
különbözŒ névvel illették: szecesszió, Art Nouveau,
Jugendstil, modern stílus, Nancy-i iskola, modernizmus stb...
Gyökerei a szóban forgó idŒszakban Európában lezajlott
társadalmi-gazdasági változásokba nyúlnak.

Az ipari forradalom a 18. század végén Nagy-
Britanniában vette kezdetét, és Európa-sze te, majd a 19. és
20. század során az Amerikai Egyesült államokban is elter-
jedt. Az európai gazdaság, melyre korábban a
mezŒgazdaság és a kézmıvesség volt jellemzŒ, a gépek, a
nagyipar és a közlekedés fejlŒdése által uralt gazdasággá
vált. Európa ipari fejlŒdését az új energiaforrások határoz-
ták meg, a szén, az olaj és az elektromos áram. Ezt új talál-
mányok is támogatták, mint például a skót James Watt
találmánya, a gŒzgép.

Az ipari forradalom a gyártási módszereket is megvál-
toztatta, hol kisebb, hol nagyobb mértékben: a mesterem-
berek munkáját lassanként a tömeggyártás váltotta fel. Az
árak csökkentek, a termékek hozzáférhetŒbbekké váltak, és
robbanásszerıen nŒtt a fogyasztók száma. Ekkor született
meg az áruház is, és ekkor tették az elsŒ lépéseket a modern
reklámozás felé, ami akkoriban hirdetéseket jelentett.
Ráadásul ekkor fejlŒdött ki a hitelezés, amely a vevŒket még
több vásárlásra ösztönözte. Az európai népesség növekedé-
sével, amely 1900-ban a világ népességének egynegyedét
tette ki, megszületett a fogyasztói társadalom.

Az ipari forradalom a társadalom szerkezetét is érintet-
te. Ebben az új ipariasodó és városiasodó világban a vidéki
rétegek feladták társadalomban elfoglalt helyüket, és óriási
létszámú munkásosztály jelent meg, a kiemelkedŒben lévŒ
nagypolgársággal és középosztállyal együtt. A társadalmat
akkoriban a nagypolgárság uralta, amely gyorsan megggaz-
dagodott. Az acélipar nagyhatalmú tulajdonosaiként, vasúti
vagy textilipari mágnásokként és az autóipar úttörŒiként a
hatalmat és a befolyást monopolizálva megengedhették
maguknak, hogy élvezzék gazdagságukat. Ennek a nagy-
polgárságnak a tagjai különös figyelmet szentelhettek
otthonuk berendezésének és díszítésének is. A középosztály
tagjai pedig, akik arra vágytak, hogy megkülönböztessék
magukat a munkásosztálytól, a nagypolgárság életstílusát
igyekeztek utánozni. Ezek a társadalmi mozgások is hozzá-
járultak a díszítŒmıvészetek fejlŒdéséhez Európa-szerte.

A szecesszió Európában egy meghatározott gazdasági
és társadalmi alakulathoz kapcsolódott. A mıvészek, akik
néha egyben gyártók is voltak, alkalmazták az ipari forra-
dalom eredményeképpen megjelenŒ új anyagokat és tech-
nikákat. A tömeggyártás fejlŒdése különösen az alsó és
felsŒ középosztálynak kedvezett, míg az egyedi darabok
vásárlása továbbra is a leggazdagabbak kiváltsága volt. A
szecesszió egyszerre funkcionális és dekoratív is akart lenni,
és a mıvészet tárgyává kívánta tenni a hétköznapi haszná-
lati tárgyakat (hamutartókat, karosszékeket, kerámiaedé-
nyeket stb.) is. A mıvészek elképesztŒen nagyszámú formát
alkalmaztak munkáikban az íveltektŒl a folyékony elegan-
cián át a tiszta geometrikus formákig. A 19. század végén
az új stílus mind az állami mind a magánszektorban folyó
építészeti tevékenység minden területét elérte, elsŒsorban a
bankokat, iskolákat és áruházakat.

Az örökséggel kapcsolatos fogalmak 
Ebben a kiadványban a különbözŒ partnervárosok sze-

cessziós emlékeit, és az Art Nouveau-val és annak védelmé-
vel kapcsolatos fogalmakat kívánjuk bemutatni. A
meghatározásokon keresztül megismerhetjük azokat a
fogalmakat és módszereket, amelyek fontos szerepet játs-
zanak, ha érdekel bennünket a mıvészet és az építészet.
Miután a szecesszió kapcsán tisztáztuk ezeket a fogalma-
kat, felfedezhetjük, hogy a definíciók ugyanolyan értékesek
más stílusirányzatokkal és mıtárgyakkal kapcsolatban is,
mint például egy barokk tér, Art Deco bútorok vagy akár egy
Œskori barlang.

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.

A szecesszió Európában



Art Nouveau :  A hamvakból
1904. január 23-ájának éjszakáján egy hatalmas vihar

során olyan tızvész keletkezett  Ålesundban, amely min-
dössze tizenöt óra alatt az egész várost lerombolta.A követ-
kezmények borzasztóak voltak: több mint 800 épület
semmisült meg, és a város minden tizenkét lakosa közül tíz
tetŒ nélkül maradt. Szerencsére csak egyetlen áldozat volt.
A helyi lakosság újbóli elhelyezésére az egész várost újjá
kellett építeni. Nemcsak Norvégia minden tájáról, hanem
Európa többi részébŒl és az Amerikai Egyesült államokból is
érkezett segítség. A rekonstrukció három évbe telt, és ennek
során több mint hatszáz új épületet emeltek.

1905. június 7-étŒl másféle újjáépítésre is sor került:
Norvégia kivált a svéd-norvég unióból. Ez az esemény
jelentŒs hatást gyakorolt a város újjáépítésében részt vevŒ
építészekre és mıvészekre. A munkálatokban tizenöt épí-
tész vett részt, akik közül többen külföldön tanultak, és
hatással volt rájuk az európai szecesszió. Inspirálták Œket
nemzetük legendái és történelme is, amelyek fontos szere-
pet játszoanak a norvég identitásban.

A Hattyú Gyógyszertár 
A Hagbarth Schytte-Berg építész által tervezett gyógys-

zertár vegyíti az Art Nouveau elegáns vonalait a viking
mıvészet ihlette díszítésekkel. A gyógyszertárhoz illŒ búto-
rokat és a tulajdonosok lakásának egyes darabjait is az épí-
tész készítette. Az eredmény ritka szépségı harmónia lett.

A gyógyszertár szinte teljes egészében elfoglalja a
nagyméretı épületet. A gránit használata – amely számos
különféle árnyalatban kínált burkolóanyagot – gazdag, de
mégis finom kontrasztú dekorációt eredményezett. A szá-
mos ablakot a középkori mıvészetbŒl és a norvég viking
hagyományból származó maszkok és sárkányok díszítik. A
lakatosmunkák, lépcsŒk, pultok, dombormıves stukkók, a
bútorok és az elŒtér és az ebédlŒ bútorzata és díszei is
ugyanezekbŒl a forrásokból táplálkoznak. A tér többi részét
megvilágító festett üvegı ablakok is különféle motívumok-
kal díszítettek.

A sárkány stílus
A kor építészetét és díszítŒmıvészetét az európai Art

Nouveau és a norvég mítoszok és legendák által inspirált
sárkány stílus befolyásolta. Az épület homlokzatait növény-
motívumok és a norvég folklór képzeletbeli alakjai díszítik.
A Hattyú Patika jó példája ennek.

Ugyanez a stílus Schytte-Berg több más épületére is
jellemzŒ: az 1906-ban épült Devold-villa homlokzatán a
bejárati elŒcsarnok boltívét koboldfej díszíti.

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,
Hattyú Gyógyszertár,
1905-1907

2 Hagbarth Schytte-Berg,
Hattyú Gyógyszertár,
a kovácsoltvas motívumokban 
a szecesszió játékos vonalai 
keverednek a norvég 
“sárkány-stílussal”, 1905-1907

3 Hagbarth Schytte-Berg,
a régi Hattyú Gyógyszertár 
pultjának részlete : a bagoly 
a bölcsesség szimbóluma,
1905-1907

4 Hagbarth Schytte-Berg,
Hattyú Gyógyszertár,
a lépcsŒ részlete, 1905-1907

5 Hagbarth Schytte-Berg,
Trollfej részlete egy 
magánházban 

Ålesund, Norge
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Kulturális örökség
A kulturális örökség egyike azoknak a kifejezéseknek, amelyeket az emberek gyakran úgy használnak, hogy valójában

nem is tudják, mit jelent. A kultúra nemcsak az épületekbŒl, szobrokból vagy festményekbŒl áll – bár ezek is fontosak –
hanem a családunk, és történelmünk is hozzá tartozik, amit a család hordoz és ad tovább nekünk. Ez állhat történetekbŒl,
dalokból vagy receptekbŒl, amelyek generációkon át öröklŒdnek, vagy olyan helyekbŒl, amelyekrŒl hazánkban mindenki
tudja, hogy fontosak. ægy például különleges szépsége és fejlŒdé sének története révén Ålesund Norvégia kulturális öröksé-
gének része.



Barcelona, Catalunya
Katalán modernizmus: A szecesszió Katalóniában

Barcelona Spanyolország katalán régiójának fŒvárosa,
amely az Ibériai félsziget északkeleti részén, a Földközi ten-
ger partján fekszik.

Az ipari forradalom a 19. század közepén mélyrehatóan
átalakította ezt a területet, amely textiliparáról volt neveze-
tes. A kereskedelem Spanyolország többi részével és
Amerikával növekedett, és ezek a gazdasági változások
hatással voltak a nagypolgárság által uralt Katalóniára.
Ilyen körülmények között jelent meg a “La Renaixenca”. Ez
a kulturális mozgalom elŒtérbe helyezte a katalán kultúrát,
és létrehozta a katalán modernizmust, amely az Art
Nouveau modernizmusát a katalán hagyományokba inte-
grálta. A katalán modernizmus a szecesszió ívelt vonalait
alkalmazta, miközben kapcsolódott Katalónia történelmé-
hez és hagyományaihoz is: pl. a katalán zászló négy sávja
és Szent György, Katalónia védŒszentjének legendája. Ez
csak két példa a mıvészek által használt témákra és motí-
vumokra. Bár a mozgalom minden mıvészeti ágat felölelt,
az építészet produkálta a leglátványosabb eredményeket.
Barcelona városának bŒvülése bŒséges lehetŒségeket kínált
az építészet számára.

A Güell park
Az 1900 és 1914 között Antoni Gaudi tervei alapján

Eusebi Güell – Gaudi fŒ támogatója – megbízásából épült
20 hektáros park Barcelona központjában található. Gaudi
elképzelése kezdetben egy városi kert volt lakóépületekkel,
de a végsŒ koncepció szerint közpark létesült. A fŒbejáratot
két hullámos tetejı kisebb ház keretezi, amelyek mintha
csak egy tündérmesébŒl léptek volna elŒ. Ezután egy feltınŒ
külsŒ lépcsŒvel találjuk magunkat szemben, amelyen
mozaikból készült sárkány áll Œrt. A föld alatti vizeket ŒrzŒ
Pythont ábrázolja. A sárkányalak mögött ezért ciszternát
találunk, amely az esŒvíz gyıjtésére szolgál. Továbbmenve
egy kígyófej idézi fel Katalónia jelképét (vörös és sárga csí-
kok és kígyófej). A lépcsŒ teraszra vezet, amelyet egy még
régebbi kor stílusát idézŒ oszlopok tartanak.

Ez a terv Gaudi géniuszát bizonyítja. Az oszlopok pél-
dául vízvezetékként is szolgálnak az elvezetett esŒvíz szá-
mára, amely a terasz alatti víztárolóba folyik. A terasz
kreatívan illeszkedik a nyilvános terekhez, ahol egy fal
kígyózik mellvédként szolgálva és ülŒhelyeket kínálva.

A parkban Gaudi a természetes tájhoz alkalmazkodó
teret is létrehozott. A park 1984 – ben kapta meg a védett
státuszt az UNESCO – tól.

Mozaik
Amint az a Güell parkban is látható, a katalán építés-

zetben elterjedten alkalmaznak mozaikokat. Gaudi mozaik-
ja elmélyült és igen gazdag vizuális élményt nyújt, pedig
olcsó, kerámiaüzemekbŒl visszanyert anyagokat használt
(maradékokat és törmelékeket). Az a mesterkéletlen mód,
ahogyan a színeket egymás mellé helyezte, egyszerre ragyo-
gó és meglepŒ hatást keltett.

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, Zenei Múzeum, 1902

2 Antoní Gaudí, Güell park,
1900-1914

3 Antoní Gaudí, Güell park,
a szökŒkút sárkánya, 1900-1914

4 Lluís Domènech i Montaner,
Katalán Zenepalota, 1908
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A figyelem felhívása az örökségre
Az emberek érdeklŒdésének és tudatosságának fenntartására az iránt a hely iránt, ahol élnek, számos olyan projekt

létezik, amely a városok örökségét népszerısíti és felhívja rá a figyelmet. Ennek egyik módja a fontos építészeti emlékek
alkotások helyreállítása, kiállítások vagy események, pl. koncertek vagy színjátékok rendezése a kulturális örökség valame-
ly fontos helyszínén. Barcelonában például városnézŒ útvonalakat állítottak össze, hogy felhívják a figyelmet a város leghí-
resebb építészei közül háromnak, Antoni Gaudínak, Lluís Domènech i Montaner nek és Josep Puig i Cadafalch-nak a
munkáira.



Bruxelles-Brussel, Belgique-België
A szecesszió születésének körülményei

A 19. század végén Brüsszelben javában pezsgett a
gazdasági és kulturális fejlŒdés. A növekvŒ népesség új
városrészek létrejöttét idézte elŒ, amely viszont az építés
fellendülésével járt. A nagypolgárság egy része a hagyomá-
nyosabb mıvészeti stílusokat kedvelte, eközben azonban a
kor mıvészei és értelmisége a mıvészi kifejezés új formái
keresték. Œk modern metropolisszá akarták változtatni
Brüsszelt. Az építészek például új anyagokat alkalmaztak,
amelyek lehetŒvé tették, hogy az épületek tömbjeit és rés-
zeit nagyobb szabadsággal és leleménnyel szervezzék, mint
amilyennel korábban lehetett találkozni.

Az építész saját háza és mıterme
Paul Hankar építész 1893-ban építette fel saját reziden-

ciáját, s ezzel a brüsszeli szecessziót is megalapozta.
Az épületen függŒleges irányban végignézve a szerke-

zet vonalait a többemeletes ház ablakai erŒsítik meg. A
nappali nagy oszlopközét zárterkély (egyfajta felfüggesztett
veranda) hosszabbítja meg, és elegáns kovácsoltvas mun-
kával díszített terasz koronázza. A függŒlegesség azonban
nem csupán esztétikai jellegzetesség, hanem mindenekelŒtt
funkcionális szerepe van. Egy szerény házban, amely egy-
máshoz kapcsolódó szobák sorozatából áll, amilyen ez is, a
fŒszoba általában sötét volt – az épület középpontjában, az
utca és a kert között. Hankar- az adott korban
meglehetŒsen vakmerŒ – megoldása az volt, hogy dupla
magasságú tereket alakí tott ki, amitŒl az épület minden
emelete napfényben fürdött. KívülrŒl is nagyon jól elképzel-
hetjük, milyen az épület terének belsŒ kialakítása : a sze-
cesszió úttörŒire jellemzŒ racionális megközelítés.

Hankar igen különös díszítŒelemet vezetett be a ház
homlokzatán – a sgraffitót. Ha bepillantunk az épület pár-
kányzata alá, a nap négy szakaszát, a reggelt, a nappalt, az
estét és az éjszakát szimbolizáló állatmotívumokat látha-
tunk Ezek a sgraffitók a naturális dekoráció elsŒ példái,
amelyek igen nagy hatást fejtettek ki, és a késŒbbiekben
nagyon sok helyen megjelentek.

A Hankar-ház 1975-ben került a világörökség mıemlé-
keinek listájára, és 1994-ben restaurálták.

Sgraffito
A szó az olasz “graffiare” szóból ered, amely azt jelen-

ti “kaparni”, és arra a technikára utal, amelyet a falfestmé-
nyek, freskók készítése során alkalmaztak. A sgraffito úgy
készül, hogy egy sötétebb, habarcsalapú vakolatrétegre egy
világosabbat visznek fel, majd az utóbbit még nedvesen
részlegesen lekaparják, hogy az alatta lévŒ sötétebb réteg
felszínre kerüljön. Az eredmény éles, a felületet is meghatá-
rozó körvonal. Számos, különbözŒ színı réteget alkalmazva,
és a technikák – bemetszés, kaparás, festés vagy aranyozás
– a mıvész igen bonyolult kompozíciókat volt képes alkot-
ni. A sgraffit kivitelezése hosszadalmas és aprólékos mun-
kát igénylŒ feladat. A sgraffitók általában az épületek
külsején találhatók, így ki vannak téve az idŒjárás viszon-
tagságainak – ezért van szükség restaurálásukra. Az Art
Nouveau mıvészei azonban – hasonlóan a katedrálisok
építŒihez – féltékenyen Œrizték szakmai titkaikat. A restau-
rátoroknak nem álltak rendelkezésére egyértelmı leírások,
amelyek ismertették volna a brüsszeli Art Nouveau sgraffi-
tók készítésének folyamatát, ami munkájukat még nehe-
zebbé tette.

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, az építész 
saját háza és mıterme, 1893

2 Paul Hankar, az építész 
saját háza és mıterme, 1893

3 Paul Hankar, homlokzatrészlet,
sgrafittók, 1893

4 Paul Hankar, az építész saját 
háza és mıterme, 1893 
Defaqzstraat, 71, 1060 Brussel
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Épületek védelme és mıemlékké nyilvánítása
Minden országban van egy hatóság, amely a történelmi emlékekért és helyszínekért felelŒs, és amely felügyeli és

ellenŒrzi, hogy minden restaurálási és helyreállítási munkát a mıvészi útmutatásoknak megfelelŒen végezzenek. ægy a nagy
jelentŒségı kulturális örökség nem merül feledésbe és nem hanyagolják el, hanem védelem alá kerül, amit mıemlékké nyil-
vánításnak nevezünk. A brüsszeli régióban mıvészettörténészek vagy építészek kutatják fel és állapítják meg, hogy melyek
azok az épületek, amelyeket mıemlékké kell nyilvánítani, pénzt biztosítanak az elŒzetes tanulmányokhoz, és felügyelik a
restaurálást.
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Budapest, Magyarország
The development of Budapest

In the course of the 19th century Budapest developed
into a flourishing metropolis, with a population that grew
from 30 000 to 1 million inhabitants. The result of this was
a construction explosion that saw a range of new structures
appear: housing (with or without gardens); villas; homes for
groups of artists and public buildings and spaces (hotels,
swimming pools, department stores, nightclubs, theatres,
banks, exhibition halls and zoos).

The Elephant Pavilion
The Elephant House at the Botanical and Zoological

Gardens of Budapest was built between 1909 and 1912,
according to the plans of the architect Kornél Neuschloss.
The structure blends the styles of Art Nouveau with that of
the Orient. Certain elements are reminiscent of the architec-
ture of mosques : the tower was inspired by a minaret, while
the dome suggested the shape of a dome on a mosque.

The Oriental influence is explained by the desire of the
Hungarians to rediscover their origins (Hungary had been
occupied by the Ottoman Empire for just over 150 years).
Although the pavilion was destined for elephants, it didn’t
stop it from been richly decorated: the roofs were in cera-
mic, made by the Hungarian manufacturer Zsolnay; while
on the interior floor there was a mosaic; ceramics inspired
by Oriental decoration and a huge chandelier in bronze,
weighing 850 kilos.

The restoration of the Pavilion
In 1915 the tower of the pavilion was demolished. Then

in World War II the building was damaged and abandoned ;
while trees then destroyed the celebrated roofs. Despite
this, the exterior and the general structure of the building
had been entirely preserved, but decorative elements such
as the ceramics were lost. The edifice was rediscovered
under a thick layer of dirt, however in the interior the pain-
tings and mosaics had all but disappeared.

It was only in 1990 that the necessary steps were taken
to restore the building, when more of the original pieces were
recovered. Starting in 1997, the restoration of the Elephant
Pavilion was finally achieved in the spring of 1999. The work
was highly complex and involved many different stages:
- cleaning of the edifice
- reconstruction of missing elements such as the tower
- replacement of missing decorative elements with exact
replicas made by the firm Zsolnay, which still exists today
- reinstallation of painting and mosaics in the interior, based
on pictures taken at the beginning of the century.

This stage was particularly difficult because of the
humidity of the building that was due to water thermals,
basins and the steam given off by animal excrement.

Today the Elephant Pavilion is used to give monument
classes in the national heritage of Hungary.

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 Neuschloss Kornél, Állatkert,
Elefántház, eredeti állapot, 1912

2 Neuschloss Kornél, Állatkert,
Elefántház a helyreállítás után,
1997-1999
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Az építészeti örökség helyreállítása
Amikor az építészeti örökségrŒl beszélünk, két gyakran hallható szó a felújítás és a helyreállítás. A felújítás során kija-

vítanak vagy felújítanak egy épületet, de nem fektetnek hangsúlyt az építészeti jellemzŒk hı megŒrzésére. A helyreállítás
célja viszont az, hogy egy esetlegesen elhagyott vagy károsodott épületet eredeti állapotába állítsanak vissza. A helyreállí-
tásban magasan képzett szakemberek mıködnek közre, és az eredetileg is alkalmazott építési technológiákat és anyagokat
alkalmazzák. Budapesten az Elefántház helyreállítása során egy tudományos munkatárs ellenŒrizte, hogy a munkákat
megfelelŒen végezzék, és az épület ne szenvedjen kárt..



Glasgow, Scotland UK
A szecesszió születése Glasgow-ban

A 19. század végén Skóciát is megérintette az ipari for-
radalom. Glasgow városa erŒteljes ipari és kereskedelmi
fejlŒdésnek indult, ami gyors növekedést, és sok új épületet
eredményezett. Ebben az idŒszakban fejlŒdött ki a
Glasgow-i szecesszió, amely “Glasgow-i stílus” néven vált
ismertté. A Glasgow-i Mıvészeti Iskola fontos szerepet játs-
zott a stílus fejlŒdésében. Nemzetközi elismerésre tett
szert, és hallgatóinak festményeit, terveit és dekorációit
Európa-szerte megismerték.

A Glasgow-i stílus leghíresebb építésze és tervezŒje
Charles Rennie Mackintosh volt. Számos híres Glasgow-i
teázó tervezésében részt vett.

A Glasgow-i teázók
A Glasgow-i teázók egy meghatározott társadalmi kör-

nyezetben alakultak ki. Abban az idŒszakban Nyugat-
Skóciában problémákat okozott az alkohol-függŒség. Hogy
ettŒl az “átoktól” megszabaduljanak, a nagypolgárság
olyan szórakozóhelyeket – elsŒsorban teázókat – hozott
létre, ahol nem szolgáltak fel alkoholt. Ezek között az ele-
gáns körülmények között a középosztálybeli hölgyek és a
nagypolgárság nagyobb függetlenségre tett szert, és eze-
ken a helyeken szabadon találkozhattak. E helyeknek gya-
kran a tulajdonosai vagy a vezetŒi is hölgyek voltak.

A teaház-kultúra egyik híres úttörŒje Kate Cranston
volt, aki elsŒ teázóját 1878-ban nyitotta meg az Argyle
Street-en. Ezután egy egész sor teaházat nyitott a
Buchanan Street-en, Glasgow legforgalmasabb utcáján. Œ
bízta meg George Waltont és Charles Rennie Mackintosh-t
a tervezési munkákkal. Walton tervezte a világítást, a búto-
rokat és a biliárdtermet, míg Mackintosh a falfestménye-
kért volt felelŒs. A két mıvész kreatív stílusa teljesen eltérŒ
volt, de alkotásaik tökéletes harmóniában voltak egymással
A hölgyek termében Mackintosh festékpatronos-stencilezé-
ses festési technikát alkalmazott egy rózsabokrokkal körül-
vett fehérruhás nŒt ábrázoló fríz elkészítéséhez.A vízszintes
kompozíció tökéletesen egészítette ki Walton magas támlá-
jú székeit.

DíszítŒmıvészet és totális mıvészet
1987-ben a két mıvész közösen tervezte át az Argyle

Street-i teaházat. Ebben az étteremben jelentek meg
elŒször a Mackintosh nevével fémjelzett magas támlájú
székek.

KésŒbb Mackintosh kapott megbízást a teaházak
(Ingram Street és Willow teaházak) teljes tervezésére, ahol
a térbeli elrendezéstŒl kezdve a bútorokig minden az Œ fela-
data volt. Azáltal, hogy minden elemet Œ tervezett,
Mackintosh azt a célját kívánta elérni, hogy egy következe-
tesen egységes környezetet alakítson ki: ezt nevezték totá-
lis mıvészetnek. Ezt az elképzelést számos európai Art
Nouveau mıvész magáévá tette.

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,
magas támlájú szék az Argyle 
Street-i teázóból, 1897

2 Charles Rennie Mackintosh,
székek a Fızfa (Willow) 
teázóból, 1903

3 Charles Rennie Mackintosh,
halkés és villa, 1903 körül

4 Charles Rennie Mackintosh,
Teázó, Buchanan Street,
Mackintosh tervezte fríz,
1896-1897
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DíszítŒmıvészeti mıtárgyak restaurálása
A díszítŒmıvészet kifejezés mindennapi tárgyakra vonatkozik, és számos tervezési ágat foglal magában, mint például

az ékszereket, kerámiákat, textileket, üvegárukat vagy a könyvkötészetet. Mivel ezek kényes illetve gyakran használt tár-
gyak, restaurálásuk nagy szakértelmet igényel. Az alkalmazott anyagok és a gyártási módszerek miatt a restaurálás elŒtt a
tárgyat igen részletes vizsgálatnak kell alávetni. Glasgow-ban a Mackintosh által a székekhez használt szövet például
lószŒrbŒl készült, amit manapság nem gyártanak, így a szövetet speciális szövéssel kellett elŒállítani, hogy a tárgyak ere-
deti szépségét megŒrizzék.
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Helsinki, Suomi
Helsinki a 19. század végén

A 19. század végén Helsinki még faházakból álló kisvá-
ros volt. Az iparosítás azonban egy új város  kifejlŒdéséhez
vezetett. A lakosság megkétszerezŒdött, és a 20. század ele-
jén elérte a százezret, ami természetesen lakásproblémá-
khoz vezetett. Ezután megkezdŒdött az építési láz (üzletek,
irodák, állomások stb.) egészen a parti területekig, amelyek
korábban üresen álltak.

A Finn Nemzeti Múzeum
Az épületek közül soknak a tervezŒjét tervpályázat

útján választották ki. ægy volt a Finn Nemzeti Múzeum ese-
tében is. A pályázat 1902-ben fejezŒdött be, és Herman
Gesellius, Arman Lindgren és Eliel Saarinen építészek nyer-
ték. Az épületben történeti gyıjteményeket kívántak tárolni
– amelyek korábban számos helyen, elszórtan voltak meg-
találhatók – és egyetlen múzeumban bemutatni, amely tel-
jes képet ad a finn kulturális identitásról.

A fŒ elképzelés az volt, hogy az építészeti megoldásnak
alkalmazkodnia kell a múzeumban kiállítandó témákhoz és
tárgyakhoz: így a középkori vallásos jellegı mıvészet
darabjait egy olyan térben gyıjtötték össze, amely egy
középkori templomra emlékeztetett, külsŒ falán keresztmo-
tívummal, a múzeum egy másik része pedig, ahol fegyvere-
ket állítottak ki, egy kastély tornyára hasonlított.

A múzeum belsejében körkörös irányban lehet
elŒrehaladni két belsŒ udvar körül, amelybŒl a kiállítás galé-
riái nyílnak. Az épületet szürke gránittal burkolták, és szo-
brászati elemekkel díszítették, amelyek a természetbŒl és
Finnország folklórjából merítik témájukat.

Folklór
AzidŒtájt Finnország az Orosz Birodalom autonóm tar-

tománya volt, amelyet nagyherceg kormányzott. A finnek
kulturális identitásukat az irodalmon, zenén és építészeten
keresztül igyekeztek megerŒsíteni. Ezért fordultak a mıvés-
zek a Kalevalához, egy epikus verses mıhöz, amely a finn
folklór számos szóbeli hagyományát tartalmazza.

Az új épületek homlokzatán a finn hagyományok szá-
mos eleme megjelent: vadállatok, mókusok, medvék vagy
rókák (mind a finn fenyŒerdŒkhöz kapcsolódnak), és a fol-
klór más felismerhetŒ alakjai, mint például vigyorgó bos-
zorkánymesterek.

A finn építészetet azonban a nemzetközi irányzatok is
ugyanígy befolyásolták. A finn építészek olvasták a tenge-
rentúli mıvészeti és építészeti folyóiratokat, és beutazták a
világot. Ismerték a legújabb nemzetközi stílusirányzatokat,
és sajátjukként alkalmazták azokat. ægy Finnország hagyo-
mányait újraértelmezték és korszerısítették.

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 kaksinkertais-
tui ja 1900-luvun alkuvuosina rikottiin 100 000 asukkaan
raja. Asuntopula oli huutava. Rakentamisen määrä oli suun-
naton (asuinalueita, liike- ja kulttuurirakennuksia, rautatiea-
sema) ja se ulottui aiemmin autioille meren rannoille asti.

Suomen kansallismuseo
Monista tärkeistä uusista rakennushankkeista järjestet-

tiin arkkitehdeille suunnittelukilpailu. Kansallismuseon suun-
nittelukilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Herman Gesellius,
Armas Lindgren ja Eliel Saarinen vuonna 1902.
Kansallismuseoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut histo-
riallinen esineistö. Myös museorakennuksen haluttiin olevan
Suomen historian rakennettu kuva. Museon eri osastoille
annettiin muoto, jonka avulla osaston sisällön voisi tunnistaa
- myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä keskiaikaiset kirk-
koesineet sijoitettiin keskiaikaista kirkkosalia muistuttavaan
tilaan, jonka julkisivupäätyä koristaa ristikuvio. Aseet taas
asetettiin Turun linnan pyöreää puolustustornia muistutta-
vaan huoneeseen. Rakennusosat kiertyvät kahden sisäpihan
ympärille joustavaa kiertokäyntiä ajatellen. Julkisivuja lei-
maa 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 itsemäärää-
misoikeutta Venäjä uhkasi. Tämä voimisti halua kehittää kan-
sallista kulttuuria mm. kirjallisuuden, musiikin ja
arkkitehtuurin keinoin. Monien uusien rakennusten julkisivui-
hin ilmestyi perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä -
oravia, 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 monimuo-
toiseksi tyyliksi, jota kutsutaan nimellä art nouveau - uusi
tyyli, sen rinnalla käytetään myös termejä Jugend ja kansal-
lisromantiikka.
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1 Eliel Saarinen, Helsinki 
Pályaudvar, 1904-1919

2 Herman Gesellius, Armas 
Lindgren és Eliel Saarinen,
Finn Nemzeti Múzeum, 1902-1910

3 Lars Sonck, TŒzsdepalota,
1910-1912

4 Herman Gesellius, Armas Lidgren 
et Eliel Saarinen, Pohjola 
insurance company building
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Épületek mıemlékké nyilvánítása

Az épületek mıemlékké nyilvánítása az egyik fontos módszere annak, hogy egy ország megóvja kulturális örökségét.
Egy épületet számos okból nyilváníthatnak mıemlékké, például mıvészi, esztétikai, történelmi, régészeti vagy tudományos
értéke miatt, vagy akár a helyi mitológia miatt is, nemcsak az épület stílusa alapján. A mıemlékké nyilvánítás fŒ oka az,
hogy megóvják a károsodástól vagy rombolástól, ezenkívül így felhívhatják rá a figyelmet, hogy helyreállításra szorul nem
pedig felújításra. A mıemlékké nyilvánítás folyamata változhat a társadalom ízlésének függvényében, és attól függŒen,
hogy mit részesítenek elŒnyben. Helsinkiben az Eliel Saarinen által 1904 és 1919 között épített vasúti pályaudvar 1980 óta
értékes mıemlékként védelemben részesül.
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Ljubljana, Slovenija
Egy fŒváros rekonstrukciója

A 19. században Ljubljana Krajna – az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik tartománya – központi városa volt. 1918-
ban az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, és Ljubljana
Szlovénia fŒvárosa lett, amely az új Jugoszláv Királyság
része volt. Szlovénia jelenleg független állam, amelynek
Ljubljana a fŒvárosa. A város a 19. század fordulóján mély
átalakuláson ment át. 1895-ben súlyos földrengést kellett
elszenvednie, és a város újjáépítésére jó néhány terv szüle-
tett: A hivatalosan elfogadott városrendezési terv alapjául
Maks Fabiani, egy Szlovéniából származó fiatal bécsi épí-
tész terve szolgált.

A Szlovén tér vagy Miklo‰iã park   
A Miklo‰iã parkot elŒször Szlovén térnek nevezték, ami

kifejezte a lakosság vágyát, hogy a korábban német várost
szlovén fŒvárossá változtassák. A tervezés a 20. század ele-
jén kezdŒdött, az új Igazságügyi palota építése után. A
hatóságok modern városi külsŒt kívántak adni
Ljubljanának, olyan terek tervezésével, amilyenek Bécsben,
Budapesten vagy Zágrábban vannak, és elfogadták Maks
Fabiani pályázatát.

Fabiani építészetileg harmonikus környezetet kívánt
létrehozni: a térre aszfalt és fehér márvány burkolatot terve-
zett, oldalt kétféle fával beültetve, az Igazságügyi palota
mentén pedig római kori emlékeket helyezett el. A teret
körülvevŒ házak magasságára korlátozást vezetett be, és
terveket készített az elsŒ házra (a Krisper-házra), amelyet
mintának szánt a többi házat tervezŒk számára. A parkot
késŒbb a cseh Vaclav Heinic kerttervezŒ valósította meg, míg
a teret körülvevŒ házakat több, Fabiani terveivel szimpatizá-
ló, és a bécsi szecesszió által inspirált építész tervezte. A tér
Ljubljanában a legfontosabb Art Nouveau emlékké vált.

A parkot a második világháború elŒtt áttervezték. Az új,
ma is látható terv szerint a teret két, egymást a park közép-
pontjában metszŒ átlós gyalogút szeli át.

Ljubljana városrendezési terve
Ljubljana városképe a 19. század fordulóján megválto-

zott. Az új, modern kerületek elŒször a középkori városköz-
pont és a kastély körül alakultak ki. Ezeket a városrészeket
fákkal és járdákkal szegélyezett hosszú, széles sugárutak
jellemzik, amelyeket gázláng- és elektromos közvilágítással
láttak el, másik közös jellemzŒjük pedig az volt, hogy az
épületek földszintjén hatalmas kirakatablakok készültek. Az
újonnan létesült épületek a modern társadalom igényeit
tükrözték : igazságügyi palota, bankok, üzletek, egy tekin-
télyes szálloda, házak, iskolák, irodák és bérházak, mind
vezetékes gázzal, folyóvízzel és csatornarendszerrel ellátva.
Az új elektromos erŒmı lehetŒvé tette, hogy az új kerülete-
ket 1901-ben villamosvonalak kössék össze a város köz-
pontjával.
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1 Maks Fabiani, Krisper-ház, 1901

2 Szlovén tér, nézet délkeletrŒl,
képeslap a 20. század elejérŒl 

3 Fran Bernekar, Regalli-ház, 1906

4 Ciril Metod Koch, Cuden-ház 
a Miklosic park sarkán, 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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Egy helyszín mıemlékké nyilvánítása
Nemcsak az épületek és tárgyak szorulhatnak védelemre, hanem tájképek, természeti helyszínek, például tavak, erdŒk,

parkok és kertek, és bizonyos esetekben egyes növény- vagy fapéldányok is. Az ilyen területek mıemléki védelmére - amely
magában foglalhatja a növényzet elemeit, szobrokat, szükŒkutakat és pavilonokat is - egy sor elŒírás létezik, amelyek segít-
ségével a helyszín sértetlensége megŒrizhetŒ. Az ilyen területek helyreállítására és megfelelŒ fenntartására közpénzekbŒl
adnak támogatást. A ljubljanai Miklo‰iã park ilyen mıemléki védettségı helyszín : építészeti megjelenése és mıemlékei
védettek, és a helyreállítással kapcsolatban tanumányokat végeznek a park eredeti formájának feltárására. A mıemlékké
nyilvánítási eljárások folyamatban vannak.
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Nancy, France
Nancy a 19. és a 20. század fordulóján

A 19. század végén az Art Nouveau erŒre kapott Nancy-
ban. Több mint harminc mıvész és iparos, köztük Emile
Gallé, Louis Majorelle és Eugène Vallin gy ılt össze és alko-
tott közösséget : a Vidéki Iparmıvészeti Szövetséget, amely
“l’Ecole de Nancy” azaz Nancy-i iskola néven is ismert.

A mozgalmat a kor politikai környezetének ismeretében
kell megvizsgálni. Az 1870-es háború eredményeképpen a
Német Császárság Elzászt és Lotaringia északi részét –
Franciaország két északkeleti régióját – annektálta. Az elfo-
glalt területeken élŒ lakosság egy jelentŒs része, amely nem
volt hajlandó elfogadni a német uralmat, Lotaringia azon
részeibe emigrált, amelyek francia fennhatóság alatt
maradtak. Ennek eredményeképpen Nancy városa történel-
mének egyik legvirágzóbb szakaszát élte át : fellendült az
ipar és kereskedelem, jelezve a helyi nagypolgárság erejét.
A társadalomnak ez a része fényızŒ életmódot élt, és ez
elsŒsorban lakásuk díszítésében nyilvánult meg. Az idŒszak
mıvészei élvezték a bútorok és a mıvészi lakberendezési
tárgyak, azaz általánosságban a díszítŒmıvészetek iránti
óriási igényt.

A “Berce des Prés” váza
Az 1990-as Párizsi Világkiállításra Emile Gallé egy

csŒalakú kristályvázát készített. Nevét és formáját egy
virág, a medvetalp (francia neve : Berce des Prés) száráról
és virágáról mintázta. A Nancy-i iskola követŒi által han-
goztatott egyik fŒ elv a díszítés stílusának és a tárgy funk-
ciójának összeegyeztetése volt.

A váza ismétlŒdŒ motívuma a medvetalpv
esernyŒformájú virága. A motívum dombormıvı
elŒállítására (amely a felületbŒl kiemelkedik), az
üvegmıvész olyan technikát alkalmazott, amelynek során
az üveg felületének egyes részeit savval maratta, míg a
virág szárának alsó részei körbefutnak a vázán. Ebben a
magasságban két francia verssort gravíroztak a vázába :
“Mıvészetünk a mezŒk illatát lélegzi.
Életünket önzetlenség és szépség parfümözi.”

A Nancy-i iskola botanikai szerepe
Nancy városa a botanikai kutatások fontos központja

volt, és 1756 óta adott otthont egy botanikus kertnek.
1877-ben jött létre Nancy-ban a Központi Kertészeti
Társaság, és számos kiállítást szervezett, hogy a város virág-
kertészeinek munkájára felhívja a figyelmet.

Nem véletlen, hogy a Nancy-i iskola mıvészei, különö-
sen Emile Gallé számára a természet az inspiráció kimerí-
thetetlen forrása volt. Mottója – “Gyökereim mélyen a
földben vannak, a moha között, a forrás vize körül” –  is jelzi
a természet iránti elkötelezettségét. Igen fiatalon kezdett
botanikával foglalkozni a Nancy-i Központi Kertészeti
Társaságnál, amelynek titkára volt. Ez a tapasztalat lehetŒvé
tette számára, hogy mind mıvészi, mind pedig tudományos
szemszögbŒl képes legyen szemlélni a természetet.

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, refusant la domina-
tion allemande, émigre vers la France, notamment vers la par-
tie 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 particulier dans la décoration de ses maisons.
Les artistes bénéficient 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, orga-
nise des expositions qui mettent en valeur le travail des hor-
ticulteurs nancéiens.

Ce n’est donc pas un hasard si la nature a été une source
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 artistique et scientifique.
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1 Émile Gallé, váza medvetalp 
motívummal, 1900

2 Émile Gallé, tál francia rózsa 
motívummal, 1901

3 Émile Gallé, íriszbimbókkal 
díszített váza, 1900

4 Émile Gallé, asztal nyílfı 
motívummal, 1901
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Dísztárgyak védelme
Amikor bútorokról vagy dísztárgyakról van szó, a védelmet szolgáló eljárások különbözŒek. Nem azt az osztályozási

rendszert alkalmazzák, mint a mıemlék épületek és helyszínek esetében, hanem egy olyan számbavételt, mint a
képzŒmıvészeti alkotásoknál. A díszítŒmıvészet alkotásait a múzeumokban ugyanúgy katalogizálják, mint a festményeket
és szobrokat. Ez magában foglalja a bútordarab vagy tárgy besorolását, az adatok és részletek feljegyzését, mint például a
tervezŒ neve, az alkalmazott anyagok, gyártási technikák és és a gyártás helye. Az ilyen katalogizálás célja nem csupán a
tárgyak védelme, hanem az is, hogy teljeskörı információval rendelkezzünk, amely lehetŒvé teszi a kutatók és mıvészet-
történészek számára, hogy pontos adatokkal dolgozzanak.



Reus, Catalunya
KedvezŒ kereskedelmi kontextus

Reus városa már a 18. század óta fontos kereskedelmi
központ (elsŒsorban a dió és az alkohol, pl. konyak révén).
A 19. században vált igazi várossá, középületek (bankok,
színházak, vágóhídak stb.) építésével és a vasúthálózat kié-
pülésével, amely a várost más termelési központokkal
kötötte össze.

Ez a kereskedelmi tevékenység nagy szerepet játszott
abban, hogy számos család települt ide, amelyek kereske-
delemmel és iparral foglalkoztak, és ez Reus várossá alaku-
lásához vezetett. A nagypolgárság tagjai olyan épületeket
építtettek, amelyek kifejezték a társadalomban betöltött
befolyásos pozíciójukat. A legkorszerıbb technológiákat
alkalmazták, például villanyvilágítást. Egyesek a szecesszió
stílusában dolgozó építészeket bíztak meg, amelyet
Katalóniában “modernista stílusnak” neveztek.

A Pere Mata Intézet
A Pere Mata Intézet Reus városa közelében egy kis hegy

tetején található pszichiátriai kórház volt. 1879 elején épí-
tették Lluis Domãnech i Montaner építész tervei alapján. A
kórházi komplexum úgy épült fel mint egy falu, amelynek
házai egy kert körül helyezkedtek el. Azt, hogy melyik beteg
melyik pavilonba került, társadalmi helyzete, neme és
betegségének jellege alapján határozták meg. Minden épü-
let ugyanazokból az anyagokból készült: tégla homlokza-
tok, kerámia panelek fehér alapon kék motívumokkal
valamint az ajtók és ablakkeretek körüli kŒdíszítés.

A hatos számú pavilon különbözött a komplexum többi
részétŒl. Az “elŒkelŒ emberek” épülete néven ismert pavi-
lon a leggazdagabb betegek számára készült a legnagyobb
kényelemmel, villanyvilágítással, folyóvízzel, társalgóval és
billiárdteremmel. A betegek által fizetett ellátási díj hozzá-
járult a létesítmény finanszírozásához.

1996 után a 6. számú épületben már nem laknak bete-
gek, ehelyett kulturális és turisztikai rendezvényeket és kiál-
lításokat tartanak benne. Jelenleg folyik az épület
helyreállítása, amely elŒreláthatólag 2010-re fejezŒdik be.

A kerámia és tégla újrahasznosítása
A tégla Katalóniában hagyományos építŒanyag, külö-

nösen a téglagyárak építése óta. A modern építészek azon-
ban nemcsak ipari épületekhez, hanem lakások és
középületek építése során is elŒszeretettel alkalmazzák a
téglát. A homlokzatokon ez az olcsó építŒanyag gyakran
kerámiával együtt jelenik meg, a színek következtében a
gazdagság benyomását keltve. Gyakran a belsŒ tereket
(falakat és mennyezeteket) is kerámiával, a padlókat
mozaikkal dekorálták, a falakat pedig festményekkel.

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 i Montaner,
Pere Mata Intézet, 6. sz.
pavilon, ebédlŒ, 1906

2 Luís Domènech i Montaner,
Pere Mata Intézet, 6. sz.
pavilon, biliárdszoba, 1906

3 Luís Domènech i Montaner,
Pere Mata Intézet, a 6. sz.
pavilon hátsó homlokzata, 1906

4 uís Domènech iMontaner,
Pere Mata Intézet, 6. sz.
pavilon, kerámiadísz részlete, 1906
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Épület eredeti funkcióval
Ha egy épületet az eredeti funkció céljára állítanak helyre, még akkor is számos kiegészítésre van szükség, hogy a

modern világban mıködni tudjon. Az épületekre – különösen azokra, ahol az emberek dolgoznak –  számos szabvány és
szabályozás vonatkozik, és a helyreállított épületeknek is meg kell felelniük olyan követelményeknek, mint például a tızbiz-
tonság, világítás, fıtés, légkondicionálás, kommunikáció és biztonság. E korszerı rendszerek megvalósításához, és eközben
az épületek külsŒ formájának és funkciójának megŒrzéséhez az építészek és restaurátorok szaktudására van szükség.
Reusban az 1911-ben épült Prat de la Riba iskolában az épület minden technikai részét modernizálták, miközben tisztelet-
ben tartották az eredeti építészeti megoldásokat és épületdíszeket.
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R¥ga, Latvija
Dinamikus város a Balti-tenger partján

R¥ga Lettorsz ág fŒvárosa. A 20. század elején a város a
Baltikum egyik legfŒbb kereskedelmi, ipari és kulturális köz-
pontja volt. Akkoriban R¥ga rendk ívüli fejlŒdésen ment
keresztül, a lakosság az 1897. évi 280 000-rŒl 1914-re több
mint 500 000-re növekedett. Ebben az idŒszakban igazi épí-
tési hullám volt tapasztalható. 1910 és 1913 között minden
évben 300-500 új épület épült. Az épületek fele öt- vagy
hatemeletes lakóház volt, elsŒsorban a város központjában.
A faházak építése tilos volt, ezért az építészek falazott épü-
leteket terveztek.

A nemzetközi inspiráció helyi kifejezése
A rigai szecessziót nemzeti elemek és az európai Art

Nouveau különféle tendenciái táplálták. ægy a nemzeti
romanticizmus a folklórból és a hagyományos
faépítészetbŒl merítette inspirációját. Számos épületet jelle-
meztek a meredek hajlásszögı tornyocskák, amelyek a régi
lett kastélyokra emlékeztettek.

A lett és bizonyos német építészek elkezdtek egy
függŒleges szecessziós stílust kifejleszteni, amely a  hom-
lokzatok függŒleges kompozíciójáról volt felismerhetŒ, és
amelyet az ablakok és díszítŒelemek gazdag formavilága
egészített ki.

A Szent Márton templom terve, R¥ga
A templomot – amelyet sohasem építettek meg – a

Daugava-folyó bal partjára tervezték az új Szent Márton
luteránus plébánia számára. A régi Szent Márton templom,
amelyet 1851-ben építettek, már nem felelt meg a népesség
növekedése miatt. Wilhelm Bockslaff építész elkészítette az
új templom terveit. Német származású lévén, mint számos
lett építészt, a német építészet befolyásolta, ugyanakkor a
lett nemzeti örökség elemeit is felhasználta.

Az épület a szecesszió nemzeti romantikus trendjét
tükrözte volna, dekorációjában geometrikus és egyszerı,
meredek hajlású tetŒvel és elegáns vonalakkal.
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1 Képeslap a Riga 700 éves 
évfordulójára rendezett kiállításról

2 & 3
Wilhem Bockslaff, Szent Márton
templom terve, 1910

4 Konstantins Pek‰ens 
és Arthur Moedlinger,
bank a városközpontban

5 Lakóházak : a rigai szecesszió 
nemzeti romantikus irányzatának 
egyik legjelentŒsebb 
épületegyüttese

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.

Az UNESCO és a világörökség védelme
1972 óta 175 ország és az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) között szerzŒdés van érvé-

nyben a világ kulturális örökségének védelme céljából, hogy növeljék az egész világ tudatosságát e tekintetben. Az UNES-
CO feladata az volt, hogy listát állítson össze mıemlékekrŒl, épületcsoportokról és helyszínekrŒl, amelyek kiemelkedŒ
egyetemes értékkel rendelkeznek a történelem, a mıvészet és a tudomány szempontjából, és a teremtŒ emberi géniusz
mestermıvei. Jelenleg 754 helyszín szerepel a listán, és az UNESCO-val kötött megállapodás szerint az érintett országok
kötelesek ezeknek a helyeknek a védelmérŒl gondoskodni.

Az örökség lehet valamilyen természeti különlegesség is, mint például a Grand Canyon az Amerikai Egyesült álla-
mokban. Riga egész történelmi központja is kulturális örökségnek minŒsül. Az UNESCO meghatározása szerint általánosan
elismert, hogy Európában R¥ga rendelkezik legkoncentráltabban szecessziós épületekkel. A listán szerepel jónéhány külö-
nálló Art Nouveau emlék is, példáu Victor Horta építész fŒbb épületei Brüsszelben és Antonio Gaudi és Lluís Domèãnech i
Montaner munkái Barcelonában.
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1 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover gyár, 1907

2 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover gyár,
tetŒ részlete, 1907

3 Lluís Muncunill i Parellada,
Aymerich Amat i Jover gyár,
kazánház, 1907

4 Lluís Muncunill i Parellada,
Pere Font i Batallé gyár,
1916, felújítás után 

Terrassa, Catalunya
Terrassa : az ipar szívében

A terrassai ipari átalakulás kezdetei a 19. század elsŒ
részéig nyúlnak vissza, és nagymértékben a gyapjúfeldolgo-
zó ipar bŒvülésének voltak köszönhetŒk. A kötŒgép (1832)
és a gŒzgép (1833) feltalálása innovatív technikákat bizto-
sított a fejlŒdés számára.

Ez a bŒvülés egybeesett a szállítási rendszerek, utak és
vasutak, fejlŒdésével is. Emiatt a város növekvŒ népessége
gyorsan kinŒtte az eredeti középkori struktúra kereteit.

Lluís Muncunill i Parellada és az ipari építészet
Lluís Muncunill i Parellada azon ritka Art Nouveau épí-

tészek egyike volt, akik ipari városokban dolgoztak, és szá-
mos gyárépületet (mind kisebbeket mind nagyobbakat), és
mıhelyeket terveztek. Az építész több gyárat tervezett
hasonló struktúrával, tégla – hagyományosan katalán
építŒanyag – felhasználásával.

A Lluís Muncunill által tervezett ipari épületek közül az
Aymerich, Amat i Jover textilgyár a leglátványosabb. Az
épület egy 12 000 m2-es helyiségbŒl állt a gépek számára,
amely három részre volt osztva: a gŒzgépek, a kazánok és a
széntároló, adminisztratív irodák és egy kémény. Mindezek
az épületek egymáshoz kapcsolódtak: a gŒzgépekbŒl szár-
mazó energiát hatalmas fémrudak – erŒátviteli tengelyek –
továbbították a szövŒgépekhez.

Az épület szerkezete öntöttvas oszlopokon nyugodott,
amelyeknek hármas funkciója volt: összetartották az épüle-
tet, tartották az erŒátviteli tengelyeket, és levezetŒ csövek-
ként szolgáltak az esŒvíz elvezetésére a tetŒrŒl.

A gépház tetejét hullámokra emlékeztetŒ boltívek borí-
tották. A boltívek hajlása lehetŒvé tette, hogy a napfény az
ablakokon át bejusson, így a gépház igen világos volt.

Helyreállítás és rehabilitáció
Terrassában számos Art Nouveau gyárépület még min-

dig áll. 1984-ben a város tervet készített az ipari örökség
védelmére. Ennek eredményeképpen a gyárakat helyreállí-
tották és rehabilitálták.

A helyreállítás során a cél az volt, hogy visszanyerjék a
szerkezetek mıvészi értékeit. Ez alépés szükséges az épüle-
tek rehabilitálásához, ahhoz, hogy új funkciót kaphassanak.

ægy például az Aymerich, Amat i Jover gyárat a helyreál-
lítás után tudományos és mıszaki múzeummá alakították
át, a Pere Font i Batallé gyárat pedig lakásokká és irodákká.
Az ilyen munkákat az építészek elŒdeik munkájának legna-
gyobb mértékı tiszteletben tartásával végzik.

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.
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A szakértelem szerepe a helyreállításban: építészet
Ahhoz, hogy egy épület sikeresen helyreállítható legyen, az egyik legfontosabb tényezŒ a projekten dolgozó szakem-

berek szakértelme. Egy terrassai szecessziós gyár helyreállítására például általában ácsokra és kŒmıvesekre, valamint a
mozaikokhoz és festett üvegekhez értŒ szakemberekre van szükség. A speciális helyreállítási technikák és az alkalmazott
anyagtípusok miatt ezeknek a szakembereknek olyan szaktudásra van szükségük, amilyennel az új épületeken dolgozó kol-
légáik többnyire nem rendelkeznek.



Provincia di Varese, Italia
Varese: a turisztikai régió szívében

Varese az Olaszország északi részében található
Lombardia régió kilenc körzetének egyike. Ebben a gazdag
körzetben az ipar (fém-, textil- és vegyipar) keveredett az
intenzív kultúrájú mezŒgazdasági termeléssel.

Varese városa az Alpok tövében található a Lago
Maggiore és a Comói-tó között, észak felŒl pedig a Campo
dei Fiori hegyei veszik körül. Ez a rendkívüli természeti kör-
nyezet igen kedvezŒ a turizmus fejlŒdése szempontjából, és
odavonzza a jómódú lakosságot, amely a régi arisztokráciá-
ból és az új nagypolgárságból áll. A tájat elszórtan, de egy-
séges stílusban épült szálloda-komplexumok és fenséges
villák díszítik. Az építkezéseket a városban a dinamikus
középosztály hajtotta végre, amely arra is figyelemmel volt,
hogy a jövŒ generációk mit örökölnek majd tŒle. A vasút- és
villamoshálózatok lehetŒvé tették, hogy a külvárosokban
gyárak létesüljenek, de nagy szállodákat és kisebb-nagyobb
házakat is építettek. Mindeme kezdeményezések együttes
célja az volt, hogy a turizmust nagyobb számú ember szá-
mára elérhetŒvé tegyék.

A Liberty stílus
Giuseppe Sommaruga egy olyan építészcsoport tagja

volt, akik egy modern stílust követtek, amelyet “Liberty-stí-
lusnak” neveztek. A hagyományos elemek alkalmazása
mellett új technológiákat is alkalmaztak. Közéjük tartozott
Giovanni Chini szobrász és mérnök is, aki feltalált egy új
dekoratív célú mıkövet, amelyet díszek, kémények, ajtó- és
ablakkeretek, bejárati csarnokok kivitelezésére lehetett
használni, amelyeket korábban márványból vagy kŒbŒl kés-
zítettek. Ennek az anyagnak a használatával csökkenthetŒk
voltak az építési költségek. Az építészek azonban nem
feledkeztek meg a hagyományos módszerekrŒl sem, és
továbbra is használtak téglát és a környékrŒl származó
követ is.

Az építészethez hasonlóan a Liberty stílusnak a
díszítŒmıvészet is a homlokterében állt. Korábban a hét-
köznapi használati tárgyak meglehetŒsen névtelenek és
közepes minŒségıek voltak. A Liberty azonban változtatott
ezen, új eleganciát és finomságot hozva ezek tervezésébe.
Az ebben a szellemben készülŒ olasz kerámiatárgyak fŒ
gyártója Laveno volt.

A Molino Marzoli Massari cég Busto Arsizióban 
Varese körzetben számos jelentŒs ipari épület ment

keresztül átalakításon. Busto Arsizióban a Silvio Gambini
építész által tervezett malom kiváló példa arra, mint talál
egy épület új funkcióra. 1906 és 1927 között ez a masszív
üzemépület egyszerre volt ismert arról, hogy lisztet állít elŒ,
és arról, hogy egy híres és kiváló építésszel mıködik együtt.
Az ezt követŒ 60 év során a vállalat decentralizálódott, és
fokozatosan csökkentette tevékenységét a Gambini mal-
mokban, míg végül teljesen felhagyott vele. A helyi hatósá-
gok, amelyek tisztában voltak a Liberty stílusú épület
kivételes értékével, és érzékenyek voltak erre a kérdésre, úgy
döntöttek, hogy rehabilitálják és helyreállítják az épületet,
ahol 2002-ben egy új komplexum, a Technocity nyílt meg.

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,
Campo dei Fiori szálloda,
1908-1912

2 A Campo dei Fiori látképe 
a szállodával

3 Alfred and Richard Bihl,
Poretti’ s Brewery, detail 
of a decorative frieze,
1908-1912

4 & 5
Giuseppe Sommaruga,
Campo dei Fiori szálloda,
bejárat részlete, 1908-1912

1

3

2

Épületek rehabilitációja 
ElŒfordul, hogy miközben egy épületet nem használnak, eredeti rendeltetése elavulttá válik, így, ha az épületet a

jövŒben használni kívánják, új funkciót kell adni neki. Ezt hívják rehabilitációnak. Egy régi gyárépület például irodává ala-
kítható, vagy egy magánház múzeummá. Varese tartományban például a Grand Hotel Campo dei Fiori csodálatos épülete,
a hegyekben, 1200 m magasságban évek óta elhagyatottan várja, hogy építészeti értékei egy fejlesztési terv keretében új
funkció kialakítása közben jussanak érvényre.
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Wien, Österreich
A szecessziós mozgalom

Bécs városa ugyanolyan gazdasági fellendülést tapasz-
talt, mint más európai fŒvárosok abban az idŒben. A körkö-
rös bulvár – a “Ring” – építése igazi európai nagyvárossá
tette Bécset. A tömeges bevándorlás miatt viszont a város-
nak a túlnépesedés problémáival, különösen a lakáshián-
nyal kellett szembenéznie. Ezenkívül a társadalom két
élesen elkülönülŒ részre szakadása is kezdett megjelenni: a
lakosság egyik része egyre inkább elszegényedett, míg a
nagypolgárság megszilárdította uralkodó pozícióját.

A 19. század utolsó éveiben tizenkilenc fiatal mıvész –
festŒk, szobrászok, tervezŒk és építészek – úgy döntöttek,
hogy itt az ideje valami nagyon újat alkotni. Gustav Klimtet,
Koloman Mosert, Joseph Hoffmannt és Joseph Maria
Olbrichet rendkívüli módon elkeserítette, hogy úgyfeleikbŒl
teljesen hiányzik a modernség.

Œ úgy gondolták, hogy a mıvészetnek újnak, másnak és
modernnek kell lennie. Ezek a mıvészek a természetben, a
mítoszok világában, külföldi kultúrák mıvészetében, a néps-
zerı mıvészetben és más európai fŒvárosokban élŒ fiatal
kollégáik munkáiban keresték és találták meg inspirációju-
kat. Ezért hozták létre saját társaságukat, a Sezession-t, ami
a nemzetközi Art Nouveau mozgalom bécsi formájává vált.

A Sezession épülete
A szecessziós mozgalom számára Olbrich építész 1898-

ban forradalmi építményt alkotott: a Sezession pavilont.
Az épület formája látszólag nem felelt meg funkciójá-

nak. Egyetlen fehér tömbbŒl állt, amelyet csillogó arany
kupola koronázott. Gyakorlatilag ablaktalan volt, ami egy
mauzóleumhoz hasonlatossá tette.

A szerkezet egy bejárati részbŒl, egy irodák számára
fenntartott területbŒl (a kupola alatt) és egy nagy négyszö-
gletes helyiségbŒl állt, amely kiállítási térként szolgált. Ez
utóbbi helyiség mennyezete teljesen üveggel volt borítva (a
kupola mögött található), ami közvetlen világítást biztosított.

A díszítŒmotívumok témáit a növény- és állatvilág szol-
gáltatta. A homlokzaton babérfa látszik végigkúszni: az
ajtók két oldalán ágak futnak végig, és a fa a kupolánál
végzŒdik, amelyet a babér arany levelei borítanak. A bejá-
rati ajtó két oldalán két gyík látható, a lépcsŒk oldalánál álló
monumentális vázákat pedig kis teknŒsök tartják. Végül
pedig a látogatót az ajtó fölött három Medúza-fej (a görög
mitológiából származó nŒi alak, amelynek hajszálai helyén
kígyók tekergŒznek) fogadja, amelyek az építészetet, a szo-
brászatot és a festészetet képviselik.

A szecesszió jövŒje
A bécsi szecesszió fénykora 1905-ben ért véget, amikor

a Klimt által vezetett csoport kilépett a mozgalomból. Az
épület és annak kapcsolata a mozgalommal megmaradt. A
pavilonban 1915-tŒl 1917-ig kórház mıködött. Miután a II.
világháborúban súlyosan megsérült, a Sezession pavilont
1945 után helyreállították, majd ismét a Szecessziós
Mıvészek Szövetsége foglalta el, akik kiállítási helyszínként
használták. Jelenleg az osztrák hatóságok által védett
mıemlék.

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, a Secession 
második kiállításának plakátja, 1898

2 Markus Geiger, a Secession 
épülete vörösre festve, 1998

3 Josef Maria Olbrich, a Secession 
épülete, részlet, 1897-1898

4 Josef Maria Olbrich, a Secession 
épülete, részlet, 1897-1898

5 Josef Maria Olbrich, a Secession 
épülete, részlet, 1897-1898
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A szakértelem szerepe a helyreállításban: díszítŒmıvészetek
Amikor díszítŒmıvészeti alkotások helyreállításáról van szó, a restaurátoroknak gyakran úgy kell dolgozniuk, mint a

detektíveknek. Ha egy darab szövet, egy ékszer egy bŒrdarabja megsérül, az a feladatuk, hogy kiderítsék, hogyan készült
az eredeti darab, és, hogy rendelkezésre állnak-e még ugyanazok az anyagok, mint ahogy elŒfordul, hogy bizonyos egzoti-
kus fa vagy kŒ mára már eltınik. A restaurátorral szakemberek egész hálózata mıködik együtt, például egy ötvözet pontos
összetételének megállapítása, vagy egy kifakult szövet eredeti színének pontos meghatározása érdekében. Bécsben jó
néhány múzeum van, amelyek hatalmas gyıjteményekkel rendelkeznek a díszítŒmıvészet alkotásaiból, és számos mester,
tudós és gyártó vesz részt a számos fázisból álló restaurálási folyamatokban.
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Az Art Nouveau in Progress 

(Mozgásban a szecesszió) vándorkiállítás

A szecessziós örökség, amennyire ma ismerjük, igen nagy számú
emlékbŒl áll. Az ebbŒl az idŒszakból származó nagyszerı építészeti és
iparmıvészeti példákon túl, amelyeket most a városokban és múzeumok-
ban Œriznek, számos rövid életı vagy meg sem épült terv, lebontott épület
vagy elfeledett építmény is ide tartozik. Ezek egy részét azóta már jól hasz-
nosították. Az “Art Nouveau in Progress – Art Nouveau en projet”
(Mozgásban a szecesszió) kiállítást ennek a témának szentelték.

A kiállítás útvonala

Terassa 3.5.2003 > 22.6.2003
Brusszel 10.7.2003 > 12.10.2003
Provincia di 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
R¥ga 12.5.2005 > 10.7.2005
Bécs 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

Hálózatának kiadványai 

Az Art Nouveau Európában ma. általános értékelés – 2000 

Az eredeti fotókkal illusztrált kiadvány kritikus elemzést nyújt az
Art Nouveau örökség helyzetérŒl a hálózathoz tartozó városokban.
Egy sor ajánást is tartalmaz, amelyek célja, hogy javítsa az ezen örök-
ség megŒrzésének és bemutatásának módszereit Európában. A köny-
vet angol és francia nyelven is kiadták.

Mozgásban a szecesszió címı kollokvium elŒadásai, 
Bécs, 2002.október

A kiadvány a kollokvium valamennyi elŒadását tartalmazza,
bemutatva az egyes partnevárosok meg nem épült terveit, a lebontott
épületeket és elfeledett építményeket.

A szövegek kétnyelvı (angol és francia) kiadványban olvashatók.

Mozgásban a szecesszió – 2003

Ez a kiállításhoz társuló kiadvány több, a kiállításon is bemuta-
tott esettanulmányt ismetet. A könyv kétnyelvı (angol és francia) kia-
dásban jelent meg.

A fiatal látogatók számára a kiállítás játékos elemeit bemutató
poszterkötet is készült.

További információk

www.artnouveau-net.com

www.ecole-de-nancy.com
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