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Op 22/23 januari vond in Kortrijk een conferentie rond de herwaardering van het theatererfgoed plaats, georganiseerd door VUB, UGent en Artesis Antwerpen.
Rechtstreekse aanleiding was het onderzoek rond en de restauratie van de in Kortrijk bewaarde decors van Albert Dubosq waarover reeds eerder een en ander in STEPP magazine
verscheen.

Organisatoren Bruno Forment en Christel Stalpaert
zorgden voor een boeiende conferentie. Vooral de links die
gelegd werden tussen de klassieke theatergeschiedenis,
het onderzoek rond speltraditie, theaterarchitectuur, decor
en techniek, en de hedendaagse historisch geïnformeerde
spelpraktijk maakten deze samenkomst een mijlpaal voor wie
in theatererfgoed is geïnteresseerd.
Aan de sprekers en toeschouwers merk je dat een nieuwe
generatie onderzoekers is opgestaan, die van achter hun
boeken vandaan komen en hun bevindingen toetsen aan de
praktijk. Ze slepen met decors, bouwen lichtorgels en maken
3D-tekeningen. Hierdoor is een heel nieuw elan ontstaan, ze
leggen de link met technici en praktijkmensen en dichten zo
de kloof tussen onderzoek en praktijk.
Het gamma van de lezingen was dan ook erg breed:
pyrotechniek, belichting, decor, podiummechanica,
restauratie, 3D-modelling, archivering en bewaring,
poppenspel, acteertechniek, tekstanalyse, historisch
geïnspireerde voorstellingen, het kwam allemaal aan bod.
Het mooiste is dat alles op een gegeven moment samenkomt
in een voorstelling. ‘s Avonds werd ‘Artaserse’ van Johann
Christian Bach uit 1780 uitgevoerd door de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen, in de gerestaureerde decors van
Albert Dubosq uit de stadsschouwburg van Kortrijk. Het is
fascinerend te zien hoe al het droge onderzoekswerk plots tot
leven komt wanneer het op de scène staat.
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Het is onmogelijk om alle lezingen en activiteiten te
bespreken en daarom hebben we er een paar uitgepikt die
technici zeker zullen aanspreken.
Pyrotechniek in de 18e eeuw
John A. Rise (University Michigan, US) onderzoekt het gebruik
van pyrotechnieken in het theater van de achttiende eeuw. Hij
reconstrueert de technieken aan de hand van beschrijvingen,
rekeningen en achttiende-eeuwse boeken over pyrotechniek.
Zo beschrijft William Bennet, een Engelsman die in 1785 Parijs
bezoekt, de slotscène van Antonio Salieri’s ‘Les Danaides’
waarin de onderwereld “is buried in such a shower of fire, that
I wonder the playhouse was not burned to the ground.”
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Wat opvalt in zijn studie is het uitgebreide gebruik van
Lycopodium, gedroogde sporen van wolfsklauw, dat we nu
kennen als ‘flash dust’. Het werd gebruikt voor verschillende
vlameffecten, maar ook voor fakkels, waarbij het poeder door
het schudden van de fakkel vrijkomt.
Het lichtorgel van Frederick Bentham
Frederick Bentham, pionier van Strand Lighting, ontwierp een
lichtorgel gebaseerd op de cinema-orgels uit de beginjaren
van de film. Cinema-orgels zorgden niet enkel voor de
achtergrondmuziek op stomme film, maar ook voor alle
geluidseffecten.
Er is slechts een beperkt aantal van deze lichtorgels
gebouwd, maar ze zijn belangrijk in de evolutie van de
lichttechniek omdat de keuze tussen het ‘preset’ principe en
het orgelprincipe daar gemaakt is. Daarmee is ook de keuze
tussen de lichttechnicus als uitvoerend technicus en de
technicus als lichtartiest gemaakt.
Nick Hunt (Rose Bruford College, UK) kreeg één van
de resterende orgels te pakken en reconstrueerde de
achterliggende technologie die door het lichtorgel werd
aangedreven. Het orgel stuurde relais aan die gemotoriseerde
regelbare weerstanden aandreven. De toetsen bepaalden
de kring, de voetpedalen de snelheid. Dit alles werd in een
moderne, digitale versie nagebouwd.
In een volgende fase werd de console zelf opnieuw gebouwd
en uitgetest. Bedoeling is om te kijken welke lessen er voor
hedendaagse stuurtafels en de manier waarop we met
licht omgaan kunnen worden getrokken uit het concept
van Bentham. Zo zie je meteen dat het bestuderen van de
geschiedenis ook het herdenken van de toekomst inhoudt.
www.magmouse.co.uk/research/
De theatertoerist opnieuw onderweg
James Winston startte in 1805 met de uitgave van ‘The
Theatrical Tourist’, een tijdschrift waarin hij 250 van de
belangrijkste theaters in Engeland wilde beschrijven.
Het is een combinatie van ‘Waar eet Freek in Sneek’ en
de Nederlandse theateratlas. Hij bezocht alle theaters en
maakte notities, tekeningen en prachtige aquarellen van de
gebouwen. Na enkele nummers viel de uitgave helaas stil.
Iain McIntosh en David Wilmore vonden de notities en
tekeningen terug, verspreid in bibliotheken en collecties
over de hele wereld. Op basis van deze gegevens gingen
ze op zoek naar wat er nog rest van de theaters. Het is
een fascinerende zoektocht die inzicht geeft in de sociale
geschiedenis en de rol die de theaters daarin speelden.
Facsimile van het origineel: ISBN 978 0 7123 5015 0

Zetstuk jardin: tonneau, foto rv ↑

3D-modelling van historische theaters
De meeste theaters uit de zestiende tot negentiende eeuw
zijn verwoest door brand of afgebroken voor meer lucratieve
doeleinden. Het is dus niet evident om zich een voorstelling te
maken van de ruimte waarin het theater zich toen afspeelde.
Timothy De Paepe (Universiteit Antwerpen) reconstrueert
deze theaters in SketchUp (een 3D-tekenprogramma).
Aan de hand van plannen, teksten, rekeningen en ander
archiefmateriaal tekent hij de ruimte waarin de voorstelling
werd opgevoerd. Op die manier kunnen andere onderzoekers
hun veronderstellingen toetsen en zich een realistisch beeld
vormen van de omstandigheden waarin gespeeld werd. Maar
ook het grote publiek krijgt op een eenvoudige manier een
beeld van de theaters.
www.3dtheater.be
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Bourlaschouwburg Antwerpen, foto rv ↑

De teloorgang van de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg in Antwerpen
De Koninklijke Nederlandse Schouwburg, ook wel de
huurschouwburg genoemd, stond schuin tegenover de
Antwerpse Opera op de prestigieuze ‘boulevard’. Het
neoclassicistisch gebouw werd in 1871 plechtig geopend
en in 1961 afgebroken om plaats te ruimen voor een
torengebouw met de toch wel cynische naam ‘Theater
Building’, een toonbeeld van inspiratieloze architectuur.
Van de originele schouwburg zou Sir Laurence Olivier gezegd
hebben: “Van alle theaters waar ik ooit speelde, is dat van
Antwerpen akoestisch het meest perfecte, en qua ruimtelijke
verhouding auditorium-toneel het meest aantrekkelijke.”
Frank Peeters (Universiteit Antwerpen) schetst de
geschiedenis: van de bloei van het Nederlandstalige theater
als gevolg van het Vlaams politiek en cultureel zelfvertrouwen
tot de afbraak in de golden sixties, amper tachtig jaar na de
opening.
Het is een verhaal doorspekt met fascinerende feiten over de
verschillende gezelschappen die er speelden, de KNS die het
‘Franse theater’ (de Bourla) overneemt, tot de plotse sluiting
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van alle Antwerpse theaters om veiligheidsredenen.
De onzekere toekomst van de Bourla machinerie
De Bourlaschouwburg werd in 1993 gerenoveerd en
gered van de sloop. Hierbij werd ook de originele houten
machinerie, die samen met het gebouw beschermd is,
bewaard. De overheid gaf onlangs opdracht om een
studie uit te voeren naar de mogelijkheden om de toren te
automatiseren en aan te passen. Deze vraag heeft onrust
veroorzaakt bij historici en technici die in theatererfgoed
geïnteresseerd zijn. Het risico dat bij aanpassingswerken
onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de machinerie
is niet denkbeeldig. De erfgoedwaarde bestaat immers niet
alleen uit de machinerie, maar ook (en vooral) door het ter
plaatse kunnen gebruiken en onderzoeken van de werking.
Hierdoor wordt ook het roerend erfgoed, de werkmethodes
en het ambacht bewaard.
Jerome Maeckelbergh vergeleek de schaal en de
mogelijkheden van de Bourlamachinerie met de resterende
theaters uit die periode in Europa. Uit deze vergelijking
blijkt dat de Bourla niet alleen in een Vlaamse, maar ook in
een Europese context uniek is. Het is zo goed als het enige
theater van die schaalgrootte waarvan de machinerie terug in
werkende staat kan worden gebracht.
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Tapissierspand Antwerpen - doorsnede omstreeks 1775↑

Vlaams Theater Antwerpen, foto rv ↑

Théâtre de Châtellerault
Châtellerault ligt in de Franse regio Poitou-Charentes. Maryse
Lavrard vertelde het verhaal van de restauratie van het
Théâtre de Châtellerault uit 1840. Het theater werd gesloten
in 1974, de boven- en ondermachinerie, een aantal decors,
een gedeelte van de wanddecoratie en de sculpturen
bleven bewaard. In 2009 werd het gebouw beschermd. De
inwoners van Châtellerault drongen aan op een restauratie
en heropening van hun ‘ancien théâtre’. Regio, provincie en
stedelijk bestuur, maar ook de inwoners zelf droegen bij om
dit project te realiseren.

Tapissierspand Antwerpen - binnenzicht 1711-1746↑

In zijn betoog gaf Maeckelbergh ook een visie op een
mogelijke toekomst voor een dergelijk gebouw. Het zou een
levend museum kunnen worden, waar gewerkt, onderzocht
en gecreëerd kan worden maar waar de publieksfunctie
bewaard blijft. En waar het publiek naast de grandeur van het
gebouw ook een beeld kan krijgen van de decors, de techniek
en de technici uit die periode.
eský Krumlov, Unesco erfgoed
Ji í Bláha (freelance conservator en kunsthistoricus) werkte
mee aan de historische producties in het gerestaureerde
kasteeltheater in eský Krumlov (bouwjaar 1766). Het theater
maakt gebruik van de originele decors en technieken
waarmee experimentele voorstellingen worden gecreëerd.
Het actief gebruiken van de originele technieken geeft een
schat aan informatie over het theaterbeeld in de achttiende
eeuw. Hij gaf aan hoe de conservatie en het praktische
gebruik op de scène hand in hand kunnen gaan.
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/en/zamek_5nadvori_
bd.xml

Ondertussen nadert de restauratie zijn eindpunt. De decors
zijn gerestaureerd, de technici worden opnieuw opgeleid
om met de oude technieken om te gaan. Het theater gaat
voor de zomer weer open. De programmatie zal zowel uit
historisch als hedendaags werk bestaan, met de nadruk op
muziekuitvoeringen.
www.ancien-theatre-chatellerault.fr
Het verleden als inspiratie voor de toekomst
De hele conferentie toonde aan dat geschiedenis geen
droge materie hoeft te zijn, maar een inspiratie kan vormen
voor de creaties van morgen. Het kan geen toeval zijn dat
er momenteel zo veel voorstellingen met vliegtechnieken
rondreizen, of dat er nu twee producties met glissieres
(wagens op het ondertoneel om panelen te verschuiven)
spelen, dat vuurwerk opnieuw zijn plaats inneemt op
de scene en dat er grote aandacht is voor historisch
geïnspireerde voorstellingen. L’histoire se répète!
Meer info op www.theatricalheritage.be
Chris Van Goethem leidt het kenniscentrum podiumtechniek op
het RITS en is medevoorzitter van de OISTAT Timeline Working
Group.
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