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In dit nummer
Voor u ligt de eerste Novità van het nieuwe seizoen.
Wij vragen u in dit nummer aandacht voor het nieuwe
culturele programma, onze taalcursussen en de COVID-19-maatregelen die nodig zijn om deze activiteiten door te laten gaan.
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Onze activiteiten en
COVID-19
Wij doen er alles aan om, met inachtneming van
de RIVM-richtlijnen, het voorgenomen programma
te realiseren. De informatieavond en de lezingen
vinden plaats in Restaurant Groenewoud. Het
ervaren personeel van Restaurant Groenewoud ziet
toe op de naleving van het RIVM-protocol.

Informatieavond

Lezingen

Bij binnenkomst in de zaal wordt u gevraagd op een lijst uw naam en telefoonnummer te noteren. Uw gegevens
worden 14 dagen bewaard en daarna
vernietigd.

Voor de lezingen dient u zich vooraf aan
te melden. U doet dat door een e-mail te
sturen naar info@dantenijmegen.nl. Aanmelding per e-mail geldt ook voor introducé(e)s. Uw gegevens worden 14 dagen
bewaard en daarna vernietigd.

16 september

Verder gelden de volgende maatregelen:
U wordt verzocht direct na registratie
plaats te nemen • Stoelen staan op 1,5
meter van elkaar opgesteld • Het programma heeft geen pauze • Het personeel van Groenewoud brengt koffie en
thee naar uw zitplaats

30 september / 2 december

Verder gelden de volgende maatregelen:
U wordt verzocht direct na registratie
plaats te nemen • Stoelen staan op 1,5
meter van elkaar opgesteld • Het programma heeft geen pauze • Het personeel van Groenewoud brengt koffie en
thee naar uw zitplaats

Woensdag 16 september
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Informatieavond
Open avond voor cursisten en andere
belangstellenden, met informatie over de
taalcursussen en het cultureel programma van
Dante Nijmegen

Taalcursussen
Op woensdag 16 september vanaf 19.45 u kunt u
informatie krijgen over de taalcursussen Italiaans:
de inhoud van de cursussen, het instapniveau, de
kosten, de docenten, de locaties en de eventuele
coronavirusmaatregelen.

Culturele activiteiten
Daarnaast kunt u informatie krijgen over de lezingen, de films, de nieuwjaarsbijeenkomst en de serata
di fine stagione, de seizoensafsluiting.

Socio worden
U kunt deze avond socio (‘lid’) worden van Dante
Alighieri Nijmegen. Om Dante Alighieri Nijmegen en
het gehele programma ook in deze lastige periode
te ondersteunen, stellen wij uw lidmaatschap zeer
op prijs. De jaarlijkse socio-bijdrage (‘contributie’)
van onze soci is voor ons onmisbaar.

Wanneer & waar
Woensdag 16 september,
vanaf 19.45 u
Restaurant Groenewoud
Groesbeekseweg 227
6523 NW Nijmegen
Aanmelden
U dient zich vooraf aan te
melden door een e-mail te
sturen naar
info@dantenijmegen.nl.
Zie pagina 3 voor de COVID-19-maatregelen voor
deze avond.

Woensdag 30 september

Joris Ivens en Italië
Lezing door André Stufkens over de
relatie tussen Joris Ivens en Italië
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LEZING / JORIS IVENS
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In 2019 was Matera de hippe Culturele hoofdstad
van Europa. In de jaren ‘60 was de stad een toonbeeld van de bittere armoede

Begin jaren ‘60 maakte Joris Ivens de film L’Italia non è un paese povero waarin Matera met haar
grotwoningen als toonbeeld van de armoede in
Zuid-Italië werd verfilmd, zoals de stad eerder al
door Carlo Levi was beschreven in Christus kwam
niet verder dan Eboli.
Deze casus blijkt goed in te passen in een wijdere
beschrijving van de relatie tussen Ivens en Italië.
In 1945 werd Ivens gevraagd om in Italië te komen
filmen, het begin van een langdurige en intensieve
relatie tussen Ivens en Italië, die werd afgesloten
met de onderscheiding van De Gouden Leeuw als
oeuvreprijs. Deze werd in 1988 aan Ivens in Venetië
uitgereikt, na de première van Une Histoire de Vent.
In deze lezing, met natuurlijk de nodige filmbeelden,
zal André Stufkens de casus Matera inbedden in
de context van Ivens’ relatie met Italië tussen 1945
en 1988.
André Stufkens was docent Beeldende vorming en
is onder meer directeur van de Europese Stichting
Joris Ivens.

Wanneer en waar
Woensdag 30 september,
19.45 u
Restaurant Groenewoud
Groesbeekseweg 227
6525 NW Nijmegen
Toegang
Dantesoci, leden van Dante
Kleve en Alliance Française
hebben vrij toegang tot
de lezingen. Introducés
betalen €5.
Let op!
Voor de lezingen dient u
zich vooraf aan te melden
via e-mail op het adres
info@dantenijmegen.nl. Zie
pagina 3 voor de COVID19-maatregelen voor deze
avond.

Maandag 14 september
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Il caffè in lingua...
italiana
Informeel samenzijn en Italiaans oefenen voor
studenten en liefhebbers, soci en niet-soci van
Dante Nijmegen

Caffè
Se studi o parli la lingua italiana, ti aspettiamo per
fare quattro chiacchiere! Wij gaan ervan uit dat we
deze maans weer fysiek kunnen samenkomen, binnen, of als het weer het toelaat, buiten.

Ongedwongen
Gedurende een uur zullen we een gezellige, ongedwongen sfeer met elkaar in het Italiaans kletsen
of spreken we over een bepaald thema. Een van de
Dante-docenten zal altijd aanwezig zijn.

Geen huiswerk
Je moet minimaal een jaar Italiaans hebben gestudeerd. Het is geen les, dus geen boek en geen huiswerk.

Kosten
Elke bijeenkomst kost €5 en je betaalt de docent(e)
als je binnenkomt.

Wanneer & waar
Maandag 14 september van
10.00 tot 11.00 uur
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen
Aanmelden
In verband met de COVID-19-richtlijnen is vooraf
aanmelden verplicht. De
bijeenkomst gaat door als
er minstens vier aanmeldingen zijn.
Aanmelden via de website:
www.dantenijmegen.nl

Voor Nederlanders die in Italië een huis willen kopen, laten bouwen of verbouwen.
Italiaans en Nederlands tweetalige ontwerpers & adviseurs, gevestigd in Nederland en Italië. Uitstekende kennis en advies over
bestemmingsplannen en Italiaanse regelgeving .
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing, restauratie, interieur,
technische keuringen, tekenwerk, bouwvergunningen, begrotingen, aanbestedingenen, bouwbegeleiding.

ARCHITECTEN & ADVISEURS

Een transparante, plezierige en snelle dienstverlening.
Graag bespreken wij in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor het realiseren van uw plannen

www.spazioarchitecten.nl
info@spazioarchitecten.nl
N.L. Panetta & J. Koudijs
Zijpendaalseweg 53 6814CD Arnhem
+39 339 6503172 +31611190695 +31630174638

ITALIAANSE BEGELEIDING EN DESIGN
NEDERLANDS MANAGEMENT

Taal- & Cultuurcursussen voor alle leeftijden

Leer
Italiaans
in Italië

45 bestemmingen
in heel Italië

het hele jaar door
vanaf 1 week tot
een tussenjaar

0345 520 152

specials gastronomie,
wijn, kunst & cultuur

info@italstudio.nl

mode- &
designopleidingen
in Milaan & Rome

www.italstudio.nl

VRAAG ONZE
BROCHURE AAN!

Agenda
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Cultureel programma
Dante Alighieri
Nijmegen
2x Film

Actuele of klassieke Italiaanse film
in samenwerking met Filmhuis Lux
2020 en 2021, 19.30 u, datum afhankelijk van het aanbod
Filmhuis Lux

Informatieavond

Informatie over de taalcursussen
en het cultureel programma
wo 16 september 2020, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Els Jongeneel: De lange weg naar
Rome van Francesca Melandri
wo 10 februari 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Kevin Toma: Mensen, objecten en
ruimtes in het werk van Michelangelo Antonioni
wo 17 maart 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Lezing

Italiaanstalige lezing

Serata di fine sragione

André Stufkens: Joris Ivens en Italië
wo 30 september 2020, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Mauro Poma: Il Colosseo
wo 2 december 2019, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Nieuwjaarsbijeenkomst

Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
januari 2020, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Roald Dijkstra: Petrus in Rome
wo 14 april 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Feestelijke afsluiting van het seizoen met een voordracht in beeld
en geluid door Mathieu Gielen
mei 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Agenda
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Cultureel programma
Alliance Française
Nijmegen
Film

Voorpremières van Franse films
di 27 oktober 2020, 19.30 u
di 9 februari 2021, 19.30 u
di 6 februari 2021, 19.30 u
Filmhuis Lux, Nijmegen

Café Français Tandem

Frans café voor Franstaligen en
Nederlandstaligen
di 10 november 2020, 20.00-22.00 u
di 23 februari 2021, 20.00-22.00 u
di 18 mei 2021, 20.00-22.00 u
Thiemeloods, Nijmegen

Toneel

Toneelstuk in het Frans door TNT
Théatre: Le petit Prince
datum en locatie nog niet bekend

Muziek

Franse chansons door Les Copains
vr 22 januari 2021, 19.45 u
De Muse, Malden

Muziek

Charlotte Haessen & Philippe Breidenbach in concert
vr 23 april 2021
Thiemeloods, Nijmegen

Lezing

Lezing in het Frans door Berry van
de Wouw: Le chant de l’argot
ma 14 december 2021, 19.45 u
Thiemeloods, Nijmegen

Lezing

Lezing in het Frans door Martine
Cadière: L’histoire du roman policier du 19e siècle a nos jours
do 4 maart 2021
Thiemeloods, Nijmegen

Excursie

Driedaagse busreis naar Parijs
26-27-28 maart 2021

Boeken
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Premio Strega 2020
De Premio Strega is dit jaar toegekend aan Sandro
Veronesi voor Il colibrì. Aan de Nederlandse
vertaling (De kolibrie), die afgelopen maart
verscheen, is in de pers ruimschoots aandacht
besteed.
Tekst: Rob Kamp

De finalisten van de Premio Strega 2020. UIterst rechts Veronesi

BOEKEN / PREMIO STREGA

Veronesi won de Premio Strega eerder
met Caos calmo (Kalme chaos) in 2006.
Samen met Paolo Volpe is hij de enige
auteur die de prijs tweemaal heeft gewonnen.
De tweede prijs was dit jaar voor Gianrico Carofiglio met La misura del tempo.
De derde prijs was voor Valeria Parrella
met Almerina.
‘De kolibrie is het symbool van strijders,
van iedereen die nooit opgeeft, zich niet
overgeeft’, aldus Veronesi bij de prijsuitreiking. ‘Toen ik won in 2006 regende het
pijpenstelen, nu zijn we getroffen door
het coronavirus. Het lijkt erop dat ik win
onder extreme condities.’
Veronesi gaf aan dat hij zijn boek in eerste instantie niet wilde aanmelden voor
de prijs. Het was niet verboden maar
toch ook niet gebruikelijk om mee te
doen als je al een keer had gewonnen.
Uiteindelijk trokken de waardering en de
reacties van veel lezers Veronesi over de
streep. Het boek verscheen in Italië in
november 2019. Het was nog geen sinecure om de aandacht vast te houden tot
juli 2020.
Het was Veronesi opgevallen dat er dit
jaar veel biografieën in competitie waren.
‘Het is een terugkerend literair genre. De
biografie staat in een grote traditie. Grote auteurs hebben zeker in de 20e eeuw
biografieën geschreven. Het zou kunnen
dat ik heb gewonnen juist omdat mijn
boek geen biografie is en daarom extra
opviel.’
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Veronesi wist op zijn 16e dat hij schrijver
wilde worden. Hij heeft desondanks nog
een tijdje bouwkunde gestudeerd, waarschijnlijk onder invloed van zijn vader, die
ingenieur was. Toen hij zijn studie niet
wilde afmaken was zijn vader wel bezorgd, maar hij heeft hem niet op andere
gedachten proberen te brengen noch
heeft hij hindernissen opgeworpen.
‘Ik ben schrijver geworden maar heb
nooit gedroomd van het winnen van
prijzen. Ik vond het schrijven zelf altijd
voldoende.’
Gianrico Carofiglio: La misura del
tempo
Een stilistisch goed geschreven liefdesroman verpakt als detective met een
onverwacht einde. Het leven van de verbeelde advocaat Guerreri wordt op zijn
kop gezet na een ontmoeting met Lorenza, een kennis van dertig jaar eerder.
Valeria Parrella: Almerina
Her verhaal van een ontmoeting in de
jeugdgevangenis van Nisida tussen Elisabetta en Almerina. Elisabetta is de 50-jarige wiskundedocente van de gevangenis.
Almerina is een 16-jarig Roemeens meisje
dat afkomstig is uit een familie waar geweld aan de orde van de dag is.
Parrella’s manier van schrijven is precies,
het niveau is vanaf de eerste bladzijden hoog zonder in te zakken. Parrella
schrijft op de toppen van haar kunnen en
haalt daarbij een niveau dat voor weinigen is weggelegd.

Nieuws
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Diefstal van fascistische
vlaggen en vaandels
Uit het Centrale Archief van het EUR zijn 970
vlaggen, vaandels en standaarden verdwenen
die gebruikt zijn tijdens de Mars op Rome, op 28
oktober 1922.
Tekst: Rob Kamp

Een carabiniere met de teruggevonden vlaggen, vaandels en standaarden

NIEUWS / DIEFSTAL

In juni is de verdwijning geconstateerd.
De directrice van het Archief, Elisabetta
Reale, is overgeplaatst.
Op veilingsite Ebay wordt er grof betaald
voor de vlaggen. Bedragen variëren, afhankelijk van de importantie van de vlag,
tussen 1.000 en 10.000 euro.
De carabinieri van de afdeling Patrimonio
artistico doen op dit moment onderzoek.
Een theorie is dat de voorwerpen geleidelijk aan zijn weggehaald; het is lastig
voorstelbaar dat ze in een keer zijn meegenomen. Mogelijk is er hulp van binnenuit geweest, van een medewerker van het
archief.
Een insider verwacht dat de vlaggen inmiddels allemaal verkocht zijn aan minder betrouwbare handelaars en verzamelaars die weten dat het gaat om gestolen
waar.
De vlaggen en standaarden waren opgeslagen in het magazijn van het archief op
het Piazza degli Archivi.
Tenttoonstelling
In 1928 had de fascistische minister van
Cultuur Dino Alfieri een tentoonstelling
over het fascisme georganiseerd. Er waren, behalve de vlaggen, documenten,
boeken, foto’s en losse voorwerpen als de
krukken van Enrico Toti en de propeller
van het vliegtuig van Francesco Baracca te zien. Alles bij elkaar zo’n 100 kisten
met voorwerpen die tussen 1928 en 1945
op en neer reisden tussen Rome en Salò.

15

Er zijn in die tijd al veel voorwerpen zoek
geraakt of verkocht. Wat overbleef kwam
terecht in het Centrale Archief van het
EUR, met uitzondering van de boeken;
die gingen naar de Nationale Bibliotheek
in Rome of de Bibliotheek van Moderne
en Eigentijds Geschiedenis.
Het is maar de vraag of de verdwenen
vlaggen en standaarden ooit teruggevonden zullen worden.
NASCHRIFT
Het grootste deel van de vlaggen, vaandels en standaarden is inmiddels door
de carabinieri teruggevonden bij een
Romeinse verzamelaar. De verzamelaar
had er enkele tienduizenden euro’s voor
betaald. Hij is in staat van beschuldiging
gesteld.

Kunst
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Giovanni Battista Piranesi
1720–1778
Dit jaar drie eeuwen geleden geboren: Giovanni
Battista Piranesi, bekend van imaginaire kerkers,
ruïnes en gezichten op Rome.
Tekst: Rob Kamp

Piranesi: Het Quirinaal in Rome

KUNST / PIRANESI

Piranesi beschouwde zichzelf vooral als
architect. De architectuur zat hem in het
bloed: zijn vader was architect van Venetiaanse waterwerken; van hem leerde hij
het vak. Er zijn bronnen dat hij een stagiair was van Giovanni Scalfarotto, een
navolger van Palladio. Piranesi heeft weinig concrete bouwwerken op zijn naam
staan, in feite alleen de verbouwing van
de Santa Maria del Priorato in Rome. Er
is daarnaast een niet uitgevoerd plan van
zijn hand bekend voor de verbouwing van
de absis van de Sint Jan van Lateranen.
Venetië
In Venetië had de architectuurtheoreticus Carlo Lodoli grote invloed op de
jonge Piranesi. Lodoli was van mening
dat dat architecten zouden moeten teruggrijpen op de wortels van de Romeinse beschaving en de Etrusken met hun
functionele gebruik van stenen. Er zijn
bronnen die vermelden dat Lodoli tezamen met Piranesi de brug van Augustus
bij Rimini hebben opgemeten.
Piranesi had een vroege fascinatie voor
de legenden en wonderen van de Oudheid, gevoed door de verhalen van zijn
oom Angelo, een kartuizer monnik.
In 1740 was Piranesi voor de eerste keer
in zijn leven in Rome. Hij maakte deel uit
van het gevolg van de Venetiaanse ambassadeur Foscari. In de stad bezocht
hij alle bekende plekken, en hij werd er
voorgesteld aan Luigi Vanvitelli, de meest
vooraanstaande Barok-architecten van
die tijd, Luigi Vanvitelli en Nicola Salvi.
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Om in Rome te blijven zocht Piranesi
werk. Hij vond het in het atelier van de
Siciliaan Giuseppe Salvi, die souvenirplaten graveerde voor Engelse aristocraten
die Rome aandeden op hun Grand Tour.
In de vroege jaren ’40 maakte Piranesi
kleine gravures die als illustratie dienden
voor reisgidsen. Al gauw was duidelijk dat
Piranesi gevoel had voor ruimte en topografie.
In Rome komt hij ook in aanraking met
de visionaire tekeningen en schilderijen
van Gian Paolo Pannini.
In 1743 publiceert Piranesi zijn eerste
werk, Prima parte di architettura e prospettiva, opgedragen aan zijn begunstiger,
Nicola Guibbe, een architect met een
zeer omvangrijke bibliotheek.
Kort na de publicatie reist Piranesi naar
het zuiden, onder meer om Herculaneum te te bezoeken en zijn ideeën over
de Klassieke Oudheid te toetsen. Tijdens
zijn reis ontmoet hij Camillo Paderni, die
de Papyri van Herculaneum had ontcijferd en die werkzaam was als restaurator
en museumdirecteur in Portici. Hij was
het die stelde dat de kracht van Piranesi
lag in het pakkend illustreren van archeologische ontdekkingen.
Maar in 1744 was Piranesi platzak en
keerde hij noodgedwongen terug naar
Venetië, waar hij aan de slag ging als
decoratief ontwerper. Een aantal van de
ontwerpen die hij in deze jaren maakte
zijn bewaard gebleven en te zien in het
Pierpont Morgan Museum in New York.
De ontwerpen laten een nieuwe, vloei-

KUNST / PIRANESI

ende stijl zien in de stijl van de Venetiaan
Giambattista Tiepolo die in die jaren op
de toppen van zijn kunnen was.
In 1747 was Piranesi terug in Rome. Hij
kwam er in aanraking met de toneelontwerpen van Filippo Juvarra. Van diens
ontwerpen maakte hij eigen interpretaties in een zeer vrije stijl voor de opera
Teodosio di Giovane. De opera-ontwerpen droegen in niet geringe mate bij aan
de ontwikkeling van zijn gevoel voor architectonische fantasie, zoals die te zien
zou zijn in de eerste editie van zijn publicatie Invenzione capric(ciose) di Carceri
uit 1749.
Carceri
Het carceri-thema (kerkers, gevangenissen) was in die tijd populair. Het kwam
veel voor in decorontwerpen, onder
meer van Juvarra, Ricci en Bibiena. In de
publicatie vormen de carceri een complexe dialoog tussen twee verschillende
versies van Piranesi: de constructeur van
monumentaal metselwerk en de schepper van ruimtelijke illusies.
Een jaar eerder had Piranesi zijn Archi
trionfali (grotteschi) gemaakt en begint
hij aan een reeks van grote platen waarvan hij er de laatste 30 jaar van zijn leven
elk jaar een zou maken.
In die tijd had Piranesi een eigen Romeinse prentenwinkel tegenover Palazzo Mancini, waar destijds de Académie
Française was gevestigd. Studenten van
de academie moesten vaak decors en ornamenten in klassieke stijl maken. In dat
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werk vindt Piranesi weer nieuwe inspiratie, zoals nieuwe vormen van pilaren.
In 1750 publiceert Piranesi het werk Opere varie, met daarin een plattegrond voor
een groot collegegebouw en een magnifieke poort, die veel ontwerpers uit zijn
tijd zouden beïnvloeden, met name neoclassicistische architecten als Horace
Walpole, Robert Adam en William Chambers.
Na 1750 raakte Piranesi zeer betrokken
bij archeologisch onderzoek. Hij zag het
als een middel om de creatieve houding
van zijn tijdgenoten te stimuleren. In
1753 publiceert hij Trofei di Ottaviano
Augusto, op folio-formaat, wat handig is
voor kunstenaars. In 1756 publiceert hij
Antichità Romane in vier delen met 500
illustraties en documentatie.
Conflicten
Piranesi was een trotse Venetiaan. Hij
was doortastend, zelfstandig, een autodidact maar in het bezit van een academische geest. De laatste 30 jaar van zijn
leven werden gekenmerkt door ruzies en
conflicten, die leidden tot veel van zijn
meest originele ideeën.
Piranesi zag het als zijn missie om de
eigentijdse architectuur te hervormen op
basis van nieuwe informatie uit de Klassieke Oudheid. In die missie was hij niet
uniek, wel in de wijze waarop hij zijn fantasie gebruikte om tot nieuwe concepten
te komen voor de onderbouwing van zijn
theorieën.

KUNST / PIRANESI

In Piranesi’s artistieke ontwikkeling waren twee crisismomenten van belang.
Het eerste crisismoment was een gevolg
van een groeiende frustratie en teleurstelling over de zieltogende romeinse
architectuur rond 1740.
Het tweede crisismoment was van een
nog grotere betekenis, rond het jaar 1750.
Ten grondslag eraan lag de controverse
tussen Romeinen en Grieken. Winckelmann, die in het jaar 1755 in Rome was
gearriveerd als bibliothecaris van kardinaal Albani, was van mening dat de Oudgriekse kunst superieur was. Piranesi had
met zijn illustraties al een artistiek antwoord gegeven aan de aanhangers van
Winckelmann’s theorie. In zijn illustraties
zien we een grote nadruk op bouwkunst
en bouwtechnologie.
De belangstelling voor de Griekse kunst,
halverwege de 18e eeuw, was een gevolg
van de vragen die de eigentijdse architectuur opwierp. Het levendige debat
over de waardering van kunst uit de
Oudheid werd niet zozeer gevoerd in
academische kringen maar vooral in het
openbaar. Centraal in het debat stonden
de verbeelding en de artistieke originaliteit.
Piranesi zelf nam elementen uit Griekse, Etruskische, Romeinse en zelfs de
Egyptische bronnen voor zijn werk. Zijn
vrije omgang et de Oudheid had als doel
het overtreffen van de Romeinse scheppingsdrang.
In 1761 had Piranesi Della Magneficenza
e Architettura gepubliceerd, opgedragen
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aan paus Clemens XIII Rezzonico, een
Venetiaan, die de publicatie persoonlijk
had gefinancierd. In zijn werk onderzocht Piranesi het culturele begin van
Rome en bagatelliseerde hij de Romeinse
afhankelijkheid van de Grieken. In plaats
daarvan legde hij nadruk op de invloed
van de Etrusken, met hun functionalisme
en hydraulische kennis.
Zijn belangrijkste bijdrage aan het debat
werd gevormd door de publicatie in 1762
van Il Campo Marzio dell’Antica Roma. Piranesi droeg het boek op aan de Engelse
architect Robert Adam, die hem had gestimuleerd onderzoek te doen. Piranesi
bestreed in zijn boek Winckelmann’s these dat de late Oudheid een verval van de
goede smaak laat zien. Hij deed dat aan
de hand van de monumentale omgeving
van de Campus Maximus, met gespecialiseerde af beeldingen en een plattegrond,
de Ichnographia.
In 1761 verschijnt de definitieve versie
van zijn Carceri.
Santa Maria del Priorato
Het enige gebouw van Piranesi dat daadwerkelijk is uitgevoerd is de Santa Maria
del Priorato in Rome, de kerk van Orde
van Malta. Naast de kerk was Piranesi
verantwoordelijk voor het ontwerp van
het plein voor de kerk, het Piazza dei
Cavalieri di Malta. De opdracht hiervoor
was hem gegeven door kardinaal Giambattista Rezzonico, een neef van de paus.
Voor de Rezzonico-familie ontwierp hij
interieurschema’s met motieven uit de
Oudheid, met name leeuwen en luipaar-
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den, die in tafels en andere voorwerpen
zijn terug te zien.
De Santa Maria del Priorato ligt op de
Aventijn. Piranesi werkte tussen 1764
en 1766 aan de kerk. Juist die jaren ontwikkelde hij een nieuwe theorie over de
decoratie van gebouwen die inging tegen
de in zijn ogen steriele architectonische
monotonie van die jaren. Zijn ideeën stelde hij op schrift in ‘Parere sull’architettura’ in 1765.
Voor zijn werk ontving Piranesi het ridderschap van de Sperone d’Oro.
Winkel
Naast prenten verkocht Piranesi ook
klassieke beeldhouwwerken, die naar
believen gerestaureerd of aangevuld
konden worden. Hij deed dat vanuit
een winkel in Palazzo Tomati in de Via
Gregoriana. Vanaf 1772 werd de winkel
gerund door Piranesi’s zoon Francesco.
Hij werkte er samen met de handelaar
Gavin Hamilton, de beeldhouwer Joseph
Nollekens en de restaurator Bartolomeo
Cavaceppi.
Zijn klantenkring bestond voornamelijk
uit Engelse verzamelaars zoals Charles Townsley, wiens verzameling in het
British Museum terecht zou komen. De
opgravingen in Herculaneum hadden
gezorgd voor een hernieuwde vraag naar
werken uit de Klassieke Oudheid. In 1778
publiceerde Piranesi een kijkboek van
antiquiteiten uit zijn winkel onder de
titel Vasi, Candelabri, Cippi e Sarcofagi.
Koning Gustaaf III van Zweden kocht enkele werken uit het boek.
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Naarmate de archeologische principes
strikter werden toegepast, nam de belangstelling voor Piranesi’s creaties af.
Als theoreticus had hij langer en meer
invloed. Onder meer de Engelse architecten George Dance en John Soane en
de Franse architecten Claude Nicolas
Ledoux en Étienne-Louis Boullée.
Piranesi overleed op 9 november 1778. Hij
werd op voorspraak van kardinaal Rezzonico begraven in de door hemzelf ontworpen Santa Maria del Priorato.
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Pietro Labruzzi: Postuum portret van Piranesi (1779)
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Geschiedenis

Il tunnel dello stretto,
een droom van vijftig jaar
Tekst: Peter van Alem
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GESCHIEDENIS / TUNNEL

De suggestie van premier Conte om het
project van de vaste oeververbinding
tussen Calabria en Sicilia opnieuw te
overwegen bracht La Repubblica ertoe
enkele plaatjes uit het verleden te laten
zien.
In 1969 stelde het Ministerie van Publieke Werken een stevige premie in het
vooruitzicht voor het beste ontwerp van
zo’n oeververbinding. Ontwerpen werden ingezonden voornamelijk uit Italië,
maar ook uit de USA, Engeland, Zweden,
Duitsland, Frankrijk, Argentinië en Somalië. De voorstellen liepen zeer uiteen;
er waren hangbruggen, tunnels, en allerhande combinaties daarvan.
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Een zeer spectaculair ontwerp kwam van
ing. Emanuele Massaro; hij presenteerde
een ontwerp voor een ‘Tunnel autoportante sommerso e asismico di illimitata
portanza’: een in het water hangende
tunnelbuis, opgehangen aan tuidraden
tussen drijvende eilanden, waarin toeristische attracties te zien zouden zijn (zie
de af beelding hieronder).
Zoals zo vaak bij bouwkundige projecten
zonder precedent had Massaro een aantrekkelijke schetstekening gemaakt en
een boude economische belofte gedaan:
“het project zal zich in luttele jaren terug
verdienen, het wordt door het bijzondere
ontwerp een grote toeristische attractie”.
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Vanwege de drijvende constructie werd
het ontwerp in Italië ook wel de ‘tunnel
van Archimedes’ genoemd.
Onderstaande prent doet denken aan de
bij ons bekende tekeningen en visies van
mensen als Rudolf Das en Chriet Titulaer.
De uitdaging
De technische uitdaging van het project
vaste oeververbinding is immens. De te
overbruggen afstand (al naar gelang de
plaats van de oversteek) is circa 8 kilometer. Er staat een zeer sterke stroming,
met name in het nauwste stuk, en het
water is tot 400 meter diep. Er is een
groot aardbevingsgevaar (denk aan de

25

aardschok bij Messina in 1908, waarbij
ongeveer honderdduizend doden vielen)
De historie
Sinds 1969 hebben vele regeringen zich
met dit project bezig gehouden. Er werd
een ‘Legge sul collegamento stabile Sicilia – Continente’ aangenomen, er was
een Società Stretto di Messina, er waren aanbestedingen, daarna opdrachten,
afkoopsommen, en er was interferentie
door de Cosa Nostra. In 2012 werd het
bouwen van een brug begroot op € 8.5
mld. Alle grote namen uit politiek en industrie komen voorbij.
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Huidig sentiment
Het lijkt erop, dat de initiatieven voor de
oeververbinding tot dusverre gedreven
zijn door fascinatie voor de technische
uitdaging en onuitgesproken baten. Als
reactie op de suggestie van premier Conte verschijnen er nu verwijzingen naar
gebrekkige aansluitingen ter weerzijde
van de Straat van Messina (lijkt op onze
Betuwelijn…)
Heviger zijn de kritieken in Italië op
aanwending van Europees geld op deze
manier; er wordt gevraagd om prioriteit
voor gezondheidszorg, scholen en opleidingen. En er is een enkeling die naar
aanleiding van de suggestie van Conte
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begrip toont voor de Nederlandse houding in de Europese Raad.
In de afgelopen 50 jaar hebben vele achtereenvolgende premiers en ministers
zich met dit project beziggehouden.
Door menig kandidaat premier werd het
project gebruikt als belofte in aanloop
naar de verkiezingen. Wie zich erin verdiept vindt een snoeptrommel vol technische dromen, bestuurlijke kronkels en
politieke beloftes.

— ADVERTENTIE —

Umbrië en Muziekfestivals
Umbrië is de enige Italiaanse regio
die niet aan de zee grenst. Deze rustige regio van Italië waar de tijd lijkt
stil te staan, heeft bergen, heuvels,
authentieke dorpen en een heerlijke
lokale keuken.
Wat veel mensen niet weten is dat er
in Umbrië iedere zomer een aantal
muziekfestivals van wereldfaam
worden georganiseerd.
Perugia is de hoofdstad van Umbrië
en een levendige studentenstad.
Ieder jaar wordt hier in de maand
juli Umbria Jazz georganiseerd, een
groot en bekend Jazz festival waar in
het verleden al grote namen optra-

den, zoals Miles Davis, Sting, George
Benson, Santana, Mark Knopfler, BB
King, Herbie Hancock.
Eind juli wordt ieder jaar de Trasimeno Blues georganiseerd. De
concerten van veelal beroemde blues
muzikanten hebben allemaal plaats
in de omgeving van het Trasimeense
meer. Er zijn betaalde voorstellingen,
maar ook iedere avond een gratis
voorstelling veelal op een dorpsplein
of in het plaatselijk park.
In Spoleto wordt ieder jaar een klassiek muziek festival gehouden: het
Festival dei 2 Mondi Dit festival is
ieder jaar eind juni, begin juli. Spoleto

is een middeleeuws stadje op 1,5 uur
van Rome en vlakbij de Monti Sibbilini, een walhalla voor natuurliefhebbers, wandelaars en liefhebbers van
een goede lokale keuken.
Kom naar Umbrie op vakantie en
geniet van dit alles.
Lees meer over Umbrie op de blog:
www.villainumbria.blog/nl.
Voor meer informatie over vakantiehuizen in Umbrie:
www.villainumbria.com/nl.
Wij spreken Nederlands.

Boekhandel
Emporio
Italiaans aantiquariaat – boeken uit of over Italië:
Literatuur (origineel en vertaald), geschiedenis,
kunst, muziek, van Dante en Boccaccio tot
Casanova en Pinocchio, van Adorno en Bassani tot
Ungaretti en Zucconi
Jan B. Buijs
’s-Gravendijkwal 48,
3014 ED Rotterdam

Open op afspraak
Bel 010-4362859 of mail
info@emporiolibri.nl

Enig agent van de
Touring Club
Italiano buiten
Italië. Leden van
Dante krijgen 10%
korting op het
lidmaatschap van
de TCI

Te huur: appartement in
Convento San Francesco
(Umbrië)

In het zuiden van Umbrië, op de rand van het
Tiber-dal, ligt tussen wijn- en olijfgaarden Lugnano in Teverina: een prachtig middeleeuws
stadje met smalle straatjes waar duizend jaar
geschiedenis levend aanwezig is.
Aan de rand van Lugnano ligt het Convento San
Francesco, een voormalig franciscaner klooster dat uit de 13e eeuw dateert. Hier heeft St.
Franciscus volgens de overlevering een wonder
verricht. In het gebouw is nu een aantal appartementen gevestigd.
Het appartement La Scaletta bestaat uit vier
voormalige kloostercellen die prachtig uit zien
op het dorp en op de binnenplaats. Er is een
woonkamer, een keuken en badkamer, een
eetkamer en een slaapkamer op de verdieping.
Ruim genoeg voor twee personen. Er is een
slaapbank voor extra gasten.
Voor gemeenschappelijk gebruik van de gasten
is er, binnen de muren van het kloosterterrein,
een 25 meter lang zwembad, een heerlijke tuin,
tennisbaan en gelegenheid voor tafeltennis en
bocce (jeu de boules). Ook kunt u wegdromen
onder de olijfbomen in de olijfgaard en uw

benen strekken in het omringende bos. Wifi en
parkeren zijn gratis.
In overleg kan er in dit complex ook een reservering worden gemaakt voor een gezelschap
tot 12 personen. Informeer naar de mogelijkheden.
Het centrum van Lugnano in Teverina, met
winkels, een restaurant en de bushalte, ligt op
500 meter van het appartement. Het treinstation voor Rome en Florence ligt op 10 km. De
luchthaven van Rome is slechts 90 km verderop. Lugnano ligt halverwege Orvieto en Terni.
Beide steden zijn ongeveer 40 km van Lugnano
verwijderd.
Bekijk meer foto’s en een film van het klooster
op onze website: www.bofligt.nl/verhuur.html.
Daar vindt u ook meer informatie over verhuur.
Voor meer informatie:
E-mail: bofligt@tiscali.nl
Tel. + 31 24 388 80 43

Suggerimenti

BOEKEN
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Het leugenachtige leven van volwassenen
De dertienjarige Giovanna woont in een van de beste wijken van Napels. Haar ouders zijn bijna perfect en hebben
haar opgevoed tot een net en lief kind dat keurig Italiaans
spreekt en goede cijfers haalt. Maar op een dag hoort
ze haar vader tegen haar moeder zeggen dat Giovanna
steeds meer begint te lijken op zijn zus. Er is in hun gezin
geen groter kwaad denkbaar dan tante Vittoria.

Elena Ferrante
Het leugenachtige
leven van volwassenen
€ 22,99 paperback
€ 29,99 hardcover
€ 14,99 ebook

Giovanna besluit om op bezoek te gaan bij Vittoria om
meer over zichzelf te weten tekomen. Wanneer ze elkaar
voor het eerst ontmoeten gaat er meteen een doos van
Pandora open: de volkse, grofgebekte Vittoria blijkt vooral
te willen praten over de ware aard van Giovanna’s ouders.
Het beeld van een perfect gezin valt langzaam in gruzelementen.Vanaf nu moet ze laveren tussen trouw aan haar
ouders en de nieuwe vriendschap met haar tante - het
zijn Giovanna’s eerste stappen naar volwassenheid.
Deze nieuwe roman van Elena Ferrante bevestigt opnieuw haar grote en unieke talent: als geen ander is ze in
staat om heel gedetailleerd vriendschappen en relaties
tussenvrouwen neer te zetten. Haar vaak rebelse personages zijn zo levendig beschreven, dat je al snel het idee
krijgt dat je ze al je hele leven kent. Het leugenachtige
leven van volwassenen doet verlangen naar meer.

