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Incepand cu secolul al XVI isi face aparitia stilul baroc, determinat de conditiile sociale din
Europa. Premisele barocului apar din perioada manierismului in lucrarile lui Palladio si Vignola, dar
chiar si in lucrarile lui Michelangelo apar lucrari definitorii ale acestui stil.
A aparut in Italia, tara depozitara a valorilor de arhitectura din antichitate, si a avut o
raspindire in Austria, Germani, Franta , Spania, Tarile Romane prin intermediul Constantinopolului,
iar in Franta i s-a opus rezistenta prin stilul clasicism regal de curte al palatului Versailles fiind
preluate doar acele forme de arhitectura menite sa contribuie la fostele curti regale. Barocul s-a si
dorit un stil irational in formele arhitecturale fara sa contribuie la exprimarea interioara cu aspectul
exterior.
In arta plastica este perioada realizarii grupurilor statuare cu expresie spre extaz si
adoratie, cu toate trasaturile generale ale liniei avand trasee curbe cu forme volumetrice concave,
convexe; barocul isi are meritul realizarii efectelor de contrast in spatiile interioare intre lumina si
umbra. Un aparte al barocului este accentuarea efectelor de perspectiva. Aceste efecte sunt
speculate in amenajarile de piete urbanistice fiind si elementul nou adus in urbanismul de dupa
renastere.
Programele de arhitectura se mentin aceleasi din renastere, compozitii axiale in cazul
vilelor cu arii care flancheaza curtea de onoare, barocul venind cu organizarea urbanistica pe
terase denivelate a terenului accentuand perspectiva.
Forma arhitecturala are urmatoarele caracteristici:
- compozitii in plan pe traseu eliptic astfel ca in programul de cult gasim 2 tipuri de
rezolvari:
- basilica cu cupola
- biserica pe plan central
- spatial, fatadele sunt marcate prin verticalitate, plasand piese concave si convexe,
aticuri si medalioane in partea superioara a obiectivului determinand privitorul, ca punct
de interes in perspectiva sa fie situat sus. Acesta este accentuat si mai mult prin
aducerea cu plan inclinat a partii superioare inspre privitor.
In ultima perioada a barocului apar elemente de imprumut a paladianismului. Caracterul
barocului fiind dat de prezenta piesei sculpturale plasate in partea superioara pe aticuri sau
frontoane.
Intreaga arhitectura baroca are caracter de decor, scenografie, volumele prismatice sunt
acoperite de ancadramente, statui de forme irationale ale curbei si contracurbei, totul fiind o
expresie a gustului societatii pentru fast, somptuos – in ultima instanta modul de expresie a puterii
dominatoare.
Barocul se periodizeaza:
- 1650 – 1730
- 1730 – 1780
- 1780 – 1830 cadere si trecere spre clasicism

Biserica Il Gessu de la Roma
- proiectata de Vigniola cu fatada de arh. Giacono della Porta
- expresia fatadei de acces
- fatadele exprima o tipologie a romanicului – chipul de basilici cu 3 nave + acolade
curbilinii

medalion deasupra intrarii si nisele deasupra intrarii laterale.
Nise de o parte si de alta a intratii, cu statui
Spatiul interior bogat in decoratiuni, cu parti de rebord si elemente curbilinii - facut in
scopul dominarii maselor prin bogatia care o exprima cu fast
Specific in programul de cult sunt locurile destinate sfintilor care primesc multa
importanta prin organizarea de panouri, picturi si multe grupuri statuare
-

Piata din fata catedralei Sf. Petru
- Planul de cruce greaca – Bramante
- Cupola – Michelangelor
- 2 travei la crucea greaca – Carlo Maderna + portalul de intrare
- Piateta – Gion Larenta Bernini
- Compozitie axiala – aducand elipsa si trapezul astfel organizate si dispuse in
fata catedralei incat perspectiva este catedrala.
- Piateta inconjurata de colonade pe 4 siruri de stalpi legate superior cu aticuri si
decorate cu grupuri statuare
- Trapezul este special asezat cu fata lunga la catedrala pentru a aduce fatada
mai aproape de privitor
- Fatada – baroc cu influente paladianiste
- Emblema – baroc

Gian Lorenta Bernini
- grupuri statuare
- Amenajari – Fontana Trevi din Roma – fantana
cu piese statuare – fac senzatia de miscare

Piata Navona
- Bazin plat
- Element simbolistic pestele
- Totul primeste miscare
- Piese cu valoare de simbol
- Maica Tereza in extaz
- Appolo si Dafne
- Influente paladianiste – 2 colonade pe 2 nivele

Biserica Santa Andreea Al Quinale
- portal inalt
- copertina – piesa de atic si emblema
- biserica incadrata intr-o acolada
- fronton- forma eliptica
- plan de forma eliptica
- decupaje – nise capele – destinate sfintilor
- piesa emplematica
Fancesca Berromini – arhitectura baroca

Biserica Sant Iva della Sopientza
- Accesul in biserica realizat dupa modelul palatelor cu o curte la intrare
- Turla
- retrageri succesive, linia curba intr-o formula serpentinala
- Curte din fata bisericii

Biserica Sant Carlo a le Quatro Fontane
- Accentuarea verticalitatii
- Traseu curbiliniu, atat in plan la nivelul primului atic
- Balcon pe formula curbilinie
- Partea superioara, aticul cu forma curbilinie, iar elipsa in care apare un personaj
biblic, este aplecata spre privitor
- Model casetat de structura
- Nu exista legatura intre expresia fatadei din dos si fatada principala
- Spatii interioare adiacente-slujba integrare totala

Baltazare Longhena

Biserica Santa Maria della Salute
- Biserica de tip basilica cu cupola (2 cupole)
- Cea mare plasata peste spatiul publicului imbogatita de elemente curbilinii ale
contrafortilor, iar in zona altarului o alta cupola mai mica
- Spatiul interior – rezolvarea spatiala de tip centrat
- Cupola – 2 coji
- Portal de factura antica + Statui de pe atic = o tipologie ce nu are relatie cu
forma in plan, un intreg pitoresc
- In spate mai sunt 2 turnulete, avand si accese secundare
Phillipo Juvara

Manastirea Superga din Torino
- Volum ce se apropie mai mult de stilul lui Palladio
- Piese de baroc este realizarea celor 2 turnuri prismatice
- Basilica centrala cu cupola
- Ansamblu manastiresc Superga
- Rezolvata dupa modelul de plan a bisericii baroce – forma eliptica

-

Portic cu caracter roman
Decupaj de formula rotunda

Palatul Madama
- palat de factura paladianista
- atic la partea superioara
- 2 nave principale
- gustul pentru corectitudine – sfarsitul barocului

Biserica San Giovani il Laterano
- fatada de tip paladianist
- galerii dublate cu dubla colonada
- compozitie in plan – modelul curtii interioare din stilul romanic cu debut in Franta

Cele mai importante caracteristici ale arhitecturii baroce sunt:
- înlocuirea navelor lungi şi înguste cu formele largi şi ocazional circulare, eliptice sau
curbilinii;
- partea superioara – atic cu statui
- folosirea într-un mod impresionant a luminii, fie printr-un contrast puternic dintre lumină şi
umbră sau efecte de clar-obscur, fie prin utilizarea uniformă a luminii cu ajutorul a multiple
deschideri şi numeroase ferestre;
- folosirea opulentă a ornamentelor, realizată în special din tencuială de stuc, marmură sau
imitaţie de marmură;
- decorarea cu fresce uriaşe a tavanelor, dar şi a pereţilor sau a locurilor "tradiţional" lăsate
neornamentate;
- punerea în evidenţă a faţadelor printr-o una sau mai multe proeminenţe aranjate simetric
sau relativ simetric faţă de o axă verticală centrală a clădirii;
- utilizarea interiorului în scopul prezentării picturii şi sculpturii, în special în barocul târziu,
aşa numitul "interior carcasă";
- utilizarea pe scară largă a diferite efecte iluzorii, aşa cum sunt trompe l'oeil, respectiv
folosirea frecventă a amestecului dintre pictură şi arhitectură;
- prezenţa coifurilor de biserici în formă de bulb de ceapă în varietăţile
barocului bavarez, ceh, polonez şi ucrainean etc.

