
    
 
 
De Asociación Iberoamericana Eindhoven en Building Stories presenteren de cursus  

Architectuur in Spanje - de unieke architectuur van een eigenzinnig land. 

Spanje heeft fenomenale architectuur. Wat Spaanse architectuur echter zo interessant 
maakt, is haar eigenzinnige ontwikkeling, de kruisbestuiving van culturen en het 
voortbouwen op het verleden. In 6 lezingen krijgen we een goed overzicht van haar 
meest bijzondere bouwwerken, waarbij wij kris-kras heel Spanje doortrekken en zowel 
werk van bekende als onbekende architecten zullen bespreken. 
 
In de eerste twee lezingen kijken we naar de architectuur tot 1900. Dat Spanje hierin 
duidelijk haar eigen stijlkenmerken heeft, zal duidelijk worden aan de hand van vele 
voorbeelden. 

 
 

Lezing 1 begint met Romeinse en Visigotische bouwerken, om via (pre) romaanse 
werken verder te gaan met Moorse architectuur en typisch Spaanse stijlen als 
mozarabisch en mudéjar. Hoogtepunten zijn o.a. La Mezquita (Córdoba) en het 
Alhambra (Granada). 
 
Lezing 2 is voor de gotiek, de renaissance en de barok. Ook nu zullen we ingaan op 
typisch Spaanse stijlen als platteresk en het Herreriaans. Diverse bijzondere 
kathedralen, handelsgebouwen, plaza mayors en natuurlijk het Escorial komen aan bod. 

 

 



In de derde lezing kijken we naar de 
periode 1900-1920, waarbij het accent zal 
liggen op het Catalaanse modernisme met 
o.a. werk van Antoni Gaudí, Lluís Domènech 
I Montaner en Josep Puig i Cadafalch. Na de 
periode van neostijlen in de 19e eeuw en 
onder invloed van het Catalaanse 
onafhankelijkheidsstreven, zochten deze 
architecten naar een nieuwe vormentaal 
met zichtbare ijzerconstructies, mooie 
decoratie in de vorm van tegeltjes en 
gekleurd glas.  

 

Vervolgens in lezing 4 de periode 1920-1980. We zien 
de invloed van het internationaal modernisme met 
veel staal, glas en beton en opmerkelijke Art Deco 
panden, maar natuurlijk ook verschillende 
monumentale projecten die tijdens het regime van 
Franco zijn gerealiseerd. Tot slot ook de aanzet tot de 
architectuur na Franco met modern kantoorgebouwen. 

 

Dan in lezing 5 de periode 1980-2000: de 
periode waarin Spanje van zich laat horen 
door middel van vele spraakmakende 
projecten. Calatrava ontwerpt zijn eerste 
brug, het Guggenheim in Bilbao van Gehry 
wordt geopend en toparchitect Rafael 
Moneo laat zien hoe moderne architectuur 
in een Spaans jasje gestoken kan worden.  

 
 
En dan de laatste lezing: 2000-heden. In deze periode zijn 
zijn ontzettend veel bijzondere 
projecten gerealiseerd, zowel door Spaanse als 
buitenlandse architecten. Iconen als conferentiecentra, 
musea en spectaculaire torens, maar ook 
stedebouwkundige ingrepen en sociale woningbouw. Het 
accent in deze laatste lezing zal sterk liggen op het werk 
van Spaanse architecten. 

Na deze cursus zult u een goed beeld hebben van hoe de architectuur in Spanje zich 
ontwikkelt heeft, wie haar meest beroemde architecten zijn en wat nu juist de 
architectuur in Spanje zo bijzonder maakt..  


