
Stilul BAROC

Sir Christopher Wren



BAROC
Stilul baroc prinde contur
începând cu anii 1600 
extinzându-se treptat din 
Italia în întrega Europă şi mai
apoi în cele doua Americi şi
alte zone ale grobului. Nucleul
apariţiei stilului Baroc este
Roma, Italia, şi s-a manifestat
în domenii precum:pictura, 
arhitectura, muzica, teatru, 
literatura.



Caracteristici:
✣ înlocuirea navelor lungi și înguste cu formele largi și ocazional circulare, eliptice sau

curbilinii;

✣ folosirea într-un mod impresionant a luminii, fie printr-un contrast puternic dintre lumină
și umbră sau efecte de clar-obscur, fie prin utilizarea uniformă a luminii cu ajutorul a 
multiple deschideri și numeroase ferestre;

✣ folosirea opulentă a ornamentelor, realizată în special din tencuială de stuc, marmură sau
imitație de marmură;

✣ decorarea cu fresce uriașe a tavanelor, dar și a pereților sau a locurilor „tradițional” lăsate
neornamentate;

✣ punerea în evidență a fațadelor printr-o una sau mai multe proeminențe aranjate simetric
sau relativ simetric față de o axă verticală centrală a clădirii;

✣ utilizarea interiorului în scopul prezentării picturii și sculpturii, în special în barocul târziu, 
așa numitul „interior carcasă”;

✣ utilizarea pe scară largă a diferite efecte iluzorii și folosirea frecventă a amestecului dintre
pictură și arhitectură;

✣ prezența coifurilor de biserici în formă de bulb de ceapă în varietățile barocului bavarez, 
ceh, polonez și ucrainean etc.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nav%C4%83_(arhitectur%C4%83)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clarobscur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fereastr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornament_(arhitectur%C4%83)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marmur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fresc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tavan&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fa%C8%9Bad%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ax%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroc_t%C3%A2rziu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroc_bavarez&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroc_ceh&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroc_polonez&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroc_ucrainean&action=edit&redlink=1


Sir Christopher Wren

Sir Christopher Wren

(20 octombrie 1632 - 25 februarie 1723) 

a fost unul dintre cei mai buni
și apreciați arhitecți englezi ai
tututror timpurilor, arhitect și
realizator a 54 de biserici în
Londra, respectiv a numeroase
clădiri seculare din Marea
Londră după Marele incendiu
al Londrei din 1666.

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1632
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1723
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christopher_Wren_churches_in_London
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83dire
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Fire_of_London
https://ro.wikipedia.org/wiki/1666


Catedrala Sfântul 
paul











Blue

Is the colour of the 
clear sky and the 
deep sea. It is 
located between 
violet and green on 
the optical 
spectrum.
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Sfântul Mihail, 
Cornhill





Sfânta Mary 
Aldermary



SfântA Mary Abchurch



Sfântul Martin, 
Ludgate



Sfântul



Sfântul Magnus-the-Martyr



And tables to compare data

A B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16



Sfânta Ana și Sfânta Agnes



Sfântul Andrew Holborn




