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25. jún 1852, Reus – † 10. 
jún 1926, Barcelona bol 
katalánsky architekt a 
jeden z najslávnejších 
architektov Španielska, je 
to medzinárodne 
najprestížnejší Katalánec.



Vyštudoval v Barcelone v roku 1878. Barcelona sa stala centrom jeho aktivít. Práve v 
tejto dobe prebiehala kultúrna a politická renesancia nazývaná Renaixença. Bol to 
čas ekonomickej prosperity a urbanistickej expanzie pod patronátom strednej vrstvy, 

ktorá si žiadala dobehnúť nové Európske štýly. Gaudího vzdelanie a vývoj bol 
ovplyvňovaný teóriami Violleta-le-Duca a Ruskina, ako aj generáciou modernista, 

Katalánskym hnutím založeným okolo roku 1888 v Barcelone ktoré korenšpondovalo 
s Art Nouveau. Čoskoro, už ako architekt, chcel Gaudí prekonať dominantné 

historické štýly vrátane eklektizmu 19. storočia svojou vlastnou estetikou, ktorá sa 
stala nezameniteľná a zároveň aj ťažká na zaradenie. Gaudího prvým zaujímavým 
dielom bolo Casa Vicens v Barcelone (1883-1888). Táto letná rezidencia predajcu 

keramiky je čistý príklad, akú veľkú prácu Gaudí vykonal, čo sa odrazilo v 
ohromnom množstve detaiov. Gaudí si vytvoril silné puto s priemyselníckou rodinou 

Guellsových, ktorý mu pomohli získať niekoľko zakázok a vytvorili mu prestíž v 
okolí Barcelony. Práca, ktorú odviedol pre túto rodinu, zahŕňa Pavellons Guell (1884-

1887), Palau Guell (1886-1888), Guell Cellars (1895-1898), hrobka Colonia Guell 
(1898-1908) a fantastický Park Guell (1901-1914). Gaudího ďalšia práca zahŕňa 

Tereziánske Gymnázium (1888-1889), Casa Calvet (1989-1900), a jedinú prácu, za 
ktorú získal Gaudí ocenenie – vila Bellesguard (1900-1905), Casa Batlló(1904-1906), 
kde prerobil fasádu budovy, a Casa Milá (1904-1906), známa ako La Pedrera, ktorá 
bola architektovou poslednou civilnou prácou. Mimo Barcelony pracoval Gaudí v 

Santanderi – El Capricho (1883-1884), v Leóne – Astorgov Episkopálny palác (1889-
1893) a Casa de los Botines (1892) a oprave katedrály na Mallorke.

Jeho najzaujímavejším a najväčším dielom bol kostol Sagrada Familia, ktorý hral 
rolu v zintenzívňovaní jeho hlbokého náboženského cítenia, ale aj v schopnosti riešiť 
problém, ako zrealizovať svoje architektonické plány. Odkedy začal prácu na tomto 
diele v roku 1884, vynakladal stále viac a viac úsilia na dokončenie tohto chrámu. V 
roku 1908 sa prestal venovať inej práci a pokračoval iba vo výstavbe tohto diela až 
do roku 1926, kedy náhle zomrel na následky ťažkej autonehody. Táto stavba, stále 

vo výstavbe ešte 120 rokov po začatí prác, sa stala najznámejšou Barcelonskou 
budovou. Prinajmenšom každá jedna z jeho prác postačuje na to, aby sa stal Antonio 

Gaudí nesmrteľný…



Casa Milá, Barcelona, 1910



Casa Milá je známa i pod názvom La pedrera
(kameňolom). Je to fascinujúca obytná budova 
so zvlneným priečelím a náročnou výzdobou z 
kovaného železa. Dokončená bola v roku 1910 
a patrí k najtypickejším zo všetkých Gaudího 
diel. Pri jej navrhovaní sa inšpiroval oceánom. 
Túto monumentálnu rohovú stavbu, ktorá už z 
diaľky púta pozornosť okoloidúcich, nechal 
pán Milá postaviť pre svoju nastávajúcu Rose 
Segimonovú. Odvážne zvlnené priečelia 
popierajúce gravitačné zákony držia 
pohromade vďaka vodorovným výstužiam 
pripevneným k neviditeľným nosníkom. V 
dome by nemala byť ani jediná rovná línia, 
dokonca ani výška stĺpov nie je jednotná. Casa 
Milá pri pohľade zvonku pripomína rozbúrené 
kamenné more, je z nej nádherný výhľad na 
Sagrada Familia.Dnes sa v nej nachádza 
múzeum venované Gaudímu. Množstvo 
kresieb, malieb, fotografií, makiet a 
multimediálnych exponátov pomáha 
návštevníkom pochopiť jeho geniálne 

anovátorské myšlienky.







Kostol Svätej rodiny 
(La Sagrada Familia)
Barcelona, od roku 1883



Sagrada Familia – alebo Chrám svätej rodiny. Monumentálny 
chrám El Temple Expiatori de la Sagrada Familia, ako sa volá 
celým menom, je Gaudího najznámejšou stavbou, najlepším 
príkladom tohto vizionárskeho génia, a svetoznámy symbol 
Barcelony. Gaudí prevzal v roku 1883 úlohu postaviť chrám na 
mieste predchádzajúceho neogotického projektu. Ma tu byť 
fasádna časť reprezentujúca zrodenie, smrť a zmŕtvychvstanie 
Krista s osemnástimi vežami symbolizujúcimi dvanásť apoštolov, 
štyroch evanjelistov, Pannu Máriu a Ježiša Krista. Najvyššia meria 
170 metrov. Chrám bol založený na plánoch gotickej baziliky s 
piatimi loďami. Gaudí plánoval monumentálnu fasádu aj v 
centrálnej lodi chrámu. Plánoval dať tejto budove veľkolepý 
vertikálny priestor vďaka špirálovitým vežiam, ktoré budú pokryté 
abstraktnými vzorkami mozaiky z benátskeho skla korunované 
náboženskými symbolmi a krížom. Gaudí osobne vykonal práce 
na neogotickom oltári, konštrukčnej časti chrámu, a fasáde 
východnej časti s rýdzo prírodnými vyobrazeniami dekorácie 
(príroda, človek, rastliny, mračná, atď). Zo štyroch hlavných veží 
videl Gaudí hotovú iba vežu sv. Barnabáša. Gaudí sa do tohto 
projektu tak zahĺbil, že mu venoval všetku kreatívnu energiu, až 
kým ho 7. júna 1926 nezachytila električka. Tri dni nato Gaudí 
zomrel vo veku 74 rokov. Práce na chráme pokračovali, kým 
nevypukla v roku 1936 španielska občianska vojna. Chrám sa 
začal opäť dostavovať roku 1952 za použitia kresieb ako základu 
na dokončenie. Dnes je pre návštevníkov otvorená dokončená časť 
spolu s malým múzeom – Museu del Temple Expiatori de la 
Sagrada Familia, kde sú uložené makety a kresby zobrazujúce 
históriu a stavbu tohto chrámu. Návštevníkom je takisto 
umožnený výstup na veže, z ktorých získajú unikátny pohľad na 
Barcelonu.





Model konštrukcie



Park Guell

Eskalátory až do parku pre lenivých turistov



Park Guell – mestský park na ulici Carrer d'Olot v meste 
Muntanya Pelada severne od Barcelony v časti Grácia. 
Gaudí plánoval a viedol stavbu parku od roku 1900 až po 
dokončenie v roku 1914 pre Eusebia Guella. Mal plniť účel 
infraštruktúry a prístavby pre rezidenčné záhradné mesto 
založené na anglickom modeli. Bol navrhnutý pre šesť 
samostatných rodinných rezidencií. Projekt bol neúspešný a 
park sa stal mestským majetkom v roku 1923. Práve tento 
projekt je Gaudího najfarebnejší a najhravejší, aj keď nikdy 
nebol dokončený. Dva pavilóny pri vchode sú doplnené 
múrom, ktorý obkolesuje celý park. Navrhnuté ako 
strážnikov dom a administratívna budova, tieto pavilóny sú 
postavené z kameňa so strechou z katalánskej klenby z 
rovnomerných tehál ukončených kusom polámanej 
keramiky nazvanej trencadís. Keramické trencadís kopírujú 
sínusoidné geometrické povrchy, tvar, ktorý vtisol celému 
parku unikátnu krásu. Každá strecha je korunovaná malým 
dómom a nad všetkými stojí vysoká špirálovo-točená veža 
pokrytá farebnou škridlou.






