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Dichter & Bauer:

il pranzo con architetto

Franco Falzari

Neem een antiek landhuis in een straat
met 9 Italiaanse ‘palazzi’, een interieur
dat meer kenmerken heeft van een museum waar IS watertandend huis zou
kunnen houden. Een keuken met honderdduizend potjes en flesjes afkomstig
uit de apotheek van zijn ouders. En Italiaanse gerechten waarvan het water je in
de mond loopt.
Deze ‘ingrediënten’ voor een nieuw verhaal deden mij denken aan ‘Dichter und
Bauer’ van Franz von Suppé.
Warme herinneringen heb ik aan dit muziekstuk. Op een zondag matinee na de
Mis bij Paddy & Ems, vrienden van mijn
ouders. Paddy speelde dit stuk geregeld en
ik vond het fantastisch. Puur genieten! De
opbouw van het stuk; speels de ene maten,
breed en majestueus de andere. Flinke
crescendo’s die weer gevolgd worden door rust en kalmte.
Zo verloopt een partijtje bij Franco & Gianna. Een galmend begin met een flinke opbouw. Een ware kakofonie
veroorzaakt door mensen die ieder op een eigen wijze hun
entree maken, onder het genot van een paar glaasjes spumante. Heerlijke gevulde en daarna gefrituurde olijven. En
vele andere goddelijke antipasti.
We verlaten de keuken en zetten het fonetische samenzijn
voort in de eetkamer van waaruit je uitzicht hebt over een
verzameling zand, stenen en voorwerpen uit alle landen
van Afrika. Franco Falzari en zijn lieve vrouw Gianna, beiden goede zeventigers, hebben een heel apart leven gevoerd voordat ze neerstreken in dit dorpje aan de rivier de
Tagliamento.
Zijn ouders waren beiden in Triëst apotheker en namen het
kind al op 6-jarige leeftijd mee op wereldreizen. Het zat in
zijn genen dat ook hij later over de wereld wilde zwerven.
Van meer dan 300 woestijnen heeft hij het zand in potjes
zitten. En ieder potje heeft een eigen verhaal en een eigen
kleur. Nadat hij Gianna had ontmoet nam hij haar mee

naar ‘zijn’ wereld. Een wonderschone vrouw en zeker
net als hij een artistieke inslag. Samen op een kameel
door een woest landschap trekken in een tijd dat
‘gewone’ mensen nog naar Camping 'de Witte Wieven' in Nunspeet gingen. Het was een andere tijd
waarbij men zich nog geen 'dikke benen' maakte om
aanslagen van geloofsfanaten en waar de controle
aan de grenzen in de kinderschoenen stond. Echter,
het is zeer wel mogelijk dat hij vanuit zijn functie als
viceconsul voor Italië in zuid Tunesië andere
‘rechten’ kende. Feit is dat zijn huis een museum is
en voorwerpen herbergt die je nu niet meer kunt meenemen naar huis.
Laat ik zeggen dat ik prachtige objecten in mijn handen heb mogen houden en waarover ik beloofd heb
niet nader uit te wijden. Het huis dat hij heeft
‘gemoderniseerd’ geeft wel aan dat ook hij een kunstenaar is. Okay, hij is architect en dat zie je toch aan
verschillende geraffineerde elementen in hun huis.
Soberheid en eenvoud in de bouwkunst geven wonderschone en rustige resultaten.
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En deze man moest zo nodig in zijn nieuwste boek een poëziestuk schrijven over polders.
Het grappige is dat, net zoals het woord apartheid in de hele wereld wordt gebruikt, ook Italianen spreken over ‘polder’. Ze hebben het zó uit
het Nederlands geplukt! Nog fraaier is dat Franco in dit stuk verwijst naar mijn Sjaak. Hij wordt
in het stuk genoemd. Keigaaf!
En wat Franco schrijft is zó moeilijk dat we deze
ontmoeting hadden ingepland om uitleg bij dit
poëziestuk te krijgen, want we snapten er werkelijk geen sikkepit van. Dus na de antipasti in
de keuken, de eerste gang (een verrukkelijke
risotto van erbe di campo), het hoofdgerecht (kip
gesmoord met zwarte pruimen) en het toetje

ook zij niet uit de kunstig geformuleerde zinnen de achtergrond
te halen van wat Franco bedoelde te zeggen. Feit is dat wij na
het eerste couplet vergezeld werden door een hard gesnurk van
een van de gasten. De rest had inmiddels ook al de ogen dicht,
echter Sjaak en ik moesten met volle aandacht de uitleg
‘uitzingen’. Een uur lang, en dat was zeker geen kattenpis. Daar
moesten we toch echt even een flinke emotionele inspanning
leveren. Je moet er dus zeker wel iets voor over hebben om
vermeld te worden in een boek!
We snappen het dan nu ook helemaal wat hij heeft geschreven.
We hebben veel geknikt van ‘ja’ en we hebben aangegeven dat
we het stuk zeker een paar keer gaan lezen om het nóg beter te
begrijpen. Zeker zijn we trots dat we door de auteur persoonlijk
een toelichting hebben gekregen. Geweldig dat Sjaak in zijn
boek genoemd is en dat het verhaal over polders gaat. Het kan
bijna niet Nederlandser. Zonder schaamte geef ik toe dat dit
hoog intellectueel product nog een stapje te ver is voor iemand
die nog iets te weinig tijd heeft om de Italiaanse taal als een creatieve hobby aan te merken zoals deze artistieke dichter.
Wie weet kom ik ooit toe aan het schrijven van een boek of gedichten. Vooralsnog werk ik met verve en met veel plezier vanuit Stichting SAM aan een vitale Nederlandse arbeidsmarkt en
werk ik vanuit onze buurtstichting mee aan een leefbare en veilige buurt in Eindhoven. Bovendien heb ik ook nog tijd nodig om
in onze tuinen rondom onze huizen in Italië te werken. In een
ouwe en gerafelde (korte)broek met gaten en op klompen: leven als een boer in Italië tussen dichters!
Bekijk de foto’s onder de blog op onze website, klik hier.

(taart die Sjaak had gemaakt) in de eetkamer,
verplaatste het gevolg zich rond de openhaard.
Natuurlijk ging de fles grappa mee die kant op.
En toen was het moment aangebroken dat nota
bene ‘ik’ het poëziestuk moest voordragen. Bij
iedere zin kregen we een behoorlijk lange toelichting. Waarom had hij geen eenvoudigere
woorden kunnen gebruiken? Fabiola, een gezamenlijke vriendin, gaf in haar eigen woorden
weer wat Franco bedoelde te zeggen al kende ze
vele oud-Italiaanse woorden zelf ook niet. Of wist
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Vooruitstrevende kunstenaars
krijgen vertraagd applaus
Russische Avantgarde kunst in voormalig paleis van de laatste doge
van Venetië. Op ‘il Tramonto’ schrijven we regelmatig over de bella Italia,
de cultuur, eten, wijnen en onze belevenissen. Waarom dan een blog over
Russische kunst? Enerzijds omdat de tentoonstelling in Italië was en anderzijds omdat de Russische kunstverzamelaar George Costakis vanuit Rusland is gevlucht naar Rome. Double connection.
Villa Manin, het paleis van de laatste heersers (dogen) van Venetië is sinds
tientallen jaren omgevormd tot cultureel centrum annex museum. Wij waren
uitgenodigd voor de officiële en feestelijke opening van een duotentoonstelling: een overzichtstentoonstelling van Russische Avantgardistische kunst en een fototentoonstelling van Rodčendko, een vooraanstaande
Russische fotograaf. Met de invito (uitnodiging) in de hand doorkruisten we
de zalen van het prachtige paleis ‘Villa Manin’ op weg naar de formele opening die plaats zou vinden in het centrale gedeelte in het midden van Villa
Manin. Dit bood ons de gelegenheid om alvast een glimp op te vangen van
de 300 tentoongestelde kunstwerken. Een kostbare collectie waarvan een
deel in 2013 in het Stedelijk Museum (Amsterdam) werd tentoongesteld.
De officiële opening was enerzijds ontzettend saai en toch vermakelijk.
Saai in de zin dat ruim een uur lang diverse hoogwaardigheidsbekleders om
toerbeurt hun openingswoordje houden. Allemaal, directeur van het museum, wethouder van cultuur van de gemeente Codriopo, locoburgemeester
en conservatoren van deze tentoonstelling, beginnen met “ik zal het kort
houden” om vervolgens in ellenlange volzinnen wederom alle andere aanwezige bobo’s te bedanken voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan
deze unieke tentoonstelling die ruim een miljoen euro heeft gekost. Vermakelijk - bijna lachwekkend - werd het toen een aantal Russen aan het woord

kwam. Een kunsthistoricus uit Moskou, maar ook dochter Aliki van de kunstverzamelaar George Costatik (1913 –
1990). Wij als Euroburgers stonden er versteld van dat de ‘speeches’ van de Russen, die stuk voor stuk goed Engels
spraken, door tolken werden vertaald. Wij hadden verwacht dat de speciale genodigden van een dermate belangrijke
internationale tentoonstelling in ieder geval iets zouden begrijpen van hetgeen in het Engels verteld werd. Niets was
minder waar. Een mini-applausje van een handvol aanwezigen nadat de Russin gesproken had. Pas nadat de tolk hetzelfde in het Italiaanse herhaalde, volgde een daverend applaus. Toch blijkt dit de dagelijkse praktijk te zijn in één
van de grootste economieën van Europa en tevens onderdeel van de G7, de machtigste landen van de wereld. Op
Youtube lig je in een deuk wanneer je de clips ziet waarin de Italiaanse premier Renzi zo belabberd Engels spreekt, dat
het bijna tot een slapstick verwordt. Kortom, het was even doorbijten tijdens het officiële gedeelte, maar de tentoonstelling was zeker de moeite waard. Bovendien benutten wij dergelijke bijeenkomsten om eens intensief te netwerken.
Nieuwe, interessante contacten worden gelegd en visitekaartjes worden gretig uitgewisseld. Netwerken is “net werken”.
De fototentoonstelling van Rodčendko hebben we in draf doorlopen. Onze voorkeur ging uit naar de Avantgardistische
kunst. We verbaasden ons over de niet-figuratieve kunststukken van deze periode. Het is nauwelijks voorstelbaar dat
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deze objecten stammen uit de
periode 1890 – 1930. De naam
avantgarde zegt het eigenlijk al:
deze kunstenaars waren hun tijd
ver vooruit…..

Klik hier voor alle foto’s onder onze
blog. Per tutte le foto, clicca qua.

bla bla bla bla bla bla
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Tijdens een interview bij
het wijnhuis RODARO
(azienda Paolo Rodaro)
werden wij verrast met een
privé rondleiding door hun
residentiële villa.

‘Moderne’ fresco's in 17 eeuws paleis
de

Villa Romano is een prachtig landhuis gebouwd in de
17de eeuw en ligt sprookjesachtig tegen de met wijnranken begroeide heuvels van
het wijngebied ‘de Collio’.
Waren we al verrukt van de
fantastische ligging, binnen
keken we onze ogen uit naar
de ‘moderne’ fresco’s. Modern, omdat deze muur- en
plafondschilderingen
rond
1920 zijn geschilderd door
Giacomo Meneghini. De vagebond en ongeschoolde
kunstenaar Giacomo Meneghini (1851–1935) met
als bijnaam Jàcun Pitôr

(Friulaans voor ‘Jacob de Schilder’) trok in
de jaren 20 en 30 door Friulië en liet in de
regio als een soort voorloper van street art
overal zijn sporen na. Hij beschilderde interieurs van kerken, paleizen, kloosters maar
ook van restaurants. Buitenmuren van gebouwen en terreinafscheidingen werden
door hem ‘volgekladderd’. Naast serieuze,
kerkelijke en serene voorstellingen, ook
boerentaferelen en spotprentachtige voorstellingen voorzien van korte gedichten,
spreuken, rijmpjes en grappige leuzen. Wellicht dat deze kunstvorm ook wel de eerste
graffiti genoemd kan worden. Wie het
weet, mag het zeggen.

niet, hij leefde bijna als een clochard, sliep op hooizolders en leefde
van wat de bewoners hem te eten gaven.
De toenmalige eigenaar en bewoner van Villa Romano, conte (graaf)
Romano was zo gecharmeerd van deze onconventionele kunstenaar
dat hij de volledige begane grond van zijn landhuis liet omtoveren tot
een schouwspel van muur- en plafondschilderingen.
Klik hier om naar onze blog te gaan met een mooie foto-impressie van
de werken van Jàcun Pitôr in Villa Romano.
Lees hier onze reportage over wijnhuis Rodaro en de wijnen die wij
hebben geproefd.

Deze artiest zou in een ander tijdperk wereldberoemd zijn geweest, in prestigieuze
galeries geëxposeerd hebben, in alle kunstmagazines gestaan hebben en ………. stinkend rijk zijn geweest. 'Jacob de Schilder'
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www.iltramonto.eu

Enkele blogs op onze website
Klik op de titels

-

Clicca sui testi (le foto sempre sotto l’articolo)

Aspergefeesten in Gorgo

Sagra di Asparagi, Gorgo

Onfortuynlijke Italofiel
herdacht
Politico ucciso nel cimitero
Provesano, Pim Fortuyn

Alessandra Candriella, exposeert in Lignano
Lignano, esposizione di
Alessandra Candriella

Modeano wijn, lekker, lekker, lekker
Azienda Modeano
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Villa Greta

Bezoek onze website:
www.iltramonto.eu
il tramonto wordt uitgegeven door ItaBIZZ
Dit magazine wordt verstuurd naar Italië liefhebbers
en lezers die geïnteresseerd zijn in de regio ‘Friuli
Venezia Giulia’. Is dit blad ook interessant voor
familie, vrienden, buren of collega’s, stuur het dan
a.u.b. door en laat hen zich hier gerust aanmelden.
Bezoek onze website voor alle edities, klik hier.

Vakantie 2015 in Italië
www.villagreta.eu

Wil je dit bulletin niet meer ontvangen, klik hier

il Tramonto Culinair:

Bezoek onze blog voor alle recepten
klik hier

Kip Kurkuma,

De Italianen gebruiken steeds meer dit
kruid, met name omdat het veel milder
is dan kerrie

Dolce di Sara Ferrin,

Een heerlijk warm chocolade toetje

Volg ons ook op:
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Grazie ai nostri amici & sponsor
Dank aan onze sympathisanten en sponsoren

Klik hier o.a voor het interview

BUSINESS NETWORK
www.samzon.mobi
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