
Licht als materie

Het onderzoek naar verhoudingen in bouwwerken heeft niet zozeer als nut dat het eventueel

resultaat - het bekomen schema - als "middel" of als handleiding kan worden gebruikt voor het

ontwerpen van een nieuwe ruimte. Belangrijk is echter het inzicht in de structurele opbouw van het

gebouw .

Een studie omtrent de ruimteopbouw in de architectuur van de barokperiode wil iets anders zijn dan

een sleutel voor een ontwerpmethodiek. Het herontdekken van de meetkundige constante in deze

werken, gelieerd aan een unitair wereldbeeld, is enkel maar aanleiding tot een diepere bestudering

van de metamorfose die zich manifesteert doorheen deze werken.

Het oeuvre van Francesco Borromini (1599-1667) is hiervoor een representatief voorbeeld.

Belangrijker dan het schema van de gelijkzijdige driehoek en de ingeschreven cirkel - tre et uno

assieme - zijn de thema's die de Borrominiaanse ruimte typeren. (1)

Waar Andrea Palladio (1508-1580) zijn ville en palazzi koncipieerde als een sluitend geheel van

afzonderlijke ruimten die elk volgens exakte verhoudingen werden opgebouwd, ontwierp Guarino

Guarini (1623-1684) zijn kerkruimten vanuit een totaalschema van ruimtelijke systematiek. De zich

chronologisch tussenbeide situerende architektuur van Francesco Borromini is in dit opzicht van

belang omdat het een schakel vormt in de ruimtelijke en konceptuele evolutie hiervan. Doorheen de

bestudering van zeven werken zoals de kapel en het atrium San Carlo alle Quattro Fontane, de

kapel Sant'Ivo della Sapienza, de kapel van de Re Magi nel Collegio de Propaganda Fide, de

koepel van de kerk Sant'Andrea delle Fratte, de kerk Sant'Agnese-in-Agone en de kapel Santa

Maria delle Sette Dolori, alle te Rome, zijn duidelijke ruimte-wisselwerkingen aan de orde gekomen :

totaliteit versus onderdeel, buiten versus binnen, statisch versus dynamisch. Polariteiten en

confrontaties maken de inhoudelijke intenties in het werk van Borromini herkenbaar. De polariteit

konstante - metamorfose is het sterkst herkenbaar in de (schijnbare) tegenstelling statisch -

dynamisch, twee elementen die de eenheid van het ruimtekoncept uitmaken. Architektuur - op zich

statisch - wordt hier door de thematiek van het licht een architektuur van beweging of van dynamiek.

Samen met het feit dat licht een essentieel element is voor de uitwerking van architecturale concepten

en dat het licht als structuur in deze concepten gelieerd staat, maakt dat deze studie over de

geometrie het resultaat overstijgt naar de eigenschappen van de constante waarden.

Licht als structurerend element, als materie zonder materialiteit. Borromini’s laatste woorden voor zijn

overlijden, “Luce da mi luce!” (Licht, geef me licht), zijn daarom van een intrigerende betekenis omdat

ze op een heldere manier de essentie van (zijn) architectuur samenvatten: licht als een ongrijpbaar

element, steeds veranderend, maar toch de structuur van een gebouw definiërend en daarom juist

een 4° dimensie gevend aan het bouwwerk.



Geometrische opbouw van de ruimte : 'TRE ET UNO ASSIEME'

Tafel 1

Het schema van de gelijkzijdige driehoek en de ingeschreven cirkel kan op verschillende

voorstudietekeningen en detailschetsen van Borromini worden teruggevonden. (2)

Uit het onderzoek is gebleken dat steeds hetzelfde schema aan de basis ligt. Hierbij kunnen tevens

plan en doorsnede niet alleen afzonderlijk dimensionaal bepaald worden maar staan beide met elkaar

verbonden. Dit schema bepaalt bijgevolg geometrisch de verhouding voor elke ruimte, onafhankelijk of

de planmatige verschijningsvorm centraal-rond, stervormig, cirkelvormig, orthogonaal of ovaal is.

Tevens ook onafhankelijk van de mogelijkheden voor de vertikale uitbouw en bijgevolg een autonoom

koncept.

Tafel 2 - 3 - 4

Als basisschema wordt in de studie verder het verdubbelde 'tre et uno assieme'-schema aangenomen

voor wat betreft de grondplannen : twee driehoeken met 1 zijde rakend aan elkaar. Dit schema geeft

tevens de aanleiding tot het verkrijgen van axialiteit in langs- en dwarsrichting. Voor de doorsnede

wordt het enkelvoudig schema genomen, echter wordt hier de verdubbeling van het oorspronkelijke

als basis gebruikt. Op deze manier is er een overlapping en inherente uitbreiding van de schema's,

m.a.w. plan en doorsnede groeien op deze manier uit tot één geheel.

Tafel 5 - 6 : CAPPELLA DI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE (1634)

Voor de kapel van San Carlo alle Quattro Fontane omschrijft het basisschema in grote orde de gehele

planmatige opbouw. De ingeschreven cirkels duiden in de langse richting de lengte van de

hoofdruimte en het koepelovaal aan. Dit wordt omsloten door twee symmetrisch geplaatste kolommen

met overspannende boog. Het aldus bekomen portiek scheidt de koor- en inkomruimte van de

hoofdruimte. Deze beide ruimten, inklusief de kolom- en muurdikte, staan ontworpen d.m.v. even grote

cirkels als de ingeschreven cirkels in het basisschema. Deze konstruktie laat de bepaling toe van de

breedte van de portieken die de ruimte afsluit. De konstruktie van de ingeschreven ovaal aan het

basisschema duidt de breedte aan van de hoofdruimte en het koepelgewelf. Deze breedte wordt ook

gedefinieerd door het symmetrisch plaatsen van twee kolommen met een overspannende boog,

loodrecht op de dwarsas. Diagonaaldoorgangen staan symmetrisch geprojekteerd onder 60° volgens

de middelloodlijnen in het basisschema. Aldus staan de acht kolommen die de eerste

opbouwstruktuur van de kapel aanduiden geometrisch gekoncipieerd. De plaatsing van de acht

sekundaire kolommen in de vier zijruimten wordt verkregen door verdere sekundaire handelingen in

het schema.

In de doorsnede doorheen de langsas duidt een verdere ontwikkeling de ruimtelijke verdeling aan.

Met de lengte van het basisschema als zijde voor een (uitvergroot) tre et uno assieme-schema wordt



een eerste samengestelde ruimte in de kapel onderscheiden : het geheel tussen vloer en koepel. De

ingeschreven cirkel in deze driehoek geeft de hoogte weer van de bovenkant van de omringende

kroonlijst van de koepelovaal. Hij verdeelt tevens deze ruimte in twee verschillende delen : een

onderste deel dat de ruimte aanduidt die aangegeven wordt door het lineair in de hoogte verheffen

van de planmatige beweging en waarbij het thema van de "bewegende wand" wordt verkregen. Een

tweede deel - pendentieven en overspannende bogen- is van ruimtelijk-bewegende aard. In dit

tweede ruimtedeel zit tevens de kroonlijstovaal vervat. Globaal beschouwd wordt in deze eerste ruimte

de totale konstruktieopbouw herkenbaar.

Bij een verdere uitwerking van het schema, door het in de hoogte verschuiven en superposeren van

het basisschema, wordt vooreerst de hoogte van het koepelgewelf bepaald. Een verdere extrapolatie

duidt de hoogte van de tamboer (lantaarn) aan -de derde ruimte-. Zoals ook in plan de sekundaire

bewegingen geometrisch worden vastgelegd, zo kunnen eveneens in doorsnede sekundaire

elementen als kroonlijsthoogtes en lijstdiktes omschreven worden.

Doorheen dit schema wordt aldus de ruimtelijke opbouw van de kapel duidelijker. Vooreerst wordt in

de onderste ruimte het type van de "serliana" geïntroduceerd en gebruikt als ruimte-omhullende vorm.

Deze serliana staat meetkundig geplaatst in een a-b-a-c-a-b-a-c ritmiek. Konceptueel is ze van een

strukturele orde. Ruimtelijk omsluit ze de sokkelruimte voor het koepelgewelf. Vervolgens is er in deze

ruimte een tweede orde : de planmatige beweging van de wand die een andere hoogteverdeling

kenbaar maakt tussen de kolommen van de serliana. Het drievoudig toepassen van het tre et uno

assieme-schema beschrijft hier het konceptuele thema van de gehele kapel : de totale ruimte als een

additie van deelruimten. Zoals een vormelijk thema - de konfrontatie van de serliana met de wand -

een eerste en tweede orde samenbindt wordt d.m.v. dit gegeven de ordening van de eerste ruimte -

centraal- en de sekundaire ruimten -zijruimten- vastgelegd. M.a.w. de logika van struktuur in vorm en

sensibiliteit via ruimte staan hier samengebundeld en geometrisch gekoncipieerd in een kontinu

architektonisch systeem : voor het eerst wordt het thema van de serliana dat in de Renaissance

steeds als een vlakmatig thema werd geïnterpreteerd, volledig ruimtelijk toegepast.

In de konstruktie van de ruimte volgt Borromini hier het Albertiaans koncept "Nihil addi" - Niets wordt

toegevoegd -. (3) Alles wordt korrekt geschakeld tot een logische ontwikkeling van de strukturele

regel.

Tafel 7 - 8 : ATRIO DEL CHIOSTRO DI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE (1635)

Voor de globale ruimte van het atrium van het klooster herhaalt Borromini planmatig het basisschema,

ditmaal uitgebreid met twee omschreven cirkels. Hierdoor krijgt het plan de verhouding 3 : 2. (4)

Bissektrices vanuit de vier hoekpunten naar het midden toe geven op de langsas twee snijpunten die

tevens het middelpunt zijn voor de omschreven cirkels. Zoals in de kapel van San Carlo

diagonaaldoorgangen geprojekteerd worden, wordt hier op eenzelfde konstruktiewijze in het atrium

een eerste viertal van kolommen voorzien. Via de bissektrices vanuit de hoekpunten in het plan kan

symmetrisch een tweede kolommenviertal worden bepaald. Op deze manier wordt in de vier



hoekpunten een ontdubbelde kolomkonstruktie ontwikkeld dat via projekties hiervan op de

omgevende muur herhaald wordt voor de konstruktie van de middenkolommen.

Planmatig wordt aldus het afstandritme tussen de kolommen van de serliana als c-a-b-a-c

gekonstrueerd waarbij b gelijk is aan c onder 45°. (5) Opnieuw met de lengte van het basisschema als

zijde voor een uitvergroot enkelvoudig schema wordt in de doorsnede het principe vastgelegd voor

het bepalen van de verschillende hoogten en de onderlinge verhoudingen. Hier is het overlappen van

het grondplanschema op het doorsnedeschema van belang voor het verkrijgen van de hoogte van de

serliana die de onderbouw konstrueert. Evenals in de kapel wordt ook hier de vrijstaande serliana als

thema genomen voor de vormelijke uitbouw van de onderste ruimte. En ook hier staat ze als een

vormelijke interpretatie.

Uit de analyse blijkt dat Borromini hier het atrium op eenzelfde manier koncipieert als een interieure

ruimte. M.a.w. de funktie "atrium" wordt verkregen door in de omringende restruimte de verbinding met

de wand te maken en het middendeel als open ruimte te laten. Duidelijk wordt hier bijgevolg de

toepassing van een eigen ruimtelijke systematiek autonoom toegepast t.o.v. elke omgevende

vormelijke binding : de serliana wordt niet meer beschouwd als een tweedimensioneel motief maar als

een kontinu ruimteomsluitend vormelijk thema.

Tafel 9 - 10 : CAPPELLA DI SANT'IVO DELLA SAPIENZA (1642)

Voor de kapel van Sant'Ivo della Sapienza wordt opnieuw hetzelfde schema genomen als basis,

ditmaal roterend verwerkt. Een omschrijvende cirkel aan dit schema wordt een ingeschreven cirkel voor

twee driehoeken die tegenovergesteld op elkaar worden geplaatst en waardoor een zespuntig

stermotief wordt bekomen. Aan elke driehoek wordt een eigen rol van bewegingen toebedeeld : één

bezit ingesloten halfcirkelvormige bewegingen in de uiterste hoekpunten, de andere driehoek bepaalt

vanuit de hoekpunten even grote tegenbewegingen naar de middenruimte toe. Twee omschrijvende

cirkels aan het basisschema bepalen de konstruktie van het tamboergeheel. (6) Bij het overhalen van

het schema in de doorsnede wordt de superpositie ervan uiterst belangrijk. Zoals in de vorige

ontwerpen duiden ze ook hier de onderlinge addities en ordeningen van de deelruimten aan. Een

eerste schema geeft de hoogte van de lineaire planmatige beweging -de ruimteomsluitende wand-.

De analyse verklaart verder de hoogtes van kroonlijsten, ombindingen, openingen en lichtpenetraties.

Ook bij dit ontwerp poneert Borromini het ruimtelijk koncept van "nihil addi" : zes zijruimten 'vormen' de

gecentraliseerde organisatie van de globale ruimte. (7) Het interne van de kapel resulteert uit het

konfronterend samengaan volgens een a-b-a-b-a-b ritmiek van beweging en kontrabeweging.

Merkwaardig is tevens dat door deze handeling en mede door het tegenover elkaar plaatsen van

altaar- en inkomruimte en het symmetrisch plaatsen van twee sekundaire zijingangen, een duidelijke

langsrichting wordt verkregen in deze centraalbouw. Door het superposeren van de ruimten en het

doen samenbrengen van een centraal punt van waaruit het licht zich als bron manifesteert -lantaarn-

ontstaat hier de belangrijkste axialiteit, nl. vertikaal. Het struktureel koncept zit vervat in de autonomie



tot de delen die het uiteindelijk geheel samenstellen tot een eenheid die karakteristiek wordt voor de

polariteiten massa-ruimte en vorm-tegenvorm.

Tafel 11 - 12 : CAPPELLA DI SANTA MARIA DELLE SETTE DOLORI (1643)

Voor de kapel van Santa Maria delle Sette Dolori zijn de ruimtelijke verhoudingen opnieuw afgeleiden

van het basisschema. Een ontleding van het plan duidt aan dat het middendeel van de hoofdruimte -

de plaatsing van de acht centrale kolommen - planmatig bepaald wordt door dit schema en de

overhaling naar de wanden. Hierbij wordt ook de grootte van de plafondschildering in een verhouding

1 : 2 exakt omschreven. Een gelijkzijdige driehoek met de lengte hiervan als zijde geeft in hoogte het

middelpunt voor de boogkonstruktie in de serliana.

Opnieuw wordt dus de serliana als vormelijk bepalend thema gebruikt, hier echter volgens een andere

uitbouw : de boogkonstrukties manifesteren zich enkel axiaal in langs- en dwarsrichting.

Tafel 13 - 14 : CAPPELLA DEI RE MAGI NEL COLLEGIO DE PROPAGANDA FIDE ( 1644)

Voor de kapel Dei Re Magi in het Collegio de Propaganda Fide worden de lengte en breedte van de

hoofdruimte, inklusief kolommen, aangegeven door de lengte en breedte van het basisschema. De

kolomdikte wordt bepaald door de afstand tussen het snijpunt van de twee omschreven cirkels en de

omtrek rond dit schema (verhouding 3 : 2). Middelloodlijnen bepalen de plaatsing van de uiterste 4

kolommen in langsrichting en ingeschreven cirkels bepalen de 4 kolommen in dwarsrichting. Hierdoor

worden de hoekbewegingen omschreven. Verdere ontleding geeft de centrale kolommen, de aslijnen

van de zijruimten en de totale lengte van de kapel, inklusief het koorgedeelte.

Het overhalen van dit planschema naar de doorsnede verklaart de hoogte van de kolommen en

kroonlijsten waardoor de ruimtelijk intentionele opbouw te voorschijn komt : ordening als een struktuur

die de ruimte "meet".

Ontstaan uit een schema dat als vormelijke verschijning verschillend is aan het uiteindelijk resultaat -

orthogonaal- benadert deze kapel in verhouding de Gulden Snede. De afstandritmiek blijft behouden

naar het serliaans model maar verkrijgt een vormelijke interpretatie.

Tafel 15 : CHIESA DI SANT'AGNESE-IN-AGONE (1652)

Vertrekkend vanuit het schema dat de middenruimte van de kerk van Sant'Agnese-in-Agone bepaalt

worden alle nevenruimten verkregen door een verdere in- en omschrijving aan hetzelfde schema en/of

m.a.w. door een telkenmale verdraaiing onder 90° tegenover elkaar. Ingeschreven cirkels bepalen de

exakte afstand tussen de kolommen in de hoofdruimte. Aldus wordt de serliana opnieuw het vormelijk

leitmotiv, geometrisch geordend volgens het basisschema.

Tafel 16 : CHIESA DI SANT'ANDREA DELLE FRATTE (1653)

Bij de koepelopstand van de kerk van Sant'Andrea delle Fratte wordt de buitendiamater gededuceerd

vanuit de breedte van het schema. De lengte ervan bepaalt de hoogte van een rechthoek 45°/60° die

de bewegingen van de zijsteunen aanduidt : de kleine zijde bepaalt de middelpunten van deze



bewegingen en de grote zijde duidt er de basisverhouding van aan. Met eenzelfde schema vanuit het

basisgegeven wordt een 60°/45°-rechthoek gekonstrueerd waardoor bij verdraaiing onder 90° een

vierkant ontstaat. Dit vierkant geeft de plaatsing weer van de 8 kolommen van de koepelopstand :

hoekontdubbeling als struktuur. DE onderlinge relatie tussen de 45°/60°-rechthoek en het

basisschema wordt bij deze verdraaiing nog duidelijker: de breedte van het ene wordt lengte voor het

andere.

Strukturele opbouw van de ruimte : konstante en metamorfose

Zoals aangetoond is doorheen de geanalyseerde werken een geometrische basiskonstante waar te

nemen. Deze maakt onderlinge bindingen tussen de werken herkenbaar. Ze werden mogelijk door het

gebruik van enkele vormelijke en inhoudelijke terugkerende "thema's".

Op vormelijk-struktureel vlak is het gebruik van de serliana een eerste herkenning. Als thema wordt het

autonoom gebruikt in elk koncept, doch telkenmale wordt het anders vertaald zodat dit een

metamorfose ondergaat doorheen het geheel van het oeuvre van Borromini : planmatig van

orthogonaal naar stervormig, vierkantig en cirkelvormig. Terzelfdertijd manifesteert het zich als een

exterieur thema in een interieure ruimte. Als struktureel element blijft het echter als konstante

onmiddellijk afleesbaar in de ruimte en konstrueerbaar vanuit de geometrische schema's. (8)

Op ruimtelijk-struktureel vlak wordt het licht echter een konstant thema. Licht dat geleid wordt via de

ruimte, ruimte die geordend staat volgens de geometrie van het schema.

De vervloeiing van de ruimte is finaal in elk architekturaal werk. Ruimtelijk-struktureel is ze een

konstante en finaliteit in het Borrominiaans type : alle bijkomstige artikulaties zijn weggewerkt. De

ruimte wordt het domineren thema ter ondersteuning van het licht. Enkel de manier waarop het licht

geleid wordt in en via deze ruimtes ondergaat een metamorfose doorheen het gehele oeuvre : een

metamorfose die gepaard gaat met de vormelijk-strukturele opbouw.

De schijnbare tegenstelling konstante/metamorfose is het sterkst herkenbaar in het

statisch/dynamische van de ruimte : twee elementen die de eenheid van het koncept uitmaken.

Architektuur, op zich statisch, wordt hier in het oeuvre van Borromini een architektuur van beweging of

van dynamiek.

Met het toepassen van eenzelfde schema bij elk architekturaal werk komt Francesco Borromini toch

telkenmale tot een gedifferentieerd resultaat. Hierbij geeft de interrelatie tussen de bestaande

gegevens en het eigen ontwerpschema de wisselwerking tussen het denken over architektuur in

termen van autonomie en de binding aan het gegeven.

De typologie van de Borrominiaanse ruimte kan aldus omschreven worden als het thema van de

konfrontatie van autonomie en konstante, gepaard gaande met afhankelijkheid en metamorfose,

waarbij het geometrisch schema -tre et uno assieme- de relatie is tussen beide.

Christian Kieckens, 1982-1986 / 2005



(1) "Tre et uno assieme" staat geschreven op een tekening voor een fries voor de kapel van San

Carlo alle Quattro Fontane. Zie Paolo Portoghesi, "Francesco Borromini", Electa Editrice,

Milano, 1967, pag. 46 en figuur II pag. 69

(2) Op.cit. pag. 73 (fig. IX), pag. 76 (fig. XVII), pag. 191 (fig. L)

(3) Alberti, "De Re Aedificatoria", deel VI, 2

(4) De verhouding 3 : 2 wordt reeds door Plato aangehaald. Vitruvius omschrijft deze, samen met 5 : 3

en met V2 : 1 als de meest ideale voor binnenhoven in privaatgebouwen. Litt.: Vitruvius, "De
Architettura Libri Decem", deel VI/3. Zie ook : Paul v. Naredi-Rainer, "Architektur und
Harmonie", Köln, 1982, pag. 226.

De verhouding 3 : 2 wordt ook 'kwint' genaamd. Cfr. tevens Plato en A. Pellier die deze verhouding als

tracé directeur omschrijft. Zie : Louis Van Mechelen, "Het Gulden Getal, dekmantel voor de
proporties in de kunst", Gent, 1980, pag. 47

(5) Paolo Portoghesi, Op.cit. pag. 43

(6) Paolo Portoghesi, Op.cit. pag. 191 (fig. L)

(7) Dit model werd reeds opgenomen door Sebastiano Serlio in "Tutte le Opere et prospettiva di
Sebastiano Serlio bolognese", Venezia, 1619

 (8) Het gebruik van de serliana als ruimte-omsluitende vorm is tevens een herdenken van de serliana

zoals deze is  toegepast in het Teatro Maritimo in de Villa Hadriana te Tivoli. Borromini zelf maakt

gewag van dit voorbeeld.


