
72 De  Zeeparel         herfsteditie 2020

op stap

Van Gaudí’s meesterwerken tot Poblenou’s creatieve ‘design hub’ 

Barcelona in het kader van 
design en architectuur 
Maak kennis met design en architectuur uit Barcelona, zowel exterieur als interieur, 
met een focus op de nieuwe en oude ontwerpen die de stad gevormd hebben tot 
wat ze nu is. Laten we het ‘Parijs van Spanje’ ontdekken, wat ooit zo beschreven 
werd door Hans Christian Andersen. 

Barcelona is zonder enige twijfel één van de meest 

fascinerende en populaire bestemmingen binnen 

Europa. Prachtige architectuur, sprankelende 

kustlijnen, cultuur, kunst en vooral design 

maken van deze stad een unieke ‘hotspot’. 

Barcelona staat vooral bekend om haar mix 

van modernisme met gotische architectuur. De 

stad wordt versierd door prachtige werken van 

de briljante geesten van vroeger en nu. Tijdens 

een wandeling door de oude wijken richting de 

modernere delen van de stad valt er altijd wat te 

zien en te beleven!

Antoni Gaudí, ‘The Golden Boy’  
van het modernisme

Alle rondleidingen in de stad beginnen, of 

hebben vaak een link, met Antoni Gaudí. Hij 

was één van de grootste en meest bekende 

Catalaanse architecten aller tijden. Barcelona 

heeft heel wat van haar excentrieke en bekende 

ontwerpen te danken aan Gaudí, waardoor hij 

een belangrijke schakel was voor het toerisme 

dat jaarlijks miljoenen mensen naar de stad trekt.

Gaudí’s meest bekende en gevierde meesterwerk 

is de adembenemende ‘Sagrada Familia’. 

De basiliek, die al langer dan 100 jaar onder 

constructie is, zal de titel krijgen van het hoogste 

gebouw in de Catalaanse hoofdstad (172,5 

meter). Door de coronacrisis wordt de bouw 

helaas vertraagd en zullen ze er dus niet in slagen 

om de Sagrada Familia in 2026 klaar te krijgen. 

Dit laatste was het plan, met de symbolische 

betekenis om de basiliek 100 jaar na de dood van 

Antoni Gaudí af te hebben.

Een ander opmerkelijk werk van Gaudí is ‘Casa 

Batlló’ met de wervelende open haarden, 

smeedijzeren fijne balkons en slagroomplafonds 

(ja echt!). Het is belangrijk om te weten dat Gaudí 

een uitgesproken tegenstander was van rechte 

lijnen, wat verklaart waarom geen enkele rechte 

lijn is te vinden in deze structuur. Hetzelfde geldt 

voor zijn ‘Casa Mila’, ook ‘La Pedrera’ genoemd, 

wat verderop in de bekende straat Passeig de 

Gràcia. Andere fantastische bezienswaardigheden 

zoals de kathedraal, ‘Palau de La Musica Catalana’ 

en ‘Monestir de Pedralbes’ zijn zeker de moeite 

waard om tijdens je wandeling te bezoeken.

Gaudí heeft veel kunstenaars en architecten tot 

op vandaag geïnspireerd met zijn werken en 

invloeden die het stadsbeeld hebben gevormd. 

Wat opvallend is aan Barcelona, is dat er in de 

laatste decennia één bepaalde wijk zich volledig 

ontwikkeld heeft als ‘design hub’. Naast de 

indrukwekkende nieuwe kantoorgebouwen in de 

wijk worden oude loodsen nu ingericht als ateliers 

en galerijen. ‘Let’s have a look’!

Poblenou, ‘the place to be’!

Voor wie van interieurdesign houdt, moet zeker 

een bezoek brengen aan de wijk ‘El Poblenou’. 

De ‘barrio’ (wijk) zoals ze dat hier noemen, is zo’n 

20 jaar geleden aan een transformatie begonnen. 

Toen werden verlaten fabrieken overgenomen 

door kunstenaarscollectieven om er te werken, 

maar ook feestjes te organiseren. De ‘early 

adopters’ van de wijk, waren onder andere 

kunstenaar Antoni Miralda en Mariscal, de maker 

van de legendarische Palo Alto-ontwerpstudio. 

De buurt bruist van galerijen, coworkingruimtes 
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en architectenstudio’s. BAU is een van de weinige 

design-, architectuur- en kunstscholen die de 

creatieve geest van Poblenou vormen en biedt 

universitaire studies aan op alle gebieden van 

design in meer dan 6000 m² gerestaureerde 

industriële ruimte.

Enkele verborgen maar leuke adresjes:

Palo Alto
Palo Alto, de eerste van de fabrieken in het 

gebied die omgebouwd werd tot designcentrum, 

beschikt over een weelderige centrale tuin, waar 

je een keer per maand (op zondag) designartikelen 

en mode kunt kopen op de immens populaire 

Palo Alto-markt.

BD Barcelona
BD Barcelona staat synoniem voor Catalaans 

design. Het werd eind jaren zeventig opgericht en 

produceert nog steeds meubels ontworpen door 

Gaudí en Salvador Dalí. De iconische lippenbank 

van de surrealist siert de ingang van de showroom 

van het bedrijf, die in voorgaande jaren een 

fabriek was en daarna een decadente plek om te 

feesten.

Espai Joliu
‘Eco-chic’ is overheersend in Poblenou en er is 

geen mooiere plek om de sfeer op te snuiven 

dan dit café en plantenwinkel in één. Het voorste 

gedeelte van de ruimte is beladen met cactussen 

in handgemaakte terracotta potten. Aan de 

achterkant kun je een ambachtelijke koffie 

drinken, omringd door muren die decennia van 

afbladderende verf onthullen.

Brutus de Gaper
Sinds het begin van de transformatie vervoert 

Niels Jansen vrachtwagenladingen vol meubels 

en decor vanuit Nederland (zijn geboorteland) 

naar dit spectaculaire open magazijn van 450m² 

in Poblenou. Hier vind je alle soorten banken, 

leren fauteuils en modieuze bijzettafels. Zeker een 

bezoekje waard!

Zoals te verwachten duurde het niet lang voordat 

El Poblenou de wijk bij uitstek werd voor koppels 

en jonge gezinnen. Vooral diegenen die werkzaam 

zijn op technisch en creatief gebied komen in de 

buurt van Poblenou wonen, waaronder velen van 

hen expats. Kopers kunnen ongeveer € 2.500 

per m² betalen tot € 10.000 per m² voor oude 

industriële panden (die erg gewild zijn).

Barcelona blijven ontdekken!

Zoals je in de laatste artikelen over Barcelona al 

kon lezen, stopt de stad niet met ontwikkelen. 

Door de toestroom van nieuwe creatievelingen en 

expats, en de constante veranderingen, blijft de 

stad ons boeien. Wanneer je de kans krijgt om 

Barcelona te bezoeken, vergeet dan zeker niet om 

door Poblenou, oftewel ‘@22 district’ (zo wordt 

de wijk ook genoemd), te wandelen. De lekkere 

koffie’s, leuke marktjes, prachtige galerijen, 

ateliers en de laatste moderne coworkingruimtes 

zullen je ongetwijfeld aangenaam verrassen! 

Tekst: J. Moerman


