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voor het wi jzigen van het uitzicht van het beschermd varend

erfgoed;

- het uitbreiden van de mogeli jkheden tot f inancidle onder-

steuning voor het beheer van het varend erfgoed naast het

toekennen van premies voor een goedgekeurd beheers-

prcgramma door te voorzien in een snellere regeling voor

het terugkerend eenvoudig onderhoud;

- het voorzien van een handhavingsluik om de bepalingen van

dit decreet naar behoren te kunnen handhaven zonder het

st imulerende karakter van het decreet aan te tasten.

Tegeli jk werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het

Va renderfgoeddecreet zoveel m ogel i j k i n overeen stem m i n g te

brengen met het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet, om de

relatie met het Topstukkendecreet van 24 januati zoo3 duide-

l i jk te regelen en om opvolging te geven aan het Witboek

I nterne Staatshervorm in g.

Vervolgtraject

Het wijzigingsdecreet van 9 mei zot4zal dus pas in werking

treden als het uitvoeringsbesluit  bi j  het Varenderfgoeddecreet

wordt aangepast. Er werd omwil le van de transparantie van de

regelgeving gekozen om een vol ledig nieuw uitvoeringsbesluit

op te maken in plaats van een vernieuwing van het bestaande

besluit .  Dit  heeft als voordeel dat het besluit  beter leesbaar zal

zi jn. Volgende vernieuwingen in het uitvoeringsbesluit  zul len

voorgesteld worden:

- het expl ici teren van de cri teria voor oDname in de inventaris

van het varend erfgoed;

- het opstel len van een l i jst van meldingspl icht ige handelin-

gen;

- het regelen van een toelat ingsprocedure voor het buiten

Vlaanderen brengen van beschermd varend erfgoeo;

- het uitwerken van een premieregeling voor periodieke onder-

houdswerken aan het beschermd varend erfgoed;

- het vereenvoudigen van de procedure voor het bekomen van

een beheerspremie voor ingri jpende werken aan het

beschermd varend erfgoed.

Meer weten)
Op www.onroerenderfgoed.be kan je de teksten van het
vernieuwde decreet en de bijhorende documenten terug-
vinden. Daarword je ook op de hoogte gehouden van
bijkomende stappen die worden gezet in het herzienings-
proces.

b Madeleine Manderyck

WOOD c{ CANYAS (AND RABBTT"GLUE)
IN THE MODERN WORLD.
,NTERNATT O N AL CONFEREN CE O I STAT,
ARCH IT ECTU RE sa T ECH N O LOGY,
COMMISSION
(ANTWERPEN, COSTA, r3-15 JUNI zor4)

OISTAT, lnternational Organisation of Scenographers, Theatre
Architects, and Technicians, de niet-gouvernementele organisa-

t ie opgericht in r 968 als wereldwijd netwerk voor theaterdesig-

ners, -techniekers en -architecten, organiseerde in Antwerpen

de jaarlijkse bijeenkomst van haar Architecture s{Technology

Commission. Meer dan 9o deelnemers uit  ruim zo landen

bogen zich drie dagen over het thema hoe oude theatergebou-

wen m€t hun waardevolle interieurs en uitrust ingen volwaardig

gebruiken voor hedendaagse producties. De organisatoren,

Peter McKinnon (York University Toronto, Canada), Jerome
Maeckelberg en lvo Kersmaekers (beide OlSTAL Belgie) verza-

melden een keur van gespecial iseerde sprekers die de overwe-

gend buitenlandse toehoorders wisten te boeien zowel met

al ler lei historische aspecten van het theater als met het aanrei-

ken van onvermoede mogeli jkheden om oude theatermachine-

riedn in te zetten voor hedendaagse creaties. Dit al les werd

gevisualiseerd door workshopsessies onder de titel Hands on

rigging op een werkend model op schaal t 14, gemaah door

studenten van het Brusselse RITS onder leiding van Chris Van

Goethem.

De laatste maanden kwamen de plannen voor de ingri jpende

verbouwing van de Bourlaschouwburg in Antwerpen uitgebreid

aan bod in de pers. Erwerd ook internationaal ruchtbaarheid

gegeven door de recente aanwiizingals een van TheT Most

Endangered in het Europa Nostra programma. Het valt  dan ook

te betreuren dat Het Toneelhuis, als vragende part i j  voor de

verbouwing van de Bourla ,  afwezig bleef bi j  al le sessies.

De direct ie moest dus ongeinformeerd deelnemen aan het

einddebat van deze overigens zeer informatieve en perfect

georgan iseerde conferentie.

De Bourlaschouwburg, het voormalige Thddtre Royal Frangais is

een ontwerp r ian stadsarchitect Pierre Bourla. Hi j  werd gebouwd

tussen t8z9-r834voot de opvoering van Franse en l tal iaanse

opera. ln r934 werd het gebouw de thuisbasis van de Konink-

l i jke Nederlandse Schouwburg, de KNS. Dit gezelschap betrok

in r98o de nabijgelegen nieuwe Stadsschouwburg, maar ver-

huisde in r993 terug naar de gerestaureerde Bourla.

Het Toneelhuis heeft het gebouw thans in gebruik.
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Vooraanzicht Bourlaschouwburg, tekening Louis Baeckelman, 1 860
(Vleeshuis Antwerpen, foto O. Pauwels)

Na een rondleiding in de schouwburg op donderdagavond met

Freek Boey, technisch directeur van Het Toneelhuis, werd er op

vri jdag:., juni gestart met een bezoek aan De Munt in Brussel.

Daar werd toel icht ing gegeven over de geplande renovatie van

de atel iers en de technische ingrepen aan de scdne (het hui-

dige theatermechanisme dateert uit  jaren r98o). Een demon-

strat ie werd gegeven bi j  het schaalmodel van een tSde eeuws

theatermechanisme . Het schaalmodel is gemaakt in de jaren

'9o als evocatie van een barok theatermechanisme en de spec-

taculaire mogel i lkheden daarvan.

Het namiddagprcgramma was gewijd aan de historiek van

theater en theaterarchitectuur in het algemeen. Ji i i  Bldha,

kunsthistoricus en conservator van het paleistheater in eesky

Krumlov (Tsjechie) schetste de geschiedenis van bi j  de bouw in

'1766 over de sluit ing in r898, het verwerven door de staat in

r945, de schade wegens niet  passend gebruik in de iaren t958-

65 en de moeizame restauratie vanaf de jaren r98o die dankzi, i

samenwerking met het buitenland, in tg93 tot een goed einde

gebracht werd. Het was een step by step-proces met als hoofd-

doel de conservering van het unieke historische ensemble.

Naast de theaterzaal en het -mechanisme bleef immers ook de

uitrust ing met ca. r6oo originele kostuums, schermen, rekwi-

sieten en archief bewaard. Het theater is open voor bezoek en

voor studie. Er worden per jaar ook vier A vi j f  historische voor-

stel l ingen gegeven (met kopie van schermen en kostuums).

Het theater fungeert als een soortfu nctional museum.

Ondanks dat er veel  vraag is naar meer voorstel l ingen wordt

hierop niet ingegaan. Het zou de draagkracht van het monu-

ment overst i jgen. Dat is overigens erkend als werelderfgoed.

Dezelfde status bezit  het wereldberoemde Drottningholm

Slottheater (Zweden), eveneens van y66. Torsten Nobling,

architect en theaterconsultant (Zweden), l ichtte de recente,

eerder beperkte aanpassingen toe die noodzakeli jk waren

omwil le van de publieke toegankeli jkheid. Zo kwamen er f i ine

metalen leuningen ter bescherming van de oorspronkel i jke

marmerimitat ie op de muren. In dit  theater werd de elektr ische

verl icht ing pas bi j  de restauratie in 192o aangebracht. Deze

werd aangepast om een meer authentiek aandoend, f l ikkerend

effect te bekomen. Ook hier maken de voorstel l ingen gebruik

van kopieschermen en -kostuums. Bruno Forment,  muziek- en

operahistoricus (VUB en UGent) gaf vervolgens onder de t i tel

Lost, but Partially Recovered: The Original Stock Sets ofthe

Bourla een inki jk in de r i lkdom van de theaterdecors van het

voormalige Thddtre Royal Frangais in Antwerpen, de huidige

Bourlaschouwburg. Een document in het Antwerpse Fel ixar-

chief lndicateurs des ddcors de rdpeftoire van I91 1 aangevuld met

foto's geeft een overzicht van circa 3ooo schermen en rekwi-

sieten die in r34 opera's en operettes gebruikt werden.

Verschi l lende ensembles kunnen toegewezen worden aan de

Pari jse decorateurs Philastre en Cambon, die ze in r834 lever-

den samen met de theatermachinerie en de beschi lderde doe-

ken voor de zaal en de foyer. De schermen zif  n spi i t ig genoeg

verdwenen maar enkele foto's geven een gl imp van deze schit-

terende trompe I 'oei l  decors. De l i jst vermeldt ook de naam

Langsdoorsnede Bouriaschouwburg, tekening Louis Baeckelman, 1860 (Vleeshuis Antwerpen, foto O. Pauwels)



van het Brusselse atel ier Albert Dubosq, waarvan een belang-

ri jke hoeveelheid decors thans nog bewaard wordt in de Stads-

schouwburg van Kortr i jk.

Per Si mon Edstrom, theateromn ipracticus (O I STAf,,  Zweden)

sprak ui t  e igen jarenlange ervar ing.  In z i jn opmerkel i jke lezing

The sounds ofwood and canvas in the theaters ofwood and can-

zas vergeleek hi j  het theaterinterieur met een muziekinstru-

ment. Het del icate evenwicht tussen de zaal en de scdne en de

gebruikte materialen, wood q canvas, geeft aan het theaterinte-

r ieur een specif ieke resonantie. Acteurs 6n publiek zi jn er

gevoelig aan. De spreker benadrukte dat deze aspecten moe-

ten gerespecteerd worden wil  men de authentieke beleving

ervan vri jwaren. Veranderingen zoals een houten vloer vervan-

gen door een ander materiaal kan grote invloed hebben op

deze belevingswaarde. Hi j  zette zi jnlezing klank bi j  doortwee

regenmachines te demonstreren.

David Wil more, theaterh istoricus en -restau rateu r (U n iversity

of  Manchester,  UK),  d ie de Bour la bezocht in de jaren r98o en

toen al een oproep deed voor de vol ledige restauratie, stelde

dat de r 9de-eeuwse theatermechanismen op een unieke

manier ' f lexibel '  zi jn aangezien ze vol ledig uit  hout zi jn opge-

bouwd met weinig metalen onderdelen. Sinds r98o tonen

verschi l lende real isat ies in Engeland aan dat ze -  net  a ls

bepaalde andere aspecten van het industr ieel erfgoed, zoals

molens - perfect opnieuw in dienst kunnen gesteld worden:

Tyne Theatre e{ Opera House, Ceorgian Theatre Royal Richmond,

Theatre Royal Newcastle upon Tyne en andere. Ook de Bourla-

machiner ie kan naar z i jn mening gebruikt  worden en zo

opnieuw tot leven gebrachtl  Hi j  deed een oproep om daar zo

snel mogeli jk mee te beginnen. Het ongebruikt laten werkt

onvermijdel i . jk de verwaarlozing in de hand.

Zaterdag kwamen de meer technische aspecten aan bod.

Rei n hold Daberto, arch i tect en theaterconsu l tant (M t inchen,

Duits land) benadrukte het cruciale belang van de samenhang

tussen scdne en zaal. Beide vormen 66n functionele ruimte

met een specif iek perspectief.  Hi j  verdedigde bovendien de

stel l ing dat barokke theatermachines heel ingenieuze bewegin-

gen van decors en rekwisieten mogeli jk maken en dat dit  met

hedendaagse theateruitrust ingen veel minder het geval is.

De weinig nog bewaarde oude theatermechanismen moeten

dan ook niet al leen geconserveerd worden maar vooral ook

opnieuw gebruikt worden. Chris Abott,  schri jver (King's Col-

lege Londen, UK) gafeen boeiende lezing over het gebruik van

de tradit ionele theatertechnieken (bi ivoorbeeld de trappe of

val) nog tot de jaren r94o, met name in het pantomimetheater,

De problematiek van de hel lende scdnevloer, eigen aan het

concept thddtre d I' italienne, is een heikel en steeds terugke-

rend thema. Mart ien van Coor, architect bi j  Greiner Van Goor

Huij ten Architecten (Amsterdam, Nederland) gaf daarover een

verhelderende mededeling onder de titel The endagered raked

stage. Als voorbeeld l ichtte hi j  de aanpassingen aan de Konink-

l i jke Schouwburg in Den Haag toe. De huidige theaterzaal

kwam in r.9r na een brand tot stand. De Weense architecten

Fellner en Helmer ontwierpen toen een gebouw vol ledig in de

tradit ie van het thddtre d l '  i tal ienne, dus met een hel lende

scdne. Bi j  de renovatie in t997-t999 onder leiding van de

Luikse architect Charles Vandenhove werd de scdnevloer vlak

gelegd en uitgerust met een draaitafel.  De verhoging van de

scdne had slechte zichtl i jnen in de zaal tot gevolg. Dit resul-

teerde vervolgens in het recente project om nu ook de zaal aan

te passen. Van Coor stelde echter dat het probleem van de

zichtl i jnen moet gerelat iveerd worden. De historische theater-

zalen zi jn zo gel iefd bi j  het publ iek dat het zich eigenl i jk niet zo

stoort aan die kleine imperfecties, die juist het verschi l  maken

met een hedendaagse schouwburgl Van Coor deed een oproep

voor het behoud van de hel lende scdnevloeren, als essentieel

deel uitmakend van het concept van het thddtre d l '  i tal ienne.

Volgens zi jn ervaring is dat gegeven perfect in te zetten voor

hedendaagse producties.

Tot slot van de voormiddag sprak Jerome Maeckelbergh over

Bourla Theatre: Renovation versus Restoration. Als scenograafen

ken ner van het Bou r lamechanis me gaf hi i  zi jn visie over de

voorgenomen verbouwing van de Antwerpse schouwburg.

Zaal en toneelmond naar ontwem van Pieter Dens van 1865
(foto O. Pauwels)

(1
H
Cd
$-{
w.
ir{

a.J
H
(1
H

m
I I



H
>{
d
l-{
V

l-'l
qJ
>r
>r

m
I2

Het theatermechanisme gebouwd in 1833-34 door de Parijse firma
Philastre & Cambon (foto O. Pauwels)

De stad Antwerpen l iet in zor3 als eigenaar een haalbaarheids-

studie opstel len, die spi j t ig genoeg niet publ iek gemaakt werd.

In de pers ontvouwde Het Toneelhuis echter wel de plannen en

deelde mee dat de werking niet kan verder gezet ivorden zon-

der de sloop van het nog oorspronkel i jke theatermechanisme

(r834, Phi lastre & Cambon, Pari js) en zonder de ingri jpende

wijzigingen in de zaal, met name het dichtleggen van de par-

terre en wegnemen van het eerste balkon. Deze voorgenomen

ingri jpende verbouwingen gaven trouwens aanleiding tot de

aanwijzing in het Europa Nostra programmaTheT Most

En/angered. Maeckelberg stelde dat er geen rekening gehou-

den werd met de bestaande schelpvorm van de zaal.

Hi j  toonde via simulat ies dat de verbouwing met een vlakke

scdnevloer en een andere zaalhel l ing bovendien slechtere

zichtl i jnen zal opleveren dan de bestaande. Het plan om bre-

dere trekken te plaatsen is volgens de spreker niet wenseli jk en

ook niet real iseerbaar gezien de specif ieke opbouw van het

bestaande dakspant en de breedte van de toneelmond, een

vast gegeven. In de pers l iet Het Toneelhuis al herhaaldel i jk

weten dat als het mechanisme moet bewaard bl i jven, er enkel

een museumfunctie overbl i j f t  voor de Bourlaschouwburg.

De spreker weerlegde dit  met klem en gaf vele mogeli jkheden

aah - mede aan de hand van een werkend schaalmodel - om

het bestaande mechanisme creatief in te zetten niet al leen

voor historische voorstel l ingen maar vooral ook voor heel

verscheiden hedendaagse producties.

Oude theatertechnologie kan vandaag inspirerend zi jn voor

scenografen. Dat werd treffend naar voor gebracht door Jean-

Cuy Lecat, Frans theaterdesigner. Zi jn uitgangspunt was de

interactie tussen het theater en de architectuur. Hi j  toonde zi jn

enscenering voor de opera Guilloume Tell van And16-Modeste

Gr6try voor de Opero Royal de Wallonie in Luik in het seizoen

2012-2011' Het oude Luikse theatergebouw was op dat

moment in restauratie. Er werd daarom in een tent gespeeld.

Voor de gelegenheid herbouwde Lecat een tradit ioneel, gedeel-

tel i j  k handbediend theatermechan isme. Spectaculai re bewe-

gende scdnewissel ingen, zoals gebruikel i ik in de barokopera

maakten een spectaculaire opvoering mogeli jk met beperkte

middelen. Het publ iek was heel enthousiast. Dat was ook de

ervaring van Peter Ruthven Hall ,  architect en theaterdesigner

(Charcoalblue London, UK), betrokken bii talrijke herinrichtin-

gen van Engelse theaters als The Old Vic in Londen en het

Theatre Royal Glasgow. Hij sprak over Raked stages in the UK en

ook hi j  relat iveerde het ideaal van de perfecte zichtl i jnen.

Hij  stelde dat het publ iek zowieso houdt van de tradit ionele

theaterinterieurs. lmperfectie is hier misschien juist een aan-

trekkingspunt. Hi j  benadruhe wel het belang van een goede

balans tussen het auditorium en de scdne, die een natuurl i jke

interactie moet mogeli , jk maken tussen acteurs en publiek.

De veel gehoorde vraagnaat een vlakke scdnevloer is volgens

de spreker eerder ingegeven door praktische problemen van

theatermakers en gaat niet uit  van het publ iek.

Hierop volgde een presentatie door.f  erome Maeckelberg en

Marc Brigou, Antwerps scenograaf, op een daartoe gebouwd

schaalmodel. Zi j  toonden concrete mogeli ikheden en oplossin-

gen voor het maken van voorstel l ingen op hel lende toneel-

vloeren. Vervol gens demonstreerden zi j  onvermoede

mogeli jkheden voor het gebruik van het ondertoneel bi j  een

historisch mechanisme. Daarvan wordt vaak gedacht dat er

enkel barokke ensceneringen mee kunnen gereal iseerd wor-

den. Een creatiefscenograafkan vandaag echter nog steeds

het publ iek verrassen met de vele mogeli jkheden die dergel i ike

theatermechanismen bieoen.

Dominique Lauvernier, historicus (tJniversitC de Caen, Frankri jk)

stelde dat de bewaarde theatermachines in Europa veelal date-

ren van het einde van de r8de- en vooral uit  de rgde eeuw

wanneer er al een zekere vereenvoudiging en standaardisatie

ontstaan was. Het barokheater uit  de rTde en r8de eeuw heeft

een meer bewegend en ' ludiek' karakter en is op een manier

'abstracter '  dan de rgde-eeuwse theaterenscenering die st i laan

evolueerde naar het zogenaamde salonfermd, dat veel statischer

is. Naar zi in mening kan het baroktheater zeer inspirerend zi jn

voor hedendaagse producties, iets dat trouwens al aangetoond

werd in de presentatie van .f ean-Guy Lecat over Guillaume Tell.

Lauvernier vestigde er de aandacht op dat de Bourlaschouw-

burg ontworpen en uitgerust is volgens de idee€n van Boullet,

uiteengezet in ziin Essai sur I'art de construire les thddtres, leurs

machines et leurs mouvemens, uitgegeven in Parijs t8ot. Hij

verwees daarvoor naar het recent gerestaureerde en opnieuw

in gebruik genomen Ancien ThCdtre de Chdtellerault (1844,



Frankri jk) waarbi j  de oude theatermachine opnieuw in gebruik

is gesteld en dienstig is voor hedendaagse producties.

Om de werking van de tradit ionele theatermachines te visual i-

seren demonstreerden Chris Van Coethem en James McKer-

man (York University, Toronto Canada) op zondagmorgen de

waaier aan mogeli jke bewegingen op het schaalm odel t  l4
gemaakt door de studenten RITS Brussel. Beiden zi jn over-

tuigd dat de mogeli jkheden van dergel i jke ingenieuze en tege-

l i jk zeer eenvoudige machines vandaag onderbenut bl i jven.

Daar komt volgens deze theatertechnici st i laan verandering in

aangezien de historische theatertechnieken nu ook deel uitma-

ken van de opleiding tot theatertechnicus en scenograaf.

Zi j  ondervinden dat deze oude technieken inspirerend zul len

zi jn voor de verdere ontwikkel ing van een meer duurzame en

ecologisch verantwoorde theatertech nologie.

Tot slot was er een debat met de Stad Antwerpen als eigenaar

van de Bourlaschouwburg (Jan Rombouts, kabinetschef Sche-

pen Heylen), Het Toneelhuis (Guy Cassiers, Art ist iek Direc-

teur), Marc Lambert van het Theater Technisch Advies Bureau

(TTAS), medeverantwoordel i jk voor de haalbaarheidsstud ie en

Frank Peeters (Docent theatergeschiedenis Universiteit  Ant-

werpen). Dit panel bevestigde zi jn eerder al in de pers bekend

gemaakte standpunt. Het Toneelhuis wenst in de Bourla-

schouwburg te bl i jven. De locatie is cruciaal en het publ iek is

gehecht aan het gebouw. De bestaande theaterzaal en het

-mechanisme voldoen voor Het Toneelhuis niet op het vlak

van theaterinfrastructuu r,  vei I  igheid en arbeidsvoorwaarden.

Zeker reizende voorstel l ingen zi jn moeil i jk. Op basis van een

haalbaarheidsstudie kiest men voor het slopen van het theater-

mechanisme en de vervanging door een nieuw, dat in belang-

ri jke mate kan voldoen aan de noden van HetToneelhuis.

Om de zichtl i jnen te verbetercn zou men ook de parterre van

het auditorium verbouwen en het eerste balkon verwijderen.

Zoals in de Scala van Mi laan wenst HetToneelhuis het Bour la-

mechanisme in een museum onder te brengen, waar het beter

zichtbaar zou zi jn dan nu. Deze visie ging uiteraard l i jnrecht in

tegen al wat er op de drie congresdagen aan bod was gekomenl

Alle aanwezigen betreurden de af ivezigheid van Het Toneelhuis

op de conferentie en deden heel wat concrete suggesties om

het theatermechanisme opnieuw in gebruik te stel len.

Als besluit  van de drie conferentiedagen werden een aantal

conclusies genomen. De meest bekende historische theaters

in Europa zi jn hoftheaters. De Bourlaschouwburg in Antwerpen

heeft ontegensprekel i jk een uitzonderl i f  ke en unieke waarde als

historisch stadstheater opgevat als thd.6tre d l' italienne. Terecht

wordt een erkenning als werelderfgoed in het vooruitzicht

gesteld. Cruciaal is het gegeven dat auditorium en scdne 66n

conceptueel geheel vormen. Dit maakt een onmiddell i f  ke inter-

actie tussen spelers en toeschouwers mogeli jk. Het behoud

van de hel lende scdnevloer dn de specif ieke schelpvorm van de

zaal zi jn daarbi j  cruciale elementen. Het theatermechanisme

zelf heeft anderzi jds ook een uitzonderl i jke industr ieel-archeo-

logische waarde en vormt een onvervangbaar onderdeel van

het historische theatergebouw.

Het oude theatermechanisme biedt zeer veel mogeli jkheden

voor hedendaags gebruik. Deze barokke theatertechniek

spreekt immers een soort universele taal,  simpel en verstaan-

baar.Ti j  is tegel i jk eenvoudig 6n ingenieus, overal gel i jkend,

wat het gebruik vergemakkeli jkt.  Samen met het groeiend stre-

ven naar duurzame en ecologische theaterinfrastructuur ont-

stond de laatste jaren een ware revival.  Jongeren gaan er zich

aan interesseren. Workshops worden georganiseerd zodat de

kennis zich opnieuw verspreidt.

Oude theatermechanismen bl i jken performant niet al leen voor

historische opvoeringen maar ook voor hedendaags theater.

Het zi jn instrumenten die uitdagen om vandaag art ist ieke

projecten te real iseren.

Een theatermechanisme dat uit  zi jn context gehaald wordt en

naar een museum overgebracht, verl iest zi jn waarde en beteke-

nis. De werking ervan kan veel beter zichtbaar gemaakt worden

via een schaalmodel. De verplaatsing van een theatermecha-

nisme, zoals dat van de Bourla, naar een museum impliceert

eigenl i jk de bouw van een nieuw theatergebouw gezien de

enormitei t  van de machiner ie.

Het niet gebruiken van het theatermechanisme leidt onvermij-

del i jk tot verwaarlozing en verval,  wat vandaag spi j t ig genoeg

vast te stel len is in de Bourla.

Alvorens veranderingen aan te brengen, als bi ivoorbeeld het

vlak leggen van de toneelvloer of het wi jzigen van de zicht-

l i jnen, is een goede kennis en vol ledige documentatie zowel

van de theaterzaal als van het -mechanisme noodzakeli ik.

Al le elementen moeten in balans bl i jven.

De conferentie was een oproep om de mogeli jkheden van

waardevol le h istorische theateri  nfrastructuu r en -technologie

verder te verkennen en volop in te zetten voor hedendaagse

producties. Oude theaters zi jn geen musea, maar levende

cu l tu urh u izen !

Informatie en lijst van theatergebouwen met een
bewaarde houten machine op: http://woodandcanvas.
i nfo.yorku.ca/theatr/
Voor de geschiedenis van de Bourlaschouwburg en de
restauratie: M.MANDERYCK, Een tempel voor de muzen.
De schouwburgvan Pierre Bourla te Antwerpen, in M&L,
jg. rz, nr. 2,1993, p.22-45 en bijhorende binnenkrant.
In het blogartikel vqn Carsten Jung, SecretariS-generaal
van PERSPECTIV - Association of Historic Theatres in
Europe, wordt gefocust op het slotdebat, u vindt het via:
http://theatres route.weebly.c om I blog I the-futu re-of-the-
bou rla-schouwbu rg-a ntwerp-be-by-ca rsten-j u n g-perspectiv
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