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Theater in de Renaissance

Integratie van de stedelijke karakteristieken van Sabbioneta in een 
theater met perspectief





Voor pap en mam





In uw handen hebt u mijn afstudeerverslag “Theater in de Renaissance”, wat is geschreven in het 
kader van mijn opleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven.
Bij een bezoek aan Sabbioneta in november 2015, heeft het dorpje een memorable indruk op mij 
gemaakt. Al snel was merkbaar dat het een dorpje was met een geheel eigen en vredig karakter, 
wat gekenmerkt wordt door zijn sereniteit. Zijn kunstige verschijning krijgt niet de waardering die 
het verdient. Dit heeft mijn interesse aangewakkerd in het willen begrijpen van Sabbioneta, wat 
uiteindelijk ook van grote invloed is op mijn uiteindelijk ontwerp. In het vooronderzoek (M3) is mijn 
interesse en nieuwsgierigheid in de classictische basis van Palladio ontstaan, welke aansluit op 
het karakter van Sabbioneta, zijn Teatro Olimpico en tevens mijn eigen ontwerp. Dit ontwerp voor 
een nieuw theater in Sabbioneta sluit aan bij het stedelijke karakter en is een toevoeging aan de 
belevingswaarde van het pittoresk Renaissance stadje.

Ik wil dit moment ook graag gebruiken om mijn dank te tonen aan Bernard Colenbrander, Wouter 
Hilhorst en Renato Kindt. Zij hebben mij voorzien van hulp, kritiek en advies tijdens het proces van 
mijn ontwerp. Ook wil ik mijn ouders - pap en mam - bedanken voor al hun steun, vertrouwen en het 
altijd klaar staan voor mij in zowel moeilijke als fijne tijden. Hierin mag ook mijn vriendin Willeke niet 
vergeten worden, die ook in mijn mindere tijden altijd begrip toonde en het beste met me voor heeft.

En u, u wens ik veel vreugde bij het lezen van mijn verslag.

Menno

VOORWOORD
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Sabbioneta is een klein stadje dat in de tijd van de Renaissance is ontworpen en gebouwd onder 
Vespesiano Gonzaga. Dit gebeurde een kort tijdsbestek van 1556 tot 1591, het jaar waarin de 
Italiaanse hertog kwam te overlijden. De militaire achtergrond van Vespesiano en de theoretische 
kennis van zijn Italiaanse theoretische voorgangers als Sebastian Serlio en Pietro Cataneo, waren 
de beginselen voor de ontwikkeling van Sabbioneta. Zijn kennis van militaire architectuur was 
belangrijk bij het ontwerp van Sabbioneta. Deze kennis werd gecombineerd met de Renaissance 
gedachten over het begrip ‘ideal city’: door velen Renaisance architecten omschreven als het ideale, 
meest functionele en rationele denkbeeld over het ontwerp van een stad. Hoe Vespesiano Gonzaga 
dacht over dit begrip wordt toegepast in het ideaalstadje Sabbioneta. 
De kenmerkende stedelijke eigenschappen van Sabbioneta worden uiteengezet en vervolgens 
gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuw theater. Deze eigenschappen zullen het ontwerp 
zowel bevorderen als verduidelijken. Het theater is ontworpen volgens gedachtes en eisen die 
typerend waren in de tijd van de Renaissance, hierdoor sluit het ontwerp goed aan op het karakter 
van Sabbioneta zelf. Deze gedachtes worden duidelijk gemaakt tijdens een chronologische 
weergave van de historie van het theater, die het Griekse theater tot en met de Barok behandelt. 
Een eigen standpunt hierin is dat een nieuw theater juist een toevoeging voor Sabbioneta is, 
wanneer het theater de karakteristieken en eigenschappen gebruikt die kenmerkend waren 
voor de Renaissance. Het ontwerp is dus een vertaalslag van de stedelijke eigenschappen van 
Sabbioneta in de uitwerking van het theater, waarin het perspectieftheater een belangrijke rol 
speelt. De toegepaste techniek van de ‘T-trap’ is een kenmerkend eigenschap van Sabbioneta wat 
in het ontwerp zowel de plaatsing van het gebouw als het beeld in het theater bepaalt. Het theater 
is een ontwerp dat ontstaat vanuit het stedelijke karakter en waar het esthetisch karakter aansluit 
bij de facades van het Piazza d’Armi; de theoretische basis die is opgedaan met het bestuderen van 
Andrea Palladio speelt hierin een leidende rol. Het nieuwe ontwerp brengt de stad in het theater en 
de theater naar de stad; het zal een theater in een theater zijn, waarbij de beleving van het publiek 
centraal staat.

SAMENVATTING
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Sabbioneta is a small city founded in the Renaissance by Vespesiano Gonzaga. The city was 
built between 1556 and 1591, the year when the Italian duke passed away. Vespesiano’s 
military background and knowledge of his Italian predecessors, like Sebastion Serlio and Pietro 
Cataneo, were known for being the basic principles in the development of Sabbioneta. During the 
development of Sabbioneta his knowledge of military architecture came in handy. This particular 
knowledge was combined with the different thoughts in the Renaissance about the ‘ideal city’: 
according to different Renaissance architects defined as the ideal, most functional and rational idea 
in city planning. Vespesiano’s thought about this concept is applied in the ideal city Sabbioneta.
Sabbioneta’s typical urban characteristics will be explained and thereafter used for the design of 
a new theater. The design will be enhanced as well as clarified by these typical characteristics. 
Because the theater is designed according to typical Renaissance thoughts, it will  be well 
connected with the character of Sabbioneta itself. These thoughts will be made clear in a 
chronology of theater history, treating the development from the Greek theater untill the Baroque. 
This reproduction will be completed with an important position of myself, where I assume that a new 
theater will be an addiition to Sabbioneta if it uses ands displays the characteristics of Renaissance 
features. The final design is a translation of Sabbioneta’s urban characteristics into the elaboration 
of a theater, with the application of Serlio’s perspective theater. The ‘T-trap’ is a distinctive feature 
of Sabbioneta’s urban character which eventually determines the exact location of the building and 
also the picturesque representation inside the theater. The theater is design based on the urban 
character of Sabbioneta, as the aesthetic appearance of the building connects to other facades 
embracing Piazza d’Armi; the obtained theoretical bais of Palladio plays an important role in 
designing this appearance. The new design brings the city into the theater and the theater towards 
the city; it will be a theater inside a theater, where the experience of the visitor is of high importance.

SUMMARY
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Sabbioneta is een pittoreske stad uit de Renaissance die is ontworpen volgens principiële 
uitgangspunten voor het stedelijk karakter en de esthetiek. Bij mijn bezoek in november maakte 
Sabbioneta een imposante indruk op mij door zijn uitstraling en karakter, die deels werden 
toegelicht door een gids. Deze vrouw vertelde enkele belangrijkte overwegingen tijdens de 
ontwikkeling van Sabbioneta, maar wat de belangrijkste overwegingen waren bij het ontwikkelen 
van deze stad, bleef voor mij toen nog een vraag. Deze vraag wordt door middel van een onderzoek 
en analyse verduidelijkt. Een belangrijk element in de stedelijke weergave zijn verschillende 
toepassingen van perspectiviteit en gezichtsbedrog in het stratenpatroon; dit is ook terug te vinden 
in het Teatro All’Antica. In dit onderzoek worden ook de gedachtes van de Renaissance behandelt 
die hebben geleid tot de realisatie van dit historisch theater.
Het eerste deel van dit verslag zal bestaan uit twee hoofdstukken, waar in het eerste hoofdstuk een 
chronologisch weergave van de historie van het theater wordt behandeld: van de Grieken tot en 
met de Barok. De periode van de Barok wordt ook meegenomen, zodat er duidelijk te zien is welke 
aspecten uit de Renaissance een belangrijke invloed hebben op de verdere ontwikkeling.
Het tweede hoofdstuk zal een weergave bieden van de verschillende gedachtes in de Renaissance 
over stedelijke ontwerpen en de invloed van militaire overwegingen: deze uitwerking wordt 
vervolgens toegepast op de ideaalstad Sabbioneta.

De literaire en analytische studie zullen van beiden kanten een invloed hebben op het uiteindelijke 
ontwerp, wat een aanvulling zal zijn op het integer bewaarde karakter van Sabbioneta. Hoe deze 
twee verschillende principes samenkomen, zal duidelijk worden in het tweede deel van dit verslag 
waarin het ontwerp wordt omschreven en toegelicht door middel van verschillende referenties.

Dit alles wordt samengevat in een alomvattende vraag: ‘Hoe kunnen zowel de stedelijke beginselen 
van Sabbioneta als de historie van het theater samengebracht worden in het ontwerp van een nieuw 
theater?’

INTRODUCTIE
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OPGAVE

Het afstudeeratelier begon in september met het onderwerp ‘Masterly Apprenticeship’. Het gaat 
hier dan om de kennis die wordt overgedragen van meester tot leerling. Het bestuderen van een 
bijzondere architect en zijn theorie en gedachtengang te gebruiken en te vertalen naar een eigen 
ontwerp. Het onderwerp van het afstudeeratelier is op den duur aangepast tot een beter kloppend 
onderwerp: het begrip ‘Interactions’ zou alle kennis en architecten verbindein in het kader van de 
‘Architectural Knowledge’. De principiële architectuur uit Zwitserse en Noord-Italiaanse regio 
stond centraal in het afstudeeratelier. Al snel ontstond bij mij een grote interesse voor Aldo Rossi 
en Andrea Palladio, twee grote architecten die veel invloed hebben gehad, en nog steeds hebben, 
op de architectuur. In een eigen geschreven essay is een analyse opgesteld van de leer van 
Palladio en zijn ontwerp van het Teatro Olimpico in Vicenza. Hierbij is vervolgens geanalyseerd wat 
de (eventuele) invloeden van Palladio zijn geweest op de architectuur van Aldo Rossi, waarbij is 
gekeken naar zijn ontwerp van het Carlo Felice Theater in Genova.

In november 2015 zijn wij met vier personen afgereisd naar het pittorekse stadje Sabbioneta. 
Vooraf was er een keuzemogelijkheid tussen Sabbioneta (Italië) en Bellinzona (Zwitserland). 
Vanwege mijn voorgaande studie naar onder meer Palladio, is de keuze tot Sabbioneta makkelijk te 
verklaren.   Om tot een goede afstudeeropgave te komen heb ik gekeken hoe het begrip ‘Palladio’ 
is te combineren met de stad ‘Sabbioneta’. Belangrijk voor mijzelf was een connectie te leggen 
tussen de ‘beginselen van de klassieke architectuur’ en de ‘beginselen van de Renaissance stad 
Sabbioneta’. Deze twee kenmerkende begrippen worden door mij gecombineerd en vertaald naar 
een ontwerp: het theater. De keuze voor het theater was na een prachtig bezoek aan Sabbioneta 
een uitgelezen mogelijkheid om alle kennis samen te voegen in een ontwerp.

Hoe kunnen zowel de stedelijke beginselen van Sabbioneta als de historie 
van het theater samengebracht worden in het ontwerp van een nieuw 

theater?

Om tot een geslaagd ontwerp te kunnen komen, was er een literair onderzoek vooraf nodig. 
Dit onderzoek zal de belangrijke punten van zowel de theatergeschiedenis als de historie van 
Sabbioneta doen verduidelijken.
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METHODE

Zoals er is beschreven in de opgave zal er onderzoek gedaan worden naar de historische 
ontwikkeling van het type theater. Dit theoretisch onderzoek zal de tijdsperiode van de Grieken tot 
en met de Barok behandelen. Door middel van de literatuurstudie wordt de
architectuurgeschiedenis en de architectuurtheorie van de betreffende periodes onderzocht. Bij 
deze periodes horen specifieke theatertypes, die eveneens worden behandeld. Aangezien de 
locatie van mijn afstudeeropgave zich in een Renaissance omgeving bevindt, zal de invloed van het 
type Renaissancetheater het grootst zijn in mijn ontwerp.
Naast het literatuuronderzoek over de historie van het theater, wordt er een literatuuronderzoek 
gedaan naar de stedelijke beginselen van de stad Sabbioneta. Deze beginselen worden 
beschreven aan de hand van een literatuurstudie naar de militaire overwegingen die beslissend 
waren in het stedelijk ontwerp van Sabbioneta, en een studie naar de gedachtes en invloeden van 
Italiaanse Renaissancearchitecten omtrent de ‘ideale stad’. Uit de studie naar het theater ontstaat 
een verhaal die de relatie zal leggen tussen stad en theater. Ook wordt de literatuurstudie naar de 
beginselen toegepast op de ideaalstad Sabbioneta. Beiden concluderende stukken vormen de 
basis voor het ontwerp.

Door middel van kleine analyses en referenties naar klassieke gebouwen en architecten wordt 
deze basis ondersteund en uitgebreid. Alle analyses samen zullen resulteren in de vormgeving 
en maatvoering van het gebouw, waardoor een ‘interactie’ zal ontstaan met zowel de stedelijke 
omgeving als typerende gebouwen en architecten uit de Renaissance; Palladio, Teatro Olimpico, 
Scamozzi, Corridor grande Sabbioneta.

Het resultaat wordt een boek met beginnend de literatuurstudies waarin de type en historie van 
het theater beschreven en onderzocht wordt, aanvullend met studie over de stedelijke beginselen 
en kenmerken van de stad Sabbioneta. Dit wordt aangevuld met enkele verwijzingen naar 
belangrijke architecten en gebouwen. Tot slot wordt het ontwerp omgeschreven en toegelicht met 
beschrijvende tekst en tekeningen. In dit deel wordt de relatie duidelijk tussen de voorafgaande 
studies en het ontwerp, waarbij een antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag.
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HISTORIE THEATER
Bij het onderzoek naar de ontwikkeling 
van de verschillende theater typologieën, 
is er voornamelijk gebruik gemaakt van 
het boek ‘Contemporary theater’ van C.G. 
Athanasopulos. Dit boek schetst een duidelijk 
beeld hoe de theatervormen zijn ontwikkeld 
en welke invloeden hierin een belangrijke rol 
speelden. 

De historie van het theater begint met de 
eerste verschijnselen in de Egyptische tijd. In 
dit tijdperk is de eerste vorm van dramatische 
voorstelling waargenomen, doch blijken er 
geen werkelijke speelplaatsen aanwezig 
te zijn: de voorstellingen vonden plaats op 
diverse grote pleinen. In dit hoofdstuk wordt 
in chronologische volgorde de verschillende 
vormen van het theater toegelicht. Het 
onderzoek behandelt de tijdsperiodes 
van de Grieken en de Romeinen, tot de 
Middeleeuwen, Renaissance en de Barok. 
Na de Barok ontwikkelde het theater zich 
uiteraard nog verder, maar deze tijdsperiodes 
zijn voor het uiteindelijke ontwerp niet 
relevant, waardoor ze ook niet zullen worden 
omschreven.
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GRIEKS THEATER

Het Griekse theater geldt als start voor de ontwikkeling van het theater, met als best bewaarde 
voorbeeld het Epidaurus (fig. 1). Het woord theater komt van het Griekse ‘theatron’ wat ‘een plek 
om te kijken’ betekent. Al snel werd uitgeweken van de ruimte in markthallen, omdat hier de ruimte 
te beperkt werd, naar de Griekse heuvels. Bij de bouw van het theater op de heuvel, werd ook het 
zicht voor de bezoekers beter. Dit zicht werd bevorderd door de indeling van de plattegrond, waar 
het auditorium de vorm heeft van een cirkelsegment. Hierdoor werd het voor de 17.000 mensen 
mogelijk om de opvoeringen en het gesproken woord van zo dicht mogelijk te aanschouwen en 
ervaren. Zowel historische gebeurtenissen als sociale evenementen en politieke evenementen 
dienden als thema voor deze opvoeringen, waarbij het achtergrond nog nauwelijks een rol speelde. 
De thema’s werden voornamelijk gekenmerkt door tragedie en komedie, die beiden een sober 
karakter uitstraalden.

In de loop der tijd zijn er vijf verschillende types van het Griekse theater te onderscheiden, waarvan 
het klassieke Atheense theater de meest leidende theatervorm is.  Dit type reflecteert namelijk 
de originele opzet en wordt duidelijk getoond door het theater van Dionysus (fig. 2): een vlakke 
speelruimte gecombineerd met het ronde orkest en een plaats voor offers. Het orkest bood 
ruimte voor opvoeringen van dans en spraak, waarbij een concentrische vorm functioneert als 
auditorium. Na verloop van tijd werd de rol van sprekers en acteurs belangrijker en omvangrijker, 
waardoor er een behoefte kwam om hen onderdak te geven tijdens het opvoeren van een spel. 
Deze houten overkapping diende eveneens als achtergrond van het orkest: de ‘skene’. Snel werd 
duidelijk dat de skene, gericht op het publiek, veel meer esthetische potentie had, waardoor deze 
werd geornamenteerd met decoratieve elementen. Zo onstond het begin van een decoratieve 
achtergrond tijdens de opvoering van dans en spraak: het ‘proscenium’.

Het religieuze karakter verdween geleidelijk aan, wat ervoor zorgde dat de belangrijke rol van het 
orkest minder werd. Het ronde orkest werd minder cirkelvormig, waardoor acteur en toeschouwer 
dichter op elkaar kwamen. Deze veranderingen tonen enigszins al de overgang naar de Romeinse 
stijl waar een kleine opzet gebruikelijker was.



fig. 1 Epidaurus theater
fig. 2 Dionysus theater
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De traditie die de Grieken ontwikkelden werd aanvaard en gecontinueerd door de Romeinen, 
maar zij pastten deze deels aan naar hun eigen levensstijl. De Romeinen hadden veel aandacht 
voor visuele en tastbare aspecten, en ze hadden vaak moeite ruimte te  bieden voor het opvoeren 
van drama en andere toneelspellen. Echter richtten de Romeinen zich meer op de populaire 
spektakelstukken, waardoor de Griekse kunstvorm plaats moest maken voor het Romeinse 
entertainment. Dit entertainment bestond voornamelijk uit gevechten tussen gladiatoren en 
gevangenen. De culturele kunstvorm van de Grieken verloor het daarmee van het Romeinse 
spektakelstuk. Hierbij werden de acteurs onteerd, slaven werden gebruikt voor het maken van deze 
vormen van entertainment. Zo werd het einde ingeluid van tragedie en komedie. Na het verlies van 
deze theatrale kenmerken richtten de Romeinen zich meer op het gebouw.

Een grote verandering van het Romeinse theater was de situering ervan. In vergelijking met het 
Griekse theater, die gelegen was op een heuvel in de open lucht, werd het Romeinse theater meer 
een onafhankelijk gebouw gelegen in het centrum van de stad. De sobere setting van de Grieken 
werd vervangen door een gedecoreerde typologie waarbij het orkest, het auditorium en het gebouw 
samen werden gebracht; dit was in het Griekse theater nog onafhankelijk van elkaar. De heuvel 
die ondersteuning bood voor het Griekse auditorium, maakte plaats voor een hoge muur die het 
auditorium omsloot. Doordat het rijkelijk versierde skene element werd verhoogd tot de muur, 
ontstond in zijn massa een eenheid van het theater. Voor de architecten werd het mogelijk om het 
theater volledig te overdekken met een scherm, wat de stap tot het binnentheater van opvolgende 
periodes kleiner maakt. Het ander kenmerkende deel, het orkest, verminderde in grootte omdat 
de Romeinen de confrontatie tussen auditorium en podium opzochten. In tegenstelling tot het 
omarmende auditorium van het Griekse theater, creëerde de Romeinen een auditorium in exact een 
halve cirkel, die tegen het podium en de voorste wand van de skene (scaenae frons) werd geplaatst 
(fig. 3 en 4). Het koor diende slechts als een tussentijdse opvoering, waardoor het orkest minder 
belangrijk werd en verminderde tot een halve cirkel. De zitplaatsen voor de senaat werden geplaatst 
in het orkest, waardoor nu slechts alleen het podium werd gebruikt voor de opvoering van spel. Al 
deze veranderingen gingen ten koste van de toeschouwer, die hierdoor meer werd afgezonderd 
van de acteurs en er een confrontatie onstond tussen podium en auditorium.

ROMEINS THEATER



fig. 3 Aspendus theater. Plattegrond en doorsnede
fig. 4 Aspendus theater
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Chansons de geste: ‘lied voor heroïsche 
daden’. Epische genre waarbij de 
heldendaad van een heroïsche Franse 
historische figuur wordt verteld

Het begin van deze periode kenmerkt zich door barbaarse plunderingen en het verval van het 
theater, mede door niet-christelijke feesten. Na deze heidense periode nam het geloof een 
belangrijke positie in, maar hiermee ontstond een immense afkeer tegenover het theater waardoor 
deze vorm van kunst werd verbannen. Theaters werden verwaarloosd en kwamen leeg te staan, 
voor langer dan een millenium werden het Griekse en Romeinse theater vergeten, doch is de 
vorm van drama nooit vergeten. Desondanks was de Middeleeuwen een tijdsperiode waarin 
de ontwikkeling van het theater stil kwam te staan. Theaters werden ruïnes, waardoor er weinig 
overbleef van de theatrale gebouwen. In de literaire werken daarentegen ontstond er wel een 
nieuwe vorm van kunst, een van de belangrijkste overblijfselen van de Middeleeuwen: ‘chansons de 
geste’. Een ander belangrijk overblijfsel wat de Middeleeuwen kenmerkt is het christelijke drama, 
ook wel liturgisch drama genoemd. De bakermat van het liturgisch drama is de vinden te midden 
van Byzantium. Deze vorm van drama kende steeds meer aanhangers en liefhebbers, waardoor het 
ook meer een theatrale verschijning werd. Dit christelijke drama vond voornamelijk plaats binnen in 
de kerk, maar door grootste groei van het publiek werd deze ruimte al snel te klein waardoor moest 
worden uitgeweken naar de pleinen voor kerken. Een positieve bijkomstigheid hiervan was dat men 
kon variëren van scene.

Zoals gezegd kent de Middeleeuwen geen permanent gebouwd theater, aangezien toneelspellen 
werden opgevoerd in en om de kerken. Wel is er duidelijk verschil te zien tussen de plekken waar 
de dramastukken werden opgevoerd: de kerk met het bijbehorende kerkplein en een beweegbaar 
toneel met platform. In de kerk zelf werd het altaar gebruikt als skene wat symboliseerde als het 
graf van Christus. Het schip van de kerk werd gebruikt als uitbreiding van het toneel, doordat de 
koor van het kerk te klein werd. Ook nadat dit alles te klein begon te worden, werden de voorstelling 
naar buiten gebracht (fig. 5). Op het buitentoneel werden verschillende overkappingen geplaatst 
die kleine hokjes creëerde, ‘mansions’, en werden door de toneelspelers gebruikt om op of af te 
gaan. Deze mansions symboliseerden vaak de verschillende locaties in het spel; hemel, paradijs 
en aarde. Door aantrekkende belangstelling werden de toneelspelen ook steeds groter, waardoor 
uiteraard grotere huisjes nodig waren. Deze uitbreiding vroeg op een permanente setting, waarbij 
de mansions werden vergroot tot kleine gebouwtjes. Het publiek werd door deze uitbreiding steeds 
meer onderdeel van het toneelspel, waardoor de interactiviteit tussen speler en toeschouwer 
ontwikkelde. Een volgende stap in de setting was het realiseren van een beweegbaar theater, 
waarvan de ontwikkeling van het wagentoneel centraal stond. Dit wagentoneel werd soms 
uitgebreid door beweegbare platforms of een koppeling van verschillende wagons. Ondanks het 
feit dat deze slimme ingrepen niet bepalend waren in de verdere ontwikkeling van het theater, heeft 
het zeker geleid tot een bevordering van de relatie tussen acteurs en toeschouwer. 

MIDDELEEUWS THEATER



fig. 5 Middeleeuws theater op een kerkplein
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Sebastiano Serlio: Italiaanse architect en 
theoreticus uit de Renaissance, bekend 
om zijn maniërisme. Zijn invloedrijke 
traktaten omschrijven onder andere 
de klassieke orders en het gebruik van 
perspectief.

Joseph Fürttenbach: Duitse architect, 
wiskundige en ingenieur met een grote 
interesse in theater en toneelbouw. 
Voornamelijk bekend om zijn boeken 
over decor- en lichttechnieken in het 
theater.

Na een lange tijd van verval van minstens duizend jaar moest er noodzakelijk een vernieuwing 
plaatsvinden in de ontwikkeling van het theater. De Renaissance, letterlijk wedergeboorte, vindt 
zijn oorsprong in Italië. In deze periode ontstond er een wedergeboorte van de klassieke oudheid, 
met als belangrijke namen Da Vinci, Michelangelo en Brunelleschi. Het bijgeloof werd overwonnen 
en men ontdekte al snel de vrijheid van het individu. Het christelijke drama werd teniet gedaan, 
wat er voor zorgde dat het Middeleeuwse theater veranderde naar een eigentijds theater. In de 
architectuur van dit theater is duidelijk te zien dat men teruggreep naar de heerlijkheid van de 
Romeinse tijd. Er was een duidelijke passie voor de oudheid, waardoor er een wedergeboorte was  
van de klassieke oudheid: deze werd gekopiëerd. Hoewel de wedergeboorte van de klassieke 
oudheid de Renaissance duidelijk kenmerkt waren er ook kunstenaars die nieuwe dingen wilden 
proberen, maar zij werden juist vaak om deze reden ontslagen. Door het vasthouden van imitatie 
van de klassieke oudheid dreigde het theater in de 16e eeuw ophouden te bestaan. Dit bracht een 
enorm conflict met zich mee tussen twee partijen: de ene partij waren standvastige aanhangers 
van de klassieke conventie van Vitruvius en de andere partij zagen de klassieke oudheid juist als 
fundament en belangrijke leerbron. Deze laatste partij zag in dat het niet aan hen besteed was de 
klassieke oudheid te imiteren, maar juist om deze verder te ontwikkelen: hier ligt de oorsprong 
van het Italiaanse theater. Een kenmerkend aspect van de Renaissance was de ontdekking en 
toepassing van perspectiviteit, met Serlio als voorganger. Met zijn perspectieftheater was hij een 
invloedrijk persoon in de Renaissance. In zijn werk zijn duidelijke overeenkomsten te vinden met 
het Romeinse theater: het toepassen van een rechthoekige plattegrond en het halve cirkelvormige 
auditorium is overgenomen van de Romeinen. Ook vertoont zijn smal, lang rechthoekig podium 
nauwe overeenkomsten met het Romeinse prosceniumwand. Hij decoreerde zijn theater tot in 
detail. Buiten het feit dat Serlio deze ontwerpoverwegingen van het Romeins theater omarmde, 
introduceerde Serlio het gebruik van perspectief. Doordat hij het podium schuin op liet lopen, 
gedecoreerd door illustratieve gebouwen, werd de werking van het perspectief bevordert. 
Dit perspectieftheater kende drie verschillende types: komedie, satire en tragedie. Er waren 
kunstenaars die nog meer waarde hechtten in detail en dus niet tevreden waren. Zij bestudeerden 
zowel een verfijnd Romeins theater als de werken van Vitruvius. Dit alles resulteerde uiteindelijk 
in het Teatro Olimpico van Palladio, 1585, gelegen in Vicenza (fig. 6). Toen Andrea Palladio kwam 
te overlijden was het zijn leerling, Vicenzo Scamozzi, die het werk afmaakte en fictieve straten 
toevoegde in de achterwand: in deze straten speelt de illusie van het perspectief een belangrijke 
rol.  Het perspectieftheater bracht ook een nadelige factor met zich mee; het ontbrak aan flexibiliteit 
doordat de acteurs voor een scene moesten spelen, omdat anders het perspectief en de schaal 
niet klopten. Er kwam vanzelfsprekend vraag naar meer variatie en Fürttenbach zorgde voor een 
ontwikkeling in nieuwe decorontwerpen. Zijn uitvindingen waren de basis van het mobiele toneel en  
nieuwe toneeltechnieken (fig. 7).

RENAISSANCE THEATER



fig. 6 Teatro Olimpico, Vicenza. Plattegrond en doorsnede
fig. 7 Plattegrond podiumindeling van Fürttenbach



TEATRO ALL’ANTICA
Het theater van hertog Vespesiano in Sabbioneta, Teatro All’Antica, is bekend omdat dit het eerste 
permanente theater is dat sinds de oudheid is gebouwd. De verdere ontwikkeling van dit theater 
wordt door Kurt Forster besproken in ‘Stagecraft and Statecraft’; hierbij legt Forster de nadruk op 
de invloed van het Teatro All’Antica in de sociale en ruimtelijke typologie van het theater (Borys, 
2011). In zijn essay benadrukt Forster eveneens het retorisch karakter van het theater omtrent 
zijn sterk symbolische locatie en de iconografische indeling van het theater (Forster, 1977). Deze 
kwaliteiten zorgen ervoor dat men het theater kan aanschouwen als een geschenk van Vespesiano 
aan de stad, zoals zijn mythische voorganger Vespesian het Colosseum aan het Romeinse volk 
heeft achtergelaten.Vespesiano heeft Scamozzi aangewezen als die architect om het theater te 
ontwikkelen in zijn stad. Dit gebeurt in een redelijke korte tijdsperiode van 1588 tot en met 1590. 
Scamozzi is door Vespesiano gekozen vanwege zijn vaardigheden die hij heeft vertoond bij het 
completeren van Palladio’s Teatro Olimpico en omdat Scamozzi ervaren was in architectuur voor 
amusement (Borys, 2011).

ROMA QUANTA FUIT IPSA RUINA DOCET
‘Rome teaches us how great she was by her ruins’1

Het podium en auditorium staan recht tegenover elkaar, waartussen een neutrale ruimte ligt wat 
slechts wordt omsloten door twee zijmuren (fig. 8). Deze muren zijn voorzien van muurschilderingen 
die zich sterk relateren tot de architurale elementen die zich zowel op het podium als boven het 
auditorium bevinden (fig. 9). De muurschilderingen bestaan ook uit monumentale bogen waarin 
beelden van buiten te zien zijn. Dit geeft een totaalbeeld van een stedelijke omgeving dat binnen 
naar het theater wordt gebracht.
Het perspectief is zowel in de Renaissance stad als in het theater aanwezig op verschillende 
manieren. Het gebruik van perspectief  (fig. 10) is als eerste door Brunelleschi duidelijk 
gedemonstreerd, dit deed hij met twee geschilderde afbeeldingen van een stedelijke omgeving. 
Het was voor Vespesiano belangrijk om het theater een meer publieke uitstraling te geven, 
wat deels wordt bevestigd door de locatie van het theater in de stad: een beeldende poort als 
muurschildering dat geldt als het begin van de straat. De specifieke locatie van het theater neemt 
twee specifieke kenmerken met zich mee: de eerste is dat men de straat zelf als een belangrijke 
plaats gaat beschouwen wanneer met het theater benadert. Het tweede is dat deze associatie 
meewerkt aan de toneelachtige uitstraling van het theater (Borys, 2011).

‘The inversion of the rationalization of vision as the possibility of creation of new kinds 
of illusion leads to theater, the theatron, the place for seeing, or for seeing illusion as if 

seen.’2

1. Borys, 2011, p. 44

2. Summers, 2006, p. 13



fig. 8 Plattegrond en doorsnede theater              
fig. 9 Muurschilderingen      fig. 10 Podium met perspectief
fig. 11 Gevel. ‘Rome teaches us how great she was by her ruins’ (volgende pagina)
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Inigo Jones: Engelse architect uit 
de 16e eeuw die aanhanger was 
van het Palladianisme. Buiten de 
architectuur was Jones belangrijk in de 
theaterontwikkeling met de uitvinding 
van bewegende sets. 

3. Athanasopulos, 1983, p. 85

De Barok is een stijlperiode die zich uitstrekt van de 17e eeuw tot de eerste helft van de 18e eeuw. 
De oorsprong van de Barok is te vinden in Italië, voornamelijk in Rome, waarbij de stillistiche 
architectuur kenmerkend is voor deze tijdsperiode. Men borduurde in het begin voort op de 
Renaissance, maar al snel werd een geheel eigen wijze van architectuur ontwikkeld. Zo werd het 
perspectieftheater van Serlio verder ontwikkeld. Ook groeide de aanwezigheid van muziek en dans 
in de toneelspellen en werd er kennis gemaakt met de opera. De grootte van de theaters nam toe, 
zodat de zichtbaarheid van het auditorium ook groeide. Ook veranderde de kleine afstand tussen 
podium en auditorium, waardoor het toneel een onafhankelijk element werd in de plattegrond van 
het theater. Een van de grootste verandering met het Barok theater was de overkapping van het 
gebouw, aangezien men voorheen juist vaak openluchttheaters ontwikkelde. Hierdoor moest de 
acteur kiezen tussen binnen of buiten, tussen het harde felle daglicht of het dramatische kaarslicht. 
Ook dienden acteurs meer rekening te houden met de bereikbaarheid van hun stem, aangezien 
deze in een binnentheater meer resoneren dan in een buitentheater. Door deze ontwikkelingen 
groeide het belang voor goed zicht, goede akoestiek en een aangenaam comfort. Teatro Farnese 
te Parma (fig. 12) geldt als overbrugging van het Renaissance theater tot het theater van de Barok. 
De eerste theaters in de Barok bestonden uit een decoratief plafond en een podiumindeling waarbij 
zijvleugels gekoppeld waren aan de ruimte boven het podium. Decorstukken werden voor elkaar 
geplaatst, waarbij elk deel zichtbaar was doordat deze smaller en hoger was dan die erachter stond. 
Hierdoor werd een vorm van persectief gecreëerd die vergelijkbaar waren met de straten uit de 
Renaissance, waarbij Teatro Olimpico het beste voorbeeld is. Alle delen samen vormden een boog 
en wordt gezien als de voorganger van de prosceniumboog zoals wij die deze tijd kennen. Deze 
opstelling van decorstukken verdween langzamerhand en maakte plaats voor een mechanisch 
systeem  van houten constructies. Inigo Jones was in deze ontwikkeling hierin een pioneer wegens 
zijn ontdekkingen in nieuwe manieren om scene elementen te wisselen.  Een rollend systeem 
bevond zich onder het podium en de verdere ontwikkeling leidde uiteindelijk tot een treksysteem 
boven het toneel met doeken en gordijnen in deze toneeltoren. Scènes konden ongezien worden 
verwisseld doordat het gordijn ervoor werd gehangen. Het toneel werd zo flexibel en kon meer 
worden aangepast, waardoor men meer driedimensionaal kon acteren en minder afhankelijk 
was van het perspectieftheater. Desondanks was het probleem van een perspectief toneel nog 
niet opgelost, omdat acteurs niet van achter konden opkomen omdat dan de schaal niet meer 
klopte. Ook voldeden vele theaters niet aan de twee belangrijke elementen voor het beste zicht: 
de ooghoogte mocht niet veel afwijken van de horizon van het perspectief en men moest zo dicht 
mogelijk bij de centrale as zitten. Het auditorium veranderde hierdoor geleidelijk naar een U-vorm 
of hoefijzervorm, zodat de zichtlijnen beter werden voor de kijker. Een van de eeste toepassingen  
van een hoefijzervormig auditorium is te zien bij het Teatro San Carlo in Napels (fig. 13). Ook 
ontwierp men de vloer met een lichte helling voor het verbeteren van de zichtlijnen. Het Italiaanse 
theater had hiermee een belangrijke invloed in de theaterontwikkeling over geheel Europa. Zo zegt 
Gerardo Guerrieri ook: 

‘The theater building of today, perspective illusion, frame to the stage and the stage 
machinery, the auditorium with boxes and all which constitutes.’3

BAROK THEATER



fig. 12 Teatro Farnese, Parma
fig. 13 Teatro San Carlo, Napels
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Een stad geheel gebouwd volgens overwegingen uit de Renaissance vraagt niet om een theater 
van de moderne tijd. Dit zou namelijk afbreuk doen aan het pittoreske karakter van Sabbioneta. 
Deze stad verdient het om gewaardeerd te worden voor zijn uitzonderlijkheden, een modern theater 
zal zorgen voor een verlies in deze waardering en de aandacht voornamelijk op zichzelf vestigen. 
Er is dus gekozen om een theater te ontwikkelen dat terug gaat in de tijd van de Renaissance, de 
16e eeuw en zijn eigentijdse overwegingen. Zo ontstaat er meer samenhang met de stedelijke 
omgeving van het theater, waardoor Sabbioneta bevorderlijk is voor het theater maar het theater 
ook zonder meer bevorderlijk is voor de beleving van de stad.
De Renaissance architecten hadden een grootse voorliefde voor de klassieke oudheid 
(Athanasopulos, 1983). Bij het uiteindelijk ontwerp is er dus ook voor gekozen om hier ook naar 
terug te grijpen: het bestuderen en begrijpen van de klassieke conventie is hierbij zeer belangrijk. Er 
is gekozen om de regels die geschreven zijn door Palladio, te interpreteren naar een eigen ontwerp. 
Palladio is de architect van het Teatro Olimpico te Vicenza en hij heeft een belangrijk invloed gehad 
op zijn pupil Scamozzi. Scamozzi is vervolgens de architect van het theater in Sabbioneta zelf 
(Forster, 1977). Door zelf de regels en het Teatro Olimpico van Palladio te bestuderen, probeer ik 
hiermee de cirkel rond te maken.
Een ander belangrijk aspect die groots werd toegepast in Renaissance theaters is het gebruik van 
perspectiviteit (fig.14). Dit werd op  een speelse manier toegepast, zodat de bezoeker het idee 
kreeg in een grotere ruimte aanwezig te zijn dan dat hij werkelijk was. Dit perspectieftheater werd 
gecombineerd met beelden van de herinnering naar specifieke steden of situaties. Op het podium 
werden dan ook actuele situaties gespeeld. Deze beelden van herinnering waren voornamelijk 
fragmenten van steden of pleinen (Forster, 1977). Door zelf Sabbioneta te reflecteren op het 
podium wordt de samenhang tussen theater en stad nogmaal bevestigd. Er zal een beeld op het 
podium worden gecreëerd die een belangrijke plek in Sabbioneta weergeeft. De combinatie 
van het gebruik van perspectief en een stedelijke esthetiek zal de bezoeker het idee geven in de 
buitenwereld te zijn; een theater in de stad en daarmee de stad in het theater.
De klassieke oudheid maakte ook gebruik van het werk van Vitruvius, wat nogmaals in de 
verschillende architectuur van de Renaissance werd herhaald. Vitruvius heeft ook geschreven over 
de indeling en verhoudingen van het theater (Morgan et al, 1960). Deze beginselen zullen verwerkt 
worden in de indeling van het te ontwerpen theater zodat de klassieke oudheid samen zal vallen 
met het perspectieftheater en het eigentijdse karakter van Sabbioneta.

THEATER NAAR STAD



fig. 14 Perspectieftheater. Serlio





Sabbioneta is een stad die gebouwd is tussen 
1556 en 1591 onder de bewindvoering van 
Vespesiano Gonzaga, een Italiaanse edelman 
met de theoretische kennis van een militaire 
ingenieur. Deze kennis vormde de basis voor 
het ontwerp van Sabbioneta, een klein stadje 
in Lombardije dicht bij Mantua. De stad is 
volledig georganiseerd naar de principiële 
overwegingen van de Renaissance en de stad 
volgt de gedachtes omtrent de ‘ideale stad’. 
Wat dit betekent voor de indeling en stedelijke 
structuur van het ideaalstadje Sabbioneta, 
wordt door middel van onderzoek naar militaire 
architectuur en vestingsteden duidelijk. Wat 
dit betekent voor de huidige situatie en de 
beleving van de stad zal duidelijk worden in 
dit hoofdstuk. Uiteindelijk zullen de specifieke 
kenmerken van Sabbioneta die hedendaags 
nog aanwezig zijn in de stedelijke structuur 
een belangrijke factor zijn in het ontwerp van 
een nieuw theater.

STEDELIJKE BEGINSELEN
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Albrecht Dürer: gezien als een 
belangrijke Duitse kunstenaar van de 
16e eeuw. Had ook een belangrijke 
theoretische bijdrage aan de 
belangstelling voor het perspectief, 
proporties en vestingwerken.

Vincenzo Scamozzi: 16e eeuwse 
Italiaanse theoreticus die een groot 
aandeel had in architecturale werken. 
Van zijn geplande 12 boeken zijn er 
slechts 6 gepubliceerd. Scamozzi 
schrijft voornamelijk instructies voor 
de gehele stedelijk gedachte; de 
breedte van de straten, de bestrating, 
het ontwerp van pleinen, de versterkte 
muren en de omtrek van de stad.

De vele literatuur die is geschreven over de militaire architectuur, kent zijn oorsprong in een 
algemene interesse in de stedelijke planning van deze tijdsperiode en uit zich in vele rationele 
belangen. Deze belangen zijn terug te vinden in belangrijke gedachtes over de kunst uit de 
Renaissance en de bijbehorende theorie over de esthetiek. Voornamelijk het gebruik van 
perspectief was van grote invloed op de esthetiek, maar ook het imiteren van de oudheid, de 
definitie van maatschappelijke orde (in de vorm van de ideale stad) en toepassing van het 
rekenkundige ambacht van technisch geleerden speelde een belangrijke rol (Pollak, 1991).
De erkenning van de esthetische principes en het toepassen hiervan vormde het begin van 
de wedergeboorte van klassieke kunst en architectuur in de ontwerpen van gebastioneerde 
vestingwerken. De grote voorliefde voor het samenbrengen van schoonheid en functionalisme 
waren te herkennen in het uiterlijk van de vestingwerken. Vitruvius omschreef al de combinatie van 
deze twee kenmerken in zijn tiende boek dat was toegewijd aan de toepassing van vestingwerken, 
belegeringswapens en andere militaire benodigdheden (Argan, 1969).
Tot de 16e eeuw was het van groot belang een stad te beschermen tegen niet gewenste personen. 
Belangrijk hierbij was de bouw van een hoge muur die de stad volledig omringde. Ter versterking en 
toevoeging van deze hoge muur werden hoge torens geplaatst en werd een diepe, wijde greppel 
aangelegd (Croix, 1972).
Dürer’s aanpak was gebaseerd op het meest standaard en breed toegepaste idee van de oude 
Romeinen: een orthogonale stratenindeling zoals die in Romeinse kampen. Alhoewel radiale 
plattegronden ook alle lof en waardering verdienden, was het orthogonale stratenpatroon 
beduidend populairder in zowel civiele als militaire traktaten. Na 1550 experimenteerde vele 
militaire architecten met complexe veelhoeken, waarvan de basis is gelegd door de plannen van 
Cataneo (fig. 18), Dürer en Scamozzi (fig. 15, 16); zij combineerde twee geometrische vormen, 
het vierkante plein en de cirkel, die samen de efficiëntie en schoonheid verzorgden van de 
Renaissance vestingwerken. De grootste Italiaanse vestingstad van de 16 eeuw was Palmanova 
(fig. 17), gelegen op de grens van Hongarije, Slovenië en Kroatië. De stad bestaat uit 9 bastions, 
een radiale stratenpatroon met een centraal plan. De stad wordt beschouwd als de essentie van de 
Renaissance stadsplanning (Pepper, 2000).

De ideale stad, die voortkomt uit de gemoedelijke gedachtes van het begin van de Renaissance, 
had twee tegengestelde gevolgen: aan de ene kant leidde het tot een utopische theorie waarin 
de regering als perfect werd gezien, en aan de andere kant leidde dit tot een militaire stad, met 
forten en barakken. Tot het einde van de 16e eeuw werden steden gebouwd met als enige doel 
om militaire bezettingen te verdedigen tegen verschillende aanvallen. De militaire steden zijn 
ontwikkeld om een duidelijke en praktische functie te vervullen en dit is onder andere te zien door 
de duidelijke weergave van de ideaalstad. Meestal waren deze steden volledig gericht op het nuttig 
gebruik van de ruimte dat bevordelijk is voor de militaire functie die de stad heeft. Een goede en 
aangename samenleving behoorden niet tot de vereisten in de stadsplanning (Argan, 1969). 

DE MILITAIRE STAD



fig. 15 De stad volgens Dürer     fig. 16 De stad volgens Scamozzi
       fig. 17 Palmanova
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Leon Battista Alberti: een humanist 
en architect uit Italië. Belangrijkste 
kunsttheoreticus aan het begin van de 
Italiaanse Renaissance door zijn boek 
‘De Re Aedificatoria’ (1450). Benoemd 
als de ‘Vitruvius van de Renaissance’.

Pietro Cataneo: kunstenaar en 
architect uit Siena. Na de dood van zijn 
meester, is hij benoemd tot architect 
van vestingsteden. De vier originele 
uitgaves van zijn werk behandelen 
vestingwerken, bouwmaterialen, 
kerken, paleizen en woonhuizen. Het 
belangrijkste is zijn werk is de militaire 
architectuur.

De steden in de tijd van de Renaissance werden ontworpen volgens gedachtes van vele 
verschillende Italiaanse theoretici over de ideale stad. Een karakteristieke eigenschap die 
veel vestingwerken bezitten is een goede stedelijke indeling die is ontworpen volgens ideale 
verhoudingen. Daaraan voegt Alberti ook nog eens toe dat de stad in het bezit dient te zijn van 
meerdere estethische eigenschappen, die worden gerealiseerd door aanleg van sierlijke pleinen, 
ruimtes en tuinen; deze zijn meestal geschikt voor verblijf en amusement. Alberti is vol lof te spreken 
over de cirkelvormige omtrek van de stad, juist omdat hij deze geometrische figuur beschouwt 
als het een alzijdige vorm. De stedelijke inbedding wordt vervolgens gekarakteriseerd door 
brede radialen die hierbij de identiteit van belangrijke gebouwen en monumenten versterkt. Het 
middelpunt van deze radiale verdeling wordt gekenmerkt door een groot centraal plein waaraan de 
primaire gebouwen zijn gelegen (de Klerk, 1980).
Pietro Cataneo veronderstelt in zijn traktaat van 1554 dat er een aantoonbaar verband dient te zijn 
tussen de grootte van een stad en de definitieve vorm van de stad (fig. 18). Hierbij geldt dat de 
verhouding tussen de afzonderlijk bastions een belangrijke ontwerpeis heeft; de bastions zijn door 
Cataneo vorm gegeven als een veelhoekig figuur omdat dit, vanuit een militair oogpunt, resulteert 
in een beter overzicht dan bij cirkelvormige bastions. Cataneo streefde uiteindelijk naar een ideale 
samenstelling tussen civiele en militaire eisen (de Klerk, 1980).
De Italiaanse theoretici beschouwden de ideale stad als de uitvoering van rationale ordening van 
de stedelijke ruimte, waarbij de stad wordt gerepresenteerd als een geometrisch model en waarin 
de voorzieningen ondergeschikt zijn aan de stedelijke structuur. De Italianen namen een specifieke 
houding in bij de samenstelling van de stedelijke structuur: de eis voor een militair verdedigingswerk 
werd genomen als uitgangspunt en binnen deze stedelijke structuur vestigde zich een stabiel 
geïsoleerde stedelijke ruimte. In tegenstelling tot de Italiaanse theoretici kenmerkten Duitse 
theoretici zich door toepassing van een optimaal rechthoekig stratenpatroon, waarbij de omtrek 
van de stad zich vervolgens aanpast aan het landschap en de bijbehorende topografie. Men had de 
neiging het gehele stedenbouwkundig plan in een vierkante omtrek de passen (de Klerk, 1980).
Naar eigen veronderstelling is Sabbioneta een combinatie van de Italiaanse theoretici met de 
stedenbouwkundige overtuigingen van Duitse theoretici.

DE IDEALE STAD



fig. 18 De stad volgens Cataneo



IDEAALSTAD SABBIONETA

Een Cardo is de centrale noord-
zuidstraat en de oost-west lopende 
hoofdstraat is de Decumanus. Op de 
plek waar beide hoofdstraten elkaar 
kruisen ligt het centrum van de stad.

Mise en abyme: een manier om kunstig 
werk in een ander werk van hetzelfde 
type weer te geven. 
In deze context is het een 
overeenkomstige voorstelling van een 
stad in een stad, maar dat tegelijkertijd 
ook de verschijning van het decor buiten 
op straat projecteert

4. Borys, 2011, p. 44

Sabbioneta is door Vespesiano Gonzaga gebouwd in een vrije omgeving. Hierdoor was het voor 
hem mogelijk om een stad de ontwerpen die elke mogelijk vorm van ommuring en indeling kon 
hebben. Hij besloot om de stad te bouwen volgens de ideale ouderwetse manier, waar de straten 
zijn georienteerd op de hoofdas (Argan, 1969). De stad vertoont open delen en verstoringen in het 
stadsplan, die door de complexe geometrie van de stad tegelijkertijd willekeurig als opzettelijk 
lijken. Er is een duidelijke tweedeling te zien waarbij de omtrekfiguur van de stad een ander raster 
aanhoudt dan de interne structuur van Sabbioneta (fig. 19). De organisatie binnen de stadsmuren 
vertoont een rechthoekig stratenpatroon dat door twee hoofdassen worden gekenmerkt: Cardo en 
Decumunus, welke in de Romeinse tijd vaak werden toegepast bij de indeling van militaire kampen 
en steden. Door de Decumanus wordt Sabbioneta in twee ongelijke gebieden verdeeld. Een klein 
stadsdeel voor de vorst in het noorden bestaat voornamelijk uit overheersende gebouwen. Het volk 
woont in de veel grotere onderstad en bestaat voornamelijk uit woon- en werkwijken. Bovendien 
wordt het midden van de vorstelijke bovenstad gekarakteriseerd door een rechthoekig plein 
omgeven met imposante arcades (Pieper, 2005).
In het ontwerp van de stad is door Vespesiano het gebruik van perspectief nadrukkelijk toegepast, 
wat vervolgens door Scamozzi is toegepast voor het realiseren van een sublieme ruimte in het 
theater. Bij de enscenering van het theater is het verschijnsel van ‘mise en abyme’ toegepast (fig. 
20), iets wat vaker werd gebruikt in de Renaissance. Theaters werden door architecten ontworpen 
met het idee om de buitenwereld te betrekken tot het ontwerp van de scene. Het perspectief 
speelde hierin een prominente rol, doordat het toepassen hiervan de relatie tussen stad en theater 
verduidelijkt. Juist hierdoor werd het mogelijk om ambiguïteit tussen stedelijke ruimte en toneel te 
repeteren (Borys, 2011).

‘Scamozzi’s theater as a camera obscura projects the ideal city of Sabbioneta directly 
into the theater, a city within a city, with a consequential perception of performance 

space amplified outward from stage, to theater, to street and city.’4



fig. 19 Sabbioneta raster
fig. 20 Voorbeeld mise en abyme
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VOORDRACHT

Peter Burke: Engelse historicus 
die wordt gezien als een van de 
belangrijkste historici over de 
Renaissance 

 
 
 
 
 

5. McClung, 1989, p. 87

De bekende 16e eeuwse theaters uit onder andere Rome, Florence, Sabbioneta en Parma brachten een 
geweldig visueel spel over aan de toeschouwers door het creëren van diep uitgewerkte decoratieve 
voorstellingen. Het ging in deze theaters voornamelijk om de presentatie van verschillende dingen en 
minder om de acteurs zelf. De Italiaanse samenleving van de 16e eeuw wordt vaak ‘theatraal’ genoemd; 
door Peter Burke ook wel genoemd als een ‘società spettacolo’: samenleving van entertainment. De 
voorstellingen die werden opgevoerd gingen vaak over religieuze en burgerlijke gebruiken, het handelen 
van de overheid en zelfs de bezigheden van de eigen persoon werden opgevoerd als voorstelling. Al 
sinds de Middeleeuwen werden deze theatrale opvoeringen vaak gekoppeld aan christelijke dagen 
zoals Kerstmis en Pasen. Deze hoffelijke theaters waren niet bedoeld voor het opvoeren van exclusieve 
voorstellingen. De theaters hadden juist een multifunctioneel karakter waarin men zowel ceremonies kon 
houden als het huwelijk betreden, in het theater van Parma werden zelfs sportevenementen gehouden. 
In theaters van Florence en Parma konden duizend bezoekers, terwijl velen gebouwd werden voor 
een minder hoog aantal bezoekers: in het theater van Sabbioneta kunnen zelfs niet meer dan honderd 
bezoekers (Hermans, 2010).
In het hedendaagse theater is het scherm een belangrijk element van de voorstelling waarbij de techniek 
een grote invloed heeft op de ontwerp overwegingen. In het Renaissance theater is dit scherm, de 
podiumwand, zelf al een suggestief onderdeel van het leven op de straat. Om het publiek een goed 
zicht en geluid te bieden had het meetkundig ontwerp van de theaterruimte een belangrijke functie, 
waar door vervolgens de vorm en geometrie van het theater  een grote invloed had op de sociale 
ruimte in deze Renaissance steden. Het perspectief werd eerst gebruikt in het ontwerp van de stad en 
vervolgens aangepast voor het ontwerpen van de theaterruimte.  Theaters waren in de Renaissance van 
invloed op het leven op straat en omgekeerd hadden de straat en de stedelijke pleinen een bepalend 
effect op de ontwikkeling van het theater. Publieke voorstellingen vertoonden het dagelijkse leven en 
creërden  omgevingen die een kleine verandering brachten aan de stedelijke architectuur (Borys, 2011).
Desondanks blijft de stad altijd waarneembaar: ‘

‘ ... ephemeral architecture derives its power to impose an imagined place and moment 
upon a merely given one, from the fact that it is incomplete and is seen to be so.’5

De  moderne multifunctionele theaters hebben mogelijkheden om hun decor en auditorium in 
opstelling en vormgeving aan te passen. Maar door deze flexibiliteit kunnen zij niet de essentie 
en sierlijkheid bereiken die het 16e eeuwse theater juist karakteriseert. Tegenwoordig worden de 
voorstellingen ondersteund door allerlei technische functies die het creëren van andere beelden 
en illusies mogelijk maken, waar de Renaissance met gebruik van het perspectieftheater de ware 
kunst vertoonde. In mijn mening is dit de puurste vorm van het theater; door deze Renaissance 
kenmerken toe te passen in het ontwerp van het theater, zal er een sterke relatie tot de stad 
Sabbioneta en zijn geschiedenis ontstaan.
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De historie van de stadsstructuur is beschreven in het eerste deel. De factoren die  het meest 
belangrijk waren bij de totstandkoming van de stedelijke structuur van Sabbioneta hadden 
voornamelijk betrekking op militaire overwegingen. In deze militaire architectuur staat de 
rolverdeling tussen aanvaller en verdediger centraal: het zien en gezien geworden. Hoe Vespesiano 
Gonzaga hiermee is omgegaan is hiernaast te zien in afbeelding 21; Vespesiano heeft in Sabbioneta 
de ‘T-trap’ toegepast. In deze stedelijke morfologie staan de straten haaks op elkaar, waar 
door de toepassing van de T-trap de tegenstander zich niet kon oriënteren in de stadsstructuur. 
De karakteristieke indeling van Sabbioneta  resulteert dus in een bedrog voor het oog; door de 
toepassing van vele T-traps wordt het stedelijk raster verstoord en ontstaat er een doolhof.

‘Thus what at first sight appeared to be a standard Cinquecento grid turns out to 
be following Alberti’s advice to dissemble. Main instrument and symptom of this 

intention, the T-crossing - since it is used to bamboozle the eye as the masterplan 
hereafter called the T-trap.’6

De plaatsing van alle gebouwen liggen in een rechthoekig stratenpatroon, waarbij de Kardo en 
Decumanus de hoofdassen van de stadsstructuur. Met name de Decamanus is in de huidige 
situatie van Sabbioneta nog duidelijk aanwezig (fig. 24). Deze centrale as van de stad geeft de 
mogelijkheid om van de ene kant naar de andere kant van de stad te kijken, zonder onderbrekingen 
in het zichtveld. Daarentegen kan dit zicht en de karakteristieke eigenschap van  de Decumanus 
worden verduidelijkt en versterkt door strategische plaatsing van het bouwvolume. Het 
bouwvolume is zo geplaatst dat de perspectiviteit van de Decumanus, Via Vespesiano Gonzaga, en 
de lengte ervan worden benadrukt. Het open volume tussen de twee randgebouwen van de Piazza 
d’Armi wordt hiermee ook opgevuld, wat tegelijkertijd een duidelijke afsluiting van het plein creëert. 
Dit plein wordt daardoor beter omarmd en zal door de functie van het theater een nieuw leven in 
worden geblazen. Niet alleen de Decumanus dient als leidend voor de localisering van het theater. 
De andere hoofdas van de stad, die door de geringe stedelijke ontwikkeling in de geschiedenis van 
Sabbioneta toch deels zijn functie heeft verloren, wordt door door de integratie van de ‘T-trap’ weer 
belangrijk in het stadsbeeld. Zoals de afbeelding laat zien zit overal in Sabbioneta deze misleidende 
inventie, behalve aan het einde van de Kardo (fig. 22). De plaatsing van het bouwvolume zal 
extra T-traps verwezenlijken (fig. 23) waardoor er wordt teruggegrepen naar de Renaissance 
ontwerpbeslissing van Vespesiano. Door het toevoegen van deze T-splitsing krijgt het theater 
een  meer prominente aanwezigheid in de stadsplattegrond, wat de klassieke stadsplattegrond en 
bijbehorende contextuele overwegingen goed kan verdragen.

KEUZE LOCATIE



fig. 21 T-traps      fig. 24 Zicht over Decumanus
fig. 22 Doortrekken Cardo
fig. 23 Toevoegen T-trap





VERWIJZINGEN

In het komende deel worden enkele 
referenties uitgewerkt die bepalend zijn in 
de ontwikkeling van het ontwerp. Er wordt 
verwezen naar architecten en specifieke 
gebouwen, die met hun kenmerkende 
eigenschappen een invloed hebben op 
het uiteindelijk ontwerp; onder andere 
Palladio, Teatro Olimpico, Vesuvius en 
Basilica Palladiana. Het ontwerp van de 
podiumwand van Teatro Olimpico heeft 
een grote invloed op de esthetiek van de 
gevel van de theaterruimte. De invloed van 
Palladio wordt afgewisseld met de invloed 
van Serlio in het perspectieftheater. Zijn 
overwegingen en uitgangspunten zullen 
leidend zijn in de perspectiviteit van het 
podium.  De setting van het podium zal 
verwijzen naar een karakteristieke ruimte 
van de stad Sabbioneta zelf. Vervolgens 
zijn de verhoudingen van de gevels  van de 
omliggende gebouwen van Piazza d’Armi 
- de gallerij en de school - geanalyseerd 
en uiteindelijk meegenomen het ontwerp 
van de gevel. Voor het ontwerp van deze 
gevel zijn er verschillende referenties 
geraadpleegd die allemaal anders 
omgaan met de klassieke conventie. Deze 
variëren van zeer gesloten gevels tot open 
gevels, wat uiteraard een verschillende 
invloed heeft op zijn stedelijke omgeving. 
De verschillende varianten worden 
verder toegelegd aan de hand van eigen 
tekeningen en impressies.
Dit alles zal verder toegelicht worden in het 
komende hoofsdstuk.
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GELIJKENIS
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Na de keuze van de locatie is het belangrijk de esthetische kwaliteit van het theater te onderzoeken. 
Doordat het ontwerp sterkt contextueel afhankelijk is, wordt bij het ontwerp van de gevels ook 
gekeken naar de stedelijke omgeving van het ontwerp. Gelegen aan de Piazza d’Armi zijn ook 
het schoolgebouw en de Corridor Grande (fig. 26, 27). Beiden gevels vertonen overeenkomstige 
geometrische vormen; arcadebogen op de onderverdieping, pilasters die een ritme vormen voor de 
raamvensters en een kroonlijst die het volume afsluit. De onderlinge verhoudingen zijn vervolgens 
geanalyseerd (fig. 25)  en vormen de basis voor de esthetiek van het theater. De verhouding tussen 
de kolommen en de tussenruimte - a:2a - is een verhouding die in de ontwerpen van Palladio vaak 
voorkomt en wordt geacht als een voorbeeldige proportie.

‘... in the drawing of the colonnade [colonnato semplice] the intercolumniations are 
two diameters: this sort of colonnade is called sistyle by Vitruvius’.7

Nadat de onderlinge verhoudingen zijn bepaald voor de facade van het theater, wordt gekeken 
naar karakteristieke referenties die de conventie van de klassieke architectuur op een geheel eigen 
manier benaderen. Deze worden besproken op de volgende pagina’s.



       fig. 25 Verhoudingen gevels
fig. 26 School      fig. 27 Corridor Grande
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Het eerste concept is gebaseerd op een ontwerp van Lewerentz; Chapel of Resurrection (fig 28). 
Kenmerkende aan  dit kapel is de asymmetrische opstelling van het portico ten opzichte van de rest 
van het gebouw. Geheel tegen de klassieke conventie in plaatst Lewerentz zijn ingang aan de rand 
van het gebouw, waardoor de bezoeker een verwarrende indruk krijgt. De portico is nadrukkelijk 
aanwezig en sterk in contrast met de gesloten gevel van het kapel.

Het concept maakt gebruik van de asymmetrie die Lewerentz gebruikt in zijn kapel om de ingang 
te benadrukken (fig. 29). Deze asymmetrie maakt de ingang onafhankelijk van het gehele gebouw 
en krijgt de ingang krijgt daarmee een eigen karakter. Dit wordt versterkt door een dichte gevel 
van het gebouw, waar alleen onder de portico gevelopeningen zijn gecreëerd. De asymmetrie 
wordt doorgevoerd in de plaatsing van de theaterruimte in het gebouw, zodat de ingang van 
het gebouw doorloopt naar de ingang van de theaterruimte.  De asymmetrie brengt wel enkele 
ongemakkelijkheden met zich mee, die door de contextuele gevoeligheid van het ontwerp, 
totaal destructief combineert met het klassieke grammaticale programma dat centraal staat in dit 
ontwerp.

ASYMMETRIE



fig. 28 Lewerentz. Chapel of Resurrection (links)
fig. 29 Concept ‘asymmetrie’
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PORTICO EN ARCADE

Het volgende concept is een combinatie van zowel een portico als een arcade (fig. 30). De portico 
bestaat uit zes Dorische zuilen die de entree accentueren. De portico wordt compleet door een 
balkon en wederom zes zuilen. Deze zes zuilen zijn van een hogere orde en zijn Corintische zuilen. 
De portico worden gecombineerd met een arcade die rondom het gebouw loopt. Deze arcade 
biedt de bezoeker de mogelijkheid het theater van alle kanten te benaderen, wat in strijd is met 
het karakter van een portico. Een portico wordt toegepast om de hoofdingang van een gebouw te 
benadrukken, in gebouwen waar ook maar één entree is. Het combineren van zowel portico als 
arcade is daarom ook iets wat volstrekt ingaat tegen de klassieke conventie.

‘Portico is Palladio’s standard word for temple colonnades, for the extensive 
colonnades inside basilicas, for large colonnades in courtyards and for long arcades 

down the sides of streets.’8

Het combineren van beiden elementen is volgens Palladio dus het combineren van twee dezelfde 
karakters, iets wat het klassieke grammaticale repertoir nooit gebruikt. Zowel een portico als een 
arcade tonen beiden het karakter van toetreding en openheid. Het combineren van deze beide 
elementen zal dus ook een dubbele en daarom onnodige functie hebben. Eveneens is het gebruik 
van bij elementen niet te vinden in de geschiedenis van de klassieke architectuur, waardoor dit 
concept teniet kan worden gedaan.



fig. 30 Concept ‘portico en arcade’ 



58

DICHTE ARCADE

Het volgende concept is gebaseerd op een ontwerp van Asplund: Gothenburg Law Courts 
Extension (fig. 31). In dit ontwerp wordt een klassiek portico geïntegreerd in de gevel van het 
gebouw. Door het gebruik van halfkolommen vindt deze integratie op een subtiele manier plaats. 
Het ritme van de halfkolommen wordt doorgezet in de gevelstructuur van de rest van het gebouw, 
waardoor er een duidelijke ritmiek ontstaat. De plint van het gebouw wordt gevormd door drie 
rondbogen die zich in de portico bevinden. Aan weerszijde zijn drie raamelementen hoog in de gevel 
geplaatst, waardoor er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen entree en de rest van het gebouw.

In het concept wordt het principe van Asplund toegepast (fig. 32). Er is gekozen om de rondbogen 
in de portico te continueren over de gehele gevel. De plint onder deze rondbogen zorgt voor een 
gesloten karakter van de gevel, in tegenstelling tot de opengewerkte rondboog in de portico. De 
ingang is gelegen op de symmetrieas van het gebouw, wat wordt verduidelijkt door de organisatie 
van het gevelbeeld

De ruimte voor het theater ligt vervolgens wel asymmetrisch in het raster. De bezoeker kan in dit 
concept via één manier naar binnen. De bezoeker loopt in dit concept nauwelijks rondom het 
theater, waardoor de rest van de overige ruimte tussen theater en buitengevel nauwelijks gebruikt 
zal worden. De combinatie van een dichte facade en slechts één ingang zal resulteren in een 
verminderd gebruik van de omloopruimte. Doordat de gevel zeer gesloten oogt van buiten, zal het 
karakter van de Via Vespesiano Gonzaga (de straat achter het theater) een verborgen karakter 
krijgen. Hierdoor zal de straat misschien zijn karakteristieke eigenschap verliezen, waardoor Via 
Vespesiano Gonzage een onaangename uitstraling krijgt.



fig. 31 Asplund. Gothenburg Law Courts Extension (links)
fig. 32 Concept ‘dichte arcade’
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VEELZIJDIGHEID

Het Basilica Palladiana functioneert als referentie voor het volgende concept. In het centrum van 
Vicenza ligt dit publieke Renaissance-gebouw dat is ontworpen door Palladio (fig. 33). Het meest 
merkwaardige gedeelte van dit gebouw is de loggia. De rijkelijk versierde gevel op de begane grond 
wordt herhaald op de verdieping. Hierdoor krijgt het gebouw een alzijdige uitstraling die goed past 
bij de publieke functie van het gebouw. In het Basilica Palladiana is de loggia boven gelijk aan de 
loggia beneden. Beiden loggia’s zijn voorzien van ronde arcades en een kruisgewelf. Daarentegen 
bevatten de arcades van de bovenverdieping Ionische zuilen, in tegenstelling tot de arcades van de 
onderverdieping die Dorische zuilen bevatten.

‘I would like the streets to be arranged so that on either side porticoes will be built 
in which the citizens can walk under cover to carry out their business without begin 

inconvenienced by the sun, showers or snow.’9

In het concept gebaseerd op het Basilica Palladiana, wordt de loggia doorgezet rondom het gehele 
gebouw (fig. 34). Hierdoor krijgt het gebouw een veelzijdig karakter waarbij de openheid aan 
alle kanten sterk aanwezig is. Door de facade te herhalen aan elke zijde van het gebouw, krijgt 
het gebouw een alzijdig karakter. De publieke functie van het theater zal hier goed bij aansluiten, 
doordat de omgang wordt gecombineerd met de loggia, waar de bezoekers beschut kunnen 
wandelen en verblijven.



fig. 33 Palladio. Basilica Palladiana
fig. 34 Concept ‘veelzijdigheid’
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GESLOTENHEID

Het Palazzo Medici Riccardi dient als referentie voor het laatste concept (fig. 35). Dit paleis in 
Florence is door Michelozzi gebouwd in opdracht van de familie Medici, en later verkocht aan de 
familie Riccardi. Kenmerkend aan dit paleis is dat de benedenverdieping voornamelijk bestaat 
uit rustica: ruw blokwerk  dat veel reliëf in de gevel breng. De toepassing van rustica geeft het 
paleis een robuust karakter, dat nadrukkelijk in de straat aanwezig is. De ingangen bevinden zich 
in opengewerkte rondbogen en worden afgewisseld met kleine vierkante ramen, die eveneens 
symmetrisch in de gevel geplaatst zijn.

Het karakter van de benedenverdieping van Palazzo Medici wordt vertaald naar een eigen 
concept (fig. 36). Hier wordt de rustica toegepast om een gesloten gevel te creëren, wat door drie 
rondbogen wordt verbroken op de symmetrieas. Deze opengewerkte rondbogen dienen als entree 
van het gebouw, met aan weerszijde vijf kleine vierkante ramen. De overige facades zijn identiek 
aan de voorkant, maar dan zonder ingang. Het gebouw toont hierdoor een zeer gesloten uiterlijk 
wat in strijd is met het publiekelijk karakter van het theater. De ingang van de theaterruimte ligt in het 
verlengde van de hoofdingang, waardoor de pittoreske omloop nauwelijk tot zijn recht zal komen.



fig. 35 Michelozzi. Pallazo Medici Riccardi
fig. 36 Concept ‘geslotenheid’
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De beschreven referenties geven een goed beeld over de verschillende mogelijkheden om de 
klassieke conventie te interpreteren. Uit deze referenties is uiteindelijk gekozen om een open 
arcade toe te passen in het ontwerp. De openheid van het Piazza d’Armi blijft hierdoor behouden 
en het ontwerp krijgt een alzijdig karakter. Het ontwerp heeft geen inbreuk op stedelijke structuur 
van Sabbioneta, doordat de combinatie van de locatie en de arcade perfect aansluit bij het stedelijk 
karakter. De symmetrie van de gevel refereert naar de conventie van de klassieke architectuur. De 
arcade wordt gecombineerd met een portico, wat functioneert als omloop van de theaterruimte. De 
portico die zich op beide verdiepingen bevindt , is op de bovenverdiepingen rijker geornamenteerd; 
dit wordt duidelijker in het vervolg van dit verslag.
De portico dient als tussenruimte van de buitengevel en de binnengevel, waarbij de binnengevel 
de rijke versiering is van de theaterruimte. De bezoeker gebruikt de openheid van de arcade bij 
het betreden en beleven van het gebouw, wat een bevestiging is voor het alzijdig karakter van het 
ontwerp. 

CONCLUDEREND
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De inrichting van de plattegrond refereert naar de klassieke plattegrond van een Griekse tempel 
(fig. 37), doordat de omloop van het theater onder de portico ligt. Karakteristiek aan de Griekse 
tempel is de sterke symmetrie van de indeling van het theater en de facade. Het ontwerp is sterk 
afhankelijk van de proporties van elementen en afhankelijk van de verhoudingen tussen ruimtes.

‘The design of a temple depends on symmetry, the principles of which must be 
most carefully observed by the architect. They are due to proportion. Proportion is 
a correspondence among the measures of the members of an entire work, and of 
the whole to a certain part selected as standard. From this result the principles of 

symmetry, without symmetry and proportion there can be no principles in the design of 
any temple; that is, if there is no precise relation between its members, as in the case of 

those of a well shaped man.’10

Op de begane grond wordt de arcade door kruisgewelven verbonden met de binnenruimte, terwijl 
op de verdieping het principe van een cassetteplafond is toegepast. De theater ruimte bevindt zich 
centraal gelegen in het gebouw. De gevel van deze kern is gerelateerd naar de podiumwand van 
het Teatro Olimpico (fig. 39). De wijze waarop de kern zich gedraagt tot de omloop is vergelijkbaar 
met het Basilica Palladiana in Vicenza (fig. 38). In dit ontwerp van Palladio dient deze tussenruimte 
als corridor tussen het plein en de binnenruimte. De bezoeker bevindt zich tussen twee rijkelijk 
versierde gevels, waarbij de gevel van de binnenruimte rijker is geornamenteerd dan de arcade.

‘... a coperto is a long one-story, one-sided outbuilding with piers or colonnades 
flanking the casa dominicale; the best translation is perhaps ‘portico’; Palladio also 

calls them portici or loggie.’11

De toepassing van een portico in het ontwerp brengt interactie in het ontwerp. Het sluit aan bij 
de Grande Corridor en de belevingswaarde van de directe omgeving krijgt een nieuwe impuls. 
Om nogmaals de alzijdigheid van het ontwerp te versterken, loopt de portico rondom het gehele 
gebouw. De breedte van de portico is evenbreed als de ruimte tussen de kolommen van de arcades.

‘Appearance called peripteral, that is, with corridors all around [alato a torno]; the 
porticoes go around the cela and are an intercolumniation wide.’12

PORTICO ALS CORRIDOR



fig. 37 Griekse tempel (Het Parthenon)
fig. 38 Portico Basilica Palladiana, Vicenza
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Voor het ontwerp van Teatro Olimpico kon Palladio de kennis gebruiken die hij in voorgaande 
ontwerpen op heeft gedaan (fig. 39). Voor het Teatro Olimpico heeft Palladio een toneelwand 
ontworpen die is onderverdeeld in drie verdiepingen; onderling zijn deze rijk gedecoreerde 
verdiepingen afwijkend van elkaar. Het onderste deel vertoont het beeld van een verbreed 
triomfboogmotief, bestaande uit een gelijk aantal assen links en rechts ervan. Deze symmetrische 
assen worden gevormd door vrijstaande zuilen waar achter een pilaster is gesitueerd, hiervan 
wordt de middelste as door een rechthoekige deur onderbroken. Een brede rondboog bevindt zich 
vervolgens in het midden van deze scaenae frons en loopt door tot in de middelste verdieping. Dit 
middelste deel van de podiumwand is zowel minder hoog als minder rijk geornamenteerd dan het 
onderste deel. De combinatie van halfzuilen en pilasterruggen vormen aan beide kanten van de 
centrale as drie gelijke nissen met figuur, die evenwel een andere afwerking hebben: de nissen aan 
de zijkant worden gesloten met segmentvormige frontons, terwijl de middelste nissen gesloten 
worden door driehoekige frontons.De lijst tussen de middelste en bovenste verdieping herhaalt in 
principe het profiel en structuur van de lijst tussen de onderste en middelste verdieping, maar zowel 
de hoogte als breedte is verminderd (Wundram, 1988). 
Het bovenste deel is vervolgens nog minder hoog en minder gedecoreerd. De verticale assen 
van de podiumwand zijn slechts door pilasters gescheiden, waartussen de nissen zijn versierd 
met reliefs. Er is dus een ‘diminuendo’ waar te nemen van de afmetingen en vormgeving van de 
podiumwand. De afstemmingen van alle rijke variatie van elementen en hoe zij verbonden zijn is 
iets wat in de werken van Palladio als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. De zijkanten van 
het toneel worden afgesloten door een wand die recht op de podiumwand staat. Ondanks dat deze 
aansluit op de podiumwand is hij minder rijk gedecoreerd omdat hij minder in het zicht ligt. Niettemin 
ontstaat er een levendig contrast tussen het toneel en de toeschouwersruimte (fig. 38). De trappen 
van de toeschouwersruimte stijgen op vanuit het halfronde orkest en eindigen aan de achterkant, 
begrensd door een Corintische zuilengallerij die bestaat uit zowel gesloten als open tussenruimtes. 
De afronding van het Teatro Olimpico heeft Palladio niet meer mee mogen maken. Na zijn overlijden 
heeft zijn leerling Scamozzi een aantal veranderingen aangebracht in het ontwerp (Long, 2006). 
De grootste verandering is aangebracht in het beeld van de podiumwand, waar Scamozzi korte en 
kunstige straatperspectieven toevoegde aan de openingen van de scaenae frons. De oplopende 
vloer en smaller wordende straatperspectieven leggen de toneelwand open, die toch een gesloten 
indruk maakt door zijn rijke versiering (Wundram, 1988).

Deze karakteristieke podiumwand van Teatro Olimpico is vervolgens geanalyseerd naar zijn vorm 
en maatgeving (fig. 40). De onderlinge verhoudingen en toenemende vermindering van decoratie 
zullen ook een karakteristieke waarde zijn in het ontwerp van de gevel van de theaterruimte; 
hierdoor ontstaat er een beschouwing en indirecte verwijzing naar het ontwerp van Palladio.

De gevels zijn te zien in afbeelding 41 tot en met 44.

OLIMPICO, VICENZA



fig. 39 Teatro Olimpico, bezoekersruimte en podiumwand  fig. 41 Gevel lange zijde, p. 70
fig. 40 Analytische weergave podiumwand    fig. 42. Gevel korte zijde, p. 72
       fig. 43, 44 Gevel theaterruimte, p.74 en 76
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13. Palladio, 1997, p. 194

Vanuit de corridor kan de bezoeker het theater betreden aan zowel de korte zijde als de lange zijde. 
De andere entree aan korte zijde is bedoeld voor de acteurs en andere personen die zorgen voor 
het toneel. Vanuit de korte zijde komt de bezoeker eerst in een tussenruimte, waar de toiletten 
en de trappenhal liggen (fig. 47, 48). Met een kleine trap wordt een hoogte verschil gecreëerd 
tussen de binnenkomst en het podium. Dit hoogteverschil zorgt voor het benadrukken van het 
perspectieftheater. Dit wordt nog eens versterkt door het licht schuin oplopend podium. Wanneer 
de bezoeker de theaterruimte betreedt, komt men in een ruimte terecht die ieder persoon doet 
verrassen. De ruimte die de maximale hoogte van twee verdiepingen beslaat, vormt een groot 
contrast met de lagere corridor en tussenruimte die men eerst ervaart. De afmetingen van het 
auditorium zijn gebaseerd op het Romeins theater volgens Vitruvius (fig. 46). Hierbij zijn de 
verhoudingen tussen de grootte van de cirkel, breedte van het podium en breedte van de scaenae 
frons gebruikt voor de afmetingen die passend zijn in het ontwerp. Het podium vormt vervolgens 
een groot contrast met het auditorium door het groot verschil in versiering. De scaenae vista is 
ontworpen naar de principes van het perspectieftheater van Serlio. Hierdoor wordt de stad in het 
theater afgebeeld, waarbij de stedelijke karakteristieken van Sabbioneta worden vertaald in een 
theateropstelling. Een belangrijk stedelijk karakter is de eerder omschreven toepassing van de 
‘T-trap’. Deze T-trap is vervolgens toegepast in de enscenering, waardoor zowel het perspectief 
als het gezichtsbedrog wordt versterkt. Het podium en auditorium staan recht tegenover elkaar, 
waartussen zich het orchestra bevindt. Het orchestra komt voort uit de Kardo die is doorgetrokken 
en dient als straat tussen podium en auditorium, welke kan dienen als verleninging van het podium. 
De straat die gesitueerd is tussen podium en auditorium verwijst naar de stedelijke situatie van 
Sabbioneta. 
Op de bovenverdieping bevindt zich de foyer, die tevens dient als een portico. In deze ruimte vindt 
er interactie plaats tussen bezoekers en kan men genieten van het uitzicht over de Piazza d’Armi 
en de Via Vespesiano Gonzaga. De gevels in de portico zijn verrijkt met niches, bestaande uit twee 
Corintische halfzuilen die de kroonlijst en timpaan ondersteunen.

‘...because these upper porticoes too were provided for people to walk in, do business, 
and comfortably watch the events organized in the square either from a sense of 

devotion or for pleasure. All the porticoes must have been embellished with niches and 
statues because the Greeks delighted in such ornament.’13

THEATERRUIMTE



fig. 45 Impressie gevel, p. 78     fig. 47 Plattegrond begane grond, p. 82
fig. 46 Romeins theater volgens Vitruvius    fig. 48 Plattegrond verdieping, p. 84
       fig. 49 Impressie portico verdieping, p. 86
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DOORSNEDE AA’
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DOORSNEDE BB’
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DOORSNEDE CC’ EN DD’
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14. Framprton, 1995, p. 153 - Perret

MATERIALISATIE

Het gladde, porievrije en dichte oppervlak van de betonnen gevel draagt bij aan het effect dat 
een minimalistische vormentaal oproept. Het realiseren van strakke vlakken, die niet worden 
onderbroken door een naad, benadrukt een zo homogeen en perfect mogelijk uitgevoerd 
oppervlak. Wanneer dit oppervlak dicht wordt uitgevoerd krijgt het na het ontkisten een glad 
uiterlijk, met enige behandeling. De keuze van het hout voor de bekisting speelt hierin een 
belangrijke rol. Gekozen is voor een gladde houtsoort dat nauwelijks naden vertoont. Hierdoor kan 
het gladde naadloze betonoppervlakken van de buitengevel de sculpturale en monoliete vorm van 
de gebouwmassa benadrukken. Daarbij creëren de sobere grijstinten van het betonoppervlak een 
serene sfeer, dat gepaard gaat met de monoliete textuur. De strakke detaillering werkt mee aan 
de esthetische kwaliteit van het ontwerp. De tintverschillen van het beton worden gecreëerd door 
verschillende additieven aan het betonmengsel. De natuurlijk uitstraling werkt nauw samen met 
deze verschillen van tint en de onregelmatigheden van het betonoppervlak. 
Bij het ontwerpproces zijn beslissingen over de bekistingsystemen en de uitvoering en positie van 
de eventuele stortnaden zeer belangrijk. Voor het ontwerp is gekozen om de aanwezigheid van 
naden zoveel mogelijk te beperken, zodat de strakke en gave uitstraling van het betonoppervlak de 
esthetische kwaliteit van het ontwerp benadrukken.
Voor het creëren van een gladde textuur is gekeken naar het Théatre des Champs-Elysées 
van Auguste Perret (fig. 54). De tectonische ontwerpen van Perret stralen telkens de volgende 
eigenschappen uit: de expressie van de constructie geldt als een ordeningsprincipe van het 
gebouw; de nadruk wordt gelegd op de naden wat dient als houvast van het concept;de 
reïnterpretatie van klassieke conventies straalt een culturele continuïteit uit; de uiteindelijk 
nadruk op onder andere de kroonlijst en het raamvenster worden gezien als het hoogtepunt 
van de tektoniek en; de naleving van de rationele methode is gewijd aan de voortzetting van de 
toonaangevende cultuur (Frampton, 1995).

‘Construction is the mother tongue of the architect. The architect is a poet who thinks 
and speaks in terms of construction. The large buildings of our time presuppose a 
framework, a framework rendered in steel or reinforced concrete. The framework 
is to a building what a skeleton is to an animal. Just as the skeleton of an animal is 
rhythmic, balanced and symmetrical, and contains and supports the most diverse 
and diversely situated organs, so the framework of a building must be composed, 

rhythmic, balanced and very symmetrical. It must be able to contain the most diverse 
and diversely situated organs and services demanded by function and appointment.’14



fig. 50, 51 Lengtedoorsnedes, p. 88, 90    fig. 54 Theatre Des Champs Elysees
fig. 52, 53 Dwarsdoorsnedes, p. 91, 92
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Quadro: ‘coffer, where the word is applied 
to both lozenge-shaped and square coffers.
Compartment or panel in a ceiling, often 
of stucco and accommodating paintings; 
Palladio seems to prefer to use the word 
for ceiling decoration that is not as deep as 
coffering, for which he uses the words cassa, 
lacunare and quadro; but, once only, he uses 
it of the coffering in the Temple of Venus and 
Rome, where perhaps one would expect one 
of the latter.’15

15. Palladio, 1997, p. 389

De twee constrasterende functies van het gebouw kennen een overeenkomstige constructie.
De portico bestaat uit een constructie van betonnen prefab kolommen en arcades. Hierop wordt 
vervolgens de tussenlijst afgestort tot de eerste verdieping, zodat het geveloppervlak egaal blijft.
De wanden en vloeren van de theaterruimte staan op zichzelf. De prefabelementen die de 
buitenwand van de theaterruimte vormen bestaan uit een bouwdeel met de stramienbreedte van 
3540mm, waarin de niches centraal zijn verwerkt. Deze losse bouwdelen worden verbonden en 
waar zij samenkomen zorgt een prefab halfkolom voor de verbinding. Hierdoor worden de naden 
verborgen, waardoor ook deze buitenwand een monoliet karakter krijgt (fig. 56).
De tussenruimte bestaat uit elementen die zich tussen de buiten en binnen constructie bevinden. Op 
de onderverdieping bestaan deze elementen uit kruisgewelven, die hiermee de portico op een rijke 
manier afsluiten. Op de bovenverdieping bestaat de tussenruimte uit een cassetteplafond [quadro], 
gebaseerd op de constructie van het Pantheon in Rome (fig. 55). Het plafond is uitgevoerd in 
beton, dat wordt gestort op een houten onderconstuctie en later wordt verwijderd. De portico’s op 
beide verdiepingen zorgen met de dragende muren voor de stabiliteit van het gebouw. De verticale 
belasting wordt afgedragen door de breed uitgevoerde kolommen van de arcade. De theaterruimte 
is met zijn constructieprincipe een verlenging van het cassetteplafond. Het principe is hetzelfde, 
maar de mate van reliëf is veel minder waardoor de theaterzaal een rustiger beeld uitstraalt. Het 
plafond is hierdoor wel gedecoreerd, maar neemt niet de aandacht af van de voorstelling.

CONSTRUCTIE



fig. 55 Constructie cassetteplafond
fig. 56 Horizontaal detail, p. 98
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Het afstudeerproject kenmerkt zich in een theoretisch onderzoek naar de historie van de 
theatertypologie en de stedelijke beginselen van de Renaissance stad Sabbioneta. Het onderzoek 
naar het theater heeft geresulteerd in karakteristieke kenmerken van het Renaissance theater, die 
gebruikt en vertaald worden naar een eigen ontwerp. Vanuit het onderzoek naar de militaire stad 
en de ideaalstad, worden de stedelijke kenmerken van Sabbioneta verduidelijkt. Het combineren 
van de kenmerken van beide theoretische onderzoeken vormt de basis voor het ontwerp van een 
nieuw theater. Dit nieuwe theater zal door zijn karakteristieke kenmerken naadloos aansluiten bij de 
stedelijke inbedding van Sabbioneta en grijpt terug naar de theatertypologie uit de Renaissance.
Door het theater langs de Decumanus te plaatsen, wordt de perspectiviteit en lengte van deze 
hoofdstraat benadrukt. Deze exacte locatie vormt gelijk een toegevoegde waarde voor het Piazza 
d’Armi, waardoor de belevingswaarde van dit uitgestorven plein groeit.
Het principe van Serlio’s perspectieftheater wordt naar eigen invulling toegepast in de enscenering 
van het podium. De opstelling van dit podium verwijst naar de belangrijkste stedelijke kenmerk van 
Sabbioneta: de T-trap. Het uiteindelijke doel van het ontwerp is de stad naar het theater brengen en 
tegelijkertijd het theater naar de stad.

Het afstudeerproject heeft geleid tot een verrassend resultaat. Het theoretisch onderzoek 
resulteerde in een duidelijke basis voor het ontwerp, wat sterk afhankelijk is van de klassieke 
conventie. Het proces heeft mij geleerd dat deze klassieke conventie uit zeer duidelijke en strikte 
regels bestaat waardoor het haast onmogelijk is hier van af te wijken. Tijdens het ontwerpproces 
is er soms voor gekozen om op sommige vlakken van deze conventie af te wijken, maar als snel 
kwam de realisatie dat dit met betrekking tot het ontwerp onmogelijk bleek te zijn. Door de sterke 
contextuele afhankelijkheid wordt het ontwerp juist sterker wanneer het dicht bij deze klassieke 
conventie blijft. Het behandelen van de klassieke architectuur was, en soms nog steeds, op vele 
vlakken ingewikkeld. Naar eigen mening had de constructie en detaillering van het ontwerp een 
stap beter uitgevoerd kunnen worden dan het nu is gedaan, zodat de estethiek van ontwerp nog 
sterker tot uiting komt.

Tot slot is het voornamelijk een verkennend afstudeerproject geweest voor mij. Door me te 
begeven in de wereld van de klassieke architectuur, worden door de regels en verhoudingen 
veel beslissingen in het ontwerpproces duidelijker. Het zoeken naar de correcte regels en het 
ontwerpen met de verhoudingen duurde vaker langer dan gedacht, maar het levert vervolgens wel 
een gewenst resultaat op. Het uiteindelijk ontwerp brengt de stedelijke beginselen van Sabbioneta 
samen met de historie van het theater.

CONCLUSIE
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