
ASPECTE COMPOZIŢIONALE ÎN BAROCUL DIN TIMIŞOARA 

Dominarea barocului mai bine de 150 de ani în cultura Europei şi 
extinderea sa explozivă în a doua jumătate a secolului al XVII -iea şi 
începutul secolului următor pe vaste teritorii din apus şi răsărit , au 
condus la diviziuni cronologice sau teritoriale ale sti lului . Potrivit 
clasificării lui Jean Castex, o categorie distinctă revine barocului din 
Germania de Sud, cuprinzând zona Ki:i ln, episcopatele Wurzburg şi 
Bamberg, Saubia, Bavaria şi Austria' . 

Barocul timişorean se înscrie în această arie de influenţă ·a stilu lui, 
situaţie firească, dacă se au în vedere evenimentele de la cumpăna 
secolelor XVII-XVIII , suita confruntărilor ruso-turco-austriece, care au 
dus la sporirea puterii Austriei în Europa şi la incorporarea Banatului, în 
17 18, coroanei habsburgice. Timişoarei, devenită capita l ă 
administrativă mil itară şi religioasă a noii provincii, i se imprimă acum o 
nouă structură, în acord cu sti lul epocii . 

Noua configuraţie pe care o primeşte oraşul la începutu l secolului 
al XVIII - iea, înlocuind-o pe cea orientală, se realizează printr-o 
reconstrucţie integrală . Această formă de evoluţie urbană întâ l nită şi în 
cazul Oradei 2 face ca noua structură, impusă de funcţiuni le oraşului şi 
de stilul epocii, să fie tributară de la ansamblu la detaliu barocului 
sintetizat în retorta vieneză, pe care Timişoara l-a importat în varianta 
sa matură. Astfel, spre deosebire de majoritatea oraşe l or 
transi l vănene, unde se poate vorbi de o anume continuitate în 
succesiunea curentelor arhitecturale, în care barocul se integrează 
firesc între repere renascentiste şi de neoclasicism, Timişoara 
secolului al XVII I-iea a fost privată de confruntările proprii evo l uţiei 
stilistice în cadrul barocului şi de pitorescul şi varietatea oferite de 
coexistenţa unor epoci constructive diferite. 

' Jean Castex, Renaissance, Baroque et Classicisme, Liguge, 1990, p. 257. 
2 Alexandru Avram, Doina Lăutărescu, Monumente de arhitectură în stil baroc din 

Oradea, Buletinul Monumentelor Istorice , an XLII, nr. 2/ 1973, p. 64. 
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Compensaţia acestei posibile carenţe ar fi remarcabila unitate 
compoziţională derivată din imprimarea în structura oraşului a unui 
sistem complex şi precis de reguli, care, în ciuda multiplelor modificări 
la care a fost supus ţesutul urban , pot fi încă descifrate şi puse în 
valoare. 

Chiar dacă oraşul baroc presupune o imagine globală simplă, cu 
repere clare, subtilitatea organizării sale face insuficientă rezumarea 
problemei particu l arităţilor sale compoziţionale la un ansamblu de relaţii 
forma le. O posibi l ă direcţie de abordare a subiectu lui poate fi 
evidenţierea modului specific de reflectare a principii lor barocului pe 
diferite paliere de structurare a oraşu l ui, de la nivelul organismului 
urban şi ansamblul de arhitectură, la obiectivul arhitectural şi detaliu. 

Integrat caracteristicilor de bază ale stilului, şi barocul timişorean 
urmăreşte cultivarea fastuosului, a impozantului şi efectului 
surprinzător, respectă principiu l gradării şi amp l ificării pe verticală şi 
orizontală în raport cu un motiv central, sau al ierarhizării bine definite. 
Volumetria este omogenă, riguros organizată faţă de un sistem clar de 
axe, în care simetriei îi revine un ro l de bază în guvernarea 
co~poziţii l or. 

lncorsetată în fortificaţia stelată de tip Vauban şi structurată de o 
tramă stradal ă rigid?, rectangu l ară, orientată NS-EV, dezvoltarea 
urbanistică a Timişoarei trădează o seamă de rezoJv.ări de detaliu , care 
aduc variaţie şi inedit. Astfel, pentru cele trei p1L \e reprezentative, 
prevăzute să ocupe suprafaţa câte unui careu delimitat de reţeaua 
stradal ă, se recurge la adaptări interesante, generate de construcţia 
treptată a volumelor perimetrale, sau de păstrarea câtorva clădiri 
ridicate anterior. 

În astfel de condiţii, careul destinat pieţei Sf . Gheorghe se reduce 
la jumătate, luând o formă triungh i u l ară, condiţionată de existenţa 
fostei moschei, iniţial biserică catol ică, preluată de Ordinul I ezuiţi l or în 
1718 şi transformată pentru două secole în element dominant al 
acestui spaţiu urban. 

Pentru piaţa ,,Paradei" (azi P. Libertăţi i) , de la dimensiunea de un 
careu, de l imitată în propunerile proiectelor din deceniul al trei lea al 
secolului al XVIII -iea, se adoptă o formă l ărgită spre vest cu o 
jumătate de careu, obţinându-se un spaţiu aproximativ pătrat, de o 
amploare justificată funcţional prin rolul său în derularea ceremonii lor 
militare şi compoziţional. prin includerea într-o mai mare măsură în 
spaţiul pieţei a bisericii franciscanilor superiori, existentă din 1733 în 
co lţu l său nord-vestic. Această formă extinsă nu schimbă modul de 
organizare a spaţi ul ui, care rămâne structurat după un ax major ce 
trece prin centru l clădirii Generalatului, prezentă în 1727 pe latura 
sudică, şi marchează pe c.ea nordică jumătatea frontu lui ocupat 
simetric de primăria germană şi hanul 11 La două chei de aur". 

Structurarea urbanistică a Timi~oarei în secolul al XVIII-iea. 

1. Castelul Huniazilor 
2. Cazarma Transilvaniei 
3. Biserica Franciscanilor Salvatorieni 
4. Biserica Franciscanilor Bosnieci 
5. Poarta Petrovaradinului 
6. Piaţa Libertăţii 
7. Piaţa Unirii 
8. Vechea Prefectură 
9. Palatul episcopal romano-catolic 

1 O. Spitalul civil 
11 . Piaţa Sf. Gheorghe 
12. Domul 
13. Generalatul 
14. Primăria germană 
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_ · Core.spondenţe compoziţionale În 
Piaţa Unirii. 

Compune rea faţadelor În 
jumătatea de est a frontului nordic al Pieţei 

Unirii. 

Piaţa 11 Principală" (azi P. Unirii) , definitivată în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-iea, surprinde prin dimensiunea rezultată din folosirea 
terenului delimitat de două careuri şi prin amplasamentul Domului , 
care ar apărea mai firesc în axul pieţei. În aceste condiţii este de luat 
în considerare ipoteza arh. M. Opriş, conform căreia configuraţia pieţei 
a rezultat din suprapunerea unei alte variante de proiect, celei în care 
Domul , a cărui construcţie începuse, nu participa direct la compunerea 
acestui spaţiu urban 3• În ciuda acestei excepţii, piaţa este structurată 
în raport cu axe ferme , ce marchează centrele fiecărui careu 
perimetral şi faţă de care construcţiile sunt realizate si metric. 

În toate cele trei exemple pieţele oraşului beneficiază, voit sau 
rezultat, de un spaţiu dinamic , calitate ce derivă din aplicarea unei 
abateri majore în contextul unui sistem spaţial echilibrat şi controlat 
strict de simetrie. Abaterea constă în devierea formei de la careul 
rezultat prin parcelarea oraşului de trama stradală, în acord cu 
principiul dilatării s paţiului practicat în baroc şi prin dispunerea 
dominantelor în poziţie dezaxată. De altfel ,trasarea oraşului în toate 
variantele de proiectare, ce a decurs aproape în paralel cu lucrările de 
construcţii, trădează un control compoziţional general, care integrează 
şi elementul aparent întâmplător . 

În acest context, distribuţia ierarhizată a clădirilor în raport cu 
circulaţiile ş i pieţele, într-o condiţionare reciprocă, duce în organizarea 
spaţiului urban sau arhitectural la marcarea unui reper central faţă de 
care se ordonează compoziţia. Astfel apare axarea unor străzi în 
funcţie de anumite dominante sau puncte de interes preexistente ale 
oraşului, cum ar fi turnul castelului Huniazilor, cel al cazarmei 
Transilvaniei , sau poarta Petrovaradinului , ori construirea în prelungirea 
axelor unor străzi a unui volum dominant, ca în cazul turnurilor celor 

3 Mihai Opriş , Timişoara, Bucureşti , 1987, p. 58. 

două biserici ale fransciscanilor 4. Astfel, trama stradală ia înprinctiJt ··". 
un traseu obligat de raţiuni compoziţionale, în vreme ce condiţiifEf Qlif;18 . ~ : • 
teren provoacă doar în cazuri izolate devieri de traseu, ca în situaţia 
bisericii iezuiţilor din piaţa Sf. Gheorghe, sau a 11 Casei Camerale 
Vechi". 

În compunerea volumetrică, sub aspect urbanistic, zona centrală 
este accentuată prin construcţii reprezentative ale administraţiei civile 
şi militare , dezvoltate pe două ş i trei niveluri , sau de turnurile edificiilor 
de cult, în vreme ce în sectorul periferic silueta oraşului coboară 
terenul, guvernat ş i de restricţii strategice, fiind ocupat de construcţii 
pa~er de factură modestă şi de sistemul de cazărmi . 

ln rezolvarea arhitecturală a întregului fond construit se regăseşte 
aceeaşi tendinţă de accentuare a centrului de compoziţie şi de 
subordonare legii simetriei, atât în arhitectura religioasă , cât şi la 
clădirile reprezentative, ori la majoritatea locuinţelor patriciatului urban. 

Pentru edificiile de cult formula se definitivează în deceniile cinci
şase ale secolului al XVIII-iea, când sunt ridicate majoritatea bisericilor 
şi când la dirijarea activităţii de construcţii iau parte Caspar Dissel, 
fraţii Lechner, Karl Alexander Steinlein , Anton Platei sau Johan 
Theodor Kostka. Exceptând biserica franciscanilor refăcută între 
1733-1 736, al cărei turn nu participă la compunerea faţadei ş i cele 
două catedrale, pentru bisericile epocii, formula consacrată prin 11 baroc 

provincial" este cea a dominării faţadei de turnul încadrat la bază de 
pinionul cu volute şi a fragmentării acesteia prin pilaştri, în trei registre 
verticale. Nici cate~rala ortodoxă nu se abate de la această formulă , 
deşi în organizarea faţadei principale intră două turnuri , iar câmpul 
primeşte o structurare de cinci registre verticale. 

De excepţie apare doar arhitectura Domului , care se distanţează . 
compoziţional de grupul bisericilor baroce timi şorene , printr-o îmbinare 
mai abilă a formelor, ce trădează o filiaţie vieneză strân să 5 . 

Expansiunea laterală a navei în nişele ce adăpostesc altarele laterale, 
sau adăugarea transeptului , răspund principiului dilatării spaţiului , care 
susţine şi prezenţa edificiului ce conduce la o relaţie complexă cu 
spaţiul urban. Modul său de tratare presupune o trimitere la preluarea 
în formă convexă a profilului u şor concav al pinionului central, 
corespondenţă subtilă, ce interpretează în pozitiv, un negativ de la o 
altă cotă. În acelaş i timp, ediculul marchează tranziţia spaţiu interior
spaţiu urban, formula fiind regăsită într-un context urbanlstic diferit, la 
Peterskirche în Viena. 

De altfel, compunerea pe baza echilibrului pozitiv-negativ, plin-gol, 
dublării unor elemente, îndeosebi pilaştri şi ferestre , sau avansarea în 
spaţiul public, apar ca principii folosite ş i în arhitectura clădirilor 
reprezentative ale oraşului. 

Astfel , la clădirea Generalatului , la Casa Comandantului, cele două 
primării , sau la Casa contelui Mercy, sublinierea simetriei apare prin 
marcarea zonei mediane în rezalit, pinion ş i portal cu balcon deasupra, 
elemente ce contribuie şi la o relaţie mai strânsă cu spaţiului urban. 

Un aspect aparte în modul de compunere volumetrică pentru 
câteva construcţii reprezentative îl oferă metoda extinderii lor 

' Gh. Bleier, Timişoara, monografie urbanistică şi arhitecturală, mss. 8230 aflat la 
Muzeul Banatului, p. 40; M. Opriş , op. cit., p. 60. 

5 Adriana Buz ilă, Catedrala romano-catolică din Timişoara, Tibiscus Istorie , 
Timişoara, 1978, p. 250. 
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si metrice , în raport cu axa de compoziţie a careului . Parcelarea 
careurilor după axa lor de simetrie a făcut să apară frecvent doar 
ocuparea unei jumătăţi din frontul cuprins între două străzi. În raport cu 
volumul existent, reluarea acestuia în oglindă , cu deplasarea axei de 
simetrie în marginea sa, conduce la o nouă compoziţie arhitecturală , în 
care se renunţă la scoaterea în evidenţă a zonei centrale, iar accentul 
cade pe cele două accese identice. Se conturează astfel o metodă 
simplă de completare a spaţiilor lăsate libere, într-o formulă de 
maximă economie creativă. 

Astfel de construcţii monumentale , cu două accese simetrice şi 

zona mediană nemarcată , se întâlnesc ocazional în barocul central 
european, mai ales ca rezu ltat al unor extinderi sau modificări. Palatul 
Kinsky din Praga, realizat de Kilian lgnaz Dientzenhofer, extinderea 
palatului cancelariei Boemiei de către Mattias Gerl între 175'2- 1754 6 , 

sau unificarea primăriei din Piaţa Veche a Dresdei cu volumul casei 
vecine între 17 41-17 45, fac doar câteva trimiteri la această metodă 
compoziţională 7 • 

În Timişoara, prezenţa acestui mod de rezolvare la trei clădiri 
păstrate indică deja o anume tendinţă în limbajul arhitectural, marcând 
un aspect de specific în barocul local. Acest procedeu este întâlnit în a 
doua jumătate a secolului la Palatul Preşedintelui, cunoscut ulterior 
drept Casa Comitetului , apoi ca Palatul Prefecturii. În 1774 
construcţia este terminată prin preluarea jumătăţii sud-vestice în 
s paţiul păstrat liber, renunţându-se însă la bogata decoraţie în 
structură ce decora faţadele 8 . O s ituaţie similară se întâlneşte şi la 
spitalu l civil, căruia i se completează corpul estic prin reluarea 
simetrică a volumului existent, în 1757. În cazul Palatului Episcopal 

6 Justus Schmidt, Wien, Viena, 1941 , p. 80. 
7 Fritz Lăffler, Das alte Dresden, Leipzig , 1982, p. 281. 
• Fr. Griselini, Istoria Banatului Timi~an, Bucureşti , 1926, p. 139. 
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Evoluţia palatului, Vechii Prefecturi": 

a. 1733 - Oficiu minier 

b. 1754 - Casa Comitalului 

c. 1779 - Casa Comitalului 

d. 1885 - Prefectură 

e. plan parter 

romano-catolic, cea de-a treia construcţie reprezentativă, cu două 
portaluri simetrice, din Timişoara, această formulă este aplicată pentru 
cuprinderea într-o compoziţie unitară a celor două corpuri, ce alcătuiau 
anterior Casa Provincială Nouă, posibil în legătură cu folosirea clădirii 
ca reşedinţă episcopală, începând cu anul 1783. 

Dar schema de bază după care su nt structurate majoritatea 
clădirilor oraşului baroc rămâne cea a vo lumului cu parter şi etaj , 
desfăşurat în jurul unei curţi interioare după un plan în „L" , „U", sau 
patrulater, cu amplificarea gradată a spaţiilor şi decoraţiei de jos în sus 
ş i dinspre margini spre zona ce ntrală . Ex i stă totuşi o tratare 
diferenţiată, în funcţie de amplasamentul cu loarului de acces în axa de 
simetrie a volumului , sau într-una din părţile laterale . 

Pentru un mare număr de clădiri, amplasarea portalului, culoarului 
de acces şi salonului în centrul de simetrie, cu sublinierea acestuia în 
uşor rezalit, conduce la compoziţii echilibrate, care ating o calitate 
deosebită în special în perimetrul pieţelor . Introducerea asimetriei la 
nivelul parterului, prin deplasarea accesu lui din ax ş i păstrarea în 
acelaşi timp a compoziţiei simetrice a etajului, cu accentuarea tratării 
zonei mediane, reflectă un anume dinamism, regăsit datorită acestei 
formule, la aproximativ un sfert dintre cele aproape cincizeci de clădiri, 
a căror structură barocă dăinuie în ciuda unor modificări de plastică 
exterioară . 

Este de remarcat urmărirea principiului continuităţii, Jn modul de 
tratare a construcţiilo r ce compun frontul unei parcele. ln Timişoara, 
direcţia principală prin care s-a rezolvat această calitate generatoare 
de unitate compoziţională, este preluarea sau corespondenţa ritmu lui 
faţadelor la construcţii aflate pe fronturi opuse, sau ace l aşi front al 
pieţei sau străzii . Faţadele au un raport căutat de plinuri ş i goluri, 
realizat de regulă cu număr impar de goluri , repartizate între zonele 
latefale şi cea mediană, după formula '2-3-'2, mai rar 1-3-1 , sau 3-3-3. 

ln piaţa Principală , spre exemplu , organizarea fronturilor în raport 
cu axele sale majore , cu axele fiecărui careu perimetral ş i cu axele de 
simetrie proprii fiecărei cl ădiri , conduce la coordonarea întregului 
ansamblu. Ritmul de goluri din faţadă este repetat la clădirile din 
fiecare careu, simetric în raport cu axa de simetrie a parcelei . De 
pildă , pentru latura nordică a pieţei, cele două case din jumătatea 
vestică repetă ritmul '2-3-'2, iar cele patru clădiri din jumătatea estică, 
repetă simetric faţă de axul parcelei , ritmul 1-3-1 , 1-'2- 1 . Tendinţa de 
a relua acelaşi ritm ce distribuie golurile între zonele laterale şi cea 
mediană, la faţade le unor con strucţii a l ăturate, este prezentă şi în 
fronturile stradale , regăs indu- se pe strada Eugen de Savoia la 
numerele 1 '2 şi 14, sau 8 ş i 1 O. Urmărirea corespondenţei de ritm 
apare şi în fronturi stradale opuse, ca în cazul clădirilor de pe strada 
Ale~sandri cu numerele 6 şi 9. 

ln curţile interioare, diferenţieri compoziţionale oferă doar modul de 
tratare a circulaţiei orizontale a etajului , la care se accede predominant 
pe scări balansate în jurul unui sâmbure de zid . Rezolvate ca galerii 
deschise, aceste circu laţii sunt executate cu arcade de zidărie , ce se 
mai păstrează la clădirea fostei mănăst iri franciscane, la casa 
Deschan, sau la numărul '2 în piaţa Russel, în marea majoritate a 
cazurilor ele sunt susţinute de console de piatră ş i un număr relativ 
redus (str. Eugen de Savoia nr. '24, Alecsandri nr. 3, Paul Chinezul 
nr. 3 şi 4) au ca reazem console din lemn. 

Realizate fără prea mari variaţii de sistem constructiv, c l ădirile 
epocii baroce a oraşului sunt ridicate din zidărie de cărămidă , cu spaţii 
boltite la subsol şi parter, în sistem ci lindric cu penetraţii , sau a vel la ş i 
cu planşee de lemn la etaj. Predominanţa boltirii ci lindrice cu penetraţi i 
se înregistrează în jumătatea sudică a oraşului baroc, ridicată până 
spre mijlocul secolului al XVIII- iea, a cărei limită ar fi strada Eugen de 
Savoia, în vreme ce în jumătatea nordică a oraşului , definitivată în 
mare în deceniile şase şi şapte ale secolului , domină bolţile a vella. 
Apare ch iar un caz interesant pe strada Eugen de Savoia nr. 14, unde 
o boltă cilindrică cu penetraţii îmbracă o tratare foarte apropiată de 
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sistemul a vella, sugerând chiar tendinţa de trecere indec isă dintr-un 
sistem constructiv în ce lălal t. 

În structura şarpantelor, un aspect caracteristic revine mansardării 
acoperişurilor, păstrată încă la Palatul Episcopal romano-catolic, sau la 
corpul etajat al Bastionului. Soluţii si mi lare sunt confirmate de 
imaginile oferite de unele proiecte ce nu s-au pierdut, pentru clădirea 
Generalatului, sau la spitalul mizericordienilor, al cărui co lţ mai este 
încă marcat de un uşor rezalit, corespunzător celor cinci travei cuprinse 
de acoperişul mansardat, pierdut după 1851 . 

De altfel şi în privinţa decoraţiei, care contribuie la imprimarea 
stilului în fi zionomia urbană, vechi le proiecte vin să completeze 
informaţia păstrată fragmentar pe unele faţade, sau sub formă de 
martori descoperiţi ocazional. 

La nivelul detaliului arhitectural, în compoziţia faţadelor se simte 
preocuparea pentru accentuarea efectelor de lumină ş i umbră, pentru 
care sunt utilizate în special dub l ări de pilaştri ş i profile puternic 
reliefate pentru coronamentele ferestrelor, corn i şe sau bandouri . 

Frecventei alternanţe de coronamente în arc şi unghi, uti lizate la 
majoritatea clăd i rilor epocii baroce, i s-a adăugat ş i coronamentu l în 
arc cu punct de inflexiune, mai rar folosit şi dispărut de pe faţada 
Palatului Prefecturii, sau a Primăriei rasciene, o dată cu demolarea 
acesteia în 1875. 

Dacă pilaştrii ritmează aproape fără excepţie clăd i ril e, uneori numai 
pe înălţ imea etajului, coloana apare mai rar, marcând edicul Domului, 

Piaţa Unirii - Domul 

. Faţadă În Piaţa Unirii nr. 70 
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sau la Casa Mercy, 1n str~da Palanca nr. '.2 , sau V.V . Delemarina 
nr. 1, flancând portalurile. ln general, în barocul ti mişorean portalul 
este tratat simplu, conturat de un ancadrament pentru arcul aplatizat , 
în care este subl iniat doar bolţarul de cheie. 

Excepţ ie fac câteva portaluri ale clăd i ri l or reprezentative, la care, 
din repertoriul ornamentic ii baroce, sunt preze nte mascaronul ş i 
ghirlanda. Astfel , motivul mascaronulu i se întâl neşte la portalul păstrat 
al Casei Comitatulu i, incl us în faţada ve stic ă a Palatului Vechi i 
Prefecturi , la cele două portaluri ale Palatului Episcopal romano
catolic, ori deasupra i nt răr ii în Dom, în coronamentu l unei ferestre. 

Ghirl anda, în va ri anta compoz i ţi e i în cărcate cu f lori ş i fructe, 
fl anchează mascaronul la cele d ouă portaluri ale Palatu lui Episcopal, în 
vreme ce ghirlanda clasică a barocului imperial este prezentă la cele 
două portaluri ale Palatului Prefecturii . 

Decorul în structu ră, cuprinzând în principal medalioane, împletituri, 
sau motive vegetale, se mai păstrează fără mod ificări în foarte puţine 
cazuri, de remarcat fi ind casa nr. 1 O din Piaţa Uni rii, sau biserica 
romano-cato l i că din cartierul losefin , unde poate fi amintită prezenţa 
unor putti , regăs iţ i în decoraţi a exte 1foară a Domului . 

Deş i o bună parte a elemente lor de pl as ti că arhitectu ra l ă di n 
perioada barocă a d i spărut , este posibilă sesizarea integ rării în arta 
europeană a epocii ş i pe linia ornamentulu i. O co nfi rmă , de pild ă , 
p rezenţa unor motive identice, la începutul secolului al XVII I-iea, în 
Viena la Palatul Kinsky, la mij locul secolului , în prima decoraţie a 
faţade l or c l ădirii vech ii Prefecturi din T i m iş oara, sau la începutu l 
secolului următo r , la palatul Toldalagi-Korda din Cluj . 

În ciuda pierderil or mas ive d.e elemente de faţadă ş i a de loc 
neg lijabile i modifi că ri volumetrice produse în a doua j um ătate a 
secolului al XIX-iea, oraşu l a rămas în structura nucleu lui său istoric 
sub semnul barocului şi, prin ceea ce mai păst rează, poate în c ă 
reprezenta un reper în itinerarul european al stilu lui . 

Detaliu de la portalul palatului episcopal romano-catolic 

RESUME 

Pendant la premiere moitie du XVll l-e siecle, Timişoara a rei;:u une nouvelle 
structure urbai ne, exigee par Ies nouvelles fonctions administratives, mil itaires el 
rel igieuses de la vi ile. Cette reconstruction a suivi Ies principes du baroque vienois mur, 
qui a imprime ses regles dans sa conformation urbaine et architecturale. 

On peut encore surpendre Ies lois generales du style dans la structure urbaine , 
dans l'architecture des bâtiments et dans la composition des detai ls . On trouve une 
relation etroite entre le trajet des rues, la configuration des places el la composition des 
volumes. li y des rues axees sur Ies tours des bâti ments dominants et un systeme 
d'axes de symetne pour l'organisation des places et des edifices. 

Comme particularit e pour quelques bâtiments representatives, se presente la 
reprise symetrique d'un volume existent, en le doublant „en miroir". D'autres elements 
specifiques pour le baroque de la vii le sont: la reprise du meme rytme de fai:;ade pour 
des maisons adiacentes ou du front oppose, Ies toits mansardes, le systeme des vaJtes 
du rez-de-chaussee, Ies ornaments. 

En d epit des pertes, le centre historique de Tim işoara refi ete clairement la ligne 
centrale europeenne du style baroque. 

http://patrimoniu.gov.ro




