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Garnier C., Opera van Parijs, 1861-1874 

 

Dit werkstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de beschrijving van het kunstwerk, het 

tweede deel de analyse. Dit alles kadert binnen het big idea ‘Tussen droom en daad’. Een big idea  

doet mensen nadenken over bepaalde topics. In dit geval kan er gekeken worden in welke mate het 

kunstwerk een vorm van escapisme is voor maker en kijker. Escapisme is een ruim begrip, maar kort 

samengevat betekent dit de vlucht uit de realiteit (de daad) naar een wereld waar het beter is (de 

droom). ‘De vlucht’ is een universeel thema. Doorheen de eeuwen proberen mensen om 

verschillende redenen weg te vluchten naar een andere wereld.  

Deel 1: beschrijving 

In dit deel wordt het bekende operagebouw van Parijs, L’Opéra de Paris, besproken. Deze opera, de 

grootste van de wereld, werd gebouwd door de Parijzenaar Charles Garnier (1825-1898) tussen 1861 

en 1874. Garnier werd, nadat hij de wedstrijd van Napoleon III won, aangesteld als de architect. Het 

gebouw kreeg algauw de naam van de architect toebedeeld ‘Palais Garnier’ of ‘Opéra Garnier’.  

Hieronder volgt eerst een algemene beschrijving van het architectonisch meesterwerk en daarna 

worden enkele specifieke elementen toegelicht: compositie, vorm, ruimte en kleur. Aangezien de 

grote omvang van het gebouw, zowel exterieur als interieur, wordt hier enkel de focus gelegd op de 

façade. 

Het exterieur van de opera bevat verschillende stijlen van vroeger. Deze vermenging van stijlen 

wordt ook wel eclecticisme genoemd. Zo zijn er barokke, renaissancistische, Griekse en Romeinse 

elementen waar te nemen. In het gebouw zijn die elementen terug te vinden in de rijk gedecoreerde 
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en vergulde gevel, de colonnade (zuilengang) met Korinthische zuilen, de kroonsculptuur, de 

gesegmenteerde frontons. De renaissancistische elementen zijn de zaken die teruggrijpen naar de 

klassieke oudheid. “Maar als Garniers werk één dominerende bron had, dan was het de barok, wat in 

de lijn der verwachtingen lag aangezien de barok de meest theatrale van alle kunststijlen was.” 

(Lewis, 2009) 

Op de gevel zijn verschillende beelden verwerkt die personificaties en allegorieën weerspiegelen. De 

meest belangrijke staat centraal bovenaan, nl. Apollo de god van de muziek en de dichtkunst. Dit 

beeld toont aan waarvoor het gebouw in essentie staat: de opera. Daarnaast zijn de vier 

kunstvormen – poëzie, muziek, dans en drama – die aanwezig zijn binnen de opera ook afgebeeld in 

de hoog reliëfs onderaan de façade (zie rode cirkels). De gevel bevat verschillende taferelen uit de 

Griekse mythologie en bustes van een aantal componisten. (Trachtenberg, 2002) 

Garnier heeft in de voorgevel van zijn opera gebruikgemaakt van een symmetrische compositie. 

Wanneer je een denkbeeldige verticale as tekent, kunnen beide delen mooi  gespiegeld worden met 

elkaar. Dit zorgt voor een rustige en statische compositie van het bouwwerk.  

Wat betreft het DNA-aspect vorm, zal de omgeving besproken worden. Contravorm is hier niet van 

toepassing, aangezien enkel de façade onder de loep wordt genomen. Daarnaast wordt ook 

stilgestaan bij de ruimte, daar vorm en ruimte hand in hand gaan. Het operagebouw is geplaatst in 

het 9e arrondissement van Parijs, waar ook de Galeries Lafayette en de beroemde Boulevard 

Haussmann gelegen is. De opera telt een oppervlakte van ruim 11.000 m² en is 125 meter breed, 173 

meter lang en 73,6 meter hoog. Door de grote afmetingen neemt het gebouw een dominante plaats 

in in het stadsbeeld. Het is één van de opvallendste gebouwen in de lichtstad. Desondanks dat het in 

de ruimte een dominante, opvallende plaats inneemt, zou hier ook sprake kunnen zijn van een 

zekere samenhang met de ruimte. De stijl van het gebouw komt overeen met de Haussmannstijl uit 

het Parijs van de 19de eeuw. (Pérouse de Montclos, 2008) 

De architect heeft door zijn materiaalkeuze ook rekening gehouden met de kleur van het gebouw. De 

verschillende materialen die Garnier hanteerde, zorgen voor de kleurschakeringen en  geven de 

opera een bepaald cachet. De gouden beelden zorgen voor een rijke uitstraling. Het weerspiegelt het 

theatrale. Daarnaast valt ook de groene kleur op van de grote koepel bovenaan. Het materiaal is 

koper en dit wordt groen wanneer het oxideert. De aanwezige zuilen zijn gemaakt uit marmer en 

dragen een roze tint over zich heen. Het totaalplaatje klopt volledig.  (Harris & Zucker, s.d.) 

Het mag gezegd worden, Garniers opera getuigt van meesterschap. Het 19de-eeuwse Palais Garnier 

met zijn rijkelijk versierde façade is een mooie verwezenlijking met een knipoog naar de barok. De 

theatrale elementen, die passen bij het concept van een operagebouw, zijn mooi weergegeven in zijn 

werk.  
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Deel 2: analyse 

Zoals eerder vermeld, volgt in deel twee een analyse van het kunstwerk. Dit alles kadert binnen het 

big idea ‘Tussen droom en daad’. Het operagebouw van Garnier werd gebouwd eind 19de eeuw en 

valt te categoriseren onder de eclectische stijl. Het eclecticisme is voortgevloeid uit het denken v an 

de Romantiek. Eén van de grote kenmerken binnen deze periode is de vlucht van de mens, of ook 

wel escapisme genoemd. Het escapisme, het willen wegvluchten van de huidige/toenmalige situatie, 

wordt in deze case onder de loep genomen. Om alles te kunnen kaderen wordt eerst een korte 

schets gegeven van de tijdsgeest. Daarna wordt aangegeven waarom de case een voorbeeld is van 

escapisme en hierbij volgt een plausibele verklaring voor het escapisme van de kunstenaar. Tot slot 

formuleer ik mijn mening over deze vorm van escapisme. 

Schets tijdsgeest 

Om het escapisme van de kunstenaar te begrijpen, moet een korte schets gemaakt worden van de 

tijd (19de eeuw) waarin de opera werd gebouwd. De Franse Revolutie (1789) en de Industriële 

Revolutie modelleerden de 19de  eeuw. Deze revoluties zorgden voor een toename van de bevolking 

in steden. Zo kreeg ook Parijs te kampen met een grote bevolkingstoename. Door deze toename 

groeide de behoefte naar meer faciliteiten, waaronder ook naar cultuuraangelegenheden. Daarnaast 

werd sinds 1789 ook de absolute macht afgeschaft. (Adams, Crowther & Fowler, 2003) 

Opera Garnier als voorbeeld van escapisme en plausibele verklaring 

Ondanks dat de Industriële Revolutie voor grote technische en maatschappelijke ontwikkelingen 

zorgde, bleven kunstenaars uit de 19de eeuw vaak teruggrijpen naar bouwmethodes van vroeger. Zo 

nam ook Charles Garnier zijn toevlucht tot vroegere stijlen. Hij combineerde meerdere stijlen bijeen. 

Er was sprake van eclecticisme. Zo greep hij terug naar kenmerken uit de barok, de renaissance en de 

klassiek oudheid. In deel 1 van het big idea vindt u hierover een uitgebreidere uitleg. Deze vlucht 

naar het verleden zou misschien kunnen wijzen op de levensgebeurtenis van Garnier wanneer hij de 

Prix de Rome won in 1848. De Prix de Rome is een respectabele aanmoedigingsprijs voor jonge 

kunstenaars. Op die manier kon Garnier enkele jaren in Rome verblijven en bezocht hij ook 

Griekenland. Vandaar misschien zijn voorliefde ook voor de klassieke oudheid. (Trachtenberg, 2002) 

Daarnaast lijkt het of Garnier met  zijn rijk versierde opera ook de grauwheid van de industrialisatie 

wilt ontvluchten. Het operagebouw was het opvallende middelpunt van het vernieuwde Parijs van 

Haussmann. Het werd al eens vergeleken met het Colosseum uit Rome. De monumentaliteit van het 

gebouw heeft niet alleen te maken met de schaal, maar ook met de iconografie, de stijl en de 

kwaliteit. (Trachtenberg, 2002) 

“Garnier was van oordeel dat opera een uitdrukking was van het primitieve instinct van de mens om 

bij elkaar te komen, gedachten en dromen te delen en om te zien en gezien te worden. Het spektakel 

was niet beperkt tot het toneel, ook de toeschouwers droegen eraan bij. Het operagebouw diende 

een afspiegeling te zijn van de hele maatschappij van het Tweede Keizerrijk, en of de toeschouwers nu 

meer of minder betaalden, per koets of te voet arriveerden, de ervaring zou voor hen georkestreerd 

worden.” (Lewis, 2009) Hij wil zijn toeschouwers dus ook tijdens een bezoek aan de opera hun 

gedachten laten verzetten. Zij moeten ook in staat zijn te vluchten naar een andere wereld en daarbij 

even vergeten wat zich buitenaf allemaal afspeelt.  
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Nog een ander kenmerk typerend voor de tijdsgeest van de Romantiek is de creativiteit die een 

kunstenaar wil hanteren in zijn werk. Ook Garnier is hier een voorbeeld van. Zo zei hij eens: “De stijl 

die ik gebruik, is mijn eigen stijl… het is de stijl van mijn tijd die ik produceer en bevestig; het is mijn 

persoonlijkheid die ik blootleg… alleen gevoelens, en niets anders, leiden mijn  ogen, mijn handen en 

mijn gedachten.” (Trachtenberg, 2002) Hij koos ervoor zijn eigen inbreng in zijn bouwwerk te 

stoppen. Op die manier probeert Garnier de typische bouwwerken en bouwstijlen te ontvluchten en 

zich eerder te laten leiden door zijn eigen creativiteit, die deze stijlen op een nieuwe manier 

samenbrengt. 

 

Eigen mening 

De 19de eeuw, de tijd van de industrialisatie, doet het stadsbeeld in verschillende opzichten 

veranderen. Het landelijke verdwijnt. Grauwe gebouwen steken de kop op. De bevolking neemt toe. 

De ene uitvinding na de andere doet de stad steeds een versnelling hoger schakelen. Ik begrijp dat dit 

soort stadsbeeld een mens doet vluchten. Zelf zou ik ook willen ontsnappen aan die grauwheid. De 

vlucht naar het verleden is hierbij dus een goede oplossing. Net zoals Garnier teruggrijpt naar de 

stijlen van vroeger.  

Cultuur als vorm van ontspanning vind ik ook een mooie manier van ontsnappen aan het alledaagse. 

Door bijvoorbeeld een voorstelling mee te pikken in de opera kun je je gedachten verzetten. Zowel 

door de pracht en praal van het gebouw als door het stuk dat uitgevoerd wordt. Je kan jezelf laten 

meeslepen in het verhaal dat gebracht wordt en zo de sleur van alledag vergeten.  

Daarnaast vind ik het, net zoals Charles Garnier, belangrijk je eigen creativiteit bot te kunnen vieren. 

Een mens kan, volgens mij, met creativiteit heel veel uit het leven halen. Verbeelding doet de mens 

dromen. Zonder verbeelding, zonder verlangen, blijft niet zoveel meer over van de mens. Dat 

tijdelijke wegvluchten kan je in staat stellen de dingen uit een ander perspectief te bekijken.  

Inspiratie en ideeën doe je overal op. Wie vervolgens zijn eigen kunstwerk kan assembleren, gestoeld 

op eerder werk van grote kunstenaars, haalt daar heel veel voldoening uit. Niets is leuker dan na het 

maken van een kunstwerk met trots te kunnen zeggen ‘Dit is mijn werk. Typerend voor Natalja Ryon.’ 

 

Natalja Ryon 
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