
GIOVANNI SANTINI (JAN BLAZEJ SANTIN-AICHEL) (1677-1723)

Giovanni Santini neemt in de geschiedenis van de Boheemse laat-barok een unieke
plaats in. Hoewel hij een tijdgenoot is van de Dienzenhofer-familie, met name vooral
van Christoph Dienzenhofer (1655-1722) en diens zoon Kilian Ignaz Dienzenhofer
(1689-1751) bezit zijn oeuvre een notie van individuele actualteit door het gebruik
van contrasten en een doorgedreven complexitieit. In een periode waarin de Barok
niet als een vormelijke uiting van het christelijk ideaal beschouwd werd, wist Santini
dit probleem op een eigen manier op te lossen door in zijn architectuur gotische
elementen in te lassen die soms fragmentair-decoratief, soms constitutief verwerkt
waren. Deze elementen interpreteerde hij op een systematische manier waardoor
zijn architectuur de term “gotiserende barok” meekreeg. Het in die periode ontdekken
van de gotiek had trouwens te maken met de religieuze politiek om de verering voor
Boheemse nationale heiligen weer te doen herleven, zoals bijv. Sint-Johann
Nepomuk. De gotiek werd gezien als een bewuste terugkeer tot het verleden, dit in
herinnering aan de verklaring van Ferdinand I dat Renaissance voor wereldlijke
gebouwen was en gotische vormen “kerkachtig” waren.

De meest typische voorbeelden voor deze ontwikkelde stijl in het oeuvre van Santini
zijn de cisterciënzerkerk te Sedlec (1702) en de benediktijnerabdijkerk te Kladruby
(1712-1726), de kloosterkerk te Zeliv (1713-1720)  en het sanctuarium op Zelena
Hora (Groene Heuvel) te Z’dàr nad Sazavou (1719-1722). Voor de kerk te Sedlec
bouwde Santini verder op de bestaande fundamenten die dateerden uit de
Middeleeuwen en afgebroken waren tijdens de oorlog tegen de Hussenieten. Hij
bewaarde de gotische structuur van het geheel maar liet ze uitmonden in een
grafische abstractie van het gotische lijnenspel van nervaturen. Door een
accentuering in de diepterichting verkreeg het interieur van de kerk een verder
doorgedreven irreëel karakter, hetgeen intentioneel door Santini werd gewild.
Rondom het koor werd een rondgang uitgebouwd op het fundamentele thema van de
gotiserende barok of barokgotiek: gotische spitsbogen voor de structuur en barokke
interpretaties voor de koepelgewelven.

Eenzelfde raakpunt aan de irrealiteit bezit de kerk te Kladruby, welke eveneens een
opbouw is boven een middeleeuwse structuur. Hoewel de gevel een samenstelling is
van decoratief gebruikte gotische elementen, werd de structuur als niet gotisch
overgenomen. Door gebruik te maken van een berkoning op de kruissing van langs-
en dwarsbeuk wist Santini het exterieur een specificiteit mee te geven. Het interieur
is echter rijker dan dit te Sedlec: het driekorig toegevoegde presbysterium met het
vrije en bijna nerveuse spel van de nervaturen onthult een nog grotere evidentie van
onstructuur en irrealiteitt die verder gaat in het gewelf van de grote langsbeuk. Door
de decoratieve verwerking gaf Santini aan de ruimte een eigen identiteit: hoe
belangrijker het gebeuren, hoe groter het effect. In deze zin werden de kleine langse
zijbeuken voorzien van eenzelfde maar vereenvoudigd lijnenspel als de grote beuk.
Nochtans is hier de irrealiteit nog steeds even sterk aanwezig: afgebroken lijnen
doorsnijden gave geometrische figuren en tezelfdertijd worden de onzichtbare
krachten heel visueel via de dramatisering van het lijnenspel in de richting van de
pijlers.

In het interieur van de premonstratenzerkerk te Zeliv ontdubbelde Santini het
vormelijk thema van het lijnenspel. Terwijl hij de grote langsbeuk ordende met
gotische nervaturen, paste hij voor de overwelvingen van de zijbeuken interpretaties
toe in ovale vorm. Deze ovalen waren bepalend voor uitsnijdingen aan de ramen en
aldus werd de mogelijkheid gecreëerd om interieur en exterieur elk een eigen
ordening en wettensystematiek te laten ondergaan, tevens uit noodzaak voor het
gebruik van een galleria in de zijbeuken.



De ingenieusiteit van Santini kan worden teruggevonden in zijn planconcepten. De
plattegrond van het Sanctuarium te Z’dàr nad Sazavou is het typeplan voor
emblematisch symbolisme. Deze Nepomuk-kapel bezit de vorm van een vijfpuntige
ster, naar de zinspeling op de vijf sterren die boven het hoofd van Sint-Jan-Nepomuk
waren blijven zweven toen hij in de Moldau werd geworpen – de mythe gaat dat zijn
tong werd afgesneden omdat hij de koning verwijsde naar het biechtgeheim die hem
de scertene van zijn vrouw wou ontfutselen - en tevens op het feit dat de abdij vijf
eeuwen oud was. Het terrein ronddom de kapel werd omgeven door een tienpuntige
rondgang met vijf kapellen. Waar deze omsluiting vooral in gotische kenmerken
uitgewerkt wered, bezit het interieur van de kapel duidelijk barokke interpretaties.
Afwisselend worden 5 ovale ruimten en 5 tongvormige ovalen geplaatst die de
middenruimte doordringen rond de centrale ruimte. Deze tien nevenruimten zijn als
noodzakelijk gedacht voor het leiden van het licht en verduidelijken de plasticiteit van
het interieur. Santini wist hier het emblematisch probleem concreet te vertalen tot
architectuur via het toepassen van geometrie. Een lijnstuk verdeeld in vijf gelijke
stukken en tienmaal geroteerd rondom het midden geeft de basis voor alle
bewegingen: cirkels met de straal gelijk aan 1/5 van de lengte van het lijnstuk geven
de beweging van de rondgang. Het middenste 1/5-deel van het lijnstuk bepaalt de
grootte van de kapel.

Een gelijkaardige emblematiek bepaalt de grondvorm – driehoek - voor de Kaple
Svala Anna (Sint-Anna-ter Drieën-kapel) te Panesnké Brezany (1705-1707), en
waarvan de opbouw van het interieur sterke affiniteiten vertoont met het interieur te
Z’dàr. Op eennzelfde wijze penetreert het licht door de wand naar de middenruimte
toe. De buitenvorm van deze kapel is echter visueel als één globaal volume opgelost.
Wandomrandingen, okerkleurige wandinvullingen en lijsten geven de nodige
verwijzingen naar het plamatige “tre et uno assieme”-schema van Francesco
Borromini, wat verduidelijkt wordt in het interieur: de ronde koepel die visueel
gedragen wordt door de drie zijwanden.

Naast de gotiserende barok heeft Santini ook een groot oeuvre aan zuivere barok
nagelaten. Het cisterciënzerklooster te Zbraslav (1709-1723) nabij Praha – sinds
1976 is er de Narodni Gallery gehuisvest met de moderne Tscjechische
beelhouwkunst - is hiervan duidelijk een voorbeeld: een U-vormige opbouw met
symmetrisch geplaatste zijgrbouwen en een centraal hoofdvolume. Ook het
kloostergeheel te Rahjrad (1722) sluit aan bij een principieel barokconcept. Het
klooster te Marianské Tynec – sinds 1920 in verval en nu in restauratie tot museum  -
getuigt eveneens van een idem concept: het axiaal plaatsen van de abdijkerk in
kruisvorm, kloostertuin met rondgang en hoekkapellen die gedraaid staan onder 45°.
Het kloostergebouw zelf roept de herinnering op aan een landelijk barokpaleis. Oo
het citerciënzerskloostercomplex te Plasy (1711-1740) bezit eenzelfde karakteristiek.
Boeiend in dit geheel zijn de twee identieke trapconstructies, de ovale kapelruimte en
de rondgang waarvan de plafonds versierd zijn met nervaturen die sterk doen
denken aan de zijbeuken te Zeliv.

Hoewel Santini in zijn tijd vooral bekend stond als bouwmeester van wereldlijke
gebouwen – bijv. Het Thun palàc (1721-1726), het Morzin palàc (1713-1714), de
addities in de tuinen van het Ledebursky palàc (1720) – alle te Praha -, en het
kasteel te Chlumec nad Cidlinou (1723), zijn vooral zijn kerkelijke gebouwen van een
uitzonderlijk belang. Naast een reeks van kleinere kerken en kapellen in Bohemen
zoals o.a. de Mladotice en te Obyctov, werkte hij mee aan de kapel te Smirice
(1706), groetendeels toegeschreven ana Kilian Ignaz Dienzenhofer, doch vrijwel het
enige in diens oeuvre dat een licht gotische invloed vertoont.



Zijn eventuele medewerking aan de  Kaple Svala Anny (Sint-Anna-kapel) te Lomec
(1692-1702) provoceert tegenstrijdige veronderstellingen. Indien dit ontwerp
oorpsronkelijk van Santini zou zijn, zou hij op 15-jarige leeftijd als bouwmester
gefungeerd hebben. Toch wordt hypothetisch aanvaard dat hij van dicht bij dit project
betrokken was, zij het als schilder, of via zijn vader die metser was. Dat de kapel te
Lomec voor hem een aanleiding was om zich tot de wereld van de architectuur te
begeven, getuigt uit de opbouw van dit bouwwerk: als plan wordt het gestileerde
embleem van een gotisernde quadrifoglio genomen – in die tijd frequent gebruikt als
gevelversiering of raam - ; ruimtelijk is er het structureel principe massa-skelet
vervat. Vormelijk voorbeeld hiervoor was het baldakijn van Bernini in de Sint-
Pietersbasiliek te Rome. Alleen volgen de bewegingen te Lomec de omtrek van een
quadrifoglio – centrifugaal - en is de kapel de massieve vormelijke interpretatie van
het intern skelet object. De kapel bezit tevens de kenmerekn die de architectuur van
Giovnni Santini typerend maakt en ze doet onderscheiden van deze van zijn
tijdgenoten. Hoewel abstract en irreëel, vertoont ze een voorliefde voor de
eenvoidige ruimte met een statisch volume, de tekening door “oppervlakten” en het
monoliete karakter. De vormelijk oplossing die Santini voor zijn architectuur bedacht
is dermate persoonlijk dat ze vrijwel geen invloed had op de laat-barok in Bohemen.

Met dank aan prof/ Miroslav Korecky, dr. Vera Noskova, mevr. Vanderschelde
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