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Vicenza, teatro Olimpico: la cavea, ilproscenio e la scenafronte 

Teatro di Sabbionela: la zona delpalcoscenico e l'orchestra 

Het openen van nieuwe theaterge-
bouwen situeert zich binnen een rui-
mer cultuurbeleid. Het voorstellen 
van een nieuwe architectuur is met-
een een vorm van programmaver-
klaring. In feite gaat het om keuzes, 
opties die steeds sterker worden en 
als model gaan functioneren: in die 
zin gaat het ook om de situering te-
genover bestaande of anders ge-
dachte modellen uit de geschiedenis, 
uit de verbeelding. Voor de westerse 
traditie blijkt dat de operatheaters 
die het einde van onze eeuw zullen 
tekenen ondermeer een keuze in-
houden tegenover wat traditioneel 
theater à l'italienne genoemd wordt. 
Voor de Muntschouwburg in Brus-
sel, die volgende maand weer open 
gaat, geldt: "Dans le cadre défini, 
l'objectif architectural est double: Il 
s'agit de réaliser le meilleur instru-
ment de production de spectacles ly-
riques possible dans le cadre d'un 
théâtre à l'italienne, tout en préser-
vant un monument dont la configu-
ration, les contraintes et l'histoire 
induisent une organisation spatiale 
classique; et par-là même, de conce-
voir pour l'avenir la rénovation 
d'un monument historique national 
qui exprime l'importance et l'intérêt 
grandissant qui suscite l'art lyrique 
aujourd'hui tant en Belgique qu'en 
Europe" (1). 

Dit historische aperçu kan geen 
cataloog worden van de theater-
ruimtes uit de 16e eeuw. Veeleer 
gaat het om het aanstippen van een 
ruimer kader: een overzicht van de 
impact van 'het' Italiaanse mo-
de l -zoa l s blijkt één uit een com-
plexe evolut ie-dat eerst Frans, dan 
Europees geworden is. 

Denken aan oude theaters. Dro-
men van gebouwen. Een 'terugblik' 
verfrist eigenlijk onze kijk. De stu-
die van het theater (in zijn eerste 
verwarring tussen tekst, genre, ge-
bouw, instituut en groep mensen) is 
nog altijd geldig voor onze projec-
ten nu. Bovendien stoffeert deze 
studie de polemiek en de verant-
woording. Als constante inspiratie 
en test modelleert de theaterwereld 

uit die tijd ons denken. Vandaar: 
een directe functie van een dyna-
misch en globaal beleid. "Naden-
ken over wat vanzelfsprekend dreigt 
te worden" (2). 

Systeemvorming 
We zijn in de renaissance: het thea-
ter balanceert op de lijn tussen af-
breekbare, vervangbare structuur 
en vast apparaat binnen een ge-
bouw, wat later een gebouw wordt, 
speciaal en uniek als theaterruimte 
bedacht. De eerste helft van de 16e 
eeuw is nog altijd gekenmerkt door 
de 'carrière' van een tekst en vooral 
van de hele context, van de opvoe-
ring als 'inventio': La Calandria 
(Bibbiena), La Mandragola (Machi-
avelli), La Cassaria en La Lena 
(Ariosto). Als categorie is er eerst 
het theatrale zelf, het totale visuele 
gebeuren binnen het frame van het 
karnaval of de hoffeestelijkheden. 
In die zin speelt het spektakel een 
rol binnen het visuele systeem dat 
elk hof als centrum kenmerkt. Pas 
in de tweede helft van de eeuw krijgt 
het theater als publieke functie, als 
instelling, letterlijk zijn plaats, zijn 
vaste ruimte. Eerst binnen het hof, 
later in het maatschappelijk bestel, 
in de stad. 

De bekende eerste prototypes die 
nu nog bestaan en functioneren zijn 
voor die tijd eigenlijk uitzonderin-
gen, eerder dan een algemeen mo-
del: Vicenza, Teatro Olimpico 
(1580-85, Palladio en Scamozzi); 
Sabbioneta, Teatro Olimpico 
(1588-90, Scamozzi). Het zijn in 
feite de enige vaste theaters (let wel: 
nog binnen in een ander gebouw, 
een overkoepelende architectuur) 
die ons als spoor overblijven. De 
rest: reconstructie, restauratie van 
de hele context. Dat er geen gebou-
wen overblijven is geen toeval dus. 
De eerste bestemming was voorlo-
pig, afbreekbaar zelfs. 

Iedere grootse opvoering aan het 
hof is bedacht als vernieuwing: de 
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