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Da Vinci als beeldhouwer

O

p de lange lijst van talenten van Leonardo prijkt ook zijn vaardigheid als
beeldhouwer. Toch kennen we geen enkel beeldhouwwerk dat met zekerheid
aan hem kan worden toegeschreven. Hoe zit dat?

Giorgio Vasari schrij in Le Vite (de beroemde verzameling van biogra eën van
kunstenaars die rond zijn jd leefden), dat Leonardo in zijn jonge jaren terraco a
beelden van vrouwenhoofden en hoofden van pu vervaardigde. Hoewel we die
guren niet kennen, is het aannemelijk dat Leonardo al vroeg op een of andere
manier betrokken was bij de totstandkoming van beeldhouwwerken. Onder meer is
dat af te leiden uit overeenkomsten tussen tekeningen en schetsen van zijn hand en
beeldhouwwerken van Andrea del Verrocchio. Leonardo ging op zijn zeven ende in
de leer bij Verrocchio, die een grote naam had niet alleen als schilder, maar ook als
beeldhouwer. Verrocchio’s atelier in Florence kreeg bijvoorbeeld in 1478 opdracht
voor de vervaardiging van een bronzen ruitermonument ter ere van Colleoni; dit is
het beeld dat je vandaag de dag nog kunt zien op de Campo di San Giovanni e Paolo
in Vene ë. Ongetwijfeld hee Leonardo in zijn leer jd bij Verrocchio kennisgemaakt
met de technische condi es en procedés voor de produc e van zo’n enorm bronzen
werk.
In 1482 trok Leonardo van Florence naar Milaan om zijn diensten aan te bieden aan
het hof van Ludovico Sforza. De hertog van Milaan had onder andere een bronzen
ruiterstandbeeld van zijn vader Francesco op zijn verlanglijst staan. Leonardo werkte
daaraan van 1485 tot 1499. Afgezien van het gebruikelijke getreuzel van Leonardo, die
er een handje van had om eindeloos te
blijven sleutelen aan een ontwerp of aan
een werk waarmee hij een begin gemaakt
had, werd de uitvoering van het project
waarschijnlijk vertraagd door technische
complica es. In ieder geval moet Ludovico
zich zorgen hebben gemaakt over de
voortgang, want in 1489 schrij hij zijn
Floren jnse collega Lorenzo il Magni co aan
met het verzoek om hem experts in
bronstechnieken te sturen, omdat Leonardo,
‘die met het werk belast is, volgens mij niet
weet hoe hij ermee klaar moet komen’.
Studie voor het Sforza-monument
Wat ook zal hebben meegespeeld: in 1490 maakte Leonardo een reis naar Pavia, waar
hij een (niet meer bestaand) klassiek ruitermonument zag dat hem zo imponeerde,
dat hij niet meer tevreden was over zijn eigen ontwerp en opnieuw aan het schetsen
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en rekenen ging. Resultaat daarvan waren studies voor misschien wel het meest
ambi euze ruitermonument ooit. Een model daarvan, uitgevoerd in terraco a, werd
in Milaan onthuld in 1493. Het was, nog zonder de ruiter, die waarschijnlijk nog apart
gemodelleerd moest worden, meer dan zeven meter hoog!
De omstandigheden
zaten niet mee. De
enorme hoeveelheid
brons die voor het
standbeeld benodigd
en voor het grootste
deel al verzameld was,
kreeg in 1494 vanwege
het uitbreken van een
oorlog opeens een heel
andere bestemming,
namelijk wapentuig. De
genadeklap kwam in
1499, toen de Fransen
Milaan innamen en het
model door het
soldatenvolk werd vernie gd. Schrale troost voor het verre nageslacht is, dat in 1999
op ini a ef van par culieren een vergelijkbaar standbeeld werd gemaakt in New
York. Dit werd aan de stad Milaan geschonken. Een kleinere versie ervan is in
Leonardo’ s geboorteplaats Vinci te vinden.
In zijn tweede Milanese periode (1506-1513) maakte Leonardo ontwerpen voor een
ander ruiterstandbeeld dat er evenmin ooit kwam: een monument voor Gian
Giacomo Trivulzio, een commandant die in dienst was van de Fransen.
Studie voor het tweede Sforza-project; merk op dat
het oorspronkelijke steigerende paard, dat de vijand
vertrapt (waarschijnlijk technisch onuitvoerbaar),
plaatsgemaakt hee voor een paard in stap.

Detailtekening voor
de mal van het
Sforza-monument

Een jdje geleden
was er nieuws rond de tentoonstelling Verrocchio, il
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maestro di Leonardo in Florence. Daar is een
vij ig cen meter hoge, in terraco a
uitgevoerde Madonna col Bambino te zien, die
volgens de curatoren van Palazzo Strozzi
toegeschreven kan worden aan Leonardo da
Vinci. Als die bewering klopt, zou dit het enige
tot nu toe bekende beeld van Leonardo zijn.
Maar het Victoria and Albert Museum in
Londen, eigenaar van het beeld, schrij het
voorlopig toe aan Antonio Rossellino, met op
de website van het museum de kan ekening
dat het ook van de hand van Leonardo zou
kunnen zijn. Dat wordt waarschijnlijk nog een
lange discussie.

Madonna col Bambino, mogelijk van de hand
van Leonardo Da Vinci
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Niki de Saint Phalle en de Giardino dei Tarocchi

I

n de buurt van het stadje Capalbio rijst tegen een groene heuvel een spe erend
beeldenpark op: de Giardino dei Tarocchi, ontworpen door Niki de Saint Phalle. Een
explosie van vormen, lijnen, kleuren en materialen die je uitgerekend hier, in de
s lte en de leegte van de Maremma, totaal niet verwacht.
Niki de Saint Phalle (1930-2002) werd geboren als kind van een Franse vader en een
Amerikaanse moeder. Al vroeg kreeg ze ar s eke aspira es, onder andere via de
Franse kunstenaar Jean Tinguely, met wie ze later trouwde.

In de jaren 70 was Niki al bekend (en
omstreden) om haar werk. Toen zij een
Italiaanse vriendin, Marella Caracciolo Agnelli,
vertelde over haar droom om een beeldenpark
te realiseren, onder andere geïnspireerd op de
fameuze Tuin van Bomarzo, kreeg ze via de
familie van Marella de beschikking over een
glooiend terrein bij Pescia Fioren na. Hier
ontwierp zij haar ‘tarot-tuin’, gebaseerd op de grote arcana, de 22 occulte kaarten van
het tarotspel.
Om te onderstrepen dat de bezoeker een aparte kosmos betreedt is de ingang van de
tuin opze elijk van de reële wereld gesepareerd door een massieve tufstenen muur.
Het ontwerp daarvan is van niemand minder dan de beroemde architect Mario Bo a.
Aan het park, met zijn beelden van meer dan 20 meter hoog, is meer dan 15 jaar
gewerkt. Behalve een ar s eke crea e was het ook een ambachtelijk laboratorium.
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De sculpturen zijn samensmel ngen van ijzervlechtwerk, beton, cement, kunststof,
glas, aardewerk en mozaïek.
Sommige van de reusach ge beelden zijn ook van binnen te bezich gen. Ook daar
creëerde Niki haar eigen droomwereld.
Informa e over de Giardino vind je op h p://ilgiardinodeitarocchi.it/
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De besme elijke pest. Een Roomse oplossing en lichtende voorbeelden
Tekst: Peter van Alem, uit de Novità van Dante Alighieri Nijmegen mei 2020

GESCHIEDENIS / DE PEST

Viktor Vasnetsov: de vier ruiters van de Apocalyps (1887)

D

e besme elijke ‘pest’ was onder velerlei namen en ziekten al jd al een
mach ge en onzichtbare vijand van mens en dier. Geregeld waarde het noodlot
rond, onder het masker van oorlogen, misoogsten, overstromingen en vuil
water. Zo niet hier, dan wel daar. Weinigen ontkwamen aan boog, zwaard, weegschaal
en zeis van de vier apocalyp sche ruiters van Johannes.
Besme elijke ziekten waren sluipmoordenaars: radicaal, onontkoombaar,
onverwacht, zonder aanwijsbare reden, onbepaald in jd of plaats. Kennis en
middelen ter voorkoming waren er niet. Medicijndokters (tegelijk ook barbier of
chirurgijn) kenden geen soelaas.
Ook de pastoor kon jdens zijn rondgang niet meer doen dan handopleggend en
troostend bidden, zegenen en de Laatste Sacramenten toedienen, niet wetend of en
waarom hij zelf dat wel zou overleven.
De kerk wist het wel. Rome verhief een zevental van zijn talloze heiligen tot
‘protector’. Sommigen met aantoonbare ‘pestervaring’ zoals Carolus Borromeus, die
in 1576 de pestlijders in Milaan bijstond, en Rochus, die in de 14de eeuw hetzelfde
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deed. Anderen van ouder datum werden er met de haren bijgesleept: de tweeling
Cosmas en Damianus die in de 2de eeuw geneesheer zouden zijn geweest, Antonius
Abt, de kluizenaar wiens klokje de boze geesten zou verdrijven, Sint Sebas aan die
een beschie ng met pest-pijlen door Apollo overleefde. En de Siciliaanse kluizenares
Rosalia die in 1624, zo’n 500 jaar na haar dood (hoe bijzonder!), Palermo zou hebben
verlost van de pest. En Paus Cornelius, wiens naam genoeg reden was om hem te
promoten tot beschermer van het hoornvee.
Dat concept pestheiligen was dus een succes. Angs ge smekelingen kwamen, met
velen. Donkere jden, nood leert bidden. En de kerk zonder blaam, kosten en
oplossing voer er wereldwijd wel bij: door de hoop op vrijwaring of genezing en door
de verkoop van pelgrimsa aten die – mocht het toch fout gaan – alsnog eeuwig
zielenheil en genade zouden brengen.
De heilige Rochus (San Rocco)
Zijn hagiogra e meldt dat Rochus werd
geboren in Montpellier. Na de dood van
zijn ouders, eind 13e eeuw, schonk hij zijn
goederen weg en trok als pelgrim naar
Rome. Onderweg verpleegde hij zieken,
waaronder pestlijders, en
verwierf hij spoedig faam omdat hij
sommigen genas door een kruisteken
over hen te maken.
Op de terugreis naar Montpellier werd hij
zelf te Piacenza door de pest aangetast.
Hij trok zich terug in een bos, maar hij
genas op miraculeuze wijze: dagelijks
kwam een hond hem een brood brengen.
Na terugkeer in Montpellier werd hij –
door de pest getekend – niet herkend
en als spion gevangengezet. Tot aan zijn
dood verbleef hij in de gevangenis, vijf
jaren lang.
Peter Paul Rubens: De Heilige Rochus door
Christus aangesteld als patroon van de pestlijders

(1623-1626)

Toen hij s erf verscheen er een engel in glanzend licht die verkondigde, dat allen die
Rochus aanriepen tegen de pest genezen zouden worden. Hij zou voortaan de
patroon zijn van de pestlijders.
In de Sint Mar nuskerk te Aalst vind je een schilderij van Peter Paul Rubens waarop
de aanstelling tot patroon door Christus wordt afgebeeld.
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De heilige Carolus Borromeus
Kind van adel, geboren in 1538. Als tweede zoon volgens gewoonte voor een
kerkelijke loopbaan bestemd; hij werd aartsbisschop van Milaan. Tijdens een
hongersnood stak hij zich in de schulden om voedsel te kunnen uitdelen. Hij won aller
harten toen in 1576 de pest uitbrak, waarbij duizenden slachto ers vielen. De
gouverneur en alle bestuurders vluch en de stad uit; Carolus echter verplich e elke
priester, monnik en non te blijven teneinde de pestlijders bij te staan. Hij was zelf dag
na dag het lichtend voorbeeld.
Bronnen
Herman Jan van Cuijk: De besme elijke pest was een onzichtbare vijand. Ar kel in
weekblad de S er, overgenomen met toestemming van de auteur. Daarnaast
Wikipedia en Wikiwand.
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Kerkers van de Inquisi e

W

ie vroeger met zijn geloofsovertuiging wat afweek van de o ciële leer van
de Kerk, was zijn leven niet zeker. Berucht is de Inquisi e, door de Kerk al
rond 1200 bedacht als repressie-instrument tegen ke erse bewegingen.
De moordpar jen op katharen en waldenzen zijn legendarisch.
Een apart verhaal vormt de Spaanse Inquisi e, die later werd ingesteld door de
Spaanse vorsten als ‘beschermheren’ van de Kerk.
Midden in Palermo staat
Palazzo Chiaramonte, rond
1300 gebouwd door de
gelijknamige familie, een
van de mach gste adellijke
clans op Sicilië. Toen deze
familie een eeuw later in
ongenade viel, kwam het
paleis in handen van de
Aragonese overheersers.

Van 1600 tot 1782 was in het paleis
het tribunaal van de Inquisi e
geves gd en werden ruimtes in het
gebouw gebruikt als gevangeniscel:
de Carceri dei Penitenzia , ook
Carceri dei Gesui genoemd.
Het bijzondere van deze kerkers is,
dat de wanden volbehangen zijn
met teksten en tekeningen van de
toenmalige gevangenen.

Tijdens de restaura e van het palazzo in de tweede hel van de 20e eeuw kwamen
deze gra
onder het stucwerk tevoorschijn en werden ze in ere hersteld, als
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lugubere getuigen van donkere pagina’s uit een verleden dat niet eens zo ver achter
ons ligt.

Gelukkig herbergt het in het palazzo geves gde museum ook een wat vrolijker
tafereel: de prach ge impressie van de
Vucciria, een van Palermo's beroemde
markten, van de hand van Renato Gu oso
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Fontanellato en het Labirinto del Masone

D

e streek van Piacenza en Parma staat bekend om zijn vele kastelen,
tegenwoordig bijeengebracht onder de paraplu van het consor um van de
Castelli del Ducato. Zo hee ook Fontanellato zijn castello, zelfs pon caal
midden in de stad, de gracht nog eromheen. Een krans van sta ge huizen omsluit het
kasteel. Gemeten naar de omvang van het stadje mag de Rocca Sanvitale gerust
immens heten. Fontanellato ontstond kort na het jaar 1000 dankzij een grootschalige
drooglegging van dit stuk land aan de zuidrand van de Povlakte, op ini a ef van de
cisterciënzer monniken van de nabijgelegen abdij van Fontevivo. De Rocca kreeg zijn
huidige vorm rond 1400. Sinds die jd is het tot halverwege de 20e eeuw
onafgebroken in het
bezit geweest van
de graven van
Sanvitale. Het
kasteel, in later
eeuwen inwendig
getransformeerd tot
een elegante
dimora, staat open
voor het publiek en
is zeker het
bezich gen waard;
in een van de fraaie
zalen vind je
bijvoorbeeld
fresco’s van
Parmigiano.
Trouwens, ook zonder de Rocca mag Fontanellato er zijn. In het trotse, goed
onderhouden historisch centrum hangt een jne sfeer en aan restaurants en terrasjes
is geen gebrek.
Even buiten Fontanellato ligt het Labirinto
della Masone, een doolhof waarvan men
zegt dat dit het grootste ter wereld is. Of
dat waar is laten we in het midden, maar
het is beslist een van de mooiste en in zijn
totale opzet uniek. Het Labirinto is een
schepping van Franco Maria Ricci, eigenaar
van een uitgeverij die zijn naam draagt en
zich al vele jaren toelegt op het publiceren
van kwalita ef hoogstaande werken op
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het gebied van kunst en cultuur. Ricci hee entallen jaren gedroomd van dit project,
dat uiteindelijk in 2015 gerealiseerd werd. Als mede-inspirator noemt hij zijn vriend
Jorge Luis Borges, de beroemde Argen jnse schrijver.
Middelpunt van het labyrint is een schi erend opgezet, geheel in tradi onele
baksteen uitgevoerd gebouw – of eigenlijk zijn het twee met elkaar verbonden
gebouwen. Het hee de trekken van een kasteel, maar dan in een vriendelijke en
luch ge uitvoering, met veel open ruimtes en een paviljoenach ge structuur. Een
staaltje van postmoderne architectuur met verwijzingen naar klassieke elementen en
s jlen van onder andere Romeinse villa’s en termen. In het complex omvat een
museum dat topstukken van Ricci’s privé-kunstverzameling omvat, exposi eruimtes
waar con nu iets te doen is, een restaurant, een ca e eria en niet te vergeten een
bookshop waar je de buitengewoon goed verzorgde publica es van Ricci’s uitgeverij
(FMR) kunt bewonderen.

Dan is er natuurlijk nog het labyrint zelf. Daarvoor zijn 200.000 bamboestruiken
aangeplant, in 20 verschillende soorten, variërend in hoogte van 30 cen meter tot 15
meter. Het gangenstelsel met zijn afwisselende plantenmuren, brede paden, nauwe
doorgangetjes, sfeervolle doorkijkjes en boeiend spel van licht en schaduw vormt een
fascinerend geheel. En kom je na je tocht door het mys eke doolhof terug in het
serene gebouwencomplex, dan waan je je even op een andere planeet. Zo verging het
mij althans. Een formule voor onthaas ng, voor ontsnapping aan de waan van de dag
is hier realiteit geworden.
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De verdwenen Klimt van het Ricci Oddi-museum in Piacenza
Onlangs is de Klimt van het Ricci Oddi-museum, dat sinds 1997 was verdwenen, weer
teruggevonden.
Tekst: Rob Kamp
Ricci Oddi-museum
Uit de Novità van Dante Alighieri Nijmegen juni 2020

E

r zijn in Italië niet zoveel werken van Gustav Klimt te zien. Er hangt een schilderij
in de Galleria d’Arte Moderna in Rome, er hangt er een in de Galleria d’Arte
Moderna in Vene ë en een in de Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in Piacenza,
een museum dat zich richt op de Italiaanse kunst van 1820 tot 1930.
Ricci-Oddi museum in Piacenza

De collec e in Piacenza is bijeengebracht door Giuseppe Ricci Oddi, die leefde van
1861 tot 1937. Ricci Oddi hee de collec e nagelaten aan de stad, inclusief het geld
voor het te bouwen museum.
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Klimt
Op 22 februari 1997 was de hele stad in rep en roer: het schilderij Portret van
een dame van Klimt was verdwenen. Ondanks meerdere onderzoeken bleef het
onduidelijk waar het werk was. Vorig jaar echter, op 10 december, ontdekten
tuinmannen bij het weghalen van de klimop tegen een buitenmuur een deurtje met
daarachter een tussenruimte. In de tussenruimte lag een plas c zak met een pakket.
Het pakket bleek een schilderij te beva en: het schilderij van Klimt, zoals onderzoek
inmiddels hee vastgesteld.
Ondanks dat het werk terecht is, doet de poli e nog onderzoek. Bij de eerste
onderzoeken in 1997 vonden de carabinieri wel de gouden lijst, op het dak van het
museum, maar geen spoor van het schilderij zelf.
Op 1 april van datzelfde jaar dacht de poli e het schilderij teruggevonden te hebben
in een pakket in Ven miglia, dat was geadresseerd aan Be no Craxi in Tunesië.
Helaas bleek het om een vervalsing te gaan. Verdere onderzoeken leverden niets op.
Totdat een nieuw aangetreden hoofd van de carabinieri het onderzoek opnieuw
opstar e.
Hij zocht contact met een crimineel die in 1997 al was ondervraagd. De crimineel
bekende nu dat de gouden lijst op het dak een a eidingsmanoeuvre was. Wat hij had
gestolen was niet het echte werk maar een kopie. Het echte werk had hij al een jaar
eerder, in 1996, verwisseld met de kopie. Niemand had het des jds gemerkt. Het was
een goed geplande diefstal.
Studente
Voor de verdwijning van het schilderij was er de nodige aandacht voor geweest in
kunstkringen. Een academiestudente, Claudia Maga, had bij het doorbladeren van
een oud boek ontdekt dat Klimt de vrouw tweemaal had geschilderd; eenmaal in
1910 met een grote bruine hoed en eenmaal in 1916 zonder hoed en in een andere
kleurstelling. Het eerste schilderij was sinds 1920 vermist.
Maga bestudeerde de werken uitvoerig en ging vervolgens naar de directeur van het
Ricci Oddi om hem ervan te overtuigen onderzoek te doen naar het dubbel
geschilderde portret. Samen met de onderdirecteur haalde zij het schilderij uit de lijst
en togen zij naar het plaatselijke ziekenhuis voor een röntgenfoto.
Onder het schilderij bleek een ander portret te zi en. De experts waren scep sch:
hoe was het mogelijk dat een jonge, nog niet afgestudeerde studente deze
ontdekking deed?
De stad geloofde echter in haar, mede uit publicitaire redenen. De stad was
voornemens een tentoonstelling te organiseren met het werk als middelpunt.
Daarvoor was het eerst nodig dat het museum werd verbouwd. Nog voordat de
verbouwing afgerond was, was het doek weg.
In de hec ek rondom het afronden van de verbouwing en het inrichten van de
tentoonstelling duurde het enkele dagen voordat de vermissing werd opgemerkt.

Tentoonstelling
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De tentoonstelling ging ook zonder het kunstwerk door. Bezoekers moesten het doen
met twee a eeldingen in de catalogus.
Na de vondst van het werk en de vast- stelling van de authen citeit ervan is de poli e
bij verdere naspeuringen in het bezit gekomen van kopieën van de
dagboekaantekeningen van de toenmalige directeur van het museum, Stefano
Fugazza, waarin wordt gesproken van het in scène ze en van een diefstal. De
originele dagboekaantekeningen waren inmiddels verdwenen
22 februari geldt als de o ciële datum van de diefstal. In het dagboek is de datum is
gewijzigd in 18 februari, dus vier dagen eerder. De wijziging lijkt gedaan door iemand
met een ander handschri . Onderzoek door een grafoloog op verzoek van de Corriere
della Sera beves gt dat. Wie hee deze datum veranderd en waarom?
Fugazza, die is overleden in 2009, was een intellectueel van de oude stempel. Hij wist
het museum makkelijk en goed uit te dragen en was een veelgevraagd auteur over
kunstzaken. In zijn dagboek staan verschillende no es over de diefstal, onder meer
met zijn moeder en met de oud-president van de regio, Gianni Tagliaferri.
Zijn moeder is erg bezorgd. ‘Als ze me ziet vraagt ze onophoudelijk ‘wat de waarheid
is’. En ‘We weten allebei waar het over gaat.’
Op 3 april schrij hij: ‘Gianni [Tagliaferri] belde me over de diefstal van de Klimt. Hij
zei me dat ik me niet bezorgd moest maken. Hij stelt zich voor dat het mij zelfs een
plezier doet dat het schilderij weg is. Dat is niet helemaal ten onrechte: met mijn
intellectuele belangstelling verzamelde ik duizend aanleidingen voor de diefstal en
een oneindig aantal gelegenheden om de diefstal uit te voeren. Uiteraard
overheersen uiteindelijk de moeilijke en onaangename kanten van de diefstal.’
Diefstal
Enkele dagen later formuleert hij een opvallende gedachte: ‘Ik heb nagedacht over
een eventuele diefstal uit het Ricci Oddi, enkele weken voordat de Klimt
daadwerkelijk werd gestolen. Ik dacht eraan dat een diefstal van de Klimt de
tentoonstelling nog meer aandacht zou bezorgen.
Zeker als het schilderij dan later jdens de tentoonstelling weer terug zou worden
gevonden. Mijn God! Wat een gedachten, wetende wat later zou gebeuren!’
In het lopende onderzoek is de weduwe van Fugazza aangeklaagd voor heling van het
dagboek.
De twee versies van Portret van een dame
Een eerste versie van het schilderij Portret van een dame is door Klimt omstreeks
1910 gemaakt. Klimt was verliefd op de dame, wier iden teit onbekend
is. Zij overleed kort na het portret. Het schilderij werd tentoongesteld op een
interna onale exposi e in Dresden, in 1912. In datzelfde jaar was een zwartwi oto
ervan te zien in een kuns jdschri . Daarna loopt het spoor dood.
Het was al bekend dat Klimt schilderijen overschilderde, daar zijn meerdere
voorbeelden van. Zo ook hier: omstreeks 1916-1917 maakte hij een nieuwe versie van
het schilderij, met dezelfde vrouw, dezelfde houding.
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Ricci Oddi kocht het werk in 1925 via een tussenhandelaar die het vermoedelijk had
gekocht bij Nebehay in Wenen, des jds een Klimt-autoriteit.
Klimt had zijn bekendheid in Italië te danken aan zijn aanwezigheid op de Biennale
van Vene ë van 1910 en de Interna onale Tentoonstelling van 1911 ter ere van de
50-jarige verjaardag van de Italiaanse eenheid. Op de tentoonstelling van 1911 won
Klimt ex-aequo de eerste prijs. De Italiaanse overheid kocht twee van zijn werken.
Giude a II voor de Galleria d’Arte Moderna in Vene ë en Le tre età della donna voor
de Galleria d’Arte Moderna in Roma.
Klimt is een inspira e geweest voor veel Italiaanse kunstenaars, waaronder Felice
Casora (La preghiera, 1914) en Galileo Chini, bekend van decora ef werk, onder
meer voor het badhuis in Monteca ni Terme.
Giuseppe Ricci Oddi en zijn collec e
Giuseppe Ricci Oddi wordt in 1861 in Piacenze geboren uit adellijke ouders. Na een
weinig vruchtbare rechtenstudie in Rome en Turijn keert hij in 1895 terug naar het
ouderlijk huis in de Via Poggiali in Piacenza. Om zijn woning aan te kleden koopt hij
zijn eerste twee schilderijen bij een kunsthandel in de stad: Tramonto van Francesco
Filipini en Dopo Novara van Gaetano Previa .
In 1898 bezoekt Ricci Oddi met een bevriende beeldhouwer, Oreste Labo, enkele
ateliers teneinde de inrich ng van zijn huis te completeren. Bij Filippo Carcano koopt
hij het werk Strada al Ma arone. Hij krijgt er een voorstudie van een ander werk bij
cadeau.
Ricci Oddi hee de smaak van het kunstkopen te pakken. Hij gaat ook buiten de stad
en de provincie op zoek naar kunst. Van een echte collec e, laat staan een museum is
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dan nog absoluut geen sprake. Ook al omdat allerlei spor eve ac viteiten dan nog
veel jd in beslag nemen. In 1902 koopt Ricci Oddi wederom een aantal werken, op
advies van Labo. In de jaren die volgen komt het tot een breuk met Labo. Zijn plaats
wordt ingenomen door Carlo Pennaroli, een administrateur en amateurschilder. Hij
moet Ricci Oddi begeleiden bij het verzamelen.
Samen reizen ze naar de Biënnale van Vene ë van 1910 en bezoeken ze de ateliers
van onder meer Miche en Sartorio. In die jd wordt het verzamelen voor Ricci Oddi
een obsessie, met alle geneugten en kwellingen die daarbij horen.
In 1912 correspondeert hij lange jd met Antonio Mancini over de aankoop van twee
schilderijen die hij later via een handelaar zal verwerven. En in 1916 weet hij pas na
zeer lange onderhandelingen het schilderij Alba domenicale van Angelo Morbelli te
kopen.
Ricco Oddi verdient zijn geld in eerste instan e als landeigenaar. Later is Rici Oddi een
bekende naam in de kunstwereld. Kunstenaars nemen contact met hem op om hun
werk te koop aan te bieden. Oddi beperkt zich echter tot werken uit een afgebakende
periode, de Roman ek tot circa 1930.
Vanaf 1913 werkt Ricci Oddi samen met kunsthandelaar Giovanni Torelli uit Milaan.
Deze biedt hem ineens vijf werken aan va zijn lievelingsschilder Antonio Mancini. Hij
verkoopt hem ook een werk van de landschapsschilder Antonio Fontanesi, in die jd
nog behoorlijk ondergewaardeerd. Ricci Oddi koopt tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog een honderdtal werken, onder meer van Giovanni Carnovali (Il Piccio),
de broers Palizzi, Domenico Morelli, E ore Tito en Plinio Nomellini.
In de oorlogsjaren gaat Ricci Oddi voorzich g en tegen gereduceerde prijzen door met
het aankopen van kunst. In 1918 koopt hij ineens elf schilderijen en ach en
tekeningen van Fontanesi, die een van zijn favoriete schilders is. Deze voorkeur is
vermoedelijk gevoed door het verschijnen van een belangrijke monogra e van de
schilder. Ricci Oddi zou uiteindelijk tach g werken van Fontanesi aankopen, die
daarmee de best vertegenwoordigde kunstenaar is.
Om het werk van Fontanesi in een kader te plaatsen koopt hij ook werk van
kunstenaars uit zijn invloedsfeer, onder meer vier werken van diens goede vriend
August Ravier. Het schilderij Stagno van Ravier vond Ricci Oddi het mooiste werk dat
hij bezat.
De Fontanesi-aankopen laten zien dat Ricci Oddi ook buiten de stads- en
provinciegrenzen dur te kijken. In 1918 poogt hij zelfs een Turner aan te kopen,
maar die blijkt op de veiling te duur voor hem te zijn. Het werk wordt voor 75.000 lire
verkocht.
De avantgarde, in de vorm van futuris sche kunst, wijst hij echter af. Hij koopt nog
wel een werk van Boccioni, Portret van de moeder, maar dat is meer om de weduwe
van Torelli te helpen dan uit overtuiging. Ook een poging van Leandro Ozzola om hem
te verleiden impressionisten te kopen loopt op niets uit. Waarop Ozzola opmerkt:
‘Wat te zeggen van een impresario die Wagner niet wil vertegenwoordigen om Verdi
niet te beledigen en Puccini niet wil kleineren. Als de Italianen nooit van Wagner
zouden hebben gehoord, wat voor een muzikale cultuur zouden we dan hebben
gehad?’
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De prijs is zeer bepalend. Als zijn adviseurs naar veilingen gaan gee hij hen al jd
duidelijke instruc es mee inzake de prijzen die hij bereid is te betalen. Anderzijds is
hij nooit te beroerd beginnende kunstenaars ruimhar g te steunen, bijvoorbeeld door
werken aan te kopen.
Ricci Oddi is geen verzamelaar die erg aan gevoelens hangt. Hij is doorgaans discreet
en gereserveerd van aard, maar hij kan ook bezorgd zijn om de toestand van een
individuele kunstenaar.
Zijn collec e kenmerkt zich door een grote homogeniteit en is een ode aan de
gura eve kunst van de Roman ek tot de jaren ’30. Kunstenaars uit elke streek van
Italië zijn vertegenwoordigd, en ook enkele buitenlandse schilders voor zover ze een
connec e hebben met de Italiaanse schilders.
Opgegroeid in een omgeving zonder veel aandacht voor kunst, zoekt Ricci Oddi
wellicht vooral vertroos ng in de schilderijen en beeldhouwwerken om hem heen.
Op 28 maart schrij Oddi: ‘In de eenzaamheid van het gedwongen nietsdoen op
zondag is het voor mij een verrukking mij te bewegen in mijn kamers en de
rustgevende veelheid van schilderijen daarin. Niets meer interessant, meer waardevol
dan die in eme, ge uisterde vertrouwdheden in die gevarieerde taal van discrete
zaken en vertrouwde vrienden.’
De kunstverzameling is een manier om de eenzaamheid te verdrijven en misschien
wel meer dan eenzaamheid, een depressie.
Ricci Oddi geniet er van als anderen toegang hebben tot zijn collec e. Het tonen van
de collec e aan het publiek, niet alleen andere kunstenaars en kunstlie ebbers,
wordt een uitgangspunt bij het verzamelen. Al gauw besluit hij zijn collec e na te
laten aan de stad.
Vanaf 1913 is Ricci Oddi op zoek naar een geschikt gebouw om zijn collec e te tonen,
‘uno stabile degnamente ada o o appositamente costruito’. Hij slaagt er niet in om
een bestaand gebouw te vinden. Op 6 maart 1924 stelt hij een overeenkomst op met
de stad. Daarin staat opgetekend dat de gemeente de grond zal leveren en Ricci Oddi
het gebouw zal nancieren. Giulio Ulisse Arata wordt in de arm genomen als
architect. Hij ontwerpt een gebouw op het terrein van het vroegere San Siroklooster.
Het museum wordt geopend op 11 oktober 1931. Ricci Oddi is er zelf niet bij
aanwezig, hij is daarvoor te mensenschuw. De opening wordt verricht door het
Italiaanse kroonprinselijk paar Umberto en Jose.
Ricci Oddi overlijdt op 23 oktober 1937. Bij testament laat hij het museum na aan de
stad tezamen met een geldbedrag, juwelen en aandelen, die echter na de oorlog niets
meer waard blijken te zijn.
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De opbouw van de verzameling van Ricci Oddi
Ricci Oddi is een man met een goede smaak en met gevoel voor kunst, maar
aanvankelijk ontbreekt het hem aan kennis. Hij haalt dat in door museumbezoek met
adviseurs, het lezen en bestuderen van boeken en catalogi en door te corresponderen
met kunstenaars en kunstkenners.
Hij laat zich leiden door zijn adviseurs maar gaat ook af op zijn eigen gevoel en zijn
eigen voorkeuren. Hij hee nooit iets van Mario Sironi willen kopen; te modern,
waarschijnlijk.

Auteur: Nic Wol s

Aanbevolen Italiaanse boeken.
Met veel interesse heb ik de boeken het Mussolinikanaal en Broederstrijd van Antonio
Pennacchi gelezen.
In het Mussolinikanaal beschrij hij het verhaal van de Peruzzi’s, een van de
duizenden arme, landloze boerenfamilies die in de jaren der g van de vorige eeuw
vanuit Noord-Italië naar de Agro Pon no trokken. Deze Agro Pon no ten zuiden van
Rome was des jds een moerasgebied. In opdracht van Mussolini werd de streek
drooggelegd, bebouwd met boerderijen en verdeeld onder de Noord-Italiaanse
immigranten.
In dit meeslepende familie-epos beschrij hij de verbondenheid van het lot van drie
genera es Peruzzi met de opkomst van Mussolini en zijn fascis sche regime, de
Eerste en Tweede Wereldoorlog en de meedogenloze koloniale oorlog in het huidige
Ethiopië.
Met dit boek werd Antonio Pennacchi winnaar van de Premio Strega 2010.
In Broederstrijd gee de schrijver een indringend beeld van het Italiaanse pla eland
onder het fascis sch regime.
Op 25 mei 1944, de laatste oorlogsdag in Li oria, tegenwoordig La na geheten,
tussen het vertrek van de Duitsers en de aankomst van de geallieerden, duikt
Diomedes Peruzzi een aan puin geschoten Italiaanse bank in en pakt wat hij pakken
kan.
Deze Diomedes is een ‘onecht’ kind, dat in tegenstelling tot de Peruzzi’s, die
genera es lang alleen maar hoogblond of pikzwart, hooguit een keer bruin, maar
nooit rood haar hadden, een ‘rooie’ is. Hij speelt een voorname rol in de
wederopbouw van deze streek, waar de boerderijen door de oorlog in puin liggen en
elk gebouw de li ekens van de bombardementen draagt.
Antonio Pennacchi (1950) stamt uit een kolonistenfamilie uit Veneto die jdens de
drooglegging van de Agro Pon no onder het regime van Mussolini naar dit
voormalige moerasgebied verhuisde. Hij werkte jarenlang als fabrieksarbeider, was
poli ek ac ef en studeerde op veer gjarige lee ijd alsnog af in de le eren.
Bron: o.a. Tekst omslag beide boeken.
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