STILUL GOTIC
Stilul gotic este al doilea stil international si a aparut in
secolul XII, fiind contemporan cu stilul romanic. Goticul se
incadreaza intre secolele XII si XIV, fiind raspandit in
toate tarile Europei centrale, apusene, nordice si
ajungand pana in Polonia si in Carpati. Termenul "gotic" a
aparut in Renastere si a fost atribuit artei in perioada
afirmarii oraselor. Viata sociala era acum stabila, in urma
incetarii navalirilor barbare. Un factor social important era
indepedenta breslelor mestesugaresti. Arhitectura Este
cea mai remarcabila forma a artei gotice. Constructiile
caracteristice stilului gotic sunt: constructiile civile si
militare, catedralele, primariile, palatele de justitie (Palatul
de Justitie din Rouen) si locuintele particulare, unele
avand dimensiunile palatelor (Palatul armatorului Jacques
Couer din Paris). Cetati intarite apar pe toata suprafata
Europei. Orasele medievale sunt sistematizate si nucleul
este piata publica cu un monument important – catedrala
– spre care erau directionate toate strazile avand ca
limita porti de aparare, coridor de straja si turnuri de
observare si aparare. Turnurile apartineau breslelor care
asiguraru paza continua. Un oras medieval foarte bine
pastrat este Carcassonne, in Franta. In perioada gotica,
arhitectii realizeaza bisericile cu un sistem de arcade
sprijinite de ziduri si sustinute de stalpi situati in exteriorul
cladirii. Ferestrele sunt numeroase si foarte alungite prin
care lumina patrunde abundent si este filtrata de vitralii.
Sculptura gotica pe fatadele bisericilor este reprezentata
de statui-coloane imaginand siluete de regi si profeti cu
aspect imobil, fete austere, trupuri fara solduri si umeri.
La inceputul secolului XIII, sculptura se anima, figurile

sunt juvenile, vestimentele au falduri ample. Catedrale
impresionante s-au construit in Germania (Magdeburg,
Koln, Lubeck, Bamberg, Naumburg, Leipzig, Erfurt,
Nuremberg), in Anglia (La Lincoln, Salisbury, Wells,
Cantembury, Gloucester, Lichfield), in Italia (la Milano –
Domul, la Modena, Florenta, Venetia-Palatul Dogilor si
Ca D'Oro). Pictura In secolul XV se realizeaza lucrari
extraordinare, precum Pieta de la Villeneuve –lesAvignon. In multe domenii tehnicile devin mai complicate,
cum se remarca si la tapiserii care sunt acum fine si
gratioase, precum "Doamna cu licornul " (tapiserie de
lana si matase) care se afla in prezent la Muzeul Cluny
din Paris. In Romania stilul gotic a patruns catre mijlocul
secolului XIII. Orasele din Transilvania s-au dezvoltat in
acel timp si in arhitectura religioasa s-a impus acest stil
(Biserica Sfantul Bartolomeu din Brasov, bisericile din
Prejmer si Bistrita si mai tarziu biserica evanghelica din
Sebes, in secolul XV, Biserica Neagra din Brasov,
Catedrala Sfantul Mihail din Cluj-Napoca, Biserica Sfantul
Niculae din Sighisoara). Printre monumentele pastrate in
buna stare, dar cu unele modificari si adaugari in timp, se
pot aminti: Castelul de la Bran din secolul XIV, Castelul
Corvinilor din secolul XV. Remarcam in arhitectura civila
din orasele transilvanene Brasov, Sibiu, Sighisoara modul
de grupare a cartierelor, marcarea turnurilor breslelor,
traseele strazilor, pietele publice – acestea reprezentand
elemente specifice oraselor gotice, asimilate societatii
centrale si apusene in secolele XIV, XV si XVI. Pictura in
Romania a pastrat urme la: biserica din Malancev,
Catedrala Sfantul Mihail din Cluj-Napoca, Catedrala
romano-catolica din Alba-Iulia.

Notre-Dame din Paris

Catedrala din Koln (Germania)

Catedrala Notre-Dame din Paris, construită între 1218-1235. Faţada este
de un geometrism perfect, dar cu cele doua turnuri neterminate.

