
ROMA – FORUM NUOVUM

“Er zijn drie redenen die maken dat Rome een unieke stad op de wereld is.  De
eerste is het feit dat de stad – van in de antieke wereld tot vandaag – een eigen
reden van bestaan heeft bewaard ... De tweede reden is dat de lange weg die is
afgelegd om hoofdstad van Italië te worden, de barokke struktuur toegelaten heeft
om stand te houden zonder belangrijke fundamentele wijzigingen ... De derde reden
berust op het feit dat Rome gedurende eeuwen 3 totaal verschillende stadszichten
heeft gekend: de kompakte massa van de Romeinse stad, de verspreide
middelpunten van het Middeleeuwse Rome en het monumentaal stratentrajekt van
het Barokke Rome.”

Carlo Aymonino, La ville historique et la ville politique (Vaisseau de Pierres, paris 1986, p.103)

De 20ste eeuw lijkt voor Rome een moeilijke fase te zijn in haar eeuwenoude
geschiedenis.  De stad die tot dan aan allerlei invloeden had kunnen weerstand
bieden en oplossingen had kunnen inkorporeren, kreeg in recentere periodes te
kampen met andere konteksten en stedelijke vereisten.  Tijdens eeuwen had men
nieuwe ideeën kunnen versmelten met bestaande strukturen.  Zo bijvoorbeeld de
revolutionaire aanpak van Paus Sixtus V die in de 16de eeuw doorheen
verbindingsassen de start gaf om het Middeleeuwse Rome te doen uigroeien tot één
groot heiligdom.  Nieuwe straten, piazza’s, kerken, palazzo’s en stadsperspektieven
waren de aanzet voor wat later ‘Roma Barocca’ zou worden.

Aan de hand van deze struktuur verbleef de stad tot in het begin van de 20ste eeuw
in een sfeer van klassicisme waarbij de Liberty-stijl als de meest recente in de 20-er
jaren één van de dekoratieve vernieuwingen was op het steeds weerkerende thema
van de klassieke monumentaliteit.  In eenzelfde geest waren reeds nieuwe
uitbreidingen aan de rand van de stad geprojectkeerd, maar het historische
stadscentrum onderging geen verdere aanpassing.
Enige belangrijke verandering op het politieke vlak bleef uit tot in 1922 met de
oprichting van de Fascistische partij.  Een architekturaal inhoudelijke vernieuwing
bleef uit tot in 1926 toen ‘Gruppo 7’ werd opgericht.  Enkel het Futurisme had voor
enige architekturale deining gezorgd, maar tot grote realisaties kwam het echter niet.
Leden van Gruppo 7 waren o.a. Terragni en P. Lingeri, die vooral werkzaam waren in
het Noorden van Italië.  In 1927 wordt ook Adalberto Libera lid van Gruppo 7, hoewel
hij toen nog student was aan de Scuola Superiore die Architettura di Roma.  1927 is
tevens het jaar waarin de Italiaanse rationalisten voor het eerst tentoonstelden, zij
het op uitermate beperkte wijze, op de Weissenhofsiedlung te Stuttgart.

Het jaar daarop, in 1928, organiseert Libera te Roma een tentoonstelling die als een
eerste bekendmaking van het Italiaans Rationalisme wordt aanzien: in het M.I.A.R.
(Mostra Inernazionale di Architettura Rationalista) wordt werk getoond van G.
Terragni, M. Rifolfi, L. Figini en G. Pollini en van A. Libera die er de sekretaris van
wordt en in 1930 een tweede tentoonstelling organiseert, die geopend wordt door
Mussolini.
In 1932 wordt het 10-jarig bestaan gevierd van de Fascistische Revolutie.  Hiervoor
wordt door Libera een bestaand paviljoen bedacht met een nieuwe façade en
vestibule.  Binnenin toont Terragni er in de Sala del ’22 een fotokollage, een tot dan
nog niet gezien beeld in een tentoonstelling.  Voor Libera is dit ontwerp echter van
groot belang: in 1933 is hij in de mogelijkheid om het Italiaans paviljoen te Chicago te
ontwerpen en in 1935 te Brussel, waarin voor het eerst in België een overzicht wordt
gegeven van de Italiaanse rationele architektuur.



Ondertussen werden in het kader van de propaganda voor het regime vanaf 1933 te
Rome belangrijke wedstrijden uitgeschreven.  Het postgebouw van Libera, gebouwd
aan de Aventino, naast de piramide van Cestius, is één van dergelijke resultaten.
Om het fascisme meer luister bij te zetten werd tussen de Piazza Venezia en het
Colisseum in 1932 door Mussolini een nieuwe verbindingsas bedacht, de
zogenaamde Via dell’Impero (nu Via dei Fori Imperiali).  Deze liep over het noordelijk
deel van het Forum Romanum, waar inmiddels woongebouwen waren opgetrokken
en die om deze reden nu dienden afgebroken te worden.  het palazzo de Littorio –
wedstrijdthema in 1934 – zou langsheen deze weg worden gebouwd.
Voor deze wedstrijd kwamen de belangrijkste inzendingen van Terragni en van
Libera.  Beide bedachten een gebogen gevelwand naar het forum toe, bij Terragni
werd deze in het midden doorkliefd voor het balkon van waarop de ‘duce’ zijn
toespraken zou kunnen houden.  Libera plaaste axiaal voor de wand zijn inmiddels
bekendgeworden inkomkolom.  Hetzelfde terrein zou Terragni ook in 1938 kiezen
voor het ontwerp van het ‘Danteum’.
tot in 1938 werden er nog wedstrijden ingericht in het kader van E 42 (de viering van
de 20ste verjaardag van de Fascistische Revolutie in 1942), zoals voor het Palazzo
dei Recevimenti (1937), een tweede maal voor het Palazzo del Littorio (1937), voor
de Nuove Preture Unificate (1936), voor het palazzo dei Congressi (1938), tot
wanneer Mussolini uitroept “Wanneer gaan deze jonge architekten nu begrijpen dat
een rationele architektuur niet bij het regime past?”.

Reeds van in 1931 was o.l.v. M. Piacentini een algemeen plan voor Rome
voorgesteld.  Dit voorzag Rome van een enorme monumentaliteit in het centrum,
deels gegroeid  vanuit het imponerende van het klassicisme.  Aldus worden de 30-er
jaren te Rome gedomineerd door de tweestrijd klassicisme-moderniteit, hoewel
praktisch alleen de klassieke architektuuropbouw kon worden gerealiseerd in
projecten als de bouw van het Universitaire Centrum (1934), geleid door Piacentini.
Deze tweestrijd komt voor het eerst tot uiting in de inzending van Ludovico Quaroni
en G. Muratore voor de preture Unificate in 1936.  Geïnspireerd door het
Colombushaus van Erich Mendelsohn te Berlijn voorziet Quaroni eveneens een
gebogen glazen gevelvlak met horizontale raamverdelingen en een duidelijke
verticale struktuur die verwijst naar de gebogen gevel met de vertikale geledingen
van het Palazzo Massimo alle Colonne aan de Corso Vittorio Emmanuele.  Ook in
zijn ontwerp voor de uitbouw van de Opera van Rome (1942-84-..) blijft Quaroni het
dwepen met klassicistische trekken en modern taalgebruik behouden.
In de periode na W.O. II wordt, enkele voorbeelden niet te na gesproken, de
architektuur te Rome bepaald door de enorme stadsuitbreidingen aan de rand van de
stad.  In een razend snel tempo worden er nieuwe woongebieden gekreëerd.  Enkel
het Stazione Termini (1949-51) van Leo Calvini en de architektuur van Studio
Passarelli tijdens de jaren ’50 verdient enige aandacht.  het aanknopen met de
architektuurgeschiedenis wordt geleid door Paolo Portoghesi vanaf 1951 met zijn
studies en publikaties over de barokarchitektuur van Guarino Guarini en vooral van
Francesco Borromini.  De Casa Baldi (1959) wordt een eerste vormelijke vertaling
van zijn onderzoek dat hij grotendeels via zijn leerstoel aan de universiteiten van
Firenze en Rome weet te verkondigen aan een nieuwe generatie.
In de 60-er en 70-er jaren groeien er uit de architektuurinstituten in Italië ontelbare
didaktische basisvoorbeelden waarvan er uiteindelijk maar een 3-tal enige waarde
krijgen tot het geven van enig resultaat.
Vooreerst zijn dit de theoriën van Aldo Rossi, Giorgio Grassi en Carlo Aymonino die
deels gebaseerd zijn op Muratori’s onderzoek naar de relaties op typologisch en
morfologisch vlak.  Vervolgens is er de denkwereld van Vittorio Gregotti met de
bewustwording dat het landschap in staat is om een vraag naar de architektuur toe te
stellen.  Als laaste is er de methode van Quaroni die gebaseerd was op het meta-



ontwerp en het type-model, aanpasbaar volgens de noden van de tijd.  De ziel en de
struktuur van de stad verdwenen, in de plaats kwamen er sprakeloze schemas.

Onder Ludovico Quaroni, verbonden aan de architektuurafdeling van de Universiteit
van Rome, studeerde er een nieuwe generatie architekten af.  In de 60-er jaren
waren bij hen nog duidelijk de invloeden van Quaroni’s onderwijs herkenbaar.
Getuigen hiervan zijn de eerste ontwerpen van o.a. Franco Purini waarbij
stedenbouwkundige vragen resulteerden in technische strukturen verspreid over de
stad.
Al vlug werd afstand genomen van dergelijke ontwerpmethodiek om reden van het
veranderend tijdsbeeld vanaf het einde der 60-er jaren.  De stad en haar
geschiedenis werd onieuw het studieterrein.
Verscheidene architekten die aan de Romeinse universiteit afstudeerden onder
Quaroni, waren in recente periodes of zijn nu nog steeds verbonden aan dit instituut.
Franco Purini, Dario Passi, Giangiacomo d’Ardia, Costantino Dardi, sommigen onder
hen waren tevens gedurende een bepaalde periode verbonden aan het Departement
van Architektuur en Analyse van de Stad Rome en maakten om deze reden
belangrijke voorstellen voor deelgebieden in de stad.
Samen met o.a. Fulvio Leoni ,Alessandro Anselmi, Franco Pierluisi van G.R.A.U.
(Gruppo Romano di Architetti ed Urbanistici), Franz Prati, Massimiliano Fuksas, e.a.
omtekenen ze een nieuw beeld voor de stad.

Belangrijk voor deze evolutie zijn de ontwerpen van Dario Passi die in zijn
architektuur Rome als Borghesestad met het type van het palazzo en het atrium
duidelijk stelt.  Tevens roept hij de architektuur van de jaren ’30 en ’50 op: de
bekende woningblokken van Giovanni Muzio en De Fenetti te Milaan en van I.
Sabbatini te Rome zijn niet ver weg.  Dit komt het sterkst tot uiting in het voorstel
voor het gebied aan de Lungotevere Flaminio en de Piazza mancini (1981).  passi
komt tot een eigen ontwikkeld archetype – hoog gebouw, atrium, eenvoudig
traditioneel plan, gevels met gelijke raamverdelingen -, bijna een anoniem Romeins
bouwblok.
Eenzelfde geest straalt ook uit het oeuvre van Giangiacomo d’Ardia wiens werk,
evenzeer als dat van Passi, attenties meedraagt voor de relaties met de gebouwde
omgeving, voor de partikuliere herinneringen van de architekt en de kollektieve
herinneringen van de stad.
Costantino Dardi is één van de weinigen die in de mogelijkheid waren om, los van
het theoretisch onderzoek, het bouwen van de ruimte, hoe minimaal ook, te ervaren.
Getuige hiervan is de interieure uitbouw van de leeszaal aan de architektuurafdeling
van Rome (1983).

De (internationaal) meest bekende onder de hedendaagse Romeinse architekten is
ongetwijfeld Franco Purini.  10 jaar geleden ontwierp hij, samen met V. Gregotti, de
gebouwen voor de Universiteit van Calabria, nu in voltooiing.  In 1984 realiseerde hij
samen met laura Thermes, na 18 jaar van geschriften en tekeningen, zijn eerste
woning te Gibellina (Sicilië).  Zijn architektuur kenmerkt zich door het gebruik van het
beeld van de woning als “type”, zelfs in zijn ontwerpen voor grotere gebouwen als
musea, gemeentehuis of theater.  Voor Purini maken woningen als monumenten –
de kleine en de grote – de “pointes” in een lang verhaal waaruit de stad bestaat.
Purini’s verbondenheid met de stad is uitermate groot.  In 1978 maakte hij een
ontwerp – eerder een optekenen van flitsen van ideeën – voor een museum voor de
tekeningen van Piranesi, van wie hij de liefde van de tekening als instrument schijnt
geërfd te hebben.  In één van zijn laaste projekten – Danteum op de Piazza della
Moretta – refereert Purini naar het Danteum van Terragni.  Op de limieten van de
realiteit poneert hij in een parcours via hel en vagevuur, het thema van de
monumentenzorg in de stad Rome als een verdwenen thema.



Zowel Constantino Dardi als Franco Purini en Laura Thermes zijn betrokken geweest
in resp. 1980 en 1979, bij het opbouwen van theaters, podia en inkompartijen voor
de jaarlijkse festiviteiten die plaatsvinden tijdens de zomerperiode te Rome: “Estate
Romane”.  Straten, pleinen en publieke ruimten worden dan gedekoreerd,
fragmenten van gebouwen en monumenten worden gerestaureerd.  Enerzijds
beslaan deze interventies enkel lokale gebieden, anderzijds wordt de ganse stad
geïnkorporeerd in het gebeuren.  het geheel kan gezien worden als een overlevering
van de traditie uit de 17de eeuw: de stoeten met de kortstondige bouwwerken of
“ephemeri”.  Op eenzelfde wijze staan efemere architekturen ingeplant in dit
‘Massenzio”-spektakel dat zich jaarlijks op andere plaatsen in de stad afspeelt.
Rome wordt hierbij één forum waarbij verschillende getuigenissen uit de
geschiedenis met het hedendaagse versmelten.
De strijd die vandaag gestreden wordt voor een bewustwording van het patrimonium,
de aktualisering ervan, de kontinuïteit naar de toekomst en de integratie van
hedendaagse architekturen zou niet mogelijk geweest zijn zonder de toewijding van
enkelen zoals o.a. Francesco Moschini die met zijn Galleria d’Arte ed Architettura
Moderna (A.A.M.) een duidelijke richting heeft bepaald en aan een nieuwe generatie
architekten de kans gaf om hun ideeën te verkondigen.  Samen met A.A.M., de
tijdschriften Controspazio (°1969) en Eupalino (1982), kongressen als het
“Laboratorio di Progettazione” (1983) en de bezoekencycli aan de verschillende
architektenbureaus (1983) wordt de mogelijkheid geboden meer inzicht te verkrijgen
over mogelijke interventies in de historische stad.

Terwijl inmiddels het kilometerlange gebouw voor sociale huisvesting (1972-84) van
Mario Fiorentini de afwerking heeft benaderd, poogt Carlo Aymonino als assessor
van het Departement voor interventies in de historische stad om d.m.v. heropbouw
en het poneren van nieuwe funkties, de stad Rome als een archeologisch park van
architekturen te laten geworden, een evolutie naar een nieuw forum.  Een forum van
de rekonstruktie van de stad die opnieuw wilt ‘bestaan’ doorheen leesbare beelden
om zichzelf als stad te rekonstitueren als een totaliteit.

Christian Kieckens, 1986


