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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

1. BAROK
-

De term barok is afgeleid van de Portugese juweliersterm barocco (onregelmatig gevormde
parel). Het woord heeft inmiddels zijn pejoratieve betekenis verloren.
‘Barok’ wordt gebruikt om de overheersende stijl van de periode 1600-1750 aan te duiden.
Kunsthistorici discussiëren nog steeds over de vraag of de barok de laatste fase van de
renaissance, dan wel een afzonderlijke kunstperiode is.

2. DE BAROK EN/IN ROME
-

-

De barok ontstond in Rome op het einde van de zestiende eeuw en kwam er tussen 1620 en
1670 tot volle ontplooiing. Ze weerspiegelde de geest die toen in de roomse Kerk heerste en die
door de pausen Gregorius XV, Urbanus VIII, Innocentius X en Alexander VII werd
vertegenwoordigd.
Omdat de paus als model gold voor de hele katholieke wereld, verspreidde de barok zich naar
andere streken, met behoud van de basiskenmerken die in Rome tot ontwikkeling waren
gekomen.

3. INDELING
1580/1600-1625: overgangsfase en vroegbarok
- Sixtus V (1585-1590)
- Urbanus VII (1590)
- Gregorius XIV (1590-1591)
- Innocentius IX (1591)
- Clemens VIII (1592-1605)
- Leo XI (1605)
- Paulus V (1605-1621)
- Gregorius XV (1621-1623)

Peretti
Castagna
Sfondrato
Facchinetti
Aldobrandini
Medici
Borghese
Ludovisi

1625-1670: hoogbarok
- Urbanus VIII (1623-1644)
- Innocentius X (1644-1655)
- Alexander VII (1655-1667)
- Clemens IX (1667-1669)

Barberini
Pamphili
Chigi
Rospigliosi

1670-1750: laatbarok en rococo
- Clemens X (1670-1676)
- Innocentius XI (1676-1689)
- Alexander VIII (1689-1691)

Altieri
Odescalchi
Ottoboni

______________________________________________________________ 4
Christine Buyle

- Innocentius XII (1691-1700)
- Clemens XI (1700-1721)
- Innocentius XIII (1721-1724)
- Benedictus XIII (1724-1730)
- Clemens XII (1730-1740)
- Benedictus XIV (1740-1758)

Paulus V Borghese – Aqua Paula

Rignatelli
Albani
Conti
Orsini
Corsini
Lambertini

Innocentius X Pamphili – Vierstromenfontein

Alexander VII Chigi – Sint-Pietersplein
Alexander VII Chigi – S.Andrea della valle
(In het tweede voorbeeld is het Chigi-wapen gevierendeeld met het wapen van Julius II della Rovere, wiens bankier destijds
Agostino Chigi was.)
De decoratie van en rond het wapenschild
reflecteert de stijl van dat ogenblik, wat handig is
om het te situeren in de tijd.
Voor duidelijke schematische afbeeldingen van
de pauselijke wapenschilden, zie bijvoorbeeld
wikipedia, onder ‘pauselijk wapen’.

Clemens XII Corsini – Trevifontein
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HOOFDSTUK 2: DE EEUWWISSELING

1. INLEIDING
Tegen het einde van de zestiende eeuw waren alle vooruitzichten voor Rome positief:
- het Concilie van Trente had besluiten genomen om de Kerk intern te hervormen, om het hoofd
te kunnen bieden aan de bedreiging van het protestantisme
- Sixtus V (1585-1590) wist de roversbenden op te rollen en herstelde daardoor de binnenlandse
veiligheid
- door de overwinning bij Lepanto konden de Turken tijdelijk in bedwang worden gehouden
- de financiële toestand van de Kerk was verbeterd door:
 het verstandige beheer van Sixtus V
 de exploitatie van de rijke Noord-Italiaanse streken die tot de Kerkelijke Staat behoorden
 de bijdragen van de Europese katholieke landen, waar goud binnenstroomde uit de Spaanse
en Portugese koloniën.
De Kerk maakte zich klaar voor een opleving van de kunst die een afspiegeling zou zijn van haar
macht. Deze kunst kwam volop tot uiting vanaf het pontificaat van Urbanus VIII (Maffeo Barberini),
die in 1623 tot paus werd gekozen. Toen waren er namelijk in Rome geniale kunstenaars
voorhanden, zoals Bernini, Borromini en Pietro da Cortona.

2. STEDENBOUW
Rome had aan het Cinquecento prachtige gebouwen en een stratenplan met brede lanen en pleinen
overgehouden. Voorbeelden: de nieuwe Sint-Pietersbasiliek, het Vaticaanse paleis met de Cortile del
Belvedere, het Capitool, het Palazzo Farnese met zijn plein, de via Giulia en de drie straten die vanaf
de Piazza del Popolo naar het centrum lopen. Op het einde van de eeuw leverde Sixtus V een
opmerkelijke bijdrage, die de ontwikkeling van de stad sterk ten goede kwam.
Slechts weinig pausen hebben op stedenbouwkundig vlak zoveel voor Rome betekend als Sixtus V
(Felice Peretti). Zijn pontificaat duurde maar vijf jaar (1585-1590), maar was gekenmerkt door een
koortsachtige activiteit.
- Het stedenbouwkundig project van Sixtus V werd gekarakteriseerd door decentralisatie. Het
stratenplan was stervormig met de S.Maria Maggiore als centrum.
Brede straten liepen kaarsrecht naar de S.Giovanni in Laterano, de S.Croce in Gerusalemme, in
de richting van de S.Lorenzo fuori le Mura en de Trinità dei Monti.
Deze straten mondden uit in dunbevolkte gebieden, die Sixtus V van nutsvoorzieningen (vb.
water) voorzag. Op die manier legde hij de basis voor een toekomstige expansie van de stad.
- Hij liet antieke obelisken oprichten met inscripties die ze tot monumenten van de triomferende
Kerk maakten.
- Hij restaureerde bovendien de zuilen van Trajanus en Marcus Aurelius en bekroonde ze met
beelden van Petrus en Paulus.
- Voor de S. Maria Maggiore richtte hij een zuil op uit de Basilica van Constantijn en bekroonde die
met een Mariabeeld.
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3. BOUWKUNST
Opdrachtgevers
Tot de belangrijkste opdrachtgevers behoorden tijdens de Barok
- de pausen
- de familieleden van de paus (nepoti)
 paleizen in Rome
 villa's in de hogere delen van de stad of buiten de stad (vb. Albaanse heuvels, vooral in
Frascati)
 verbouwing van de familiekapel en verfraaiing van de kerk waarin die zich bevond.
- de nieuwe religieuze orden, vb.:
 Il Gesù en S.Ignazio voor de jezuïeten en de S.Andrea al Quirinale voor hun noviciaat
 S.Andrea della Valle voor de theatijnen
 Borromini's ontwerpen voor de oratorianen
 S.Carlo alle Quattro Fontane voor de ongeschoeide trinitariërs
Bouwmeesters
Na de dood van Michelangelo in 1564 ontbrak het aan uitmuntende bouwmeesters in Rome.
Giacomo della Porta, Martino Longhi de Oudere en Domenico Fontana waren slechts middelmatig
getalenteerd.
De kerkarchitectuur was het meest vooruitstrevend. Een vergelijking van barokke kerkfaçades in
Rome is dan ook erg boeiend.
Il Gesù (1568-1575)
- de eerste kerk van de jezuïeten en uitgangspunt van heel wat barokkerken
- ontwerp: Giacomo Vignola
- kenmerken: de kerk beantwoordde aan de eisen van het Concilie van Trente
 breed schip
 geen zijbeuken
 ondiepe transepten
 talrijke zijkapellen
 aanvankelijk sobere aankleding
- façade: Giacomo della Porta
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-

façade van Giacomo Vignola (ontwerp, niet uitgevoerd)
a) gevelopstand

b) profiel

c) grondplan
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-

navolging:

S.Andrea della Valle (della Porta)
S.Maria in Vallicella of Chiesa Nuova (Longhi)

S.Maria dei Monti (della Porta)

S.Anastasio dei Greci (della Porta)
S. Susanna (1603)
- ontwerp: Carlo Maderno (neef van Domenico Fontana)
- kenmerken: de façade springt in het midden vooruit
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S.Andrea della Valle (c. 1620)
- ontwerp: Giacomo della Porta
- interieur: aanpassing van Vignola's ontwerp voor Il Gesù:
 de proporties werden vergroot
 er ligt meer nadruk op de verticale lijnen door het gebruik van gekoppelde pilasters waarvan de
lijnen via een onderbroken entablement doorlopen tot in de ribben van het gewelf
- façade:
 ontwerp: Carlo Rainaldi
 kenmerken:
 dubbelzuilen op beide verdiepingen (maar met hoekpilasters)
 de façade en de omlijsting van het fronton springen in het midden naar voor. Dit verwijst
reeds naar de gebogen gevels van de hoogbarok.
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S.Gregorio Magno
- ontwerp: Giovanni Battista Soria
- opdrachtgever: kardinaal Scipione Borghese (neef van Paulus V, 1605-1620) wou een nieuwe
façade voor de kerk waar hij commendatarius was
- voltooiing: een inscriptie op de façade vermeldt 1633, maar eigenlijk was de gevel pas in 1642
voltooid, 9 jaar na de dood van de kardinaal

-

invloed op Soria's S.Carlo ai Catinari
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S.Ignazio
- ontwerp: Orazio Grassi
- opdrachtgever: kardinaal Ludovico Ludovisi (neef van paus Gregorius XV, 1620-1623)
- 1626-1650

 façade

S.Ignazio, luchtfoto ( Bron: Google Earth )

4. SCHILDERKUNST
Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610) kwam rond 1589 naar Rome. Hij leidde een wild en
anarchistisch leven en was voortdurend in moeilijkheden verwikkeld. In 1606 moest hij Rome
ontvluchten nadat hij in een duel een man had gedood. Na heel wat omzwervingen keerde hij in
1610 naar Rome terug, maar hij stierf nog voor hij de stad bereikte.
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Caravaggio zette als eerste de voorschriften van het Concilie van Trente in praktijk om. Zijn kunst is
namelijk
- duidelijk, bevattelijk
- realistisch, gedetailleerd
- emotioneel geladen (kunst moest via emotionele beleving aanzetten tot vroomheid)
De kunst van Caravaggio oefende veel invloed uit, onder meer op Rubens.

Caravaggio, Madonna van de pelgrims, 1604-1606.
Rome, S.Agostino.

Carracci
Annibale Carracci (1560-1609) was schilder en kopergraveur. In zijn beginperiode werkte hij in
Bologna, samen met zijn broer Agostino (1557-1602) en neef Ludovico (1555-1619). In 1595 ging hij
naar Rome op de uitnodiging van kardinaal Odoardo Farnese. Twee jaar later kwam ook zijn broer
naar Rome.
Sinds de negentiende eeuw wordt Annibale Carracci beschouwd als de tegenpool van Caravaggio.
Caravaggio wordt geprezen om zijn naturalisme, zijn realisme en zijn revolutionaire stijl. Carracci
krijgt de begrippen eclectisch, classicistisch en traditioneel opgespeld.
Toch werd Carracci tot in de achttiende eeuw enorm gewaardeerd. Carracci's fresco's voor de
Galleria Farnese werden op dezelfde lijn geplaatst als Michelangelo's schilderingen voor de Sixtijnse
kapel en de Stanzen van Rafaël. Ze golden als mijlpaal in de geschiedenis van de schilderkunst en
drukten gedurende 150 jaar hun stempel op de officiële schilderkunst.
Zijn werk in het Palazzo Farnese:
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a) Camerino
In 1595 gaf kardinaal Odoardo Farnese de opdracht aan Annibale Carracci om de zoldering van
zijn privé-studio (camerino) te beschilderen. Deze kleine ruimte (4,8 x 9,4 m) is gelegen op de
eerste verdieping en is overwelfd met een tongewelf met zes driehoekige steekkappen.
b) Galleria
Na de voltooiing van de Camerino, vermoedelijk in 1597, kreeg Carracci de opdracht de Galleria te
beschilderen. Deze ruimte (20,14 x 6,59 x 9,8 m) bevindt zich eveneens op de eerste verdieping.
Carracci beschilderde eerst het gewelf en nam later, bijgestaan door leerlingen en helpers, de
muren onder handen.
Met zijn gewelffresco's sloot Carracci zich aan bij de quadratura-schildering. Met quadratura
bedoelt men illusionistische architectuurschilderingen die tot doel hebben de echte architectuur
te doen overlopen in een imaginaire ruimte. Een vroeg voorbeeld hiervan vormen de fresco's van
Peruzzi in de Sala delle Colonne van de Villa Farnesina (c. 1516). Op zolderingen kwam quadratura
pas vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw voor. Bologna was het centrum van dit gebruik,
dat een grondige kennis van de perspectiefleer veronderstelde.
Toen de Bolognese paus Gregorius XIII (1572-85) schilders uit zijn geboorteplaats aan het werk
zette in het Vaticaan, kreeg de quadratura ook in Rome vaste voet. Voorbeeld: fresco’s voor de
Sala Clementina van het Vaticaan, uitgevoerd tussen 1596 en 1598. Quadratura was modieus,
want het genoot het fiat van de paus genoot.
Carracci gebruikte geen zuivere quadratura, maar bracht binnen het quadratura-kader quadri
riportati (‘ingeraamde schilderijen’) aan. Deze keuze was haast zeker beïnvloed door
Michelangelo's fresco's voor de Sixtijnse Kapel.

5. MUZIEK
Kerkmuziek: Palestrina
Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594) was kapelmeester aan verscheidene Romeinse kerken
en tenslotte aan de Sint-Pietersbasiliek. Hij schreef 104 meerstemmige missen. Ze worden tot de
hoogtepunten van de renaissancemuziek gerekend. Toch worden er maar weinig meer uitgevoerd en
zijn er slechts van een paar dozijn missen opnamen voorhanden. Zijn bekendste missen zijn de Missa
Brevis, Missa Assumpta est Maria en de Missa Papae Marcelli.
De Missa Papae Marcelli ontleende haar naam aan Marcellus II, die tijdens zijn korte bewind in 1555
(hij stierf drie weken na zijn verkiezing tot paus) pleitte voor een betere tekstverstaanbaarheid en
ernstiger muziek tijdens de plechtige diensten van de Goede Week. Daarmee liep hij vooruit op de
aanbevelingen van het Concilie van Trente, dat de kerkmuziek wou zuiveren van alle uitwassen en
wereldse elementen.
Wellicht componeerde Palestrina deze mis in het begin van de jaren zestig. De eerste uitgave dateert
van 1567.
Kenmerken:
- duidelijke verstaanbaarheid, ondanks de 6-stemmige, polyfone zetting. Dit bekomt Palestrina
door:
 thematische eenheid
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-

 afwisseling van dominerende koorgroepen of overwicht van een enkele (bij voorkeur hogere)
stem gedurende een bepaalde tijdspanne. Daardoor neigt de polyfonie naar een homofone
stemvoering.
De tekstverstaanbaarheid geldt vooral voor het Gloria en het Credo. In de andere (kortere)
delen geldt een complexere polyfonie.
evenwichtige syntactische opbouw door het afbakenen van symmetrische perioden, waarin
overlapping van de stemmen mogelijk is. De melodie wordt verdeeld in overzichtelijke motieven.
overwegend diatonische harmonie, maar met volle, sonore klank
serene, plechtige muziek

Historische betekenis:
de misstijl van Palestrina stond eeuwenlang model voor de katholieke kerkmuziek. Zijn contrapunt
werd beschouwd als de ideale combinatie van harmonie en melodie.
Illustratie:
a) mistekst
Kyrie,eleison.
Christi, eleison.
Kyrie,eleison.
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe;
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.
Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christi,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth:
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Pleni sunt caeli
et terra gloria tua.
Hosanna in exelsis.
Benedictus qui venit in
nomine Domini:
Hosanna in excelsis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

b) Agnus Dei II uit de Missa Papae Marcelli (fragment)

Wereldlijke muziek
Ondanks de eis van het Concilie van Trente voor meer tekstverstaanbaarheid bleef Palestrina trouw
aan de polyfonie. Maar in intellectuele kringen in Florence wou men het contrapunt vervangen door
een nieuwe zangwijze die gebaseerd was op de declamatie uit de oudheid. Men schreef één
melodiestem met ondersteuning van een eenvoudige instrumentale begeleiding: de monodie. De
monodie heeft grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de opera.
Voorbeeld: Giulio Caccini, Le nuove musiche (1601), Amarilli
Amarilli mia bella
Amarilli mia bella
Non credi, o del mio cor dolce desio,
D’esser tu l’amor mio?
Credilo pur e se timor t’assale
Prendi questo mio strale
Aprimi’l petto, e vedrai scritto il core
Amarilli è’l mio amore.

Amarilli, mijn schone,
Geloof je niet, o zoet verlangen van mijn hart,
Dat jij de liefde van mijn leven bent?
Neem dat maar aan en als de vrees je overvalt
Neem die pijl van mij
Open mijn borst, en je zult in mijn hart geschreven zien
Amarilli is mijn geliefde.
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HOOFDSTUK 3: DE BORGHESE

1. PAULUS V
Het pontificaat van Paulus V (Camillo Borghese) duurde van 1605 tot 1620.

Bernini, Buste van Paulus V, 1618. Rome, Galleria Borghese

Acqua Paola (Janiculum)
- 1612
- door Giovanni Fontana en Flaminio Ponzio
- water van aquaduct dat Trastevere moest bevoorraden
- geen decoratie. Het water dient zelf als versiering.
- aan het einde van de via Giulia werd een andere, kleinere fontein gebouwd. In de negentiende
eeuw werd deze fontein naar Trastevere overgebracht en tegenover de Ponte Sisto geplaatst.
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De façade van de Sint-Pietersbasiliek
Toen Paulus V paus werd, stond nog een groot deel van het schip en het atrium van de
vroegchristelijke basiliek overeind. Het schip werd afgebroken en er ontspon zich een debat over de
vraag of de nieuwe basiliek een centraalbouw moest worden (zoals oorspronkelijk en door
Michelangelo gepland) of een schip moest hebben. Er werd geopteerd voor een schip om een groot
aantal gelovigen te kunnen opnemen en tegemoet te komen aan de eisen van het Concilie van
Trente, dat de voorkeur gaf aan een grondplan in de vorm van een Latijns kruis, dat de gekruisigde
Christus moest symboliseren.
De façade is het werk van Carlo Maderno en werd gebouwd tussen 1608 en 1612. De architect kreeg
heel wat kritiek te verduren: de façade onttrok de koepel aan het gezicht, was te lang in verhouding
met de hoogte en het centrale gedeelte was te beknopt. Maderno was echter aan handen en voeten
gebonden. Zijn façade zou er overigens beter hebben uitgezien met de twee campanili die hij had
gepland.
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Palazzo Borghese
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2. KARDINAAL SCIPIONE BORGHESE
Scipione Caffarelli was een neef van paus Paulus V. Hij werd kardinaal en mocht van zijn oom de
naam Borghese dragen.
Villa Borghese
De Villa Borghese werd gebouwd door Scipione toen zijn oom paus werd. Het is de eerste Romeinse
parkvilla. De lengte van de omheiningsmuren bedroeg in 1650 vier kilometer. De villa van Hadrianus
in Tivoli diende als inspiratiebron.

Bernini
Kardinaal Scipione Borghese gaf Bernini een aantal belangrijke opdrachten. Hij bestelde:
- Aeneas en Anchises
- Pluto en Proserpina
- Apollo en Daphne
- David
De laatste drie werken werden gemaakt tijdens het pontificaat van Gregorius XV, de opvolger van
Paulus V.
De portretbuste voor kardinaal Borghese ontstond in 1632, een jaar voor zijn dood.
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3. MUZIEK
De paus en de muziek
Paulus V was een groot mecenas voor de visuele kunsten en de architectuur, maar had weinig kaas
gegeten van muziek. Girolamo Frescobaldi, de belangrijkste en vernieuwendste klavierspeler van zijn
tijd, was weliswaar als organist in dienst van de Sint-Pietersbasiliek. Maar toen Monteverdi in 1610
naar Rome kwam met vespers, opgedragen aan de paus, werd hem niet eens een audiëntie verleend.
Cavalieri
Cavalieri's Rappresentatione di Anima, et di Corpo is het eerste gedrukte musico-dramatische werk.
Het werd uitgevoerd in het oratorium van de Chiesa Nuova tijdens het carnaval van 1599-1600.
Musicologen zijn het er niet over eens of dit werk de eerste opera of het eerste oratorium is. Er was
toen nog geen duidelijk onderscheid tussen beide genres. Maar ondanks een aantal scenische
aanwijzingen in het voorwoord van de gedrukte uitgave, werd het werk niet geacteerd.
De inhoud van de Rappresentatione is allegorisch. De personages zijn Anima (de ziel), Corpo (het
lichaam), Mondo (de wereld) en Vita Mundana (het wereldlijke leven).
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HOOFDSTUK 4: DE BARBERI (1623-1656)
1. URBANUS VIII
Urbanus VIII (Maffeo Barberini, 1623-1644) stamde uit een welvarende Florentijnse familie van
koophandelaars.
De familie heette oorspronkelijk Tafani da Barberino en was afkomstig uit het dorp Barberino di Val
d'Elsa. Het familiewapen stelde aanvankelijk drie gouden horzels (tafani) op een rode achtergrond
voor, maar toen Maffeo Barberini kardinaal werd, veranderde hij het in drie gouden bijen tegen een
blauwe achtergrond.

2. DE BARBERINI
De neven van Urbanus VIII vervulden een belangrijke rol in het kunstleven van hun tijd. Carlo, de
broer van Maffeo, had drie zonen:
- Francesco werd kardinaal
- Taddeo trouwde met Anna Colonna, een telg uit een oude en rijke Romeinse familie
- Antonio werd eveneens kardinaal

3. DE KUNST
De twee decennia durende regering van Urbanus VIII waren van buitengewoon belang voor het
culturele en artistieke leven in Rome. Zijn pontificaat luidde het begin van de Romeinse hoogbarok
in.
Maffeo Barberini was zelf bijzonder kunstlievend: hij dichtte, had belangstelling voor archeologie,
muziek, architectuur, beeldhouw- en schilderkunst.
Bovendien viel zijn pontificaat samen met de aanwezigheid van grote kunstenaars in de stad: Gian
Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, om slechts enkelen te noemen.

4. BERNINI
Bernini was de favoriete kunstenaar en een persoonlijke vriend van Urbanus VIII. Hij kreeg tijdens
diens pontificaat belangrijke opdrachten.
De bronzen baldacchino in de Sint-Pietersbasiliek
De getorste zuilen gaan terug op een vroeg-christelijke traditie en verwijzen misschien naar de
Tempel van Salomon in Jeruzalem. Ze zijn versierd met emblemen van de familie Barberini: bijen,
lauriertakken en voorstellingen van een stralende zon, een heraldisch symbool voor
rechtvaardigheid.
Het brons voor het baldakijn is afkomstig van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en van het
Pantheon. Dit lokte de beroemde pasquinade Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini uit.
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Het monument is het werk van een team kunstenaars onder leiding van Bernini. Wellicht heeft ook
zijn assistent Borromini zijn bijdrage geleverd.

Decoratie van de vieringpijlers van de Sint-Pietersbasiliek
De beelden verwijzen naar de belangrijkste relikwieën in de basiliek: het zweetdoek van de heilige
Veronica, de speerpunt waarmee de Romeinse soldaat Longinus Christus' flank doorboorde en het
hoofd van de apostel Andreas. Toen Urbanus VIII een fragment van Christus' kruis aan de basiliek
schonk, werd duidelijk dat het beeld voor de vierde pijler Constantijns moeder Helena moest
voorstellen. Zij bracht namelijk de resten van het kruis van Jeruzalem naar Rome. Bernini maakte
Longinus, François Duquesnoy stond in voor Andreas, Veronica is het werk van Francesco Mochi en
Helena werd gemaakt door Andrea Bolgi.
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De campanili van de Sint-Pietersbasiliek
De klokkentorens die Bernini voor de Sint-Pietersbasiliek ontwierp, bleken te zwaar. Er waren al
gauw vervaarlijke scheuren merkbaar en het werk moest worden stilgelegd. Verscheidene
architecten, onder wie Borromini, uitten openlijk hun kritiek.

Kerken
- S.Bibiena
 vervangen van de oude apsis
 nieuwe gevel
- restauratie van het Pantheon
Het Palazzo Barberini
Het palazzo waar Taddeo en gedurende enige tijd ook de twee kardinalen leefden, werd het culturele
centrum van Rome. Carlo Maderno, de architect van de paus, kreeg de bouwopdracht. Maar
aangezien hij al oud was, liet hij zich bijstaan door zijn atelier en vooral door zijn assistenten
Borromini en Bernini. Na zijn dood in 1629 werd hij opgevolgd door Bernini, de favoriet van de paus,
hoewel Borromini veel meer architecturale ervaring had. Het gebouw werd voltooid in 1633.
a) vanuit het westen
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b) vanuit het oosten
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Grafmonument voor Urbanus VIII
De paus is zittend afgebeeld, kijkt naar beneden en maakt met zijn rechterhand een zegenend
gebaar.
Bernini gebruikt verschillende materialen: brons voor de paus, wit marmer voor de allegorische
figuren van de Goddelijke Gerechtigheid en de Caritas en gekleurd marmer voor de sarcofaag en de
voet. Ook de achtergrond (de nis) is gekleurd. Daardoor krijgt het grafmonument een 'schilderachtig'
uitzicht.
Diagonalen verlenen het monument een dynamisch karakter.

5. BORROMINI
De grote vernieuwer van de Romeinse zeventiende-eeuwse architectuur was Francesco Borromini
(1599-1667). Hij begon zijn loopbaan als steenhouwer en kwam in 1519 naar Rome, waar hij onder
Maderno werkte aan de nieuwe Sint-Pietersbasiliek. Na de dood van Maderno werd hij assistent van
Bernini. Beide kunstenaars waren echter elkaars tegenpool, wat conflicten veroorzaakte. Borromini
was introvert, melancholisch, overgevoelig en geobsedeerd door zijn werk. Hij leefde sober en bleef
ongehuwd. Bernini was extravert en vriend aan huis bij pausen en kardinalen.
S.Carlo alle Quattro Fontane
In 1634 kreeg Borromini zijn eerste opdracht als onafhankelijk architect. Hij mocht een klooster en
een kerk bouwen voor de ongeschoeide trinitariërs nabij le quattro fontane.
Het grondplan is een aan de einden samengeknepen ovaal en doet denken aan een Grieks kruis. Ook
het inwendige van de koepel lijkt 'uitgerekt'. In de gevel wisselen convexe en concave elementen
elkaar af.
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a) façade
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b) grondplan

Klooster 
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Oratorio di S.Filippo Neri
Onder zijn vrienden en bewonderaars telde Borromini Virgilio Spada, de prior van het Oratorium van
S.Filippo Neri. Door zijn toedoen kreeg hij de opdracht om bij de Chiesa Nuova van de oratorianen
een oratorium, een bibliotheek en een woongelegenheid voor de paters te bouwen.
a) façade
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b) grondplan (met S.Maria in Vallicella)
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S.Ivo
- opdracht: kapel bij het Archiginnasio (later de universiteit) waar voor de studenten kon worden
gepreekt.
- plattegrond: elkaar snijdende gelijkzijdige driehoeken en cirkels, waardoor een zeshoekige
centrale ruimte ontstaat.
- koepel: gevormd door een opwaartse en naar binnen buigende voortzetting van de wanden.
- symboliek: het grondplan verwijst misschien naar een bij met gevouwen vleugels uit het wapen
van de Barberini. De zespuntige 'davidster' is symbool voor de wijsheid. In de lantaarn is een duif
(symbool voor de Heilige Geest) afgebeeld.
- decoratie: wit geschilderde stucdecoratie
- lantaarn: spiraalvormig
plattegrond Palazzo della Sapienza (met kerk van Borromini)
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Colonnade in het Palazzo Spada
Borromini's bijdrage aan woonhuizen bleef beperkt. Vermeldenswaardig is de colonnade die hij in
1652-1653 bouwde in het Palazzo Spada, tien jaar voor Bernini's gelijkaardig ontwerp voor de Scala
Regia.
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6. PIETRO DA CORTONA
Pietro Berettini (1596-1669), meestal naar zijn geboorteplaats Cortona genoemd, was in de eerste
plaats schilder en bouwde weinig. Hij trok al heel vroeg naar Florence, waar hij Michelangelo's architectuur bestudeerde (vooral het Ricetto van de Biblioteca Lorenziana). In 1612 of 1613 kwam hij naar
Rome, waar hij tekeningen maakte van gebouwen uit de oudheid. Zijn faam wordt overschaduwd
door die van zijn tijdgenoten Borromini en Bernini.
Palazzo Barberini, gran salone: plafondschildering
Pietro da Cortona brak met de traditie van de Carracci-galerij: de illusionistische plafondschildering is
niet bedoeld om de ruimte te verhogen, maar accentueert de reële architectuur. Hij gebruikt geen
quadratura.
Ss. Luca e Martina
Uit de fundamenten voor de kerk en de gevel, die voltooid waren in 1635, blijkt dat Cortona reeds
voor Borromini's S.Carlo een gebogen gevel concipieerde. Het is niet uit te maken wie als eerste met
de idee voor een gebogen façade voor de dag is gekomen. Wellicht speelden verschillende
architecten gelijktijdig met die gedachte.
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7. FONTEINEN
La Barcaccia (Piazza di Spagna)
- ontworpen door Pietro Bernini (de vader van Gian Lorenzo)
- tussen 1627 en 1629
- water van de Acqua Vergine
- de vorm van de fontein was een allusie op wat geleerden sinds de vijftiende eeuw beweerden,
namelijk dat zich op deze plek in de oudheid een naumachia bevond.

Fontein van de Triton (Piazza Barberini)
- door Gian Lorenzo Bernini
- waarschijnlijk voltooid in 1643
- water van de Acqua Felice
- de dolfijnen werden beschouwd als symbolen voor de prinselijke welwillendheid. De bijen
verwijzen naar de Goddelijke Voorzienigheid en het wapen van de Barberini.
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Trevifontein
- water van de Acqua Vergine
- de opdracht werd gegeven door Urbanus VIII aan Bernini. De paus wou de oude Trevifontein, die
in het midden van de vijftiende eeuw werd gebouwd, vanuit zijn paleis kunnen zien. Bernini
ontwierp een grote nis, gevuld met kunstmatige rotspartijen en beeldengroepen. Het marmer
wou hij van het Graf van Cecilia Metella aan de via Appia halen. Enkel de basis en het bassin
werden voltooid. Wellicht heeft Nicola Salvi zich bij de uiteindelijke realisatie op Bernini's
ontwerp gebaseerd.

8. MUZIEK
De Sixtijnse Kapel
Het koor van de Sixtijnse Kapel telde 30 zangers, onder wie de castraat Loreto Vittori, die door de
paus als kind werd ontdekt en nadien in de adelstand verheven. Vittori oefende invloed uit op de
vroege opera, want hij zong de hoofdrollen in de meeste Romeinse producties. Hij werd zelfs
ingehuurd voor operavoorstellingen in Florence en Parma.
Tot de belangrijkste componisten in dienst van de Sixtijnse Kapel behoorde Gregorio Allegri, wiens
prachtige Miserere (1638) nog steeds wordt uitgevoerd. De tekst van dit stuk is die van Psalm 51. Dit
Miserere werd vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1870 ieder jaar tijdens de Goede
Week uitgevoerd in de Sixtijnse Kapel.
Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum:
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea,
et a peccato meo munda me:
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.

Wees mij, God,
in uw goedheid genadig.
Neem in uw oneindig erbarmen
mijn overtredingen weg.
Zuiver mij geheel van mijn zonde,
reinig mij van wat ik misdeed.
Want ik ben mij bewust dat ik schuld heb:
steeds ziet wat ik begaan heb mij aan;
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Tibi soli peccavi, et malum coram
te feci: et justificeris in
sermonibus tuis, et vincas
cum judicaris.

tegen U, U alleen was mijn zonde,
Gij doorziet het kwaad dat ik deed.
Hoe Gij vonnist: Gij zijt rechtvaardig,
onaantastbaar in uw gericht.

Ecce enim in inquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea
Ecce enim veritatem dilexisti:
Incerta et occulta sapientae
tuae manifestasti mihi.

Zie als zondig mens ben ik geboren,
in die schuld bij mijn moeder verwekt;
waarheid eist Gij -zie!- tot op de bodem,
geeft mij inzicht waar ik mij verberg.

Asperges me hyssopo et mundabor:
lavabis me et super nivem dealbabor.

Raak met hysop mij aan: ik zal rein zijn,
maak mij smetteloos: witter dan sneeuw,

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.

spreek mij weer van de volheid der vreugde
en mijn kracht die Gij brak springt omhoog.

Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.

Wend uw aangezicht af van mijn zonden,
al wat ik beging delg het uit;

Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in visceribus meis

God, herschep mijn hart, maak het zuiver,
geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand;

Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me

verban mij niet ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige geest.

Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.

Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn:

Docebo iniquas vias tuas:
et impii ad te convertentur.

want dan wijs ik verdoolden uw wegen,
schuldigen vinden de weg tot U terug.

Libera me de sanguinibus, Deus,
Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.

Bloedbevlekt ben ik God,
God, neem het van mij:
dat ik jubelend uw vrijspraak mag melden.

Domine labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.

Heer, leg Gij mij het woord op de lippen
en mijn mond verkondigt uw lof.

Quoniam si voluisses sacrificium
dedissem utique: holocaustis
non delectaberis.

Ik weet: offers zult Gij niet verkiezen,
bracht ik brandoffers, Gij wees ze af;

Sacrificium Deo spiritus contribulatus,
cor contritum et humiliatum Deus
non despicies.

mijn offer aan God: mijn berouw,
een berouwvol en nederig hart
zult Gij, God, niet als te gering zien.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua
Sion, ut aedificentur muri Jerusalem.

Verleen Sion, behaagt het U, voorspoed;
bouw Jeruzalems muren weer op.

Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
oblationes et holocausta.

Dan zult Gij genadig aanvaarden
offers U gebracht naar den eis,
offerdieren verteerd door het vuur,
en leidt men, om brandoffer te zijn,
jonge stieren tot uw altaren.

Tunc imponent super altare tuum vitulos.
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Opera in het Palazzo Barberini
Wereldlijke genoegens zoals operavoorstellingen waren voorbehouden voor carnaval. Deze
voorstellingen vonden plaats in palazzi en waren toegankelijk voor genodigden, de hogere clerus en
de adel.
Voorbeeld: Domenico Mazzocchi's La catena d'Adone (1626) werd opgevoerd in het Palazzo Conti.
Onder de aanwezigen bevonden zich Francesco en Antonio Barberini.
Met de operavoorstellingen in het Teatro Barberini (vanaf 1632) begon een nieuw en belangrijk
tijdperk voor de Romeinse opera. De onderwerpen werden bij voorkeur geselecteerd uit heiligenlegenden en moraliserend uitgewerkt om de aardse genoegens van de opera te legitimeren.
Voorbeeld: Stefano Landi, Sant'Alessio
Deze opera was de eerste die in het Teatro Barberini werd uitgevoerd. De tekst was van Giulio
Rospigliosi, de latere paus Clemens IX. Stefano Landi schreef de muziek.
Inhoud: de Romein Alexis, die zijn familie en bruid jaren geleden in de steek liet om afstand te doen
van wereldse genoegens, leeft ascetisch onder de trappen van zijn ouderlijke woning. Pages lachen
de bedelaar uit, zijn moeder, die hem ver weg waant, weent en de Duivel probeert hem van het
rechte pad af te brengen. Alexis kan het hoofd bieden aan alle verleidingen, tot de Dood hem verlost
en de Religie zijn lof zingt.
Het verhaal is een combinatie van allegorie en legende. Het moraliserende thema wordt lichter
verteerbaar gemaakt door humoristische scènes voor de pages.
Vb.1: Poca voglia di far bene (Eerste akte, scène III)
Curtio & Martio
(Arietta a due voci)
Poca voglia di far bene
Viver lieto, andar a spasso,
Fresc’ e grasso
Mi mantiene.
La fatica
M’è nemica;
E mentr’io vivo così,
E per me fest’ogni dì;
Diri Diri Diri....
Ritornello
Vada il mondo come vuole,
Lascio andar, nè mi molesto;
Tutto il resto
Son parole:
Pazzo è bene
Da catene,
Chi fastidio mai si dà,
Per saper quel, che sarà
Diri....

Ik heb weinig zin om goed te doen,
Vrolijk leven, gaan wandelen houdt mij
fris en vet
De inspanning
is mijn vijand
En terwijl ik zo leef,
is het leven voor mij
elke dag een feest
Tralala...
Laat de wereld gaan zoals hij wil
Ik laat het gaan, trek het mij niet aan;
Al de rest
is blablabla
Hij is gek
om op te sluiten,
die zich ooit moeite getroost
om te weten wat morgen brengt
Tralala...

Ritornello ut supra
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Vb.2: Alessio, che farai? (Tweede akte, scène V)
S.Alessio
Alessio che farai?
Userai crudeltade
A chi, come ben sai,
Vuol’il ciel, viol’il mondo,
Che tù mostri pietade?
Che fò? devo scoprimi, ò pur m’ascondo?
Ah silentio crudele,
Cagion d’aspre querele,
lo già men volo à far palese il tutto,
Ferma: che sol, chi giunge all’ultime hore
Con immutabil core
Delle fatiche sue raccoglie il frutto,
Tù, che tanto hai sofferto,
Del ciel non curi più l’alta mercede?
Tù, che per Dio cercar, fuggisti il mondo,
Hor per sentiero incerto
Volgi di nuovo (ah folle) al mondo il piede?
Chi si mal ti consiglia?
Ah segui il tuo cammìn primiero.
Mà pur forza ripiglia
Dolorosa pietà nel coro impressa,
Che mi richiama, ovunque il pensier muovo.
Pietade homai deh cessa
Di tormentarmi il seno. Ah quale io provo
Nel teatro del cor dura battaglia!
O Dio clemente il tuo favor mi vaglia,
Tù la palma à me serba;
Ch’io già per mè non basto
A sì fiero contrasto:
Né l’alma hò di diamante,
Che veder possa in aspra doglia acerba
E la Madre, e la Sposa à mè d’avante.
Mà chi sarà costui,
Che con luci serene
Maestoso in sembiante à mè ne viene?

Alessio wat ga je doen?
Zul je wreedheid aanwenden
Tegenover diegenen waarvan, zoals je weet,
Zowel de hemel als de aarde willen,
Dat je hen met medelijden behandelt?
Wat staat mij te doen? Moet ik mij tonen of verbergen?
Ach wrede stilte,
Oorzaak van bittere klachten,
Ik loop al om alles aan iedereen uit te leggen,
Halt: want alleen diegene die tot het einde volhoudt
Met onveranderlijk hart
Plukt de vrucht van zijn inspanningen,
Jij, die zoveel hebt geleden
Wil je de hoge beloning van de hemel niet meer?
Jij, die om God te zoeken, de wereld ontvluchtte,
Wend je nu, op een onzeker pad,
Je voet opnieuw (jij dwaas) naar de hemel?
Wie geeft je zo’n slechte raad?
Ach volg je vorige weg.
Maar vat moed
Smartvol medelijden in mijn hart gedrukt,
Dat mij terughaalt, waar ik ook mijn gedachten wend
Medelijden, hou nu toch op
Mijn borst te kwellen. O, wat voel ik
In het theater van mijn hart een harde strijd!
O genadige God, help mij
Bewaar de (martelaars)palm voor mij
Want ik alleen ben niet sterk genoeg.
Voor zo’n hevige tweestrijd:
Mijn ziel is niet van diamant,
Dat ik het wreed en bitter verdriet
Van zowel mijn moeder als mijn bruid kan aanzien.
Maar wie is dat,
Die met serene blik
En met majestueus uitzicht naar mij toe komt?

Vb.3: Ohimé, ch'un' hora sola (Derde akte, scène III)
Sposa, Madre, Eufemiano
Ohimè ch’un’hora sola
E lo rende e l’invola.
Ciechi e miseri noi, s’una brev’hora
Con ombre tenebrose
Mostra ciò che nascose
Di mille giorni il lume:
lassi noi, che trovando il nostro bene,
Di lui perdiam la speme;
Ohimè, ch’un’hora sola
E lo rende e l’invola.

Helaas dat een en hetzelfde uur
Hem teruggeeft en hem wegneemt
Blinden en ongelukkigen die we zijn, dat een ogenblik
Met duistere schaduwen
Ons datgene toont dat
Het licht van duizend dagen verborgen hield:
Helaas voor ons, die terwijl we onze geliefde vinden,
Onze hoop op hem verliezen;
Helaas dat een en hetzelfde uur
Hem teruggeeft en hem wegneemt.
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Vb.4: Godi pur alma gradita (Derde akte, scène V)
Balletto delle Virtù
Godi pur alma gradita
Presso i rai d’eterno Rè
Che nel Regno della vita
Havrà premio la tua Fè
Qui Fè durabile
Mai sempre stabile
Trova mercè

Geniet, verwelkomde ziel,
Van de stralen van de eeuwige Koning.
In het Koninkrijk van het eeuwige leven
Zal je geloof zijn beloning krijgen
Hier zal het duurzaam Geloof
Voor altijd stabiel
Genade vinden

Balletto delle Virtù
Tanto è già fatto giacondo,
Quanto il cor prima soffrì,
Che fuggendo il cieco mondo,
Al ristoro in Ciel salì,
Dove risplendono
Lumi che rendono
Eterno il dì.

Hij is nu reeds zo gelukkig ,
Als zijn hart voorheen heeft geleden,
Hij die de blinde wereld ontvluchtend,
Naar zijn rust in de hemel opsteeg,
Waar lichten
Schijnen die de dag
Eeuwig maken

Balletto delle Virtù
Delle stelle il nobil trono
Vagheggiare hoggi puoi tu,
E provar, quai seggi sono
Preparati à gran virtù
Per tè festeggiano,
Per tè lampeggiano
Le stelle hor più.

Vandaag kun je de edele troon
Van sterren bewonderen
En het verblijf smaken
Dat voorbehouden is aan de grote zielen
Voor jou feesten,
Voor jou stralen
De sterren vandaag nog meer.

Balletto delle Virtù
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HOOFDSTUK 5: INNOCENTIUS X (1644-1655)

1. INNOCENTIUS X
Na de dood van Urbanus VIII werd Giambattista Pamphili tot paus verkozen. Innocentius X was een
fervent tegenstander van het nepotisme van zijn voorganger. De Barberini weken uit naar Frankrijk.
Op gebied van kunst en cultuur nam geen enkel lid van de Pamphili-familie de fakkel over van de
Barberini. Gevestigde kunstenaars werden ook onder Innocentius X aan het werk gezet, maar niet in
dezelfde mate als tijdens het pontificaat van Urbanus VIII.

2. BORROMINI
Door zijn nauwe banden met de Barberini moest Bernini tijdens de eerste jaren van het pontificaat
van Innocentius X zijn toonaangevende positie inleveren. Op architecturaal vlak gaf de paus de
voorkeur aan Francesco Borromini.
Restauratie van de Sint-Jan in Lateranen
Er stond niet veel meer overeind van de oorspronkelijke vroegchristelijke basiliek. De kerk werd in
896 zwaar beschadigd door een aardbeving en werd in het begin van de tiende eeuw grondig
gerestaureerd. Na een nieuwe aardbeving en een brand in de veertiende eeuw werden nieuwe
restauraties uitgevoerd. Maar ondanks al dat werk stond het schip op instorten.
Borromini kreeg de opdracht dat schip grondig te restaureren, maar moest zoveel mogelijk bewaren
van de oude basiliek. De tijden waren immers veranderd sinds Julius II de oude Sint-Pietersbasiliek
liet afbreken en Bramante een nieuwe liet bouwen.
Palazzo Pamphili
Toen Innocentius X nog kardinaal was, woonde hij in zijn familiepaleis aan de Piazza Navona. Bij het
begin van zijn pontificaat vatte hij het plan op om dat palazzo te vergroten. Hij gaf de opdracht aan
Girolamo Rainaldi en zijn zoon Carlo, twee conservatieve architecten die de voorkeur van de familie
Pamphili genoten, en aan Borromini. Het palazzo was voltooid in 1650.

______________________________________________________________ 45
Christine Buyle

S.Agnese
Om de marteldood van de heilige Agnes te gedenken, was in de negende eeuw in het Stadion van
Domitianus een kleine kerk gebouwd. Omstreeks 1650 vatte de familie Pamphili het plan op om een
nieuwe kerk te construeren. De oude kerk zou bewaard blijven in de vorm van een soort crypte.
Girolamo Rainaldi, de architetto di casa van de familie Pamphili, tekende de plannen. In 1653 nam
zijn zoon Carlo het roer over, maar hij moest nog datzelfde jaar plaats ruimen voor Borromini. Maar
Borromini moest zich houden aan de plannen van Rainaldi. De veranderingen die hij zelf
suggereerde, werden grotendeels genegeerd. De paus bezocht de werf elke dag om de werklieden
aan te sporen. Het werk vorderde echter zo snel dat er zich in 1655 een instorting voordeed.
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3. BERNINI
Sint-Pietersbasiliek
Bernini's reputatie als architect kreeg een flinke klap toen in 1646 werd
besloten om zijn campanile voor de Sint-Pietersbasiliek af te breken.
Bernini mocht wel de pijlers van het hoofdschip versieren met een reeks
pauselijke portretten. Het werk werd uitgevoerd door 39 beeldhouwers,
waarvan de meesten assistenten waren van Bernini. De portretten van 56
pausen (van Petrus tot Benedictus I) zijn uitgevoerd in hoogreliëf op
medaillons die door engeltjes worden gedragen. Andere engelen houden
tiara's en sleutels vast.
De Pamphili-duif is overal prominent aanwezig.
In de booghoeken van het schip zijn allegorische stuccofiguren aangebracht
die deugden voorstellen.
Extase van de heilige Theresa
Doordat officiële opdrachten uitbleven, kreeg Bernini meer tijd om privé-bestellingen te aanvaarden.
Zijn Extase van de heilige Theresa in de Cornaro-kapel van de S.Maria della Vittoria werd een van zijn
grootste meesterwerken.

De kapel werd ingericht voor kardinaal Federigo Cornèr. Hij stamde uit een rijke Venetiaanse familie.
Zijn vader was doge. Kardinaal Federigo onderhield nauwe contacten met de ongeschoeide
karmelietessen en had een grote verering voor de heilige Theresa, de stichteres van hun orde. Zijn
grafkapel werd ondergebracht in de S.Maria della Vittoria die zich naast het klooster van de
ongeschoeide karmelietessen bevond.
Zijn familie genoot echter zoveel aanzien, dat een zijkapel als ontoereikend werd beschouwd; hij
kreeg een volledig transept. In de kapel zijn architectuur, sculptuur en schilderkunst tot een geheel
versmolten.
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Vierstromenfontein
Innocentius X wou het plein voor het Palazzo Pamphili een luisterrijk uitzicht geven. In 1647 kreeg
Borromini de opdracht een fontein te ontwerpen waarin een gebroken obelisk, afkomstig uit het
Circus van Maxentius, geïntegreerd moest worden. Maar de opdracht werd nog datzelfde jaar aan
Bernini overgedragen. De werkzaamheden begonnen in 1648 en waren voltooid in 1651.
De kosten voor de verplaatsing van de obelisk waren zo hoog dat de paus extra belastingen oplegde.
Iemand schreef toen het satirisch versje Noi volemo altro che Guglie e Fontane/
Pane volemo, pane, pane, pane. Hij belandde in de gevangenis.
De vier riviergoden stellen de stromen voor die toen werden beschouwd als de grootste ter wereld.
Ze verwijzen naar de vier gekende continenten: de Donau (Europa), de Ganges (Azië), de Nijl (Afrika)
en de Rio della Plata (Amerika).
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De triton of Fontana del Moro
Bernini mocht ook wijzigingen aanbrengen aan de fontein die Jacopo della Porta aan de zuidkant van
het plein had opgericht. Hij ontwierp een triton met de fysionomie van een moor. De figuur draait
zich om zijn eigen as, maar het beste gezichtspunt bevindt zich tussen de Vierstromenfontein en de
ingang van het Palazzo Pamphili.

Palazzo Montecitorio
Pas op het einde van het pontificaat van Innocentius X kreeg Bernini opnieuw opdrachten als
architect. Hij mocht een paleis ontwerpen voor prins Nicolo Ludovisi, een neef van de paus. Het
paleis moest in afmetingen en uitzicht kunnen wedijveren met het Palazzo Borghese en het Palazzo
Barberini. De werkzaamheden begonnen in 1653 maar werden na zowat een jaar stopgezet omdat
Ludovisi bij de paus in ongenade was gevallen en Rome had verlaten. De werkzaamheden werden
pas in 1694 hervat onder Innocentius XII, die het kocht van Ludovisi's erfgenamen.

______________________________________________________________ 51
Christine Buyle

4. MARTINO LONGHI DE JONGE
Ss. Vincenzo ed Anastasio
Martino Longhi de Jonge kreeg van kardinaal Mazarin de opdracht om een nieuwe gevel te bouwen
voor de Ss. Vincenzo ed Anastasio. De werkzaamheden duurden van 1646 tot 1650. De kerk bevindt
zich niet ver van het Quirinaal op de plaats waar de nieuwe Trevifontein zou komen (zie afbeelding
p.32)
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5. MUZIEK
Religieuze muziek
In de grote Romeinse kerken, zoals de Sint-Pietersbasiliek, de S.Maria Maggiore en de S.Giovanni in
Laterano werd geëxperimenteerd met meerkorigheid (cori spezzati), een techniek die van
Venetiaanse oorsprong was.
Opera
Met de ballingschap van de Barberini kwam er voorlopig een einde aan de operaproducties in Rome.
Oratorium
Het oratorium was reeds feestelijker geworden in de tijd van de Barberini. De stijl leunde dicht aan
bij die van de opera. Ook de experimenten met meerkorigheid vonden hun weg naar het oratorium.
Giacomo Carissimi (1605-1674) was de eerste grootmeester van het Italiaanse oratorium. Er werd
een nieuw personage, de historicus of testo, ingevoerd om de verhalende gedeelten te zingen en de
toneelactie te vervangen. Carissimi’s werken zijn gekenmerkt door lange, meeslepende
declamatorische zinnen en dramatische gevoelsuitdrukking.
De oratoria van Carissimi zijn in het Latijn (term: historiae) en waren bestemd voor de
Archiconfraternità del Ss. Crocefisso, een broederschap waartoe vooral edellieden, geleerden en
leden van de hogere clerus behoorden.
a) Jephte
Jephte, een zegevierend generaal, komt thuis. Zijn enige dochter komt hem als eerste tegemoet,
maar hij heeft beloofd het eerste levende wezen dat hij bij zijn thuiskomst zou ontmoeten te offeren.
Onderstaand fragment is opgebouwd zoals een operascène.
Filia
Incipite in tympanis et psallite in cymbalis.
Hymnum cantemus Domino, et modulemur canticum
Laudemus regem coelitum, laudemus belli principem
qui filiorum Israel victorem ducem reddidit.
Duet Sopranen IV & V
Hymnum cantemus Domino, et modulemur canticum,
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.
Filia
Cantate mecum Domino, cantate omnes populi,
laudate belli principem, qui nobis dedit gloriam
et Israel victoriam.
Koor
Cantemus omnes Domino, laudemus belli principem
qui dedit nobis gloriam et Israel victoriam.
Historicus Altus
Cum vidisset Jephte, qui votum Domino voverat,
filiam suam venientem in occursum, in dolore et

Kom, sla de tamboerijnen en laat de cimbalen
klinken
Laat ons zingen voor de Heer
Laat ons de koning van de
hemel loven, laat ons de grote Koning loven die
ons de zegevierende held van de kinderen van
Israël teruggeeft
Laat ons hymnen zingen voor de Heer die ons de
glorie en Israël de victorie gaf.
Zing met mij voor de Heer, zing alle
volkeren, loof de grote koning die
ons de glorie en Israël de victorie gaf.
Laten wij allen zingen voor de Heer,
laat ons de grote Koning loven
die ons de glorie en Israël de victorie gaf.
Toen Jephte, die de Heer een gelofte had
gedaan, zijn dochter zag
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lachrimis scidit vestimenta sua et ait:
Jephte
Heu mihi filia mea, heu decepisti me, filia
unigenita, et tu pariter, heu filia mea decepta
es.
Filia
Cur ego te pater decepi, et cur ego filia tua
unigenita decepta sum?
Jephte
Aperui os meum ad Dominum, ut quicumque primus
de domo mea occurrerit mihi offeram illum Domino
in holocaustum. Heu mihil filia mea, heu decepisti
me, filia unigenita, decepisti me, et tu pariter,
heu filia mea, decepta es.

aankomen, brak hij in tranen uit,
scheurde zijn kleren en sprak:
Wee, mij, mijn dochter, helaas!
jij hebt mij bedrogen, eniggeboren
dochter en je bent helaas ook zelf
bedrogen.
Hoe heb ik U, vader, bedrogen en
hoe ben ik zelf bedrogen?
Ik heb mijn mond geopend tot de Heer
en Hem beloofd dat ik diegene die
het eerst mijn huis zou
uitrennen om me tegemoet te snellen,
aan hem zou offeren. Wee mij, mijn
dochter, helaas! Jij hebt mij bedrogen,
eniggeboren dochter, en bent helaas ook zelf
bedrogen.

Het slotkoor van Jephte heeft Händel zo sterk aangegrepen dat hij het vrijwel ongewijzigd heeft
opgenomen in zijn oratorium Samson.
Koor
Plorate, filii Israel, plorate, omnes virgines,
et filiam Jephte unigenitam in carmine doloris
lamentamini.

Ween, kinderen van Israël, ween
alle maagden en weeklaag imet
droevige liederen om het lot van
Jephtes enige dochter

b) Jonas
Het koor heeft een veelzijdige functie. Het treedt op als historicus of neemt deel aan het gebeuren
(voorbeeld: stormscène).
Altus
Et cum processisset in mare, excitavit Dominus
procellam vehementem in spiritu tempestatis.
Koor
Et proeliabantur venti, et notus et auster,
et Africus fremuerunt contra navim, nubes
et nimbi, fluctus et turbines, grandines et
fulgura, tonitrus et fulmina impetu horribili
fremuerunt contra navim, impetu horribili
ceciderunt super mare, et facta est tempestas
magna in mari, et terruit nautas clamantes ad
deos suos et dicentes:
Dii magnii! Dii fortes! Dii coeli! Dii maris!
misericordes et potentes, de augustiis et
periculis in misericordia et potentia liberate
nos. Dicite tempestati,imperate ventis, ut
sileant et quiescant et adiuvate nos et
salvi erimus.
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Het gebed van Jonas is een van de meest suggestieve aria's uit de zeventiende eeuw. Het is strofisch opgebouwd met een
terugkerend refrein.
Jonas
Justus es, Domine, et rectum judicium tuum,
potens es et voluntati tuae non est qui
possit resistere. Projecisti me in profundum
maris et fluctus tui super me transierunt.
Justus es, Domine, et rectum judicium tuum,
sed cum iratus fueris,misericordiae recordaberis.
Placare, Domine, ignosce, Domine, et miserere.
Abjectus sum a conspectu oculorum tuorum,
accensus est furor tuus et contra me tempesta
orta est et infremuerunt venti et fluctus
intumuerunt vallavit me abyssus et cetus
deglutivit me. Num quid in eternum projecisti
servum tuum?
Placare, Domine, ignosce, Domine, et miserere.
Augustiata est in me anima mea et in afflictione
multa recordatus sum tui, Domine, Deus meus.
Bonum est obedire mandatis tuis et a facie tua
non declinare. Ecce ego, mitte me et obediam
tibi: audi verba mea et exaudi in augustiis
confitentem nomine tuo.
Placare, Domine, ignosce, Domine, et miserere.
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HOOFDSTUK 6: ALEXANDER VII (1655-1667)

1. ALEXANDER VII
In 1655 werd kardinaal Fabio Chigi verkozen tot paus. Hij was pas 56 jaar, maar had een zwakke
gezondheid. Paus Alexander VII was een bijzonder intelligent en geleerd man. Zijn pontificaat was
een bloeiperiode voor kunst en wetenschappen.

2. BERNINI
Chigi-kapel in S.Maria del Popolo
De paus liet Bernini zijn familiekapel in de S.Maria del Popolo voorzien van sculptuur en de kerk in
haar geheel versieren.
In de Chigi-kapel stonden al de beelden van de profeten Jonas en Elias, gemaakt door Rafaëls leerling
Lorenzetti. Bernini voegde er Daniël en Habakkuk aan toe.

Sint-Pietersplein
In 1656 besloot Alexander VII om Bernini een plein te laten ontwerpen voor de Sint-Pietersbasiliek.
De colonnade rond het plein symboliseert twee open armen die de bezoeker omhelzen. De 96
beelden die de colonnade bekronen zijn allemaal ontworpen door Bernini en stellen de belangrijkste
heiligen en martelaren voor. De beelden werden gemaakt in Bernini's studio door Lazzaro Morelli en
diens medewerkers.
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Autograaf van Bernini
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De Scala Regia
De Scala Regia is een monumentale trap die naar de grote ceremoniële hal van het Vaticaan leidt.
Voordien vormde een nauwe, donkere trap de toegang tot de voornaamste pauselijke vertrekken. In
1663 begon Bernini aan een nieuwe, grootse toegang. Voor deze Scala Regia was echter maar een
smal en onregelmatig terrein beschikbaar, ingeklemd tussen een muur van de Sixtijnse kapel en
tussen een paleismuur. Deze muren liepen niet eens evenwijdig. Bernini wist deze nadelen om te
buigen tot een voordeel: hij liet de zuilenrijen aan weerskanten van de trap convergeren en maakte
ze minder hoog, waardoor hij een vals perspectief wist te scheppen.
Plan en doorsnede

Cathedra Petri

Bernini kreeg de opdracht een monument te scheppen voor de
Cathedra Petri, waarvan men dacht dat het de Stoel van Petrus
was, maar waarvan we nu weten dat hij uit de karolingische tijd
stamt. De stoel wordt omsloten door een bronzen troon. Op de
rug staat een reliëf met Christus die tot Petrus zegt: "Weidt gij
mijn lammeren". Vier Kerkvaders dragen de troon. Het geheel
wordt bekroond door een ovaal venster met de duif van de
Heilige Geest, omgeven door engelen.
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S.Andrea al Quirinale
De S.Andrea al Quirinale werd tussen 1658 en 1670 gebouwd voor het noviciaat van de jezuïeten.
Het grondplan vertoont een ellips, waarvan de korte as naar het altaar leidt en de lange zijden niet
doorlopen tot in de kapellen.
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Olifant en obelisk voor S.Maria sopra Minerva
Bernini kreeg de opdracht een monument te maken waarin een obelisk, gevonden in de tuin van het
Dominicanen, geïntegreerd zou worden.
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3.BORROMINI
Na de dood van Innocentius X kende Borromini heel wat tegenslag. Hij verloor zijn post als architect
van het Oratorio van de Chiesa Nuova. Ook de S.Agnese werd hem uit handen genomen. Zijn
onzekerheid en somberheid nam met de jaren toe en hij begon zelfs aan achtervolgingswaan te
leiden. Hij maakte in 1667 een einde aan zijn leven.

4.PIETRO DA CORTONA
S. Maria della Pace
Tijdens het pontificaat van Alexander VII kreeg Pietro da Cortona de opdracht om een gevel voor de
S.Maria della Pace te ontwerpen. In de kerk bevindt zich namelijk een Chigi-kapel. De paus liet ook
een pleintje voor de kerk aanleggen, opdat de koetsen de kerkgangers tot vlak voor het gebouw
zouden kunnen brengen.
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HOOFDSTUK 7: CLEMENS IX, CLEMENS X EN INNOCENTIUS XI

1. INLEIDING
Clemens IX (Giulio Rospigliosi) had een levendige interesse voor alles wat met cultuur en
geschiedenis te maken had. Hij zette zich in voor het humanisme en was een van de eersten die de
Etrusken bestudeerde.
Clemens IX bleef slechts twee jaar op de pauselijke troon. Zijn opvolgers, Clemens X en Innocentius XI
hadden weinig belangstelling voor wetenschap en kunst. Daarom moet het pontificaat van Clemens
IX als een verlengstuk en afsluiting van de Chigi-periode worden beschouwd.

2. BERNINI
Ponte Sant'Angelo
Bernini was een persoonlijke vriend van Giulio Rospigliosi. Van zodra hij paus was, gaf hij de
beeldhouwer de opdracht om de Ponte Sant'Angelo te decoreren. Via deze brug staken de pelgrims,
ambassadeurs en prinsen de Tiber over om van het stadscentrum naar de Sint-Pietersbasiliek te
komen. Tien engelen met de passie-instrumenten moesten de gelovigen tot nadenken stemmen.
Bernini maakte zelf maar twee beelden: de Engel met het INRI- opschrift en de Engel met de
doornenkroon. De paus vond ze echter te mooi om aan weer en wind te worden blootgesteld en
bestelde twee kopieën om ze te vervangen. De originelen bleven tot 1729 in de studio van de
kunstenaar, tot zijn kleinzoon ze aan de S.Andrea delle Fratte schonk. De kopieën werden door
assistenten gemaakt. Ook de andere beelden waren het werk van assistenten. Bernini maakte de
schetsen.
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Grafmonument voor Alexander VII
Tijdens het pontificaat van Clemens IX begon Bernini ook aan het grafmonument voor Alexander VII
dat die paus nog tijdens zijn leven had besteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het monument
in de Santa Maria Maggiore zou komen, maar later kreeg Bernini de opdracht om het in de SintPietersbasiliek boven een deur aan te brengen. De kunstenaar wist deze ongewone positie in zijn
voordeel aan te wenden. Hij liet de deur het graf symboliseren.
Het grafmonument staat in schril contrast met dat van Urbanus VIII. De paus wordt niet als een
tronende kerkvorst afgebeeld, maar knielend en in gebed verzonken. Onder hem worden zijn vier
deugden voorgesteld: Caritas, Prudentia, Justitia en Veritas. De deur wordt gedeeltelijk bedekt door
een gebeeldhouwd doek waarvan Dood (een skelet met een zandloper) een tip opheft.
Veritas werd volgens de iconografische traditie afgebeeld als een naakte vrouw, maar toen het
monument in 1678 werd onthuld, maakte paus Innocentius XI ernstige bezwaren. Het beeld moest
worden bedekt met een drapering, gemaakt van brons dat beschilderd werd om het op marmer te
laten lijken.
Altaar en tabernakel van de Cappella del Ss.Sacramento
Gelijktijdig met het grafmonument ontwierp Bernini ook een altaar en tabernakel voor de Cappella
del Ss.Sacramento in de Sint-Pietersbasiliek. Bernini concipieerde het tabernakel als een rond
tempeltje met een koepel, geflankeerd door twee knielende engelen. De tempel roept associaties op
met Bramante's Tempietto. De koepel, die versierd is met lapis lazuli, lijkt op de koepel van de SintPietersbasiliek. De zuilen zijn van verguld brons.

3. DE PLAFONDSCHILDERINGEN VAN DE S.IGNAZIO
Andrea Pozzo (1642-1709) geldt als de grootste van alle quadratura-schilders. Zijn fresco's voor de
S.Ignatio werden geschilderd tussen 1691 en 1694. Zij behoren nog tot de bloeiperiode van de barok
in Rome, ook al zijn de bouwkunst en beeldhouwkunst dan allang over hun hoogtepunt heen. Padre
Pozzo sluit aan bij een traditie die reeds door Annibale Carracci tot een hoogtepunt was gebracht.
Maar zijn werk is zo groot en dermate virtuoos uitgewerkt, dat hij een speciale plaats inneemt onder
de gewelfschilders.
Het iconografisch thema van het fresco is de verheerlijking van de jezuïetenorde en van haar
missioneringswerk dat zich uitstrekt over de vier continenten.
Wedstrijd
De jezuïeten voltooiden hun Sint-Ignatiuskerk in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw. Ze
konden geen koepel bouwen, omdat die het licht uit de naastgelegen kloosterbibliotheek zou
wegnemen. Daarom schreven ze een prijsvraag uit om de kerk te voorzien van een illusoire koepel.
De winnaar was Andrea Pozzo. Door het succes van zijn koepel mocht hij ook de plafonds van het
middenschip en het voorportaal decoreren.
Methode
Om zijn ontwerptekening op het gewelf van de S.Ignazio te kunnen projecteren, liet Pozzo een net
ophangen onder het gewelf van het middenschip. Hij spande een touw vanaf het ideale gezichtspunt
naar de hoeken van het net en tekende de punten af op het plafond. Zo contrueerde hij een raster
op het gewelf waarin hij zijn ontwerp vakje per vakje kon overbrengen
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HOOFDSTUK 8: CHRISTINA VAN ZWEDEN

1. KONINGIN CHRISTINA
Een van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het pontificaat van Alexander VII was de aankomst in
Rome van koningin Christina van Zweden (1626-1689). Zij was de dochter van koning Gustavus
Adolphus, een felle voorstander van het protestantisme. Christina deed in 1654 troonsafstand. In
1655 bekeerde ze zich tot het katholicisme en verhuisde naar Rome. Haar officiële intrede in de
Eeuwige Stad ging gepaard met buitengewone pracht en praal.
Tot haar dood in 1689 drukte koningin Christina van Zweden haar stempel op het intellectuele en
artistieke leven van de stad. Haar mecenaat is gespreid over het pontificaat van vier pausen:
Alexander VII, Clemens IX, Clemens X en Innocentius XI. Haar verblijf in Rome was vooral belangrijk
voor de muziek. Wat beeldende kunsten betreft, had koningin Christina weliswaar veel bewondering
voor Bernini, maar ze was niet kapitaalkrachtig genoeg om grote werken bij hem te bestellen.

2. MUZIEK VOOR DE ACCADEMIA REALE
De koningin had aan haar belangstelling voor kunst en wetenschap de bijnaam 'Pallas van het
Noorden' te danken. Zij nodigde musici, literatoren, archeologen, classici, mathematici en
alchemisten uit aan haar hof. Deze bijeenkomsten groeiden uit tot een academie, de Accademia
Reale. Elke samenkomst begon met een instrumentaal werk en eindigde met een vocale compositie.
Christina van Zweden speelde dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de cantate
enerzijds en het concerto grosso en de triosonate anderzijds.
Cantate
Een cantate is een opeenvolging van recieten, aria's en arioso's voor een of meer solisten met een
beperkte instrumentale omlijsting. Wellicht werd een groot deel van Alessandro Scarlatti's vroege
cantates gecomponeerd voor de bijeenkomsten van de Accademia Reale.
Concerto grosso
Een concerto grosso is een werk voor een kleine groep solo-instrumenten en een orkest. De soloinstrumenten vormen samen het concertino en concerteren (<Lat. concertare: wedijveren) met het
orkest dat als tutti of ripieno wordt aangeduid.
Triosonate
Een triosonate of sonata a tre is een werk voor twee solo-instrumenten (meestal violen) en basso
continuo. Arcangelo Corelli droeg zijn triosonates op.1 (1681) op aan koningin Christina. Het is dus
best mogelijk dat hij ze gecomponeerd heeft voor de Accademia Reale.
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3. OPERA
Vanaf het begin had de paus controle over de opera's en oratoria die in Rome werden uitgevoerd. De
Barberini stonden vanzelfsprekend sterk onder invloed van hun pauselijke oom. In die situatie kwam
verandering met Christina van Zweden. De koningin was een sterke persoonlijkheid en wat zich aan
haar hof afspeelde, onttrok zich aan de supervisie van de paus. Daardoor lukte het haar de opera in
Rome te moderniseren. De onderwerpen werden niet meer geput uit heiligenlevens en er traden ook
vrouwelijke zangers op. Het publiek was niet langer uitsluitend samengesteld uit genodigden, hogere
clerus en adel, maar uit al wie een toegangsticket kon betalen. Zij richtte in 1671 het Teatro
Tordinona, het eerste openbare operahuis in Rome, op. In 1679 werd een tweede operahuis
geopend (het Teatro Capranica).

4. ORATORIUM
Christina 'sponsorde' oratoria en bestelde grootschalige composities. Een van haar beschermelingen
was Alessandro Stradella (1644-1682), een componist die belangrijk was voor de ontwikkeling van
het oratorium na Carissimi.
S.Giovanni Battista
In 1675 componeerde Stradella zijn oratorium S.Giovanni Battista. Dit werk verschilt enkel van de
opera's uit die tijd door het onderwerp (een heiligenleven) en doordat het niet scenisch werd
opgevoerd. Door zijn personages muzikaal te karakteriseren, roept Stradella toch een toneelactie op.
Zo hebben vrijwel alle aria's van Salome een dansritme.
Voorbeeld: duet Salome en Johannes de Doper
Figlia
Morirai, Morirai!

Salome
Je zal sterven, je zal sterven

Figlia
Uccidetelo

Salome
Doodt hem

Santo
Uccidetemi
pur, ministri, all’opra!

Heilige
Doodt mij
Vooruit, dienaren, aan het werk!

Figlia
Sarà la tua

Salome
Het zal de jouwe zijn

Santo
Sarà la mia caduta...

Heilige
Het zal mijn val zijn...

Figlia
...dai giusti amata,
e dai fellon temuta.

Salome
...tot vreugde van de rechtvaardigen,
en tot vrees van de afvalligen.

Santo
...amata,sì,
non dal mio cor temuta.

Heilige
...tot vreugde, ja,
niet tot vrees van mijn hart.
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Figlia
Cadesti alfin, e nel tuo sangue intrisa
la propria lingua altrui farà palese
che donna ancor sà vendicar l’offese
Aria
Sù, coronatemi
per la vittoria
che mi beò.
Sù, circondatemi
di questa gloria .
che m’adorrò.
Sù, cure gelide,
dalla mia reggia
sgombrate il piè
Sù, voglie lepide,
di voi si pregia
l’alta mia fè.

Salome
Je zal eindelijk vallen, je door je bloed
bezoedelde tong zal aan de anderen duidelijk maken,
dat een dame een belediging weet te wreken.
Vooruit, kroon mij
voor de overwinning
die mij heeft verheugd.
Vooruit, omgeef mij
met die glorie
die mij heeft gesierd
Vooruit, ijskoude zorgen
uit mijn rijk
maakt u uit de voeten
Vooruit, mooie levenslust
mijn eeuwige trouw
behoort u toe.
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HOOFDSTUK 9: LAATBAROK

1. INLEIDING
Na de dood van Alexander VII in 1667 en zijn opvolger Clemens IX in 1669 kwam het pauselijk
mecenaat in Rome op een laag pitje te staan. Kunstenaars kregen nog maar zelden officiële
opdrachten. Rome gold niet langer als het artistieke centrum van de westerse wereld. De Eeuwige
Stad moest de duimen leggen voor Parijs. Kunstenaars bleven toestromen, zij het met andere
bedoelingen. Vroeger werden ze aangelokt door schitterende vooruitzichten op werk; voortaan
kwamen ze hoofdzakelijk om antieke kunst te bestuderen en te kopiëren.

2. EEN MONUMENTALE ZWANENZANG
Spaanse Trappen
De Spaanse Trappen, ontworpen door Francesco de Sanctis in 1723, vormen de verbinding tussen de
Trinità dei Monti en een as die doorloopt tot aan de Tiber. De elegante gebogen vormen van het
geheel zijn karakteristiek voor het rococo.
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Trevifontein
Rococo-kenmerken zijn ook te vinden in de Trevifontein van Nicola Salvi (1732-1762), maar ze zijn
ondergeschikt aan een klassieke structuur. Zo is de schelp waarop Neptunus staat een rocaillemotief, maar de triomfboog die als achtergrond fungeert voor de allegorische en mythologische
figuren is klassiek.

Nieuwe façade voor S.Giovanni in Laterano
In 1732 schreef paus Clemens XII een wedstrijd uit voor een nieuwe façade voor de S.Giovanni in
Laterano. Uit de inzendingen van 23 deelnemers werd het ontwerp van Alessandro Galilei gekozen.
Galilei put zijn bouwelementen uit het standaardvocabularium. We merken dan ook parallellen met
Maderno's gevel voor de Sint-Pietersbasiliek en met Michelangelo's Capitolijnse paleizen. Nieuw is
dat hij een typisch barok stijlkenmerk, het clair-obscur, aanwendt om zuilen en lijstwerk duidelijk te
articuleren.
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3. PIRANESI
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) vertolkt als geen ander de achttiende-eeuwse fascinatie voor
de Oudheid en de nostalgische houding die ermee verbonden is. In 1745 vestigde hij zich definitief in
Rome.
Le Antichità Romane (1756)
Piranesi's etsen van Romeinse ruïnes kaderen in de tijdgeest. Door de verheerlijking van de oudheid
was er een grote vraag naar topografische afbeeldingen. Ondanks zijn spel met verhoudingen - hij
bevolkte zijn ruïnes met kleine menselijke figuren - nam Piranesi geen loopje met de archeologische
correctheid.
Wat zijn stijlkenmerken betreft, behoort de kunstenaar tot de barok. De schilderachtige kwaliteiten
van zijn prenten, de diagonalen in de compositie en het spel van licht en schaduw contrasteren met
de koele afstandelijkheid van het classicisme.
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Andere werken
Vanaf 1748 publiceerde Piranesi gezichten op het Rome van zijn tijd onder de titel Vedute di Roma.
Zijn Carceri d'Invenzione daarentegen zijn fantastische afbeeldingen die gebaseerd zijn op barokke
operadecors.
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