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Danmark i 1880 - 1910



Danmark i 1880 - 1910



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. 



Modernismo er den catalonske / 

spansk inspireret Art nouveau
Josep Puig i 

Cadafalch

Lluis Doménech i Montaner

Antoni Gaudi



I et overdådigt 

formsprog 

anvendte 

arkitekterne i 

stilperioden 

gotiske og 

mauriske 

elementer side 

om

side med deres 

egne 

individuelle 

udtryksformer

Josep Puig i 

Cadafalch



Gaudi: Casa 

Vicens 1883- 1888, 

er det første hus 

Gaudi bygger i 

Barcelona 

Byggestilen er set 

nedefra den 

spanske borgerlige 

tradition, den går 

mere og mere over i 

den arabiske / 

persiske stil jo højre 

man kommer op.

Et kendetegne for 

den tidlige 

Modernismo er at 

arkitekturen er 

blandet med 

spansk, gotisk, 

maurisk, arabisk 

arkitektur.



Detaljer 

fra: 

Casa 

Vincens



Lluis Doménech i 

Montaner & Antoni Gaudi 

var 2  eksperimenterende 

arkitekter inden for 

Modernismo

Kendetegnede for den 

senere stilen var at godt 

håndværk og industri blev 

forenet i kunstindustri, 

forenet med arkitekternes 

egne individuelle 

udtryksformer. 

Bygningsdele blev fremstillet 

i beton, glas, keramisk, 

mosaikker, ædelt træ og 

forskellige stenarter.



I Casa Batlló / 

Gaudi 1904-

1906

er der brugt 

mange 

forskellige 

materialer, der 

tilsammen giver 

en smuk helhed.

I bygningen er 

der anvendt: 

dekorative 

keramik på 

taget, mosaikker 

på facaden, 

ædelt træ til 

vinduer/ døre og 

masser af små 

tårne og spir på 

taget. 



Tage kan give 

associationer 

til skel på en 

drage ryg, der 

er overtrukket

med keramik 

og mosaikker , 

der pryder den 

dekorative 

overflader.



Skorstens tårne på 

Casa Batlló



Husene havde ofte 

stort lys indfald med 

farvet glas, som var en 

del af udsmykningen.



Facaden er udsmykket 

med mosaikker i mange 

forskellige farver og 

mønstre. Arkitekturen er 

med inspiration af den 

gotiske / mauriske 

stilperiode



Detaljer fra: Casa 

Ramon Mulleras/ 

Lluis Doménech i 

Montaner 1904-

1906



Gaudi: Casa 

Milá 1906-

1910

Husfacader er 

opført i beton, 

med en 

porøse, 

urolige flader, 

der kan 

minde om en

klippevægge 

med vinduer 

som 

huleindgange



Masser af dekorative 

svungne linjer

-og en stor begejstring for 

former og ornamentik, var 

bl.a. et af Modernismoens 

kendetegn 

Bygningens form 

understreges desuden af 

den gråsorte farve op mod 

stenenes naturfarver



Skorstens tårnene på Casa Milá



Güell park / Gaudi

1900- 1914



I Güell park  dekorerede Gaudi en kæmpe stor bølgeformede 

bænk, hvor han brugte fliseskår og glasstumper til 

farvestrålende mosaikker.



Gaudi var en farvestrålende og fantasifuld 

farvesætter af byrummet



Til indgangen af Güell park er 

dette fantastiske hus bygget af 

Gaudi 



Et meget 

dekorativt 

kendetegn ved 

Gaudis arkitektur 

er hans skorens 

tårne/ spir. 

De fremstår i 

farvestrålende og 

fantasifulde 

udformninger. 

De farvestrålende  

tårne/ spir er en 

kontrast til 

sandstens 

facaderne




