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Erfgoed 

Lift uit Casa Batll6 
teruggevonden in Italie? 
Ais het waar is wat hij beweert, zou dit wel eens de belangrijkste 
vondst uit de carrière van Andrea Speziali kunnen worden. De 
27-jarige kunsthistoricus uit Riccione zegt dat hij in het zuiden 
van Italie de originele lift uit Antoni Gaudi's wereldberoemde 
Casa Batll6 heeft gevonden. Art Nouveau kenner Olga Harmsen 
legt zijn verhaallangs de meetlat. 
Tekst enfoto's Casa Batl/6: Olga Ha1'111 Sen,joto's lift: Andrea Speziali 

A 
ls zoon van twee kunstverzame1aars deed 
Spezia1i een op1eiding kunstgeschiedenis 
aan het Art Institute Federico Fellini in 

Riccione. Daarna studeerde hij aan de Academy of 
Fine Arts in Rimini (Grafische Kunst en Fotografie). 
Vorig jaar deed hij zijn postdoctoraa1 (Pub1icaties en 
Illustraties in de Grafische Kunst) aan de Academy 
of Fine Arts in Urbino. 'A1s kind had ik geen oog voor 

kunst. T6t ik op een dag verliefd werd op een Art 
Nouveau villa bij ons in de straat, Villa Antolini van 
Mirko Vucetich.' Hij pub1iceerde er een boek over. 

En daarna vo1gden nog meer boeken over Art Nou
veau architectuur. Inmidde1s wordt Andrea Spezia1i 

beschouwd a1s dé expert in Ita1ie op het gebied van 
Art Nouveau architectuur. 

Ongewoon object 

Vandaar ook dat hij werd benaderd door een 
gefortuneerde kunstverzame1aar uit het zuiden van 
Ita1ie. Deze verzame1aar, die anoniem wenst te b1ij
ven, wilde de 'expert opinion' van Speziali over zijn 

recente aankoop. Gefascineerd do or de k1euren van 
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Erfgoed 

het glas had hij een nogal ongewoon object aange
kocht, namelijk een liftcabine. Speziali bekent dat hij 
in eerste instantie niet begreep waarom iemand een 
liftcabine zou kopen. Maar toen hij de cabine zag, 
was het hem meteen duidelijk. Het ging hier niet om 
een gewone lift; dit was een kunstobject van kost
bare houtsoorten en bijzondere glas-in-loodramen. 
Het taxeren van de cabine was echter een heel ander 
verhaal. De meeste verzamelaars kopen schilderijen 
of beelden. Voor liftcabines is geen markt; er zijn 
geen referenties. En het werd nog moeilijker toen 
Speziali het verhaal over de herkomst hoorde: zou 
het hier om de originele liftcabine uit Antoni Gaudi's 
wereldberoemde Casa Bat1l6 in B,arcelona gaan? 
Het Casa Bat1l6 dat op 23 september zijn lO-jarig 
jubileum als UNESCO Werelderfgoed vierde. 'Enkele 
jaren geleden wisselde een kamerscherm uit Gaudi's 
Casa Milà bij Christie's van eigenaar voor iets meer 
dan een miljoen euro. Stel je dan eens voor wat de 
originele lift uit Casa Bat1l6 waard 20U kunnen zijn!' 
realiseerde Speziali zich. 

Opslag in Palermo 

Maar hoe is die liftcabine dan in het zuiden van 
ltalie terecht gekomen? Volgens de verkoper van de 
cabine 20U het ongeveer zo gegaan kunnen zijn: In 
de jaren 1960 -1970, tijdens het Franco-regime, 
moest de lift uit Casa Bat1l6 vervangen worden 
omdat hij niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. 
Dus werd er een modernere lift gelnstalleerd; de 
lift die er nu nog is. De vader van de verkoper, een 
Spaanse aannemer die destijds bij de vervanging 
betrokken was, heeft de oude lift vervolgens overge
bracht naar zijn vakantiehuis in Palermo. Precieze 
details weet hij niet meer - hij was destijds nog maar 
een kleine jongen - maar de 200n van de aannemer 
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Elementen uit het inlerieur en exterieur va n 

Casa Batll6 vertonen overeenkomsten met 
de liftcabine . Zoals de gebogen lijnen in het 

houlwerk en de balkons. en de ronde vorme n 

in het glas·in· lood en mozaiek . 

zegt dat hij zich het transport, dat per boot van 
Barcelona naar Sicilie ging, nog wellevendig kan 
herinneren. Volgens hem heeft de liftcabine jaren in 
Palermo in de opslag gestaan. En nu vond hij de tijd 
rijp om de lift van zijn vader te verkopen; de cabine 
werd onlangs overgebracht naar het 20merhuis van 
de nieuwe eigenaar in de omgeving van Matera. 

Zesduizend liften 

Om meer over de lift te weten te komen bekeek 
Speziali in anderhalve maand tijd enkele duizen
den interieurfoto's uit het Barcelona van begin 
vorige eeuw. Helaas vond hij geen foto's waarop de 
lift te zien was. Hij had ook contact met antiquairs 
in Spanje en bestudeerde de materialen die in de 
cabine verwerkt zijn. Het hout bijvoorbeeld, maho
nie volgens Speziali, zou een duidelijke aanwijzing 
zijn. Maar op de website van Casa BattI€> lees ik dat 
Gaudi eikenhout gebruikte in het huis. Zou dat hem 
ontgaan zijn? En het ontwerp is volgens Speziali 
afkomstig van Lluis Domènech i Montaner, een 
architect van hetzelfde kaliber als Gaudi. Hij zegt 
dat dit wordt bevestigd door Luis Gueilburt, een 
bekende Spaanse expert op het gebied van Gaudi's 
erfgoed. Mijn eigen bronnen in Barcelona hebben 
mij laten weten dat, als de lift daadwerkelijk uit Casa 
Bat1l6 afkomstig is, het aannemelijker is dat hij door 
Josep M. Jujol i Gibert werd ontworpen omdat hij de 
man was die Gaudi hielp bij het ontwerpen van Casa 
Bat1l6. En ook Gueilburt heeft mij laten weten dat hij 
er helemaal niet zo zeker van is als Speziali ons wil 
laten geloven. 'De firma die de lift heeft gebouwd, de 
gebroeders Fuster i Fabra, produceerde in de periode 
1904 - 1906 ongeveer zestig liften per maand en had 
in 1909 al minstens zesduizend liften in Barcelona 
geplaatst. Daarnaast is het erg moeilijk om vast te 





Delails van de rijk versierde liftcabine. 
Boven het bedieningspaneel, onder de buitenzijde 

die is voorzien va n uitbundig houtsnijwerk en 

kleurrijk glas-in-Iood. 

stellen wie deze Iift destijds heeft ontworpen om
dat daarvan geen gegevens zijn bijgehouden.' AIs 
ik Speziali daarmee confronteer, wimpelt hij mij af 
met het argument dat nog meer experts het met hem 
eens zijn, en dat er meer bewijzen zijn. Wat betreft 
Andrea Speziali staat het vast: dit is de originele 
liftcabine uit Casa Batll6, Passeig de Gràcia 43 in 
Barcelona. 

Feiten boven tafel krijgen 

Natuurlijk heeft Speziali ook contact opgenomen 
met de directie van Casa Batll6: 'In eerste instantie 
waren ze in shock. Over de ontdekking zeIf, en over 
het feit dat de Iift zich in Italie bevindt. Maar we 
hebben een goed contact en we zijn vast van pIan om 
alle feiten boven tafel te krijgen.' Andrea Speziali wil 
de Iift in 2017 voor het eerst aan het publiek Iaten 
zien tijdens een tentoonstelling in Milaan ter ere van 
de honderdste sterfdag van Giuseppe Sommaruga, 
een bekende ItaIiaanse Art Nouveau architect. 
Het zal nog wel jaren duren tot met zekerheid kan 
worden vastgesteId of de lift daadwerkelijk uit Casa 
Batll6 afkomstig is, en wie de lift heeft ontworpen; 
tot die tijd is het voornamelijk een spannend ver
haal. Maar wat de uitkomst uiteindelijk ook moge 
zijn, het staat vast dat, nu de lift uit de opslag is 
gered, er een mooi stuk erfgoed bewaard zal bIijven 
voor toekomstige generaties. 

Glga Harmsen is eigenaar van Maison l'Art 
Nouveau, een projectbureau gespecialiseerd in 
Art Nouveau Interieur en Architectuur. 
www.maisonartnouveau.nl 
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