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De verrukkelijke witte wijnen van:
Toen we op weg waren naar wijnhuis BORTOLUSSO vroegen we ons af wat het woord ‘Cav.’ betekende in de officiële naam Azienda Agricola Bortolusso Cav. Emiro Bortolusso. Cava? Cava is een Spaanse bubbelwijn en het woord
Cava wordt ook gebruikt voor Spaanse wijnhuizen, c.q. hun
wijnkelders. Toen we erachter kwamen, schaamden we ons
een beetje, want Cav. Is een afkorting voor Cavaliere, ridder. De oprichter Emiro Bortolusso droeg deze Italiaanse
eretitel. Dit vergeten we dus nooit meer!
Na de dood van Emiro hebben zoon Sergio en dochter Clara het roer overgenomen. Het wijnhuis (DOC Annia Friulië)
ligt in Carlino, vlakbij het pittoreske havenstadje Marano
aan de Lagune van Marano. Door het zeeklimaat en de

Bortolusso

ziltige, zanderige kleibodem krijgen de wijnen hun specifieke smaak. In DOC Annia Friulië zo ook bij wijnhuis Bortolusso worden voornamelijk witte wijnen geproduceerd.
Het klikte gelijk met de spontane, vrolijke Sergio. Daar waar
zus Clara de nuchtere businesswoman is, de marketing in
handen heeft en de hele administratieve rompslomp op zich
neemt, is Sergio de oenoloog, de wijnmaker, de charmante
gastheer die z’n gasten meeneemt in z’n enthousiasme en
passie voor wijn. Eén van de foto’s in de fotogalerij toont
een lange rij flessen. We hebben ze niet allemaal geproefd,
maar toch passeerde een flink aantal smaken de revue. Het

viel ons op dat bij de witte wijnen zijn ogen glinsterden. Bij de rode wijnen ontbraken de pretoogjes. Toen
we oprecht aangaven dat we enthousiast waren over
de witte wijnen, maar dat geen enkele rode wijn ons
echt beviel, gaf hij ruiterlijk toe dat rode wijn niet ‘zijn
ding’ was. Als klein wijnhuis (40 hectare) kun je je niet
de luxe permitteren om je volledig toe te leggen op
een paar wijnen. De klanten (de markt) verwachten
dat je een ruim assortiment aan wijnen aanbiedt, dus
de rode wijnen mogen niet ontbreken. Sergio is hard
bezig een inhaalslag te maken ten aanzien van de
kwaliteit van hun rode wijnen.
Zo zie je maar, hoe open en eerlijk de als gesloten en
stug bekend staande Friulaan, tijdens een eerst ontmoeting is. Inmiddels zijn we al diverse malen teruggegaan naar BORTOLUSSO om met vrienden/gasten
de witte wijnen te proeven en te kopen. Voor een
heerlijke Friulano, Malvasia of Traminer Aromatico kun
je zeker terecht bij Clara & Sergio Bortolusso.
Bekijk de gehele fotoreportage onder de blog op onze
website, klik hier.
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Bortolusso grenst met zijn wijnvelden aan een prachtig authentiek dorpje aan zee met weinig toeristen. De
vele vissers en vissersboten geven Marano Lagunare nog meer charme dan het al heeft door de geweldige oude
gebouwen. Een aanrader om hier vis te eten of te kopen en dan in combinatie met een heerlijke Malvasia van Bortolusso. Wil je in de sfeer komen, klik hier dan door naar de blog op onze website voor meer foto’s.

TIP: toertje achterland

Het prachtige en rijkgeschakeerde achterland van de Golf van Venezia is de moeite waard voor een dagtripje. Natuurlijk ken je
de steden zoals Udine, Codroipo, Spilimbergo en San Daniele. Vele andere en vaak pittoreske dorpjes zijn zeker de moeite
waard om te bezoeken. Er zijn ongelooflijk veel oudheidkundige bezienswaardigheden. Je kunt er geweldig goed eten voor weinig geld en het is er mooi. Allemaal ingrediënten voor een prachtige vakantie. Laat die kans niet verloren gaan en geniet mee!
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Palazzo Venier, Gradisca di
Sedegliano
Tijdens het jaarlijkse “Ville & Chiesette Aperte” *) is het mogelijk om villa’s, landhuizen,
kastelen, kapelletjes en kasteeltuinen te bezoeken die gewoonlijk niet voor publiek worden opgesteld. Ook wij maken gretig gebruik
van deze unieke kans om eens binnen te
lopen waar gewoonlijk de deuren gesloten
blijven.
Alhoewel op deze warme zondag met 38
graden een strandbezoek beter op z’n plaats
zou zijn, stapten we dapper in de auto om
een aantal voor ons onbekende plekjes te
bezoeken.
Palazzo Venier
Geen wonder dat Palazzo Venier (Gradisca
di Sedegliano) ons nooit is opgevallen. Het
gebouw bevindt zich op de hoek van een
kruising aan Piazza Regina Margherita, het
plein van Koningin Margherita (waar de
meest bekende pizza naar vernoemd is).
Wanneer je op het verkeer let, rij je er ongemerkt aan voorbij. Door zo’n Open Huis kom
je dus echt op onbekende plekjes.

Nicoletta Pressacco, dochter van de eigenaar van ‘Palazzo Venier’ in Gradisca di
Sedegliano laat graag hun huis aan anderen zien. Want ook zij ziet het als hun opdracht om burgers bekend te maken met de
enorme culturele rijkdom in Italië. Maar tevens ook aan te geven dat het erg moeilijk
is om al het pracht een praal als privépersoon te financieren.
*) VILLE E CHIESETTE APERTE NEL MEDIO FRIULI is een initiatief van de stichting
PIC (Progetto Integrato Cultura del Medio
Friuli). Met financiële ondersteuning van de
regio Friuli Venezia Giulia heeft een groep
van 13 gemeenten met meer dan 50 dorpen
en gehuchten de handen ineen geslagen
om de bewoners meer bewust te maken van
hun eigen cultuur en geschiedenis.

18e eeuws stadspaleis
In de 18e eeuw werd dit stadspaleis gebouwd voor een prelaat, een
Venetiaanse afgezant, die vanuit zijn deze woonzetel zijn rechtsgebied
in de gaten kon houden.
Tijdens de privérondleiding door Nicoletta Pressacco, dochter van de
huidige eigenaar, realiseerden we ons dat ook dit een verborgen parel
was. Van binnen tig keer mooier dan de buitenkant doet vermoeden. De
uitgesleten stenen trappen met aan het plafond het familiewapen bracht
ons naar de slaapvertrekken en de grote salon. De salon besloeg twee
etages en heeft aan beide kanten een houten balkon. Een plafond met
verschillende fresco’s met allegorische onderwerpen, zoals je in vele
Venetiaanse villa’s aantreft. De overleveringen vertellen dat het hier
werken betreffen van een anonieme 18e eeuwse kunstenaar.
Nicoletta vertelde ons dat zij enkele jaren het pand hadden gekocht vanwege het café dat in een deel van het pand zit. Nadat ze dit café hadden opgeknapt gingen ze geleidelijk op zoek in het grote pand en vonden achter iedere deur een geschiedenis waar je wel stil van wordt. Het
opknappen gaat stapje voor stapje want al zou je een berg geld hebben,
daarvan is niets over als je alle ruimten zou aanpakken. Vandaar de
keuze (voorlopig) voor enkele bijzondere onderdelen van het paleis. Zij
streven ernaar om alles zo origineel mogelijk te laten zijn. Onze waardering hiervoor want het heeft grote charme om bijvoorbeeld de prachtige
binnendeuren van wortelnoten hout te zien. Oud en waardig en gelukkig
niet kitscherig door het helemaal nieuw te laten uitzien. Zo ook de vloeren. “Het huis beweegt waardoor er natuurlijk kieren en spleten ontstaan. Dat moet je weer zo goed mogelijk opknappen hetgeen je vaak
toch blijft zien”. “Maar”, zo vervolgt Nicoletta, het voordeel is wel dat ons
paleis de zware aardbeving van 1976 goed heeft doorstaan.”
Knusse woning
Fascinerend waren de vele beschilderde houten deuren, die zorgen
voor een gezellige, familiaire, bijna kneuterige uitstraling. Vaak kom je in
een soort museumachtige omgeving waarvan je denkt “Mooi om te zien,
maar niet om in te wonen”. In Palazzo Venier zouden we morgen zo
willen intrekken, gezellig!
Deze 'Open Dag' bij Palazzo Venier werd opgeluisterd door een groep
harpistes. Grappig om te zien was dat de organisatie geen rekening had
gehouden met het feit dat de dames tijdens het harp spelen met
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hun hakken verdwenen in het grint van de binnenplaats. Snel werden kartonnen dozen aan elkaar geplakt
om een ondergrond te bieden aan de musicerende harpistes. Zo blijkt vaak in bella Italia: het is niet allemaal tot
in de finesses voorbereid, maar een creatieve oplossing
wordt altijd snel gevonden.
Voldaan stapten we in de kokend hete auto, op weg naar
een volgende inspiratiebron voor een blog op il Tramonto. Graag nodigen we je uit om onze foto’s te bekijken in
onze blog, klik hier. Ciao ciao !

Friulaanse wijn verovert Nederlandse en Belgische markt!
Viva il vino Friulano in Olanda & Belgio!
de kleur, maar een smaak! Daar valt
je broek spontaan van uit! Heel
droog en ietwat wranger! Waarschijnlijk was dat de achterliggende
bedoeling: men gaat vrijwillig minder
drinken. Maar let wel: onder deze
wijnen zijn ook exclusieve die voor
veel geld de wereld omgaan! Smaken verschillen!

La Trattoria in St. Oedenrode
We maken er zeker geen geheim van
dat wij van wijn houden! We vinden het
een prachtig agrarisch product. En
graag maken we als excuus gebruik
van de kennis van Romeinse artsen die
reeds 2.000 jaar geleden aangaven dat
wijn goed is voor je gezondheid. Die
artsen doelden specifiek op de rode
terrano wijnen uit de buurt van Triëst.
Een werkelijk prachtige donker robijnro-

Maar alle gekheid op een stokje, wij
leren in de jaren dat we regelmatig
in Friuli Venezia Giulia en de Veneto
meer en meer wijnboeren en hun
Van Drunen in Drunen
wijnen goed kennen. Diverse contacten scharen wij nu al bij onze en voor deze boeren een fijne bijkomstigheid
groter wordende groep ‘amici’.
want het ontbreekt hen vaak aan geld om
Natuurlijk kun je meteen alleen de hun product breed te promoten. Hoe gewelgrote, bekende, fameuze wijnhuizen dig dat wij twee Nederlanders met ons enbezoeken. Je betaalt je scheel maar thousiasme hebben weten aan te steken.
je hebt wel een wijn die een wereld- Nadat ze speciaal waren overgekomen om
wijde erkenning heeft bij de upper diverse wijnen bij ons te komen proeven
proevers. Wij doen het anders, wij waren ze meteen overstag. Een bus vol wijselecteren tussen de ‘kleinere’ boe- nen om verschillende sommeliers te verleiren onze wijnen. Verrassende wijnen den om deze wijnen in hun assortiment op te
van smaak en positief onderschei- nemen. En met succes! Wij kunnen met
dend qua ‘prijs / kwaliteit’ verhou- trots de eerste foto’s vrijgeven van deze Nederlandse restaurants. Van Drunen in Druding.
nen en La Trattoria in St. Oedenrode.
Wat wil je nog meer? Voor ons is het
een sport om de juweeltjes te vinden Voor info, neem gerust contact met ons op.
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Marino Salvador

wil

met zijn kunstwerken vele taboes doorbreken. Hij geeft aandacht voor homoseksualiteit en laat zien dat vrijheid een waardevol
goed is. De tijd van ‘Kunst als Hobby’ gaat
hij straks vaarwel zeggen, wanneer hij op
z’n 58ste met pensioen gaat. Want dat kan
blijkbaar niet alleen in Griekenland maar
ook nog in Italië, als je tenminste 40 jaar
hebt gewerkt……

Als kleine jonge wist hij het zeker!
Geen politieagent maar kunstenaar
wilde hij worden! Marino Salvador
tekende zich ongans als jongen en
als teenager schilderde hij honderden paarden en exposeerde over de
hele wereld. Niet veel van die werken zijn nog in zijn bezit, op 1 werk
van een paard na dat in Padova
hangt bij verre familie. Maar ja, we
spreken over Italië 40 jaar geleden.
Voor hem was de realiteit passend
als voor zovelen in die tijd! Er moest
gewerkt worden want er moest geld
op de plank komen, dus geen mogelijkheid om zich als kunstenaar
verder te laten opleiden.
Hij trouwt, krijgt een zoon en tientallen jaren lang wordt er hard gewerkt. Inmiddels heeft hij een aardig
draaiende zaak in zonneschermen,
gordijnen en bedlinnen in de buurt
van Udine. Marino wist lange tijd
zijn passie te onderdrukken. Het
begon op een gegeven moment
echter toch zó te kriebelen dat er
geen ontkomen meer aan was. Er
moest iets veranderen!

naars niet weten te maken. Hij
denkt er niet over na, ze ontspruiten
uit zijn geest. De werken zijn mooi,
en dat krijgt hij niet alleen van zijn
vrouw terug. Allen vertellen het
hem. De ene na de andere expositie
met zijn kunst, hij glundert als hij dit
vertelt.
Hij droomt weer en nu van zijn nieuwe carrière als kunstenaar. Hij heeft
op dit moment een expositie in de
grote zaal van de prachtige pier van
Lignano, voor hem een echt hoogtepunt, want net als voor velen betekent aandacht vanuit deze Italiaanse badplaats een van de belangrijkste waarderingen die je in dit deel
van Italië kunt krijgen. Dan heb je
het echt gemaakt!
In zijn zoektocht om nog bekender
te worden zoekt hij actief naar publiciteit. “Maar waarom wil je nu inter-

Hij hoeft nu nog maar 1 jaar te werken en dan gaat hij met pensioen,
dan heeft hij er 40 jaar werken op
zitten. Zó jong (57) en dan achter de
oleanders verdwijnen? Niets daarvan. Hij heeft in de aanloop naar
zijn naderende pensioen zijn passie
de vrije loop gelaten. Hij begon volop kunstwerken te creëren en in 2
jaar tijd had hij 50 prachtige schilderijen op zijn naam staan en in het
derde jaar tientallen ijzeren metalen
sculpturen. Hij is autodidact hetgeen
hemzelf niet stoort. Hij is origineel
en maakt dingen die ‘echte’ kunsteil Tramonto, no 20 pagina 5

view in ‘il Tramonto’? Je staat over
een maand met een expositie in
Milaan, nota bene op de Expo
2015?” Voor mij een terechte vraag,
waarop hij me vreemd aankijkt!
Maar jullie worden overal genoemd
waar ik kom. Van Triëst tot in de
binnenlanden van Friuli Venezia
Giulia. “Ik kom gisteren een burgemeester tegen, die praatte over jullie en een uurtje later kwam ik de
directeur van de gerenommeerde
galerie ‘Piero De Martin’ in Lignano
tegen. Beiden adviseerden mij om
contact met jullie op te nemen, want
jullie bekendheid in Noord Italië en
jullie internationale netwerk is booming en het zou goed voor mij zijn
om met die positieve publiciteit mee
te liften. Bovendien zou ik graag
eens in Nederland en België willen
exposeren.”

Wie weet dat de juiste persoon dit
artikel leest! En toen kunstenares
Alessandra Candriëlla het laatst in
Venetië ook nog over ‘il Tramonto’
had, moest ik jullie echt spreken.”
Of hij kan goed overdrijven en nam
mij in de maling, of Sjaak en ik zijn
ons nog niet voldoende bewust van
onze reputatie. In ieder geval, een
afspraak voor een interview werd
ingepland. Op de bewuste ochtend
zat ik klaar met mijn aantekeningen
en voorbereide vragen en wachtte
op de komst van de kunstenaar.
En ook deze keer weer werd ik geconfronteerd met de heerlijke Italiaanse cultuur: het loopt anders! Hij
kwam namelijk niet alleen. Hij werd
begeleid door zijn vrouw, zijn nichtje

en daar het kind van. Italië is onze
leerschool voor de improvisatie en
een les in het vergroten van onze
competenties
‘flexibiliteit’
en
‘aanpassing’. Een interview met drie
toeschouwers!
Tussen de vele interrupties en interacties door tracht ik wel nog mijn
vraag te stellen waar al die handen
en vingers in zijn werken vandaan
komen, wat bedoel je daarmee te
zeggen? “Ik kan het je nu niet zeggen want ik mijn kleine nichtje is er
nu bij maar in dit artikel (hij overhandigde
mij
het
promotieblad
‘Stralignano’) staat de reden precies
vermeld. Het nette antwoord vertaal
ik als volgt: “kunst wordt vanuit handen geboren”. Een ander antwoord

zou inhouden dat de hand bij uitstek
het vrije expressiemiddel is van de
vrijheid. Persoonlijk kreeg ik meer
de indruk dat hij met een passend
gebaar, daarbij de middelvinger omhoog stekend, wil aangeven dat hij
wil afrekenen met zijn verleden en
zo mogelijk naar andere kunstenaars wil aangeven dat ook al heeft
hij geen opleiding, hij hen een poepje zal laten ruiken.
Klik hier voor
meer
foto’s
onder de blog
op de website
van ….
il Tramonto.

L’arte Friulana
Intervista con Marino Salvador (Basiliano)
Passione
La passione per l'arte l'ho avuta da sempre, ho sempre avuto una spiccata attitudine per il disegno e
la pittura sin dalle scuole elementari, poi ho continuato a creare per molti anni facendo mostre e ottenendo molti premi e riconoscimenti da critici d'arte europei. Ho esposto in molte parti d'Italia e all'Expo
di Tokio, New York e Dallas negli anni ottanta e novanta, poi per tanti anni ho creato siti internet e
sfogato la mia creatività con il lavoro di sartoria. Adesso da due anni a questa parte ho deciso di riprendere la produzione artistica con quadri e sculture.
Ispirazione
L'ispirazione la trovo esclusivamente dentro di me, nella mia testa ci sono talmente tante idee accumulate negli anni di pausa
pittorica che ora mi sento obbligato a rendere queste idee visibili e tangibili.
Corpi, mani & diti
Sinceramente i corpi sono un qualcosa che mi diverte e mi piace disegnare e dipingere, sia assomiglianti al vero che stilizzati.
Ogni corpo mostra un'azione o un desiderio e l'immaginazione può fare il resto. Invece le mani possono fare tantissime cose e
dare tantissime emozioni come: comunicare, toccare, accarezzare, lavare, ordinare, pulire, guidare, scrivere etc, etc. E comunque
ogni loro azione equivale ad una sensazione, emozione, dolore, piacere e tante altre cose.
Fra poco o futuro
Ma sinceramente ancora non lo so perché la mia rinascita artistica consiste in un progetto a lungo termine fatto di fasi.
La prima fase l'ho chiamata "Dal reale al virtuale e viceversa’ e ha compreso una cinquantina di quadri in acrilico riguardanti il
corpo umano o parti di esso. La seconda fase cioè quella attuale si chiama "Ferro e fuoco" e comprende una serie di circa 30
sculture in alluminio, ferro, bronzo, ottone, rame, piombo e altri metalli raffiguranti un immaginario utopico d'amore e di sesso.
Nuova carriera
Mah, la pensione mi servirà per chiudere con il mio lavoro e dedicarmi esclusivamente all'arte e senz'altro sarà più impegnativo
che un lavoro, ma sinceramente a me le sfide piacciono.

Clicca qua per le foto nel blog

il Tramonto, no 20 pagina 6

www.iltramonto.eu

Enkele blogs op onze website
Klik op de titels

-

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

De Frecce Tricolori, nu ook
de trots van Nederlanders
Le Frecce appartengono
anche agli Olandesi

Crisis of geen crisis, ik
start m’n eigen pizzeria
Andrea Spagnol aprì sua
pizzeria a Santa Marizza

Alessandra Candriella
schenkt schilderij
Ci regala un quadro, la
Candriella

Italiaanse woorden in de
Nederlandse taal
Le parole italiane nella lingua olandese
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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 2016 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

Olijvenbrood, olijven uit de tuin
van onze vrienden

Vis bruschetta,

Een licht en zeer smaakvol ‘secondo’

Volg ons ook op:
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