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Zo weet je meteen dat niet iedereen hier welkom was. Slechts

Dat is waar het in de afbeelding van het San Carlo theater

een hooggeleerd gezelschap kwam hier samen om de thea-

ook over gaat. Op het voorplan zie je het proscenium, met

terkunst van de oudheid te bestuderen en te doen herleven.

de arcade van de podiumopening die mooi de ronding van

Theaters hebben, als ruimte, nog wel enkele opmerkelijke

de zaal voltooit. Dat is een perspectivische tour de force,

trekjes, die hen doen verschillen van andere ruimtes. De

want in werkelijkheid staat deze ‘manteau’ tegenover het

meeste gebouwen of ruimtes ‘geven’ zich niet ‘in één oog-

hoefijzer van de zaal, trekt hij als het ware een streep tus-

opslag’ als je ze betreedt. Een kashba bijvoorbeeld bestaat

sen podium en zaal. Meteen maakt het schilderij zo echter

uit talloze overgangen en tussenruimtes die je al snel doen

duidelijk dat die ‘streep’ niet absoluut is. Het proscenium

vergeten waar de in- of uitgang nu weer was. Elke nieuwe

en het podium zelf zijn een weerspiegeling van de zaal:

sequens, doorgang, drempel of opening dwingt tot een

ze hebben hun eigen loges, over verschillende etages nog

onderhandeling of een bevraging. Is dit een ruimte waar ik

wel. Zo lijkt het wel helemaal alsof podium en zaal in

toegang toe heb of niet? Hoe merk ik dat? Wat kan hier, wat

elkaar overlopen. (In de Gentse Minardschouwburg werd

kan hier niet? Theaters zijn het omgekeerde van een kash-

dat enkele jaren geleden – maar helaas in een nogal bleke,

ba. Alles ligt hier strikt vast en is in één blik te vatten, ten-

brutale vorm – nog eens overgedaan). In dit schilderij lopen

minste als je op de juiste plaats binnenkomt. Het is opmer-

parterre en het podium, ter gelegenheid van een carnavals-

kelijk hoe alle afbeeldingen van theaters dat aspect ervan

bal, ook werkelijk in elkaar over. Dat was geen Napolitaans

recht proberen te doen. Je krijgt steeds een groothoekbeeld

aardigheidje: de meeste theaters à l’italienne boden die

van zowel de zaal als het podium. Of je hier binnen mag of

mogelijkheid. Dat het om een carnavalsbal gaat, is een

niet is heel duidelijk geregeld. Zelfs de trappen en foyers

pikant detail: het publiek is hier zelf acteur geworden. Het

die je mag gebruiken, lagen – vroeger althans – strikt vast

carnaval draait de werkelijkheid hier niet binnenste buiten,

(wij hebben het wat moeilijk met dat soort verdelingen naar

maar versterkt één aspect ervan. In dit theater speelt men

rang en stand maar onbewust weten we, als we een theater

niet enkel op het podium theater. Hier gaat men naar het

à l’italienne betreden nog altijd hoe het ‘eigenlijk’ zit). En

theater om het spektakel van de anderen te zien. Het thea-

in de zaal zelf, in het Teatro San Carlo in Napels bijvoorbeeld,

ter is hier geen spiegel meer van de werkelijkheid, maar de

kan je er helemaal niet meer naast kijken wie het hier voor

werkelijkheid zelf.

het zeggen heeft. De koninklijke loge op het schilderij

(Je moet je ook aan de werkelijkheid kunnen onttrekken.

ervan staat enkel om perspectivische redenen niet pal in het

De loges op het podium bieden daartoe duidelijk niet veel

midden van het beeld. Als er één ruimte is, die tot in de de-

gelegenheid, al hebben ze gordijnen. Maar in de zaal lijkt

tails bepaalt wat je er kan en mag, en volgens welke regels,

het heel eenvoudig om de werkelijkheid even buiten te

dan wel een theater.

sluiten, of het spektakel even te onderbreken, door de gor-

Theaters kunnen dan ook niet zonder mensen. Zeldzaam zijn

dijnen neer te laten. En die koning van Napels, die kan zich

afbeeldingen van lege theaters. Die zijn ook niet om aan te zien.

het best van iedereen verstoppen. Hij kan zelfs ongezien

Een theater zonder mensen is geen theater. Daarom zijn echte

naar zijn paleis, waar het theater tegen aanleunt, terugke-

theaters ook altijd een beetje overdonderend. Het decorum van

ren. Hij ziet iedereen, maar niemand ziet hem.)

de zaal moet de toeschouwer aansporen om zijn rol te vervullen.

Het gaat er beslist niet altijd even vrolijk aan toe. Theater

Het moet hem een zeker ontzag inboezemen, maar niet zoveel

is een vreemde mengvorm van frivoliteit en diepe ernst.

dat hij in zijn schulp kruipt. Integendeel, voldoende klater-

Plechtigheid is een ander woord ervoor. Over Louis XIV,

goud, pluche of zelfs een forse dosis slechte smaak moeten hem

een groot liefhebber van theater en architectuur, gaat het

in die lichtjes opgelaten stemming brengen die hem prikkelt

verhaal dat hij niet in het minst gelovig was, maar dat er

om zijn rol in het spektakel met de nodige verve op te nemen.

hem toch alles aan gelegen was om elke religieuze ceremo-

Interieur van Teatro di San Carlo, Napels, ca 1840, gebouwd in 1737 door Medrano
naar de plannen van Carasale. Ingekleurde litografie gemaakt in ca 1840,
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Concert van een dameskoor in de Filarmonici van Venetië, olieverfschilderij van
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