
 

 

http://buildingstories.nl  

https://aie-eindhoven.nl  

De Asociación Iberoamericana Eindhoven en Building Stories presenteren de cursus 

Moderne architectuur in Spanje 

Tijdens de eerste bijenkomst 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.  

Het volgende deel is gewijd aan de jaren 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. 

Op de derde avond zijn de 

jaren tussen 1980 en 2000 

aan de beurt. Dit is de 

periode waarin Spanje van 

zich laat horen door middel 

van vele spraakmakende 

projecten. Zo ontwerpt 

Santiago Calatrava zijn 

eerste brug, wordt het 

Guggenheim van Frank Gehry in Bilbao geopend, bouwt men aan een nieuw zakenhart 

in Madrid en laat toparchitect Rafael Moneo in diverse projecten zien hoe moderne 

internationale architectuur in een Spaans jasje gestoken kan worden.  
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Tijdens de vierde en 

laatste bijeenkomst 

behandelen we de 

architectuur die tot 

stand kwam tussen 

2000 en heden. In deze 

periode zijn ontzettend 

veel prachtige 

projecten gerealiseerd, 

zowel door Spaanse als buitenlandse architecten. Conferentiecentra, musea, nieuwe 

stadswijken, spectaculaire torens en ga zo maar door.. 

Na deze cursus zult u een goed beeld hebben van hoe de architectuur in Spanje 

zich ontwikkeld heeft de laatste ruim 100 jaar, wie haar meest beroemde 

architecten zijn en wat nu juist de architectuur in Spanje zo bijzonder maakt..  

De cursus wordt (in het Nederlands) gegeven door Suzanne 

Roelofs en vindt plaats op 4 achtereenvolgende dinsdagavonden in 

2018: 20 en 27 februari en 6 en 13 maart in het gebouw van het 

Sint Jorisgilde, Boutenslaan 159-A, 5644 TV Eindhoven.  

De prijs bedraagt voor leden € 49,50 en voor niet-leden € 57,50. 

De cursus begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur bent u al 

welkom in de zaal en bieden wij u een kopje koffie of thee aan. 

Andere consumpties zijn voor eigen rekening. Er is een pauze van 

een kwartier en we eindigen om 22.00 uur.  

Aanmelden kan geschieden door de deelnamekosten te storten op bankrekening NL26 

INGB 0001090996 ten name van Asociación Iberoamericana Eindhoven onder vermelding 

van uw emailadres.  

Drs. Suzanne Roelofs is architectuurhistoricus, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit 

Groningen.  Sindsdien werkt zij als freelance architectuurhistoricus en geeft lezingen, 

wandelingen en arrangementen op het gebied van (met name) moderne architectuur. 

Daarnaast is ze ANVR-gecertificeerd reisleider en organiseert & begeleidt 

architectuurreizen waaronder al zes keer die van de AIE. Dit alles doet ze zowel voor 

diverse culturele organisaties en reisorganisaties, als via haar eigen bedrijf, sinds 2013 

Building Stories geheten. 
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