Maurisk stil (spansk/arabisk) ca. 1200 - 1400
Borgen Alhambra i Granada.

(Maurisk, 1248-1390)

Maurisk (spansk-arabisk) stil
Borgen Alhambra i Granada. 1248-1390.
Granada, Sør-Spania.
Festningspreg. Fliser innvendig med arabiske ornamenter. Fontener og bassenger. Skader i 1492
da maurene ble fordrevet. Også skadet av Karl den stores byggevirksomhet. Nå restaurert. Detaljer
fra løvegården inne i borgen. Utvendig byr Alhambra på en robust samling av tårn og brystvern. Her
er ingen bestemt plan eller arkitektonisk eleganse. I det ytre har Alhambra var festning, et
forsvarsverk med 23 tårn som ble bygd av maurerne i en tid da islams makt i Spania var truet av de
kristne. Innvendig er det et forsøk på å gjenskape paradiset. Alhambra var Nasride-dynastiets
militære hovedkvarter, administrative sentrum og kongepalass i Granada. Det ble påbegynt midt på
1200-tallet. Gårdsplasser, korridorer og vannanlegg ligger på rekke og rad og gir en overdådig
virkning. Overalt finnes det utsmykning i form av keramiske fliser, stukkarbeid, utskåret bladverk, samt
en utrolig detaljrik kalligrafi. Alhambra ble av enkelte betraktet som det ytterste eksempel på islamsk
dekorativ kunst i Vesten. Vannet og lyset virker som arkitektetens viktigste komponenter. I
utformingen av Alhambra har hager og gårdsplasser spilt en hovedrolle. Men noe forunderlig med
disse frodige hvelvinger, bikakelignende konstruksjoner spent ut mellom rammer av tre, som i sin tur
hviler på slanke søyler. I de poetiske innskriftene tales det om stjerner og himler, vannet som renner i
kanaler symboliserer de fire elvene i det islamske paradis. Ved midten av 1200-tallet var Granada det
siste mauriske kongedømmet i Europa. Det ble styrt av Nasride-dynastiet i 250 år av en ubrutt kjede
på 25 herskere. De var kunstens og lærdommens høye beskyttere og trakk den store muslimske
historiker Ibn Khaldun til sitt høyt sivilserte hoff. På 1500-tallet lot keiser Karl V sitt eget palass bygge
innenfor Alhambras murer. Men bygningene ble ikke vedlikeholdt. Muslimene kom fra Nord-Afrika til
Spania i året 711 og beseiret de regjerende vestgotere som hadde Toledo som sin hovedstad. Det
muslimske maktsenteret var Cordoba, som ligger 160 km fra Granada og som først var et emirat,
deretter et kalifat.

