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nie tot in het kleinste detail nauwgezet, en met de grootste

De intieme band die in de 17de en 18de eeuw bestond tus-

luister, op te voeren. Het leven was voor hem theater. Wat

sen theater en ‘wereld’ zie je ook in het schilderij van het

zich achter de coulissen afspeelde, was bijzaak. Wij noemen

huwelijksfeest van de kroonprins in Parijs, in het Hôtel Petit

dat schone schijn, maar schone schijn was dus diepe ernst.

Luxembourg in 1770. Strikt gesproken is dit geen theater,

Het besef dat de ordening van de wereld – zoals die door

maar een feestzaal. De gelijkenis met een theater is echter

de architectuur en het theater weerspiegeld en vastgelegd

treffend. Ook hier is een kring van loges rond een parterre.

werd, misschien slechts een zinsbegoocheling was – lag

Alleen is de tekst van dit stuk niet voluit geschreven. Dit hu-

net om de hoek. Maar net daarom moest het spel zo ernstig

welijksfeest is dus eerder een choreografie. Het lijdt immers

gespeeld worden. Het geloof in de orde van architectuur

geen twijfel dat niemand zich hier zonder een goede reden

en theater schortte het gebrek aan een echte orde op. Daar

in één of ander groepje ophoudt. En dat het midden van de

hoort heel wat stijve deftigheid en protocol bij. Het concert

parterre leeg blijft, kan enkel betekenen dat de belangrijkste

van het dameskoor in een groot Venetiaans salon toont het

gasten ze nog moeten betreden. Komen ze trouwens niet van

ongemakkelijke van die sier. Het publiek zit in vol ornaat,

links aangeschreden?

in een strikte slagorde van stoelen en onder het wakend

De eerste theaters in Italië waren net zo’n ruimtes, maar

oog van deurwachters, toe te kijken hoe het koor zingt.

dan zonder een dak erboven. Van Firenze tot Ferrara wer-

Erg opwindend lijkt dit allemaal niet. Een vrouw rechts

den binnenpleinen van palazzi in gebruik genomen om

vooraan kan het niet laten om even met haar buurman te

theater op te voeren. Daar was de band tussen de echte

praten. Waar denken deze Venetianen aan terwijl ze het

wereld en de theatrale wereld nog deels aanwezig, omdat de

gezang aanhoren? Wie zijn de laatkomers die we links en

natuurelementen nog vrij spel hadden. En je had natuurlijk

vooraan zien? Het schilderij is ongewild ironisch: de zaal

aan alle zijden prachtige doorzichten in de zalen en tuinen

hangt vol spiegels, zodat het koor zichzelf voortdurend kan

van het palazzo. Maar kijk dan hoe zeer de schilder op dit

monsteren. Terwijl de zaal zich spiegelt aan de verheven

doek moeite doet om diepte te suggereren. En niet alleen

zang, spiegelen de letterlijk verheven zangeressen zich aan

diepte. De gangen achter de colonnades zijn onnatuurlijk

zichzelf. Theater is een spiegelpaleis.

fel verlicht. Dat kan niet, want het gaat om een gesloten
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