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Teatro Olimpico, Palladio en afgewerkt door Scamozzi, 1580, afbeelding in collectie Victoria and Albert Museum London, © Van Parys Media
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Adolf Loos merkte al op dat je architectuur niet kan weerge-

ven in een plat vlak. Elke afbeelding van een gebouw, zelfs 

al gaat het om een foto, doet de ervaring van de ruimte te 

kort. Ruimte impliceert immers verplaatsing en meteen 

tijd en herinnering. Terwijl je door een ruimte beweegt, 

voegen eerdere zichten en ervaringen als licht, geur, ge-

luidsweerkaatsing, zich samen met nieuwe zichten en 

ervaringen. Dat verhoogt het bewustzijn van je aanwezig-

heid, in de lichamelijke zin van het woord. Elke nieuwe blik 

op de ruimte impliceert meteen ook het bestaan van andere 

blikken en invalshoeken, en dus de potentiële aanwezig-

heid van anderen, of van degene die je zelf even tevoren 

was. Terwijl je een gebouw verkent, word je er in zekere zin 

ook door geregisseerd of gechoreografeerd. Een gebouw 

suggereert een mogelijk gebruik, een blik, een wandeling, 

maar bepaalt zelfs in strikt fysieke zin je gedrag. Je loopt 

anders als de vloer helt, als je een trap op moet of als het pla-

fond heel hoog of net heel laag is. Sommige ruimtes gaan 

daar heel ver in: als je in een ruimte komt zonder ramen op 

ooghoogte, maar met een hoog, uitbundig gedecoreerd pla-

fond, loop je onwillekeurig met je hoofd omhoog. Of als je, 

zoals in een woning van Loos, merkt dat talloze zichtlijnen 

zich voortdurend kruisen, zal je ongetwijfeld op je hielen 

gaan draaien om te vinden waar de spin zit in dit web. Je 

benadert gebouwen ook altijd op een bepaalde manier: je 

slaat ze niet open als een bladzijde in een boek maar je komt 

ze tegen: je botst er op of je ziet ze van verre. In sommige 

gevallen – in het bijzonder bij theaters is dat vaak zo – kan 

je een gebouw of een ruimte slechts vermoeden, en moet je 

een stelsel van gangen of binnenpleinen doortrekken om 

de ruimte te ontdekken. Een van de beroemdste en oudste 

renaissancetheaters, het Teatro Olimpico van Palladio en 

Scamozzi, ziet er van buiten niet uit: een ruw gemetste muur 

met een eenvoudig deurtje, een beetje weg van de straat gele-

gen. Waren er niet de pijltjes die naar de ingang wezen, dan 

ontdekte je dit pareltje van renaissancearchitectuur nooit. 


