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Toilettet var i gården.

- Helt frem til år 1947, må mange byboere 

stadig ned i gården for at komme på toilettet. 

Det årlige julebad foregik i 

køkkenet i zinkbaljen. 



SAVOY HOTEL  opført i 

1906 af arkitekt Anton 

Rosen, renoveret i 1985, 

-Løvenborg, Vesterbrogade 

34, København  

Kendetegnede for stilen var 

at håndværk og industri blev 

forenet i kunst industri. 

Bygningsdele blev industrielt 

fremstillet i glas, stål, jern og 

sten.

Husene havde ofte stort lys 

indfald med farvet glas, som 

var en del af udsmykningen.





Facaden i Avenue Rapp 

nr. 29 i Paris er designet 

af Jules Lavirotte, han 

vandt første prisen for der 

i en konkurrence i 1901.

Facaden er udsmykket 

med keramik og et væld 

af ornamentik 



Murværket på 

facaden er udsmykket 

med sandstens 

motiver, med planter 

og blomstermotiver, 

der er sammenslynget 

med 

menneskeskikkelser.





Borgerhuset i Pragh, er 

et meget tidstypisk 

eksempel på Art 

Nouveau arkitektur i 

Pragh



Grand Hotel 

Europa fra Pragh

Endnu et meget 

tidstypisk 

eksempel på Art 

Nouveau stilen 

med dens meget 

rige 

ornamentering 





Ornamentikken tog 

udgangspunkt i 

naturen, hvor planter, 

dyr og menneske 

kroppen blev 

anvendt. 

- Blomster, med 

planteranker der 

slyngede og bugtede 

sig er en ofte anvendt 

form for ornamentik i 

Art Nouveau.



”Metropol” på strøget i 

København er opført af Anton 

Rosen i 1907.

Art Nouveau stilen bliver i 

Danmark mest anvendt i 

Biograf- og 

foreningsejendomme.

Rosen viser Art Nouveau 

stilen med svungne, 

organiske linier sammen med 

naturalistiske dekorationer.





Hector Guimards (1867-

1942) var Fransk Art 

Nouveau arkitekt.

Guimard er bl.a. kendt  for 

sine smukke Art Nouveau 

bygninger.

-og et af de mest 

iøjnefaldende byggerier er 

Castel Béranger, der blev 

bygget i perioden 1897-98 







Masser af dekorative 

svungne linier

-og en stor begejstring for 

former og ornamentik, var 

bl.a. et af Art Nouveau 

stilens kendetegn 

Bygningens form 

understreges desuden af 

den blågrønne farve op 

mod stenenes naturfarver 

(gul, rød og beige).



I Castel 

Béranger er der 

brugt mange 

forskellige 

materialer, der 

tilsammen giver 

en smuk helhed.

I bygnings 

facade er der 

andvendt: 

keramik, 

kvadresten, 

mursten og 

støbejern. 



Indgangspartiet i 

Castel Béranger  



Guimard er også arkitekt på denne 

sandstens facade med elegante balkoner af 

støbejern. -på Rue La Fontaine i Paris





Indvendig fremstår 

indgangspartiet, Rue 

La Fontaine, 

- med lyse og 

dæmpede farver, 

der bliver fremhævet 

med en enkelt 

dekorativ Art 

Nouveau 

ornamentik.



En dansk bygning med 

inspiration i Art Nouveau.

-Gravensgade i Aalborg 

1903



Karnappen er 

fundamentet hvor rod 

og gren ornamentikken 

begynder.

Grene fortsætte helt 

op til sternen for at 

afslutte i en dekorativ 

blad og blomster 

ornamentik. 



Ornamentikken er udført med grene, blomster og blade der slynger 

sig dekorativt, rund på bygningens karnap og stern.



Bygningen afslutter 

med granit pilaster, 

hvor der er udført 

en enkelt og 

dekorativ blomster 

ornamentik.



Palace Hotel i 

København

1907-1910, af arkitekt 

Anton Rosen


