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ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ МОДЕРН В ІСПАНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ: 

ОСОБЛИВІСТЬ МІСЦЕВИХ ТЕЧІЙ, НОВІ ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ 
 

У статті висвітлено зміни архітектури Іспанії в умовах мистецьких і технологічних трансформацій в 

загальноєвропейському контексті. Дана робота дозволяє дослідити взаємозв’язок синхронного розвитку науково-

технічних винаходів та архітектури, простежити на прикладі іспанської архітектури нові ідейні засади модерну та 

їхні художні вияви. Визначено характерні риси модерну, а також його місцеві особливості, викликані особливостями 

розвитку іспанського культурного середовища, спричиненого історичними процесами. Охарактеризовано 

використання традиційних елементів і їх творче переосмислення у контексті іспанської культурної традиції, 

конкретизовано місце та роль творчих об’єднань у поширенні стилю модерн і особистий вклад найвизначніших 

митців-архітекторів до його розвитку та збагачення новими художніми засобами. 
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Постановка проблеми. Мистецтво кінця 

ХІХ – початку ХХ століття – один з 

найцікавіших етапів розвитку, але разом з тим 

ця тема досліджена недостатньо. Однією з 

причин слабкої розробки теми в науковій 

літературі була відсутність комплексного 

підходу до вивчення проблеми синтезу 

мистецтв. Дана робота пропонує розв’язання 

цього питання шляхом дослідження 

архітектури Іспанії епохи модерну в контексті 

становлення нового стилю в умовах 

соціокультурних змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В пострадянський період інтерес до теми іспан-

ської культури епохи модерну і архітектури 

зокрема, помітно зріс. Дослідженням цього 

питання займались російські дослідники І. 

Блохіна, М. Герман, В. Глазичев, П. Гнедич, А. 

Іконніков. Вони підготували ґрунтовні праці з 

історії мистецтва і архітектури ХХ століття, 

послідовно і розлого виявляють взаємозв’язки 

та нерозривність розвитку мистецтва і архітек-

тури в тому числі. Важливу роль у дослідженні 

цієї проблеми  відіграє підхід авторів до 

висвітлення не тільки основних причин і етапів 

розвитку мистецтва і архітектури зокрема, а і 

вміння побачити роль особистості в історії. 

Із  зарубіжних   авторів  варто  відзначити 

Х. Гарсіа,   Е. Гомбріха,   Р. Карра,  В. Коха,    

Х. Лалагуну, М. Рагона, Х.- Е. Сірлота, К. 

Фремптона. Зазначені науковці загострюють 

свою увагу на взаємозв’зку історичної 

традиції держави, її культурного спадку та 

поточного розвитку архітектури і культури в 

цілому. Вони дозволяють комплексно 

побачити проблему у її історичному розвитку 

та генетичній спорідненості. 

Тему іспанської архітектури в епоху модерну 

найповніше розкривають у своїх статтях Т. 

Дончук, Е. Поляков, Ю. Івашко, О. Лексіна, С. 

Оборська. Їхні роботи дозволяють зрозуміти ті 

процеси, які відбувались на зламі ХІХ-ХХ ст. в 

зображальному мистецтві і пластиці. Специфіка 

даного періоду в розвитку архітектури 

пояснюється синтезом мистецтв, що проникає 

та міцно закріплюється у виражальних засобах 

архітектури. Ю. Івашко робить акцент на 

порівнянні процесів розвитку модерну в Європі, 

і як найяскравіший приклад – в Іспанії, та в 

Україні. Таким чином автор проаналізувала 

специфіку українського модерну в 

загальноєвропейському контексті. С. Оборська 

досліджує синтез мистецтв в предметом 

середовищі модерну і проблему історіографії 

цієї теми – це полегшує розуміння розвитку 

наукової думки у розробленні цієї проблеми. 

Автори детально передають бажання 

архітекторів за допомогою нових технічних та 

виражальних засобів втілити в життя досі не 

бачені архітектурні задуми. Вони дають 

важливу для даної теми інформацію про 

тяжіння зодчих цього періоду до природних 

форм у своїй творчості та широкого 

використання декоративних елементів. 

Мета статті. Дати повну характеристику 

стилю модерн в архітектурі Іспанії з 

урахуванням місцевого культурного 

середовища. Дослідити творчість видатних 



№ 2/1 (23) лютий 2019 р.   

 

53 

іспанських архітекторів і внесок іспанського 

модерну в загальноєвропейську архітектуру. 

Виклад основного матеріалу. В Іспанії 

стиль модерн був нерозривно пов'язаний з 

відродженням у 80-х роках XIX ст. культурних 

і політичних устремлінь Каталонії, яка за  

чотири століття до цього втратила свою 

незалежність і стала складовою частиною 

Іспанії. Центром культурного і політичного 

життя і Каталонії була Барселона, де 

зосереджувалися натхненники руху за 

незалежність. Програма руху мала символічну 

назву «Відродження». Вона включала в себе 

відродження каталанської мови, а також 

вивчення місцевої історії і повернення до 

вивчення місцевої культури і традицій [3, c. 10].  

У другій половині XIX століття зміни в 

архітектурі охопили  Європу, не оминули ці 

зміни й Іспанію. Архітектори фокусувалися на 

виборі того, який історичний стиль найкраще 

застосовувати для кожного конкретного випадку. 

Неокласицизм став провісником поширення 

в архітектурі таких стилів як неоготичного, 

неоєгипетського, неовізантійського, неороман-

ського та інших стилів. Все це призвело до 

появи нового стилю, що складається із 

поєднання декількох старих стилів в одній 

конструкції: еклектиці. 

 Важко простежити грань, яка б чітко 

розділила такі стилі, як модернізм, промислову 

залізну архітектуру і еклектику, оскільки дуже 

часто архітектори використовували  особливості 

декількох стилів для проектування своїх творів. 

Це стосується Антоніо Паласіоса, який спільно з 

Хоакіном Отаменді спроектував Палац зв'язку 

Мадрида (Паласіо-де-Комунікасіонес де 

Мадрид), що був відкритий в 1909 році. 

Інші твори Паласіоса включають в себе Коло 

образотворчих мистецтв, будівлю банку Ріо-де-

ла-Плата, лікарню робітників - всі вони 

розташовані в Мадриді. 

В кінці XIX століття у Мадриді виникає нова 

архітектурна течія, що виступала за 

відродження архітектури мудехар. Неомудехар 

незабаром поширився і на інші регіони країни. 

Такі архітектори, як Еміліо Родрігес Айюсо 

сприймали мистецтво мудехар як специфічний 

і ексклюзивний іспанський стиль. 

Вони почали споруджувати будівлі, 

використовуючи деякі з особливостей старо-

давнього стилю, наприклад, підковоподібні 

арки і прикраси для фасадів з цегли абстрактної 

форми. Неомудехар став популярним стилем, 

що використовувався при будівництві арен та 

інших громадських споруд, але також і для 

житла з використанням дешевих матеріалів, в 

основному цегли. Неомудехар часто використову-

вався в поєднанні з неоготичними елементами. 

Коли Барселоні дозволили вийти за межі 

своїх історичних кордонів в кінці XIX століття, 

в результаті Eixample («розширення»: більше, 

ніж старе місто; Ільдефонс Серда) місто стало 

центром оригінальної та сміливої у своїх 

формах архітектури, відомої як  Modernisme 

(модернізм) [3, c. 12]. Модернізм пориває з 

попередніми стилями і використовує органічні 

форми для свого натхнення так само, як і 

сучасні йому стиль арт-нуво і  югендстиль на 

теренах  Європи.  

Найвідоміший серед представників цього 

стилю -  Антоніо Гауді, чиї роботи є в Барселоні і 

в інших частинах Каталонії, Леона і Кантабрії, 

поєднують традиційні архітектурні стилі з новим, 

стаючи провісниками сучасної архітектури. 

Можливо, найбільш відомим прикладом його 

роботи є досі не закінчений собор Храм Святого 

Сімейства (La Sagrada Familia), найбільша 

будівля в районі Ешампле [4, c. 39]. 

Іншими відомими каталонськими 

архітекторами цього періоду були Луїс 

Доменек-і-Монтанер і Жозеп Пуч-і-Кадафалк, 

хоча їх підхід до модернізму був в значній мірі 

більше пов'язаний з неоготичними формами. 

У першій половині XX століття виникла 

нова хвиля відродження, в основному після 

Іберо-американської виставки в Севільї в 1929 

році, що отримала назву «регіоналізм». 

Особливості різних регіональних народних 

видів архітектури тоді були під захистом. 

Заснування в 1928 році групи GATCPAC 

(Grup d'Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés 

de l'Arquitectura Contemporània) в Барселоні, а 

потім  GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos 

Españoles Para la Arquitectura Contemporánea) в 

1930 році архітекторами переважно з Сарагоси, 

Мадрида, Сан-Себастьяна і Більбао, поклали 

початок існуванню двох груп молодих 

архітекторів, практикуючих напрямок модерн в 

Іспанії. Жосеп Луїс Серт, Фернандо Гарсія 

Меркадаль, Хосе Марія де Аізпуруа і Хоакін 

Лабайен серед інших були членами трьох 

регіональних групах [5]. 

 Незважаючи на принцип проектування, уста-

лений в XVIII - XIX століттях, від зовнішнього 
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вигляду будівлі до його внутрішньому устрою, 

модерн, в першу чергу, ставить завдання органі-

зації будівлі зсередини, пошуків найбільш опти-

мального планування будівлі, яке визначає його 

об'ємно-просторове рішення та формує зовніш-

ній вигляд. Цей підхід привів до збільшення кіль-

кості асиметричних і вільних форм будівель, на-

сичених функціонально необхідними елемента-

ми – вежами, еркерами, лоджіями та балконами. 

Модерн, який вільно послуговується 

матеріалом, завжди зберігає природну фактуру 

матеріалу. Вона виграшно обіграна, виявлена 

виразність і показані всі переваги. Звичайна 

штукатурка – матеріал неміцний і не володіє 

початковими фактурними властивостями – 

застосовується порівняно нечасто і, як правило, в 

поєднанні з матеріалами, яким притаманна яскрава 

фактурна характеристика: рваним або полірованим 

каменем, бетонною штукатуркою, набризком, 

лещаткою, залізом, глазурованою цеглою [2, c. 58]. 

Використання матеріалу обумовлюється 

композиційним замислом, від якого незмінно 

залежить його своєрідність. Стильова 

цілісність модерну досягається з допомогою 

«внутрішньої» структурної єдності – 

органічної цілісності корисного і прекрасного. 

В основі оригінальної і яскравої естетики 

модерну лежали ідея синтезу мистецтв і 

прагнення до створення єдиного стилю в 

архітектурі, інтер'єрі, дизайні меблів і 

ювелірних прикрас, у графіці, живописі, 

кераміці й роботах зі скла. Процес художнього 

синтезу супроводжується прагненням митця 

осмислити все, що оточує його у межах 

сучасних йому раціональних та художньо-

креативних уявлень. 

Висновки та пропозиції. На зламі ХІХ-ХХ 

ст. відбуваються докорінні зміни в техніці, які 

впливають на подальший розвиток архітектури. 

Застосування нових підходів в практичній сфері 

дозволяє впровадити найновіші методи 

проектування та передові винаходи, що суттєво 

вплинуло на характер архітектури. Нові 

матеріали полегшували  завдання впровадження 

на практиці нових конструкцій і давали зодчим 

широке поле для фантазії та нестандартних 

рішень при зведенні будівель. 

В архітектурній композиції конструкція 

починає настільки поєднуватися із декором, що 

нові рішення естетичного оформлення 

екстер’єру та інтер’єру стаю органічною 

частиною архітектури модерну. Прикладне та 

зображальне мистецтво стали тими 

складовими, які перетворили модерн в 

архітектурі на виразний стиль зі своїми 

ідейними засадами і технічними прийомами. 

Мотив природних плавних ліній і різноманіття 

використання декоративних елементів стали 

візитівкою модерну. 

 В кінці XIX століття у Мадриді виникла нова 

архітектурна течія - неомудехар, що спирався на 

культурну спадщину періоду арабського 

панування. Модерн став абсолютно новим 

стилем, що не запозичував прийоми попередніх 

історичних епох, а виробив власне бачення 

архітектури та її значення. Модерн був 

результатом не лише мистецьких, а й наукових 

пошуків, що були направлені на впровадження 

нових конструкцій і матеріалів в практичній сфері. 

Новий архітектурний стиль проникає в різні 

регіони Іспанії, але перш за все він асоціюється з 

Каталонією. Остання третина ХІХ ст. знаменує 

собою період культурного, економічного і 

політичного піднесення, що створило 

передумови для потужного мистецького руху, 

що вплинув не лише на архітектуру Іспанії в 

цілому, а і Європи загалом. 

Найвідомішим іспанським архітектором 

зазначеного періоду безперечно є Антоніо 

Гауді-і-Корнет, але не менш значний вклад в 

становлення модерну зробили Хосеп Пуч-і-

Кадафалк, Луїс Доменек-і-Монтанер, Рафаель 

Масо, Сальватор Валері та багато інших менш 

відомих зодчих. 

Як свідчить проведений аналіз, стиль 

модерн в архітектурі з’являється завдяки 

закономірному розвитку, новим технічним 

можливостям, потребі в новому мистецтві, яке 

б відповідало запитам суспільства.  Еклектика 

вже не задовольняла мистецькі потреби, 

відчувалась необхідність у зовсім новому, 

переосмисленому мистецькому рухові, який би 

втілював новий світогляд, прагнення людей 

природніших форм, наповнених експресивною 

енергією замість старих архітектурних стилів, 

які вже здавалися застарілими. 

У дослідженнях тем, що стосуються історич-

ного розвитку мистецьких течій та культури в 

цілому, варто ширше застосовувати системно-

структурний метод для системності і цілісності 

дослідження, врахування багатофакторності та 

взаємозв’язку суспільно-політичних, науково-

технічних і загальнокультурних змін.
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В статье освещены изменения архитектуры Испании в условиях художественных и технологических 

трансформаций в общеевропейском контексте. Данная работа позволяет исследовать взаимосвязь синхронного 

развития научно-технических изобретений и архитектуры, проследить на примере испанской архитектуры новые 

идейные основы модерна и их художественные проявления. Определены характерные черты модерна, а также его 

местные особенности, вызванные особенностями развития испанского культурной среды, вызванного 

историческими процессами. Охарактеризованы использование традиционных элементов и их творческое 

переосмысление в контексте испанской культурной традиции, конкретизированы место и роль творческих 

объединений в распространении стиля модерн и личный вклад выдающихся художников-архитекторов к его 

развитию и обогащению новыми художественными приемами. 

Ключевые слова: модерн, архитектура, Испания, Мадрид, Барселона, мудехар, неомудехар. 

 

The article highlights the changes in the architecture of Spain in terms of artistic and technological transformations in a pan-

European context. This work allows to explore the relationship of the synchronous development of scientific and technical 

inventions and architecture, to follow the example of Spanish architecture, the new ideological foundations of modernity and 

their artistic manifestations. The characteristic features of modernity are determined, as well as its local features caused by the 

peculiarities of the development of the Spanish cultural environment caused by historical processes. Characterized by the use 

of traditional elements and their creative rethinking in the context of the Spanish cultural tradition, the place and role of creative 

associations in the spread of modern style and personal contribution of prominent artists-architects to its development and 

enrichment with new artistic means. 

Keywords: modern, architecture, Spain, Madrid, Barcelona, Mudejar, Neomudejar. 
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