Nieuws van Dante Alighieri Nijmegen

November 2021

Zondag 21 november
Dantes Divina Commedia
en de moderne kunst
Excursie naar Art Gallery
O-68 te Velp
Nu aanmelden!

Dante Alighieri
Nijmegen
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In dit nummer
Deze maand de laatste Dante-activiteit in het kader
van het Dantejaar: een excursie naar Art Gallery O-68
in het teken van Dantes Divina Commedia en de
actuele kunst. U kunt zich hier nu voor opgeven.
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Excursie in het teken van
Dantes Divina Commedia
en de actuele kunst
Art Gallery O-68 te Velp
Wanda Tuerlinckx, Paradiso canto VII

EXCURSIE / DANTE & KUNST
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Inleiding door Anne-Mie Emons van Art Gallery
O-68 en presentatie door kunstenaar Wanda
Tuerlinckx

Dit jaar, 700 jaar geleden, stierf Dante Alighieri. Hij
werd wereldwijd bekend en geroemd door de Divina Commedia. Art Gallery O-68 vierde Dante’s Divina Commedia door illustraties van Dante’s canto’s
door Salvador Dali op Artsy te verbinden met het
werk van hedendaagse kunstenaars van de galerie.
De 12e editie was een verrassing.
Wanda Tuerlinckx, kunstenaar van Art Gallery O-68,
begon speciaal hiervoor illustraties te maken bij de
cantos Inferno III, Purgatorio II, Purgatorio V, Purgatorio VII en Paradiso VII. Zij besprak de tekst van
de cantos met Erwin R. Boer en maakte nieuw werk
op papier gebruikmakend van een GAN algoritme.
Wanda Tuerlinckx zegt: ‘Geïnspireerd door het werk
van Dantes Divina Commedia, liet ik me leiden door
vorm, kleur en abstractie. Droombeelden van nachtmerries, geesten en fata morgana’s drukken zich in
het onbewuste uit als een alchemistisch proces van
individuatie door schaduwen uit verleden, heden en
toekomst.’

i

Wanneer & waar
Zondag 21 november, om
10.00 u
Waar
Art Gallery O-68
Oranjestraat 74
6881 SG Velp
Aanmelden
De kosten voor de excursie
bedragen €10, ter plaatse
contant te betalen.
Vooraf aanmelden is verplicht. Aanmelden door een
e-mail te sturen naar
info@dantenijmegen.nl. U
ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding.

EXCURSIE / DANTE & KUNST
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Kunstenaar Wanda Tuerlinckx maakte nieuw
werk geïnspireerd door de Divina Commedia
gebruikmakend van een algoritme

Programma
9.30

Inloop met koffie/thee/versnapering

10.00

Introductie lopende exposities: Anya
Janssen, Louise te Poele en Amos Mulder

10.10

Presentatie van de ‘Artsy online curated
show’ van hedendaagse kunstenaars samen
met Dalì’s houtgravures van de Divina
Commedia

11.00

Pauze

11.10

Uitleg over de geschiedenis en productie
van Dalì’s houtgravures in Parijs, waarvan
een aantal, inclusief een volledige
decompositie, aanwezig zal zijn

11.20

Presentatie door Wanda Tuerlinckx (foto)
van de werken geïnspireerd op de Divina
Commedia die zij aan het maken is

11.40

Afsluiting met glaasje en hapje

12.00

Einde excursie

Doorgang
De doorgang van de excursie is onder voorbehoud
van de dan geldende coronamaatregelen

Agenda
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Cultureel programma
Dante Alighieri
Nijmegen
Excursie

Excursie met inleiding en
rondleiding door Anne Mie Emons
en Wanda Tuerlinckx
zo 21 nov 2021, 10.00 u
Kosten: €10
Art Gallery O-68, Velp

Lezing

Kevin Toma: Dante Alighieri en
de filmische verbeelding van het
hiernamaals
do 9 dec 2021, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Nieuwjaarsbijeenkomst

Jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
do 13 jan 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Italiaanstalige lezing

Mauro Poma: segreti e curiosità del
Vaticano
do 10 feb 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Mette Gieskes: Het Italiaanse
Futurisme
do 10 mrt 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Lezing

Raphael Hunsucker: Lessen uit het
oude Rome voor een dame uit Bussum
do 7 apr 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Serata di fine stagione

Andrea Maddalena: muzikale avond
met het werk van Pino Daniele
do 12 mei 2022, 19.45 u
Restaurant Groenewoud

Agenda
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Cultureel programma
Dante Alighieri
Kleve
Lezing

Richard Konstantin Blasy: Die
Süddeutsche Barockarchitektur – und
ihre italienischen Vorbilder
wo 17 nov 2021
Kolpinghaus, Kleve

Lezing

Sabine Sonntag: Der Arzt in der
(italienischen) Oper
ma 29 nov 2021
Kolpinghaus, Kleve

Lezing

Thomas Brückner: Sordello, Forese
Donati und Arnaut Daniel - ein
Blick auf den Läuterungsberg und
die ganze Commedia
Datum nog niet bekend
Kolpinghaus, Kleve

Agenda
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Cultureel programma
Alliance Française
Nijmegen
Café Français Tandem
Taalquiz
14 dec 2021, 20.00 u
Thiemeloods
Gezelschapsspellen
5 apr 2022, 20.00 u
Thiemeloods

Film

Drie- of viermaal een actuele Franse
film in samenwerking met Lux
Lux

Lezingen

Berry v.d. Wouw: Chant de l’argot
25 jan 2022
Nico Nelissen: Herbestemming
van monumenten in Frankrijk: een
delicate kwestie!
mrt 2022

Literatuur

Pierre-Pascal Bruneau: Een keuze uit
de nieuwste Franse boeken
di 30 nov 2021, 20.00 u
Dekker-Van de Vegt

Muziek

Charlotte Haesen en Pilippe
Breidenbach in concert
vr 22 apr 2022

Parijs

Driedaagse busreis naar Parijs
25, 26 en 27 mrt 2022

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!

Vrijdag 19 november
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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 maand weer fysiek kunnen samenkomen, binnen, of als het weer het toelaat, buiten.

Ongedwongen

Gedurende een uur zullen we in 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.

i

Wanneer & waar
Vrijdag 19 november van
10.00 tot 11.00 uur
Bar Doppio Espresso
Plein 44 nr. 90
Nijmegen
Aanmelden
Vooraf aanmelden is
verplicht. De bijeenkomst
gaat door als er minstens
vier aanmeldingen zijn.
Aanmelden via de website:
www.dantenijmegen.nl

Parole, parole...

La terrazza
Met een ‘valse vriend’ op het terras in Italië.
Tekst: Mia de Bijl
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PAROLE, PAROLE... / TERRAZZA

‘Valse vrienden’ zijn woorden die in hun vorm of
klank op een woord uit een andere taal lijken, maar
niet dezelfde betekenis hebben. La terrazza is zo’n
woord. Het is afgeleid van ‘terrazzo’: vloer van natuursteen.
La terrazza wordt in Italië gebruikt voor een ruime
buitenruimte of groot balkon aan een huis of gebouw, of voor een natuurlijke of artificiële vlakte op
een hoogte. En dus niet in de betekenis van ‘op het
terras zitten’ bij een café of restaurant zoals wij dat
kennen.
Kom je aan bij een bar of restaurant in Italië, dan
kun je de vraag krijgen: all’aperto/al
fresco o al chiuso? (respectievelijk in de buitenlucht
of binnen). Al chiuso is ook al zo’n instinker, het restaurant is niet gesloten, maar er is ook een binnenruimte.
Reserveren
Als je wilt reserveren, kun je lezen: bar all’aperto, bar
con tavoli all’aperto, con servizio all’aperto, ristorante all’ aperto e al chiuso.
Het was goed eten all’aperto met aardige vrienden
in Rome deze zomer.

15
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Parole, parole...
De conversatiegroep van
Cinzia Mancini heeft een
nieuwe rubriek bedacht
voor Novità: Parole, parole…
De rubriek omvat woorden
en zegswijzen die (ons)
opvallen in de Italiaanse
taal.
Iedereen die op het gebied
van taalfenomenen iets
interessants heeft te
melden kan dat in maximaal
400 woorden sturen naar
jokederidder53@gmail.com.
Ook reacties op artikelen
zijn welkom.

Gastronomie

17

Il bitter all’uso d’Hollanda
Een zwerftocht langs producten van Italiaanse
makelij.
Tekst: Peter van Alem

Fortunato Depero: Squisito al Selz (de voorbode van Campari Soda)

GASTRONOMIE / CAMPARI

Moment voor jezelf. Een
verse Novità in handen.
Voordat je al dat interessants gaat lezen eerst een
drankje serveren voor het
gezelschap. Laten we een
cocktail met Campari nemen. Of blijft het bij een
kopje thee?
Doe mij maar een Americano: Campari, rode vermouth en bruiswater. Teveel
James Bond, liever een Negroni? Neem
een scheut gin in plaats van bruiswater.
Misschien wat pittig voor een doorsnee-Dantelid, ma dai, zo doorsnee ben
je toch niet? Geen gin in huis? Ik had het
kunnen weten…
Likeurstoker
Gaspare Campari (1828) is 14 jaar als hij
– afkomstig uit een boerenfamilie in de
Povlakte – in Turijn bij een likeurstoker
in de leer gaat. De opgedane ervaring
maakt het mogelijk om enkele jaren later in Novara het Caffé dell’ Amicizia te
openen. Daar experimenteert hij met
de produktie van nieuwe likeuren. Eén
daarvan heeft veel succes bij zijn klanten.
Hij noemt het il ‘Bitter all’uso d’Hollanda’. Het bestaat uit een infusie van fruit,
kruiden en aromatische planten in water,
alcohol en suikerstroop. Belangrijke bestanddelen zijn sinaasappelschil, rabarber en gentiaan. De rode kleur komt van
gedroogde schildluis, in de voedingsmiddelenindustrie karmijn genoemd.
Het populair geworden drankje wordt
door zijn klanten gemeenlijk Bitter del
Signor Campari genoemd, en – zodra hij
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zelf reclame gaat maken –
Bitter Campari. Een populair aperativo is daarmee
geboren.
In 1862 verhuist Gaspare
naar Milaan, waar hij op
de plaats waar thans de
Galleria Vittorio Emanuelle II staat het Caffè Campari opent. Hij overlijdt in 1882, het bedrijf gaat over naar zijn zoon Davide. Die
bekommert zich om de expansie, in Italië
en daarbuiten. De export komt op gang,
met name naar gebieden waar Italiaanse emigranten zich vestigen, waaronder
Argentinië en Noord-Amerika. Davide
bouwt twee fabrieken, in Milaan en in de
voorstad Sesto San Giovanni (waar veel
industrie en links stemgedrag hebben
geleid tot de bijnaam ‘het Stalingrad van
Italië’). Het merk Campari is inmiddels zo
bekend dat het als synoniem voor aperativo wordt gebruikt: facciamo un campari?
Het merk kon groot worden – zoals andere beroemde consumentenartikelen
– door enorme marketinginspanning.
Bijzonder is dat Davide het promotiemateriaal liet maken door bekende kunstenaars (Italiaanse of in Italië gevestigde),
die hij geen sjabloon oplegde, doch geheel de vrije hand gaf. Uniek materiaal,
dat te zien is in de Galleria Campari (in
Sesto San Giovanni én op het web).
Een daverend succes werd geboekt met
de introductie van Campari Soda in 1932.
Een mix van Campari en spuitwater, verpakt in een conisch flesje van 10 cc, een
‘monodose’. Het flesje (zonder etiket, de
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Fortunato Depero

GASTRONOMIE / CAMPARI

naam is in het glas gegoten) representeert in omgekeerde vorm het glas waarin Campari Soda werd geserveerd in ‘Il
Camparino’, het huiseigen kunstenaarscafe in Milaan. Het flesje én het reclamemateriaal werden ontworpen door Fortunato Depero, een veelzijdig kunstenaar
en aanhanger van het futurisme. Over
hem volgende maand meer.
Aperol
Davide sterft in 1936 en wordt opgevolgd
door zijn broer Guido; enkele jaren later is de leiding niet meer in handen van
een telg der familie. Door een reeks van
bedrijfsovernames sinds 1990 bezit Campari nu een groot aantal drankmerken,
waaronder Cinzano, Aperol, en Crodino
(waarvan Campari in eerdere jaren de
introductie in conische flesjes door de
rechter liet stilleggen).
Het bedrijf Davide Campari Milano NV is beursgenoteerd sinds 2001 en
heeft uit fiscale overwegingen zijn statutair
hoofdkantoor in Amsterdam (in goed gezelschap
van Ferrari en Fiat/FCA/
Stellantis).
Nog even terug naar de
oorspronkelijke naam
van Gaspare’s drankje:
Bitter all’uso d’Hollanda
(zo geschreven). Deze
benaming verwijst naar
het Nederlandse gebruik
om een borrel of bitter
te drinken vóór de maal-
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tijd, en niet erna, zoals men in Italië gewend was te doen, met een metabolisch
oogmerk. Gaspare Campari was niet de
eerste die de naam gebruikte (zoals ook
Pietro Ferrero niet de eerste was met het
gebruik van de naam Grandujot), dat was
vermoedelijke Petrus Boonekamp.
De Nederlandse reclame voor het merk
was niet erg kunstzinnig; de slogan was:
‘Campari moet je gedronken hebben, al
is het maar eens in je leven’. Scherper
was de Nederlandse marketing manager
van Campari die ooit het volgende profiel van de Campari-drinker gaf: ‘Het zijn
cultureel breed geïnteresseerde mensen,
ze hebben een goede opleiding en consumeren enorm veel media. Tegelijkertijd kijken ze relatief weinig tv. Campari-drinkers zijn vooral veelvraten als het
om boeken, tijdschriften,
film en theater gaat.
En het zijn allesbehalve
ongecompliceerde feestneuzen. Eerder stille genieters. Introverte types.’
Appunto! In gedachten
zie ik een glimlach verschijnen bij het doorsnee
Dantelid….
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Giovanni Mingozzi

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 www.bofligt.nl/verhuur.html. Op de
website vindt u ook informatie over verhuur.
Neem contact op voor meer informatie:
E-mail: bofligt@tiscali.nl
Tel. + 31 24 388 80 43

Suggerimenti
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BOEKEN
Plantenrevolutie

Stefano Mancuso
Plantenrevolutie
Paperback € 29,99

Planten zijn, zoals wij in Briljant groen hebben gezien,
buitengewoon resistent. Dankzij hun netwerken kunnen
zij catastrofale gebeurtenissen overleven zonder hun
functionaliteit te verliezen. Zij bezitten een uitzonderlijk
aanpassingsvermogen en kunnen in extreme klimatologische omstandigheden leven. Ze absorberen vocht uit
de lucht, kunnen zich vermommen om te ontkomen aan
vijanden en bewegen zonder energie te verbruiken. Mancuso laat op uiterst aanschouwelijke manier zien, dat dit
vooral met hun lichaamsbouw te maken heeft. Planten
produceren stoffen die ze gebruiken om het gedrag van
dieren (bijvoorbeeld insecten) te manipuleren. Met hun
verfijnde wortelstelsel, met worteltoppen die de omgeving verkennen, verwerken zij informatie en geven die
door aan andere planten. Het zijn geavanceerde, ontwikkelde sociale organismen, en de onderzoekers waren
keer op keer verbaasd over de ingenieuze strategieën
die planten ontwikkelen om oplossingen te vinden voor
veranderingen in hun leefwereld. Planten zijn in hun basale structuur dermate geniaal, dat ze intussen toegepast
worden als voorbeelden voor de robotisering van onze
samenleving. Als wij onze leefomgeving willen verbeteren
en op ingrijpende veranderingen op onze planeet willen
reageren, dan kan dat niet zonder ons te laten inspireren
door de meest geavanceerde oplossingen uit de plantenwereld.
Stefano Mancuso, hoogleraar aan de universiteit van
Florence, leidt het Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale.

SUGGERIMENTI / BOEKEN
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Trouw
Wat is trouw? En mag je ontrouw zijn aan de ander, als je
daardoor trouw blijft aan jezelf?

Marco Missiroli
Trouw
Paperback € 22,99
Ebook € 12,99

Als Carlo, docent Creative Writing, met studente Sofia
op het vrouwentoilet wordt betrapt, gaat het verhaal als
een lopend vuurtje door de universiteit. Zijn positie staat
onder druk, en ook zijn huwelijk met Margherita staat op
het spel. Margherita beslist, na wijze raad van haar moeder, dat de roddel hun huwelijk niet mag doen stranden.
Maar intussen verlangt ook zij naar iemand anders: haar
fysiotherapeut Andrea. So far, so bad.
Acht jaar later lijkt de storm voorbijgetrokken voor
Margherita en Carlo. Ze zijn de gelukkige ouders van een
zoontje en wonen in Milaan in het appartement waar ze
altijd al van droomden. Ze praten niet meer over hun stille hunkering naar Sofia of Andrea, totdat een anonieme
afzender Carlo boeken begint te sturen. Het brengt hen
terug naar de tijd van hun verborgen liefdes, en het stel
wordt geconfronteerd met de vraag of ze wel de juiste
keuzes hebben gemaakt.
In Trouw schakelt Marco Missiroli tussen vijf verschillende perspectieven: van het paar, hun minnaars en familie.
Zo wordt steeds duidelijker hoe de maatstaven van trouw,
moraal en onvoorwaardelijke liefde kunnen leiden tot
pijnlijk zelf bedrog. Een roman als een spiegel: wat leveren
we van onszelf in als we ons aanpassen aan een relatie?
Marco Missiroli (1981) werd geboren in Rimini en woont
tegenwoordig in Milaan. Hij is journalist voor Corriere
della Sera en auteur van zes romans. Hoewel zijn eerdere
boeken door de Italiaanse pers goed werden besproken
en meerdere prijzen wonnen, is Trouw – zijn meest ambitieuze boek tot nu toe – zijn doorbraak bij het grote publiek. Met dit boek won Missiroli de Premio Strega Giovani en stond hij op de shortlist van de Premio Strega. Zijn
boeken zijn vertaald in meer dan dertig talen.

