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Urbino - Palazzo Ducale. Arte italiana sec. XV- Citta ideale 

ontwikkeld. Het eerste operasei-
zoen: Venetië in 1637? En de volle-
dige aanpassing van het theater naar 
Italiaans model aan dit Europese 
genre is achttiende-eeuws: Verona 
(Filarmonico, 1720); Roma (Argen-
tina, 1732); Napels (San Carlo, 
1737); Torino (Teatro Regio, 1738); 
Milaan (La Scala, 1776- 1778); 
Imola (1779); Venetië (La Fenice, 
1792). 

Het oog van de prins 
Een deel van onze theaterprodukties 
gaan nog altijd door in dit model a 
l'italienne. Meestal gaat het om die 
keuze, om die ruimte voor die tekst, 
voor die regie, voor die muziek, 
voor dit publiek. Telkens wanneer 
we een spektakel beleven in dit type 
zaal, herbeleven we de oorspronke-
lijke ruimtelijke organisatie die het 
type kenmerkt. Theater a l'italienne 
is het theater van de berekende, har-
monische afstand scène-zaal. En, 
vandaar, van de typische dialectiek 
scène / frontaal / orkest (als (diepe) 
tussenruimte) / zaal (die een hiërar-
chie onder het publiek organiseert). 
In feite kijken we nog altijd volgens 
het oog van de prins, en van het hof 
waar het theater in eerste instantie 
voor diende. 

Vandaar: dit theater is nog altijd 
de ruimte van het feest, het bevat de 
grens van wereld en verbeeldingswe-
reld, van ruimte die er is en van 
ruimte die moet gedacht, gevoeld en 
gezien worden. 

Dit theater is uitgebouwd rond-
om een centrum, rondom een oog, 
rondom de passie van een lichaam: 
de prins, de renaissance-prins. Toch 
is ook iedere andere plaats centrum 
met kijk op de scène op de ruimte. 
De scène, de achtergrond van de 
scène (met meestal de voorstelling 
van de ideale stad, de ideale hofwe-
reld), de zaal van het paleis, het pa-
leis zelf, tenslotte de stad: op het 
moment van de voorstellingen beel-
den ze allemaal hetzelfde uit. Ze 
zijn in harmonie en in typische re-
naissance-orde de voort-durende 
tekst waar de heerlijkheid van de 
prins beschreven wordt. Misschien 
zien wij en voelen wij in diezelfde 
theaters nog altijd de kracht van het 
continuüm, niet meer van dit hoofse 
centrum, maar van onze eigen unie-
ke belevenis in die ruimte met de an-
deren. Gemeenschap vanuit telkens 
een verschillende, nieuwe kijk. Mis-
schien is daarop nog altijd de ges-
tiek, de ruimte-kracht vanuit de scè-
ne zelf gericht. Frontaal is ze de uit-
beelding van alle gezichtspunten die 
samenkomen. En naar de zaal toe, 
volgens de berekende ordelijnen, de 

versnippering en toch de eenheid 
van het beeld. 

In de renaissance is de scène, en 
meteen ook de architectonische or-
ganisatie van de zaal, ontstaan van-
uit de studie van het perspectief en, 
algemeen, vanuit de studie in de 
schilderkunst. De beroemde pane-
len van Urbino, Baltimore en Ber-
lijn beelden als scène het idee van de 
ideale stad uit. Vandaar: dit theater 
is eigenlijk een theorie, en gaat op 
die manier onze kijk en onze beleve-
nis beïnvloeden. 

In de renaissance is theater als ex-
pressieve categorie aan het hof 
meestal een constante vorm van 
synthese van de beeldcultuur. Nooit 
uitbeelding van een 'verhaal' alleen, 
maar encyclopedie van wat aan dat 
hof, binnen die cultuur gedacht 
wordt en in kunstwerken verza-
meld. Synthese en encyclopedie: 
volgens een zeker ritme in de tijd, 
naar een overkoepelende ideologie 
van de verheerlijking toe, waarvan 
het feest de meest ruime vorm is. 
Onze theaters naar Italiaans model: 
misschien nog altijd de kans om 
binnen deze ruimte, die functioneert 
als een theorie van het oog, de ver-
nieuwende experimenten en vond-
sten, de grootste creativiteit te laten 
samenkomen. Theater is teamwork 
in de betekenis van berekend en ge-
coördineerd werk van een groep 
specialisten, maar ook in de beteke-
nis van spontane samenwerking van 
de meest creatieve motoren van on-
ze cultuur. Naar renaissance-model 
is dit type ruimte doordrongen van 
uitbeelding en verbeelding tegelijk. 

Storia bellissima: als ruimtes 
eerst, als officiële gebouwen later, 
zijn de zaal- en logetheaters elke 
keer theorie van het geheugen; het 
zijn in feite ruimtes die dienen voor 
ons persoonlijk en collectief geheu-
gen. Nog altijd de uitdrukking van 
wat in het Cinquecento gold als " la 
mémoire du prince": theater als 
verheerlijking, voor eeuwig, van de 
prins en zijn hof, het beeld dat be-
waard moet worden en, vandaar, 
zich over de stad in een veelzijdig-
heid en ruimte en architectuur ver-
spreidt. 

Ook nu nog? Theater heeft die 
mogelijkheid: geheugen van de 
voorstellingskracht en de beelden-

wereld van een cultuur in ontwikke-
ling, dit van de gemeenschap en van 
het kijkende individu, nieuwe prins 
in elk theater, die door die bijzonde-
re ruimte zijn herinneringen aan 
zijn passies verbindt. 'Ars memo-
ria' , ruimtelijke cataloog van im-
pressies en emoties die in het theater 
(én in het eigen lichaam) bewaard 
blijven. Vandaar: de scène a l'ita-
lienne bewaart in de originele 16e 
eeuw niet als enige model deze func-
tie. Het is ook, en niet toevallig, de 
tijd van de 'teatri di memoria', het 
andere model van architectuur, dat 
met het type door Camillo ontwor-
pen en verspreid (maar als gebouw 
nooit gerealiseerd) rond het midden 
van de eeuw zijn hoogtepunt kent. 

Exit 
De term theater of scène a l'italien-
ne is dubbelzinnig: de term verwijst 
naar een historisch overzicht van 
enkele nog bestaande of verdwenen 
prototypes waaruit een Europees 
model gegroeid is. Dezelfde term 
wordt gebruikt om een soort thea-
terarchitectuur aan te duiden die, 
met de vernieuwende impulsen van-
uit het muziektheater (en waar-
schijnlijk ook danstheater), op-
nieuw in een ruim denkkader en 
zelfs in dynamische projecten wordt 
geplaatst. Aan ons om de band bin-
nen die problematiek verder te be-
studeren. Aan ons als toeschouwer, 
of als verantwoordelijke voor de 
nieuwe ontwerpen, of als deelnemer 
in de creatieve impulsen die van dit 
soort projecten uitgaat, om te bepa-
len in hoeverre de nieuwe theater-
ruimtes nog de sporen dragen van 
dit eerste theater met zijn fascine-
rende betekenis en inspiratie. 
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