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teksten zelf, de scène, de kostuums, 
het uitwendig aspect van de zaal, en 
dus ook het dispositio van de op-
voering met plaatsen voor het hof, 
het genodigde publiek en de 'ac-
teurs'. Alles één keer. En dan: einde 
van de reeks voorstellingen; het 
'theater' verdwijnt. Deze disposi-
tio's (houten constructies die meer 
dan eens in de vlammen opgingen) 
vormen naar het einde van de eeuw 
een hele reeks, waarvan Vicenza en 
Sabbioneta de eerste syntheseruim-
tes zijn: Napels, Palezzo Sanseveri-
no (1536-40), Rome, Farnesina 
(1545, Bastiano de San Gallo Man-
tova), hertogenpaleis (1549, Berta-
ni), Venetië, Abbazia della Carita 
(1545, Palladio), Firenze, Palazzo 
Vecchio (1565, Vasari), Firenze, Uf-
fizi (1585, Buontalenti). Tegelijker-
tijd loopt, ook in de vernieuwende 
jaren tachtig, de hoofse traditie van 
opvoeringen in de cortili, in de tui-
nen, in de zalen van het paleis, in de 
stad zelf door, tot volop in de 17e 
eeuw wanneer de opera — een van de 
dominerende hofgenres-zich zal 
opdringen. Op dat moment lopen 
ook de opvoeringen door die ont-
staan binnen de academisch-univer-
sitaire wereld. 

De theaterruimte is alleen een 
klein aspect van het probleem van 
theater tegenover stadsarchitectuur 
en -ontwikkeling. In feite zouden 
we, voor een bepaalde periode, een 
doorsnede van het geheel van thea-
terruimtes moeten maken om de 
verhouding in zijn juiste proporties 
te kunnen bestuderen. Bovendien 
worden meestal de gekende centra 
en culturele hoofdsteden doorge-
licht terwijl een contrastieve kijk op 
de situatie in de kleine provincieste-
den een vollediger en meer genuan-
ceerd beeld oplevert. Constante 
voor dit soort historisch onderzoek: 
de centra in verhouding plaatsen te-
genover de periferie, de vernieuwen-
de tendenzen tegenover wat zich in 
de documenten als traditie aan-
dient, de produktie tegenover de im-
port. 

Traditie naast vernieuwing: het 
Cinquecento betekent een samenbe-
staan van een aantal modellen van 
dramaturgieën, van acteursorgani-
saties, van literaire hiërarchieën en 
hiermee evoluerende ruimtes aan 
het hof en in de stad. De mooiste 
synthese is Firenze, 1589. Alle spek-
takels vormen het feestende kader 
voor het huwelijk van Ferdinando I 
de Medici met Christine de Lorrai-
ne. De ruimtes vormen een systeem, 
een continuüm van architectuur, 
tekst en ideologie: (1) de oude Medi-
ci-residentie Palazzo Vecchio (ex 
della Signoria) met binnenin het 
theater ontworpen door Vasari; 
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(2) het nieuwe theater ontworpen 
door Buontalenti in de Uffizigebou-
wen; (3) het cortile van de nieuwe 
Medici-residentie Palazzo Pitti aan 
de overkant van de Arno, met het 
oude paleis verbonden door de cor-
ridoro vassariano; (4) het bijbeho-
rende amphitheater in de Boboli-
tuinen; en (5) het Teatro della Bal-
dracca of della Dogana, een ge-
bouwtje naast de Uffizi dat als thea-
terzaal door de Medici verhuurd 
wordt, telkens voor een contractu-
eel vastgelegde periode, aan de eer-
ste beroepsacteurs. Op hun beurt la-
ten deze 'comici' hun publiek voor 
de spektakels een toegangskaartje 
betalen. Een tussensysteem is zich 
vanaf de jaren vijftig gaan vormen 
en krijgt nu een zekere plaats en 
daardoor ook een rol in het hele the-
aterbeleid van de Medici (later of te-
gelijkertijd ook in Mantova, Ferra-
ra, Roma enz.) 

Het geheel van deze professionele 
gezelschappen, die tussen de ver-
schillende hoven rondreizen noemt 
men Commedia dell'Arte; de wat 
verwarde term dekt eigenlijk de eco-
nomische wereld van acteurs, ,van 
theater als markt en exportprodukt. 

Nog altijd afhankelijk van het of-
ficiële hoftheater of van de bescher-
mende instanties, bereiken de comi-
ci (Gelosi vanaf 1568, Confidenti 
vanaf 1574, Uniti vanaf 1578) een 
middenklasse-en zelfs volkspu-
bliek dat betaalt. Architectuur en 
gebouweninfrastructuur in de stad, 
twee keer beleid: dat van de over-
koepelende instantie (de Medici) en 
dat van het team van beroepsac-
teurs. Misschien ook het begin van 
een sociale infrastructuur van 
schouwburgtypes in combinatie, 
een complex hofmodel op Europese 
schaal (3). Ze vormen de constante 
band tussen de Italiaanse hoven en 
bv. het sterk Medici-gerichte Franse 
hof. Het blijft een van de werkhy-
potheses: het zou kunnen dat deze 
comici-gezelschappen, juist door de 
meest suksesvolle genres mee te pik-
ken en aan het publiek voor te stel-
len, voor een groot deel de versprei-
ding en de dominantie van de muzi-
kale tussenspelen en de pastorale 
spelen in de hand gewerkt hebben. 
De Commedia dell'Arte die bepaal-
de genres op Europese schaal ver-
spreidt. De Commedia dell'Arte als 
vorm van 'theater-brengen'die zich 
telkens weer aanpast aan publiek, 
genretendenzen en beschikbare ge-
bouwen. 

In diezelfde periode: de door-
braak van de muziekopvoeringen, 
van een type zang in nieuwe verbon-
denheid met de tekst. Opvallend, 
maar eerder norm dan uitzonde-
ring: deze opvoeringen gaan nog al-

tijd door in de zalen van het hof, 
zelfs in die zalen die in oorsprong 
niet voor het theater bestemd zijn. 
De voorstelling van het beroemde 
Euridice (tekst van Rinuccini, mu-
ziek van J .Per i en J .Cosi , leden 
van de experimentele Camerata de' 
Bardi van Firenze), wat als 'eerste' 
vorm van muziektheater geldt, gaat 
door in de Witte Zaal van Palazzo 
Pitti. En dan, de drie beroemde 
Monteverdi-opvoeringen in Manto-
va: Orfeo (1607), Arianna (1608), 
Ballo delle Ingrale (1608); de zaal 
van het paleis als theaterruimte. Het 
theater a l'italienne bestaat maar 
het is niet de ruimte waar het mu-
ziektheater doorgaat: als architec-
tuur betekent het misschien eerder 
de realisatie van in realiteit omzet-
ten van wat in feite een latijns mo-
del is, uit de Vitruvius-traditie. 

Opera als functie, als gebouw, als 
theatergenre blijkt vooral in de 
tweede helft van de 17e eeuw te zijn 

Modello 
inlerprelalivo 
dell'apparato 
tealrate del 1565 nel 
Salone dei 
Cinquecento in 
Palazzo Vecchio. 
(Ricostruzione 
deii'arch. C. Lisi, 
1975) 
Modello 
interpretativo 
dell'apparato del 
1589 net Teatro 
Mediceo agli Uffizi. 
(Ricostruzione 
dell'arch. C. Lisi, 
1975) 
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