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Kwellende liefde. Literatuur in beeld.
Tentoonstelling tussen schilderkunst en literatuur
met officiële opening op 26 mei 2017, in Milaan (Italië)
 

Literaire meesterwerken herontdekken via het medium van 
de schilderkunst, dat is de inzet van de tentoonstelling,  
Amore Molesto. Aan de hand van een selectie van 

hedendaagse schilderijen maakt kunstenaar Frank Rombouts, 
romanist van opleiding, een reis doorheen de Romaanse 
literatuurgeschiedenis. 
In samenwerking met Carmen Van den Bergh, 
literatuurwetenschapper aan de KU Leuven en onderzoekster 
voor het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO), 
werden tien passages gekozen uit Franse, Italiaanse en 
Spaanstalige romans die de literatuurgeschiedenis veranderd 
hebben. Naast onbetwiste meesterwerken van de Europese 
Literatuur, zoals Dante’s Goddelijke Komedie, Flauberts Madame 
Bovary, de Cervantes’ Don Quichot en Stendhals Het rood en 
het zwart komen ook een aantal hedendaagse romans aan 
bod. Bekroonde bestsellers van de hand van Italiaan Nicola 
Lagioia en Argentijnse (maar in België geboren) schrijver 
Julio Cortázar haalden de selectie. De veelbesproken Elena 
Ferrante kon onmogelijk ontbreken. ‘Haar’ werk geeft de titel 
aan de tentoonstelling “Amore molesto”, of ook “Kwellende 
liefde”.
 
Thema en concept

Het is zeker ambitieus om de complexiteit van de liefde 
proberen vast te leggen met penseel op doek. 
Liefde kan immers heel wat gedaantes aannemen, van licht 
en frivool tot duister en obsessief. Auteurs en kunstenaars 
hebben door de eeuwen heen meermaals getracht de vele 
gezichten van liefde te vertalen in proza, poëzie of beeldende 

kunst. De tentoonstelling Amore molesto streeft ernaar om 
beide media bij elkaar te brengen. 
De organisatoren putten inspiratie uit de literaire meesterwerken 
die liefde in al haar facetten toont, maar er werd zeker niet altijd 
geopteerd voor de meest voor de hand liggende fragmenten. 
Secundaire personages en minder gekende scènes treden 
hier op de voorgrond. Zo werd noch Sancho Panza, noch de 
vernuftige edelman Don Quichot afgebeeld in het doek dat 
zich baseert op het meesterwerk van de Cervantes, dan wel de 
sterke, jonge vrouw Marcela. Ook de onmogelijke liefde tussen 
Paolo en Francesca uit de Divina Commedia van Dante had 
een uitstekend vertrekpunt kunnen vormen voor een “literair” 
schilderij, en niet in het minst omdat de verliefdheid tussen 
de twee is overgeslagen tijdens de gezamenlijke lectuur van 
een bekende ridderroman. “Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse”. 
Er werd echter gekozen om de Canto van graaf Ugolino della 
Gherardesca af te beelden in zijn hartverscheurende keuze die 
hij had, als vader, om zijn eigen leven of dat van zijn zoon te 
kiezen om te ontsnappen aan de verhongering. 
 
De meest elementaire vorm van liefde is de liefde tussen ouder 
en kind. Een liefde die onvoorwaardelijk en affectief kan zijn, 
maar op geen enkele manier erotisch. Voor eenieder is dit 
soort liefde de eerste ervaring met het ‘houden van’, dat kan 
evolueren tot een hechte familieband of op talrijke andere 
manieren verder geproblematiseerd kan worden. Het is dan 
ook vanzelfsprekend dat de ‘familiale liefde’ als eerste aan bod 
komt in deze expositie. 
Liefst drie doeken zijn gewijd aan dit aspect. Ten eerste is er 
Amore Molesto en doek dat de complexe relatie tussen een 
dochter en haar moeder blootlegt in een spel van aantrekking, 
teleurstelling en identificatie dat teruggaat op de gelijknamige 
debuutroman van Elena Ferrante uit 1992. Een zoon die 
redding zoekt bij zijn vader staat centraal in het doek van Graaf 
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Ugolino terwijl het schilderwerk La ferocia de beginscene van 
de gelijknamige roman van Lagioia interpreteert waarin de 
broederliefde een centraal thema is. 
Naarmate we opgroeien, ontdekken we de liefde tussen 
partners. Puberaal en intens tijdens de tienerjaren, passioneel 
en complex als volwassene. De ontdekking van de liefde is een 
tweede betekenisgeheel in de tentoonstelling. Niet in het minst 
speelt het doek Desiderio – Il Garofano Rosso, (dat gebaseerd 
werd op de gelijknamige roman van Elio Vittorini) hier op in. 
De merkwaardige ontdekkingstocht op zoek naar de liefde en 
het volwassen worden, blijkt voor de jonge hoofdfiguur Alessio 
op twee parallelle sporen te lopen: enerzijds is er het vurige 
verlangen naar een onbereikbare liefde, anderzijds maakt hij 
kennis met de fysieke geneugten van het liefdesspel.
Via dit doek maken we de brug naar een topos uit de 
literatuurgeschiedenis, met name dat van de onbereikbare 
en onbeantwoorde liefde. Drie werken vertalen elk op hun 
eigen manier het verlangen naar een liefde die er niet komt. Je 
sortais d’un théâtre, schatplichtig aan de bundel Les Filles du 
Feu van Gérard de Nerval, laat ons kennismaken met een (in 
eerste instantie) onbereikbare actrice. In Jeruzalem bevrijd laat 
Tasso de onmetelijke kracht van liefde zien door de ogen van 
Armida die letterlijk “ontwapend” wordt door haar gevoelens 
voor Rinaldo. Het goede overwint hier al het kwaad.
Liefde kan echter ook leiden tot zelfdestructie en psychisch 
lijden. Twee doeken, Désillusion en Coupable tonen hoe 
ontgoocheling in de wreedheid van de liefde ook kan leiden 
tot waanzin, zoals de zelfmoord van Emma Bovary (Madame 
Bovary, Flaubert) en een passiemoord in het geval van Julien 
Sorel (Le Rouge et le Noir, Stendhal). Een derde doek, Silencio 
iluminado, toont dan weer de keerzijde van de passionele 
zelfmoord. De herderin uit Don Quijote, een feministe avant 
la lettre, laat haar tegenstanders zien dat je een liefde niet 
kan beantwoorden als ze niet wederzijds is, ook al heeft dit 
desastreuze gevolgen gehad voor haar aanbidder. 

Het laatste doek van de reeks, Dibujo tu boca, staat bewust 
op deze laatste plaats. Een tedere kus tussen twee geliefden, 
inspireert Cortázar tot één van de mooiste kusgedichten 
van de literatuurgeschiedenis. Het is een eerbetoon aan de 
ongecompliceerde schoonheid van liefde. Een hoopvolle 
afsluiter in het teken van de ware liefde, die verbindt en 
tegelijkertijd ook verwarmt. 

Techniek

De kunstenaar heeft een voorliefde voor de gelaagdheid 
van acrylverf. Het leek hem logisch om voor een thema als 
liefde, waarin gelaagdheid alom aanwezig is, deze techniek 
te hanteren. Als drager is er resoluut gekozen voor linnen 
doeken van 70 op 100 cm. Deze symmetrie is belangrijk om de 
tekening optimaal tot haar recht te laten komen en het verhaal 
vooraan te plaatsen. Het kleurgebruik varieert, maar rood, 
koud-warmcontrasten en zwart komen in nagenoeg elk werk 
aan bod en geven de abiguïteit van de liefde gestalte. 

Locatie

In het hartje van Milaan bevindt zich een interieurwinkel waar 
men naast een eigenzinnige sfeer ook de geur van fruitige 
cocktails kan opsnuiven. Het Interior design Shop & Café zal 
tot eind juni de literaire tentoonstelling huisvesten. Bezoekers 
kunnen zich tijdens de reguliere openingsuren verplaatsen 
tussen de verschillende ruimtes - van de designwinkel naar de 
eclectische bar en het buitenterras - waar de werken uitgestald 
zijn tussen stijlvolle meubels en andere parafernalia.

Adres: Via Arcangelo Ghisleri 1, 20144 Milaan (Italië).  
Metro stop Sant’Agostino, aan Parco Solari.
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L’amore molesto. Frammenti di letteratura ‘ritratta’.
Mostra d’arte, fra pittura e letteratura 
con vernissage d’apertura il 26 maggio 2017 a Milano

Riscoprire capolavori letterari attraverso il mezzo della 
pittura, questo è la vera sfida e scopo ultimo della 
mostra dal titolo Amore Molesto. L’artista belga Frank 

Rombouts ci porta in viaggio attraverso la letteratura romanza 
presentando a Milano una selezione di dieci quadri di pittura 
contemporanea.

Insieme a Carmen Van den Bergh, dottore di ricerca in 
letteratura moderna e contemporanea all’università di Lovanio 
in Belgio (KU Leuven /FWO), sono stati selezionati dieci 
frammenti letterari tratti da romanzi in lingua italiana, francese 
e spagnola. Vi figurano, accanto ad alcuni capolavori considerati 
classici della storia letteraria europea - come la Divina 
Commedia di Dante, il Don Chisciotte di de Cervantes, oppure 
Madame Bovary di Flaubert e Il rosso e il nero di Stendhal - 
anche alcuni romanzi contemporanei. Sono stati selezionati 
i bestseller pluripremiati di scrittori quali Nicola Lagioia o 
l’argentino Julio Cortázar. La tanto discussa Elena Ferrante 
non poteva mancare. La sua opera “Amore molesto” dà il titolo 
alla mostra.

Concetto e tematica
È sicuramente molto ambizioso voler fissare con pennello 
e tela un soggetto alquanto complesso come l’amore. 
L’amore appare sotto molte vesti, può essere spensierato, 
passionale, ma anche traumatico o distruttivo. Sono molti 
gli autori che durante i secoli hanno cercato di fissare i vari 
volti dell’amore in poesia, prosa, o arti visive. La mostra Amore 
Molesto parte dall’intento di voler avvicinare questi differenti 
mezzi d’espressione. Gli organizzatori traggono ispirazione 

da capolavori letterari che mostrano l’amore in tutte le sue 
sfaccettature, ma non hanno sempre optato per i brani più 
evidenti. Personaggi secondari e scene meno conosciute sono 
state preferite a molte altre. 
È così che nella tela che si basa sul Don Chisciotte di de 
Cervantes non vengono raffigurati né il “nobile spagnolo” né 
Sancho Panza, bensì la giovane e forte Marcela. Anche l’amore 
impossibile di Paolo e Francesca che Dante ci racconta nella 
sua Commedia avrebbe potuto essere un buon punto di 
partenza per un quadro “letterario”, anche perché l’amore fra i 
due amanti è scattato durante la lettura di un famoso romanzo 
cavalleresco. “Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse”. Si è preferito 
partire dal Canto in cui il Conte Ugolino della Gherardesca viene 
mostrato nella scelta straziante che ha dovuto affrontare, in 
qualità di padre, fra il salvaguardare la propria vita o quella del 
figlio per combattere la fame. 
 
La forma primaria dell’amore è sicuramente l’amore 
fra genitore e figlio. Un amore spesso incondizionato e 
generoso. Per ognuno di noi, questo tipo di amore è stato 
la prima esperienza di ‘voler bene’ che può quindi portare a 
uno stretto rapporto di parentela, costruttivo e positivo, ma 
per molti versi può diventare anche problematico. L’amore 
familiare è perciò affrontato a capo di questa mostra, e ben 
tre quadri si concentrano su questo aspetto. La prima tela, 
Amore Molesto, affronta il complesso rapporto fra madre e 
figlia in un avvicendarsi di sentimenti contrastanti (attrazione, 
delusione e identificazione). La storia è tratta dal romanzo 
d’esordio omonimo di Elena Ferrante uscito nel 1992. Un figlio 
che supplica il padre di liberarlo dal dolore diventa il dilemma 
centrale nel quadro dedicato al Conte Ugolino, mentre la tela 
la Ferocia riproduce la scena d’apertura del romanzo di Nicola 
Lagioia, che pone al centro l’amore fraterno.
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Crescendo si scopre un amore diverso, quello tra amanti. 
Adolescenziale e intenso da ragazzi, appassionato e complesso 
da adulti. La scoperta dell’amore diventa un secondo nucleo 
tematico della mostra. Fondamentale in questa chiave 
interpretativa diventa il quadro “Il Desiderio” (basato sul 
romanzo Il Garofano Rosso di Elio Vittorini). Il viaggio verso la 
maturità del giovane protagonista, Alessio, sembra muoversi 
su due binari paralleli. Da una parte vi è il desiderio di un amore 
irraggiungibile, d’altra parte scopre i piaceri dell’amore fisico. 
Questa tela fa da ponte verso il topos letterario dell’amore 
non raggiungibile e non corrisposto. Sono nuovamente tre i 
quadri che rappresentano, ognuno a modo suo, il desiderio di 
un amore che non sembra arrivare mai. Je sortais d’un théâtre, 
dalla collezione Les Filles du Feu di Gérard de Nerval, introduce 
l’amore  impossibile per un attrice che sembra essere, almeno 
inizialmente, irraggiungibile. La Gerusalemme liberata Tasso 
mostra l’immenso potere dell’amore attraverso gli occhi della 
bella Armida che viene letteralmente “disarmata” dai sentimenti 
che prova per Rinaldo. Il bene sembra vincere ogni male.

L’amore può portare anche all’esasperazione, all’autodistruzione 
e alla sofferenza psicologica. Due tele, Désillusion e Coupable 
mostrano come una sconfitta in amore può portare alla follia, o 
al suicidio come è successo di Emma Bovary (Madame Bovary, 
Flaubert) o al delitto passionale, nel caso di Julien Sorel (Il rosso 
e il nero, Stendhal ). Un terzo quadro Silencio iluminado, mostra 
tuttavia una prospettiva diversa, il rovescio della medaglia. La 
pastorella Marcela nel Don Chisciotte, è una femminista ante 
litteram, che mostra ai suoi avversari le ragioni per cui non è 
sempre possibile rispondere a un amore, soprattutto se non è 
veramente ricambiato, anche se questo ha avuto conseguenze 
disastrose per il suo ammiratore.

È stato volutamente tenuto per ultimo Dibujo tu boca. Un 
tenero bacio tra due amanti, ispira Cortázar a scrivere uno dei 
più bei poemi d’amore nella storia letteraria. Un omaggio alla 
semplicità e alla bellezza dei sensi. 

Tecnica

La passione per le lingue e lettere romanze si materializza 
per l’occasione in dieci dipinti figurativi, diversi l’uno dall’altro 
ma dalle dimensioni simili (70x100cm) per creare un’unità 
armoniosa. Questa simmetria è importante per far risaltare al 
meglio il dipinto e la narrazione che sta alla base di esso. Il lato 
tattile e statico della tela (lino puro) crea una tensione dinamica 
con l’inafferrabilità del tema, cioè l’amore e la passione in tutte 
le sue declinazioni. Da quello platonico a quello straziante, 
l’ambiguità dell’amore viene rappresentata da colori accesi 
quali il rosso, l’arancione e il nero, oppure contrastato 
dall’azzurro, il bianco e altri colori complementari. L’artista 
ama lavorare con la vernice acrilica per i vari strati e spessori 
che riesce a far risaltare dalla tela. Per un tema come l’amore, 
dove diverse stratificazioni sono ovunque e si sopraffanno a 
vicenda,  sembrava evidente usare questa tecnica.

Luogo
L’interior design Shop & Café vicino a parco Solari ospiterà la 
mostra per un mese intero (dal 26 maggio al 30 giugno 2017). I 
visitatori potranno contemplare i quadri passeggiando fra bar, 
negozio, e terrazza all’aperto poiché le opere saranno esposte 
fra i mobili vintage di alto design, accuratamente scelti e 
disposti da Valter Pisati. L’evento è gratuito e aperto al pubblico 
durante gli orari di apertura del bar e del negozio.

Indirizzo: Via Arcangelo Ghisleri 1 (Milano, fermata metro 
Sant’Agostino).

INTRODUZIONE//FRANK ROMBOUTS - CARMEN VAN DEN BERGH



2017, 100 X 70, ACRYLIC ON LINNEN

L’Amore Molesto



L’amore molesto  |  9/52

NL// IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

L’Amore Molesto is genoemd naar de gelijk-
namige roman van literaire sensatie Elena Ferrante. 
De figuur die afgebeeld staat, is het hoofdpersonage, 
Delia in haar kindertijd. Van jongs af aan heeft ze 
een turbulente band met haar moeder die vaak van 
thuis wegblijft; zo lijkt het toch voor Delia, die zich 
verwaarloosd voelt. Heeft dit te maken met een die-
per liggend trauma? Zit deze verwaarlozing in haar 
hoofd? L’amore molesto is een psychologische roman 
en daarom wordt het personage ook afgebeeld zonder 
hoofd. Liefde onthoofdt in sommige gevallen, het kan 
je verwarren en op een dwaalspoor brengen. Daar-
enboven ontdekt Delia de enorme fysieke gelijkenis 
in de gelaatstrekken met haar overleden moeder via 
de foto op haar identiteitskaart. Het verhaal draait 
immers ook om identiteit en (h)erkenning. Delia wil 
heel haar jeugd lang niets met haar moeder te maken 
hebben, laat staan op haar gelijken. Maar eigenlijk 
wilde ze enkel haar aandacht en affectie. 
Op het einde van de roman evenwel, komt Delia in 
het reine met zichzelf, met haar verleden en met 
haar moeder. Uiteindelijk is ze blij dat ze zichzelf 
kan spiegelen in de pasfoto en op die manier haar 
moeder altijd met zich meedraagt in de tekenen van 
haar gelaat. 
Schildertechnisch zijn het koudwarm- en lichtdonker-
contrast uitgesproken en is het reliëf door de vollere 
verfstructuur van de oranje partij versterkend t.o.v. de 
waterachtige achtergrond. De oranje jurk van Delia 
refereert aan het verjaardagscadeau dat haar moeder 
voor haar kocht bij de zusters “Vossi” in Napels en 
symboliseert tegelijkertijd ook de verwrongen moe-
der-dochter relatie op een metaforisch niveau. De 
donkere ruimte waarin het meisje is afgebeeld, ver-
wijst naar de kamer waarin Delia zich als kind vaak 
verstopt, maar het zinspeelt ook op de kelder onder 
de banketbakkerij waar het drama zich afspeelt dat 
Delia voor het leven heeft getekend... 

Il dipinto che dà il nome alla mostra omonima trae 
a sua volta spunto dal romanzo di esordio di Elena 

Ferrante, “scrittrice misteriosa” e vero caso 
letterario degli ultimi tempi.
La figura rappresentata è il personaggio principale, 
Delia, nell’età dell’infanzia. Fin da bambina ha avuto 
una relazione controversa con la madre che spesso 
si allontanava da casa per stare fuori tanto tempo, o 
almeno era così che Delia percepiva la realtà, senten-
dosi spesso trascurata. Questa negligenza era reale o 
puramente mentale? Si tratta forse di un malessere 
dovuto a un trauma più profondo? 
L’amore molesto è un romanzo psicologico e, per-
tanto, il carattere viene raffigurato da un’adolescente 
senza testa. In alcuni casi l’amore fa proprio perdere 
la testa, può confondere e indurre in errore. Guar-
dando l’immagine sulla carta d’identità della madre 
appena defunta, Delia scopre la grande somiglianza 
fisica nei lineamenti della madre con quelli del suo 
viso. In effetti, la storia ruota anche intorno ai concetti 
d’identità e di riconoscimento. Per tutto il periodo di 
gioventù Delia non ha voluto avere a che fare con la 
madre, e tanto meno voleva assomigliarle, anche se 
in realtà desiderava fortemente la sua attenzione e 
il suo affetto. 
Alla fine del romanzo, tuttavia, Delia fa i conti con 
se stessa, il suo passato e sua madre. Contenta di 
potersi rispecchiare nella foto, realizza che porterà 
sua madre sempre con sé riconoscendola anche nei 
lineamenti del proprio volto.
Per quel che riguarda la tecnica pittorica, vi è un 
contrasto visibile tra i colori caldi e freddi e le parti 
scure e quelle più chiare. Lo spessore della parte 
arancione che letteralmente fuoriesce dalla tela rende 
la parte centrale più prominente rispetto allo sfondo 
offuscato e acquoso. Il vestito arancione comprato 
dalle sorelle “Vossi” al centro di Napoli era l’ultimo 
regalo di compleanno fatto dalla madre a Delia. A 
un livello metaforico raffigura il rapporto distorto di 
amore-odio fra di loro. La camera oscura nel dipinto 
rappresenta il luogo dove Delia da bambina andava 
spesso a nascondersi, ma allude anche alla cantina 
sotto la pasticceria dove si è svolto il dramma che ha 
segnato Delia per la vita …

L’AMORE MOLESTO
(L’Amore Molesto - 1993, Elena Ferrante)



L’amore molesto is de titel van Elena Ferrantes eerste 
roman. In het Nederlands werd het boek vertaald als 
‘Kwellende liefde’, maar het adjectief ‘molesto’ is een vlag 

die meerdere ladingen dekt. We verdiepen ons in wat volgt in 
de verschillende vormen van ‘amore molesto’ die Ferrante in 
haar debuutroman treffend illustreert. 
Allereerst is er de moeilijke moeder-dochterrelatie tussen 
Delia en haar moeder Amalia. Als vijfjarige loopt Delia aan de 
hand van Amalia door de chaotische stad. Ondanks het feit dat 
ze twee zussen heeft, ervaart ze de band met haar moeder als 
een exclusieve relatie waar de buitenwereld geen vat op mag 
hebben. 
Ze leeft in een permanente staat van ongerustheid bij de 
geringste scheur in de cocon die moeder en dochter omhult. 
Amalia is een mooie, jonge en elegante vrouw die mannen niet 
onverschillig laat en geamuseerd kijkt naar wat ze zelf teweeg 
brengt. Voor Delia zijn de onbeschaamde blikken pogingen 
om haar moeder van haar los te maken. Door zo veel mogelijk 
op haar moeder te lijken kan ze de verbondenheid het beste 
voelen. 
De claim die Delia op de relatie met haar moeder legt, maakt de 
liefde zo ongemakkelijk dat ze van haar begint te vervreemden. 
Amalia toont weinig of geen fysieke genegenheid aan de 
jonge Delia. Jarenlang projecteert Delia haar gevoelens op de 
blauwe tailleur die haar moeder altijd aanpaste aan de laatste 
mode. De - in haar ogen - onbeantwoorde liefde voor Amalia 
slaat om in haat en de stellige overtuiging dat ze pas zichzelf 
kan worden wanneer ze Amalia uit haar leven kan uitwissen. 
Ze bouwt een fysieke afstand in door te verhuizen naar een 
andere stad  en verliest alle redenen om op haar te lijken. 
Ook de moeilijke relatie tussen Amalia en haar ziekelijk 
jaloerse echtgenoot is een voorbeeld van ‘amore molesto’.  Een 
onderzoekende blik, frivool opgestoken haren of een elegante 
rok zijn voor de man evenveel bewijzen van Amalia’s ontrouw. 
Hij slaat - letterlijk - hard toe wanneer hij vermoedt dat zijn 

vrouw voor de charmes van andere mannen zou vallen. Door 
hem leeft het gezin in een voortdurende staat van paranoia, 
waarbij ieder gebaar geïnterpreteerd kan worden als een 
aanleiding voor een gewelddadige reactie. 
Met ijzeren hand bepaalt Delia’s vader de grenzen waarbinnen 
zijn vrouw en dochters hun leven kunnen leiden, hij controleert 
hun doen en denken in een vorm van liefde die voor hem 
functioneert. Het zal uiteindelijk leiden tot zijn complete 
vereenzaming.
 
Een laatste vorm van ‘amore molesto’ is de haat-
liefdeverhouding van Delia met de stad van haar kindertijd, 
Napels. Net als de moeder-dochterrelatie is dit een 
terugkerend thema in het werk van Elena Ferrante. In Delia’s  
herinneringen is de stad vooral het toneel van geweld, 
lawaai, de camorra en bestaansonzekerheid. Het is ook de 
kwintessens waar alle bepalende factoren samenkomen. De 
psychische terreur van haar vader, de ambigue houding van 
haar moeder, de overlevingsstrijd in een armoedig bestaan: 
alles vindt een plaats in de stad aan de Vesuvius. Niet in 
Vomero, de residentiële wijk die uitkijkt over de baai van Napels, 
maar wel in de stoffige rione, de achterstandswijk waar het 
gezin een minuscuul appartementje bewoont. Die negatieve 
connotaties kristalliseren bij uitstek in het dialect, de taal van 
Delia’s moeder. Met het Napolitaanse dialect komt een tsunami 
van emoties en herinneringen mee. In het gewetensonderzoek 
naar de relatie met haar moeder zal Delia gaandeweg ook 
de band met haar geboortestad vanuit een ander blikveld 
bekijken. ‘L’amore molesto’ is de titel van Elena Ferrantes 
eerste roman. In het Nederlands werd het boek vertaald als 
‘Kwellende liefde’, maar het adjectief ‘molesto’ is een vlag die 
meerdere ladingen dekt. We verdiepen ons in wat volgt in de 
verschillende vormen van ‘amore molesto’ die Ferrante in haar 
debuutroman treffend illustreert. 

L’AMORE MOLESTO//DORINDA DEKEYSER
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L’amore molesto è il titolo del primo romanzo di Elena 
Ferrante. In neerlandese il titolo è stato tradotto 
“kwellende liefde” che letteralmente significa “amore 

travagliato, tormentato assillante, ma, l’aggettivo molesto è 
un termine che ricopre molti altri significati. Approfondiremo 
in quanto segue alcune differenti forme di ‘amore molesto’ che 
esattamente Elena Ferrante descrive nel romanzo del suo 
debutto.
La prima cosa da sottolineare è la difficile relazione madre-
figlia fra Delia e sua madre Amalia. Delia ha soli cinque anni 
quando tenuta per mano da sua madre Amalia attraversa la 
città caotica. Malgrado abbia due sorelle, Delia considera il 
legame con la mamma esclusivo da cui il mondo esterno viene 
tagliato fuori.
Ella vive in uno stato permanente d’inquietudine per ogni 
minimo strappo che potrebbe verificarsi nel guscio che le 
avvolge, madre e figlia. Amalia è una bella giovane ed elegante 
donna che non lascia gli uomini indifferenti e si diverte a 
considerare l’ influenza che esercita su di loro. Per Delia quegli 
sguardi impertinenti sono tentativi di strappare da lei sua, 
madre.
Queste attenzioni nei confronti della madre intensificano il suo 
desiderio di somigliarle per sentirsi più vicina a lei e per rendere 
più saldo il loro legame. L’esigenza esclusivista che Delia pone 
nella relazione madre-figlia, la rende difficile tanto che la 
madre comincia ad estraniarsi dalla figlia. D’altronde Amalia 
non riesce ad esternare o quasi, dimostrazioni affettuose nei 
confronti della giovane Delia.
Per molto tempo Delia aveva proiettato le sue sensazioni su 
tailleur blu che sua madre adattava sempre all’ultima moda del 
momento. L’amore – ai suoi occhi non corrisposto – per Amalia 
si trasforma in odio e con la ferma convinzione ch’ella potrà 
essere se stessa soltanto alla morte di Amalia.
Mette una distanza fisica fra lei e sua madre cambiando città 
fuggendo così da ogni possibilità di somigliarle.

Anche la difficile relazione fra Amalia e suo marito, malato 
di gelosia ossessiva è un esempio di ‘amore molesto’. Uno 
sguardo indagatore, una pettinatura rialzata e frivola o una 
gonna elegante erano per il marito di Amalia altrettante prove 
d’infedeltà. Egli picchiava forte –letteralmente-, quando solo 
sospettava che sua moglie potesse cadere sotto il fascino di 
altri uomini. A causa sua tutta la famiglia viveva in un continuo 
stato di paranoia dove ogni gesto poteva essere interpretato 
come un pretesto per una reazione violenta.
Sotto una mascherata forma d’amore, che secondo lui 
funzionava, il padre di Delia aveva tracciato con pugno di ferro 
i limiti dentro i quali sia moglie che figlie potevano essere 
controllate e dirette; egli arrivava a controllare ciò che facevano 
e ciò che pensavano in una forma di amore possessivo che lo 
avrebbe portato alla più completa solitudine.
Un’ultima forma di ’amore molesto’ è l’amore-odio che Delia 
nutre per la città della sua infanzia, Napoli. Proprio come il 
rapporto madre-figlia, questo è un tema ricorrente nel lavoro di 
Elena Ferrante. Nei ricordi di Delia la città di Napoli è soprattutto 
teatro di violenza, rumore, di camorra e problemi di sussistenza. 
Ed è anche la quintessenza del peggio, in cui tantissimi fattori 
di questo tipo riescono a cumularsi e a convivere. Il terrore 
psichico del padre, il comportamento ambiguo e provocatore 
della madre, la lotta per la sopravvivenza in un contesto di 
povertà: tutto trova posto nella città del Vesuvio. Non in zona 
Vomero, quartiere residenziale che si affaccia sulla baia di 
Napoli, ma nel polveroso rione nell’arretrato quartiere dove 
la famiglia abitava in un minuscolo appartamento. Queste 
connotazioni negative si cristallizzano con eccellenza nel 
dialetto napoletano nel quale si esprime la madre di Delia. 
Alla ragazza il dialetto napoletano reca implicitamente 
uno stravolgimento di emozioni e di ricordi. Nell’esame di 
coscienza della relazione madre-figlia Delia saprà guardare, 
a poco a poco, da un’altra prospettiva, anche il suo rapporto  
con la città natale.

L’AMORE MOLESTO//DORINDA DEKEYSER
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IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Een wanhopig, expressief geschilderd gelaat 
van een man. Ruwe, dikke streken, geven de kwelling 
weer die Graaf Ugolino wordt gedwongen te onder-
gaan. Opgesloten in een kerker (herkenbaar aan de 
tralies links op het doek) met zijn zoons, wordt hij 
met verhongering bedreigd. Drie van zijn zoons zijn al 
gestorven door ontbering. De enige oplossing om niet 
zelf het leven te laten, is het opeten van zijn eigen 
vlees en bloed… Zal de drang naar overleven groter 
zijn dan de liefde voor zijn kind?
Die vertwijfeling en wanhoop zien we in de blik van 
Ugolino, die bewust met rode ogen afgebeeld werd. 
De oppervlakte die het hoofd inneemt op het doek 
ondersteunt de gemengde gevoelens. Ugolino is zeer 
aanwezig. Het kleurgebruik is bewust donker en een 
tikkeltje grauw. Deze keuze werd gemaakt om het 
dramatische van de scene te onderstrepen en om 
interpretatie van de ruimte, de kerker, kracht bij te 
zetten. Enkele subtiele, blauwe aspecten benadrukken 
de dieptewerking. 

Un’espressione disperata sul volto di un uomo 
dipinto con pennellate dense e rozze. In questo modo 
viene reso il tormento che è costretto a subire il conte 
Ugolino. Rinchiusi in una cella, il padre con i suoi figli 
sono minacciati dalla morte per la fame e il freddo. 
Tre figli si sono arresi alla sfida difficile e sono morti. 
L’unico modo per i superstiti per sopravvivere è man-
giarsi a vicenda. Loro che hanno la stessa carne e lo 
stesso sangue, potranno far coincidere il dolore e la 
disperazione con l’amore familiare? 
La messa in primo piano del volto del Conte Ugolino 
sottolinea la drammaticità dei fatti e il coinvolgimento 
in prima persona. Negli occhi rossi si leggono paure 
e sentimenti contrastanti.
Sono state scelte delle tonalità prevalentemen-
te scure e grigiastre per sottolineare la solitudine 
e la desolazione che dominano la scena buia e 
cupa. Alcuni elementi celesti enfatizzano sottil-
mente la profondità del quadro. La luce che entra 
dalle sbarre della finestra anticipa il sollievo e la  
liberazione imminente.

NL//

DESPAIR - IL CONTE UGOLINO
(La Divina Commedia - 1304, Dante Aleghieri)



Sul finire del suo viaggio lungo i gironi infernali, Dante 
giunge sulle rive del lago ghiacciato del Cocito, dove sono 
puniti i traditori della patria e degli ospiti; sporgendosi, 

scorge un dannato intento a rodere il cranio di un altro:

“Io vidi due ghiacciati in una buca,

sì che l’un capo all’altro era cappello;

e come ‘l pan per fame si manduca,

così ‘l sovran li denti all’altro pose

là ‘ve ‘l cervel s’aggiugne con la nuca”

Si tratta del conte Ugolino della Gherardesca e dell’ Arcivescovo 
Ruggeri, due personaggi chiave della politica pisana dell’epoca. 
Dante conosceva bene la storia di Ugolino, la sua ambiguità 
in politica, il continuo groviglio di alleanze e tradimenti che 
lo avevano visto protagonista. Ghibellino per famiglia e 
per posizione personale, il conte era tuttavia alleato di suo 
genero, il guelfo Giovanni Visconti, nella difesa contro Pisa, 
allora retta dai ghibellini, dei possedimenti che entrambi 
avevano in Sardegna. A seguito della battaglia della Meloria 
contro Genova nel 1284, Ugolino assunse pieni poteri 
come podestà di Pisa, governando insieme a Nino Visconti, 
nipote di Giovanni: durante la loro reggenza quadriennale 
l’orientamento politico della città rimase sostanzialmente 
ghibellino, sebbene numerose concessioni furono accordate 
ai guelfi e ai ceti popolari. Così, nel 1288, mentre Ugolino era 
lontano da Pisa, la fazione ghibellina e nobiliare capeggiata 
dall’arcivescovo Ruggeri degli Ubaldini, riuscì a scacciare 
Nino e a fare imprigionare Ugolino al suo ritorno. Secondo 
la versione dei fatti che Dante sembra seguire l’arcivescovo 
avrebbe tradito il conte, attraendolo a Pisa con la promessa di 
accordi, e facendolo invece rinchiudere insieme ai figli Gaddo e 
Uguccione e ai suoi due nipoti all’interno della Torre della Muda, 
dove furono tenuti per circa nove mesi e poi lasciati morire di 
fame (marzo 1289). Collocando i due protagonisti nella stessa 
buca ghiacciata, Dante ne condanna il loro reciproco odio e 
i mutui tradimenti: se a Ugolino, rimprovera la defezione nei 
confronti del partito ghibellino, a Ruggeri imputa, oltre a una 
generale condotta politica fatta di scorrettezze e cambiamenti 
di fronte, lo specifico tradimento ai danni di Ugolino. Il “traditore 
dal traditore tradito” riceve pertanto una pena aggiuntiva: 

conficcato per l’eternità nel ghiaccio del Cocito, il nemico si 
erge sopra di lui, divorando brutalmente il suo teschio. 

Il cuore del canto è il drammatico racconto di Ugolino: il preludio 
della tragedia che si consuma nella torre, è un sogno che il 
conte fa durante la prigionia, immediata e amara premonizione 
di quello che accadrà il giorno seguente. Nel sogno Ruggeri a 
capo di una battuta di caccia insegue con le sue cagne magre 
e affamate un lupo e i suoi lupacchiotti (che simboleggiano 
Ugolino e suoi figli e nipoti); alla fine, i predatori raggiungono i 
lupi, addentando le loro carni e uccidendoli. Il presagio di morte 
non tarda a divenire realtà: il giorno dopo, all’ora consueta in 
cui solevano portare il cibo ai prigionieri, i carcerieri inchiodano 
la porta, murandoli all’interno. Nel silenzio scandito dai colpi 
di martello, Ugolino diventa pietra e rivede il proprio dolore 
rispecchiarsi sui volti dei suoi: questo moltiplicarsi dello strazio 
del padre che si condensa nello sguardo atterrito e attonito 
degli altri, si prolunga per un giorno interno. “Perciò non 
lagrimai né rispuos’io/tutto quel giorno né la notte appresso, /
infin che l’altro sol nel mondo uscio”. Il secondo giorno Ugolino 
si morde le mani per la disperazione e l’impotenza, i figli, dal 
canto loro, rompono il silenzio offrendo le loro “misere carni” 
al padre che credono si morda per la fame: l’amore giovanile, 
puro e pronto a sacrificarsi, va per naturale propensione verso 
l’altro amore che sa di essere inutile.
Il quarto giorno, emettendo un grido lancinante (“Padre mio, 
ché non m’aiuti?”) Gaddo muore; tra  il quinto e il sesto giorno 
muoiono gli altri tre. La tragedia si consuma di Ugolino fino 
alla fine: il conte, impotente, si ritrova l’unico superstite fino a 
quando, dopo due lunghi giorni, “più che ‘l dolor poté il digiuno”. 
Ugolino non fu ucciso dal dolore per avere assistito impotente 
alla morte dei suoi cari, doveva morire per fame: quello di 
Ugolino è il canto della tragedia tutta umana della paternità, 
dello sguardo di pietra del padre impotente, di quello dei figli 
che lo implorano invano, illudendosi che il loro sacrificio possa 
salvarlo. Lo spirito dannato smette di “parlare e lagrimare”, si 
dilegua nell’incavo ghiacciato; commosso, Dante lancia la 
celebre invettiva contro Pisa: se non dalle città nemiche, sia 
distrutta dalle acque la città in cui si è consumato un delitto 
contro legge naturale su cui si regge la vita, l’amor paterno.

IL CONTE UGOLINO//CHIARA LICATA
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Aan het einde van zijn reis door de cirkels van de hel 
arriveert Dante bij de oevers van de Cocytus, waarin 
de verraders van het vaderland en van de gastheren 

worden gestraft. Dante merkt een verdoemde geest op die de 
schedel van een ander begint af te kloven:

We gingen heen, en zagen met ontzetting

twee schimmen in ‘n bijt zo vastgevroren,

dat de een z’n hoofd tot hoed voor ‘t andre strekte.

En evenals men brood verslindt bij honger,

zo beet, die boven lag, gestaag in de andre,

waar nek en hersenpan zich samenvoegen.1

Dante aanschouwt hier graaf Ugolino della Gherardesca en 
aartsbisschop Ruggeri, twee sleutelfiguren uit de veertiende-
eeuwse Pisaanse politieke scène. 
Dante was goed op de hoogte van Ugolino’s verhaal: van zijn 
politieke ambiguïteit en de constante wirwar van allianties en 
verraad waarin hij een hoofdrol speelde. De graaf was van huis 
uit Ghibellijn maar ook bondgenoot van zijn schoonzoon, de 
Welfische Giovanni Visconti, in de strijd die ze samen voerden 
tegen het Ghibellijnse Pisa om hun landgoederen in Sardinië 
te verdedigen. Na de slag van de Meloria tegen Genova in 
1284 wist Ugolino de machtige positie van podestà in Pisa te 
bemachtigen en bestuurde de stadsstaat samen met Nino 
Visconti, nazaat van Giovanni. Hoewel Pisa tijdens hun vierjarig 
bewind grotendeels Ghibellijns was georiënteerd, deden ze 
veel concessies aan Welfen en andere niet-aristocratische 
gelederen van het volk. Toen Ugolino zich in 1288 buiten Pisa 
bevond, wist de Ghibellijnse en adellijke factie, die geleid werd 
door aartsbisschop Ruggeri, Nino te verjagen en Ugolino bij zijn 
terugkomst gevangen te nemen. Volgens de versie die Dante 
lijkt te volgen, heeft Ruggeri de graaf verraden door hem met 
valse beloftes naar Pisa te lokken, om hem vervolgens op te 
sluiten met zijn twee zoons, Gaddo en Uguccione, en zijn twee 
kleinzonen. Ze werden negen maanden vastgezet in de Torre 
della Muda en zouden daar uiteindelijk verhongeren (maart 
1289). Door de twee vijanden in dezelfde bevroren ruimte te 
plaatsen, veroordeelt Dante hun wederzijdse haat en verraad. 
Hij verwijt Ugolino zijn gebrek aan Ghibellijnse standvastigheid, 
terwijl hij Ruggeri een incorrect en ontrouw politiek beleid ten 
laste legt, en hem in het bijzonder zijn misdaad tegen Ugolino 
kwalijk neemt. De “verrader van de verraadde verrader” krijgt 

daarom een supplementaire straf. Voor altijd vastgevroren in 
de Cocytus in de handen van zijn vijand, wordt zijn schedel 
immer wreedaardig verslonden.

Het hart van het canto is het dramatische verhaal van Ugolino. 
Deze vertelt over een droom die hij tijdens zijn gevangenschap 
heeft gehad en een bittere aankondiging was van de tragedie 
die zich de dag erna in de toren zou afspelen. In deze droom 
jaagt Ruggeri, aan het hoofd van een jachtgezelschap, met zijn 
uitgemergelde honden een wolf en diens welpen achterna, 
die Ugolino en zijn (klein)kinderen voorstellen. Uiteindelijk 
weten de honden de wolven te pakken te krijgen en te doden. 
De doodsvoorspelling komt niet lang daarna uit. De volgende 
dag, op het tijdstip waarop de gevangenen normaal gesproken 
eten krijgen, spijkeren de gevangenisbewaarders de deur 
dicht en sluiten ze voorgoed op. Ugolino versteent in de door 
hamerslagen gescandeerde stilte, en ziet zijn eigen verdriet 
weerspiegeld in de gezichten van zijn familieleden. Een hele 
dag lang vermenigvuldigt en condenseert de agonie van de 
vader zich in de verschrikte en verstomde blikken van de 
jongens. […citaat…]. De tweede dag bijt Ugolino uit wanhoop en 
onmacht in zijn handen, waarop zijn zoons de stilte breken en 
hem hun “arme vlees” aanbieden, denkend dat hun vader uit 
honger zijn handen afklooft. De kinderliefde, puur en klaar om 
zich op te offeren, gaat van nature uit naar de andere liefde, die 
weet dat hij nutteloos is.   
Op de vierde dag slaat Gaddo een ijzingwekkende kreet (“Mijn 
vader, waarom help je me niet?”) en bezwijkt; tussen de vijfde 
en de zesde sterven ook de andere drie. Ugolino wordt tot het 
uiterste door de tragedie verteerd. Machteloos blijft de graaf 
als enige overlevende achter, totdat, na twee lange dagen, “de 
honger sterker was dan het verdriet”. 
Ugolino stierf niet aan het verdriet dat de tragische dood van 
zijn naasten teweegbracht, maar moest bezwijken door honger. 
Ugolino’s canto is dat van de menselijke tragedie van het 
vaderschap: het canto van de stenen blik van een machteloze 
vader, van de smekende kinderogen die tevergeefs hopen dat 
hun zelfopoffering hem kan redden. Zijn gedoemde geest stopt 
dan met “spreken en wenen” en lost zich op in de bevroren 
holte. Aangeslagen zet Dante zijn beroemde invectief tegen 
Pisa in: als de stad niet door haar vijanden verwoest wordt, 
laat haar dan ten onder gaan aan het water, omdat zich binnen 
haar muren een delict voltrok tegen de meest vitale wet van de 
natuur, de vaderliefde. 

1Nederlandse vertaling integraal op http://www.dbnl.org/arch/dant001godd01_01/pag/dant001godd01_01.pdf 
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IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Het doek, La ferocia, draait helemaal rond 
sfeerschepping. De gelijknamige roman waarvan de 
mysterieuze openingspassage gekozen werd voor dit 
werk, dompelt de lezer onder in een een verhaal dat 
veel gelijkenissen met het begin van de beroemde tv 
serie Twin Peaks vertoont. 
Op de voorgrond een bebloede, naakte vrouw; achter-
aan een naderende bestelwagen. De kunstenaar heeft 
ervoor gekozen om het moment voor de “aanrijding” 
weer te geven. Alles kan nog op dat moment. De 
bestelwagen ontwijkt de vrouw, de vrouw springt aan 
de kant, een botsing… De kunstenaar nodigt de 
toeschouwer uit om zijn eigen scenario te bedenken. 
Koude, donkere kleuren en tinten domineren dit nach-
telijke tafereel. De gele wegmarkeringen zorgen voor 
het nodige contrast. Via dit relatief beperkte kleuren-
pallet probeert de kunstenaar het mysterie van de 
passage te vertalen naar de toeschouwer. 
De hemel, spontaan en onvoorspelbaar geschilderd, 
versmelt achteraan met het landschap en de kronke-
lende weg. Het insinueert het moeilijke onderscheid 
van voorwerpen in een nachtelijke omgeving en het 
onverwachte van d(i)e nacht. 

La tela dal titolo La ferocia si concentra interamente 

sulla creazione di un’atmosfera particolare. Il 
romanzo omonimo, la cui scena d’apertura forma 
la base di questo quadro, è avvolto in un ambiente 
altrettanto misterioso. Il lettore viene da subito tira-
to dentro la storia con in primo piano una donna 
nuda sanguinante e sullo sfondo un furgone con i fari 
accesi che le sta venendo addosso. Gli esperti del 
“genere” riconosceranno varie analogie con la scena 
iniziale della famosa serie televisiva Twin Peaks. L’ar-
tista ha scelto di raffigurare il momento subito prima 
della tragica collisione, poiché in quella frazione di 
secondo è ancora tutto possibile. La donna si pot-
rebbe far da parte buttandosi di lato, o il furgone 
potrebbe riuscire a scansarla all’ultimo istante, come 
potrebbe anche investirla. L’artista invita lo spettatore 
a inventare il proprio copione. 
Colori freddi e scuri dominano questa scena nottur-
na. Gli accenti gialli fanno da contrappeso. Attraver-
so questa tavolozza di colori relativamente limitata 
l’artista sta cercando di tradurre per lo spettatore il 
mistero in cui è avvolto questo brano e di renderlo 
più concreto.
Il cielo, dipinto in modo spontaneo e capriccioso 
si fonde sul retro con la strada tortuosa e con il 
paesaggio. Viene insinuata la difficile distinzione fra 
gli oggetti e l’ambiente notturno imprevedibile in cui 
sono collocati.

NL//

LA FEROCIA
(La ferocia - 2014, Nicola Lagioia)



La ferocia, è un romanzo di Nicola Lagioia, vincitore del Premio 
Strega e del Premio Mondello, entrambi ricevuti nel 2015. 
Molti definiscono il romanzo come appartenente al genere 

noir, ma forse non è un’etichettatura del tutto corretta, in quanto 
La ferocia, sfugge e contemporaneamente trova rifugio in più 
generi letterari. Se qualcuno avesse letto già questo romanzo, si 
sorprenderebbe forse di trovare un dipinto di Frank Rombouts 
ispirato a questo libro, perché, giustamente ci si chiederebbe, 
c’è davvero traccia d’amore in una storia dove tutti i personaggi 
sembrano essere cattivi, di natura o per vissuto?  
Certo che c’è amore anche ne La ferocia, e di comunissima 
natura, quella fraterna, perché Michele e Clara, protagonisti 
di questa storia, sono fratellastri legati a doppio filo da un 
sentimento puro e spontaneo, sin dalla loro infanzia. Anzi, 

potremmo dire che abbiano il profumo di due gigli cresciuti in 
una pozzanghera di marciume, fedeli al loro sentimento persino 
(se non di più) dopo la morte di Clara. Che tra l’altro scompare 
a pagina 4, ma la sua presenza resta costante, ossessiva, 
anche dopo la morte, condizionando e guidando da lontano 
Michele, in modo così concreto da farla essere comunque una 
protagonista, ricordandoci la Addie Bundren di Mentre morivo, 
oppure i fratelli Caddy e Quentin Compson de L’urlo e il furore, 
gli epici fantasmi che vagano per le pagine dei due capolavori 
faulkneriani. Clara muore, per ragioni tutte da investigare, ma 
Michele proverà a fare giustizia, a modo suo. E proprio nel 
momento in cui la vendetta sembra essere a portata di mano, 
si rende conto di averla persa per sempre: “[…] Che senso aveva 
se lei non c’era più? Sentì un brivido alle gambe.”

LA FEROCIA – L’AMORE FRATERNO//EMILIANO BIAGIO MANZILLO
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La ferocia (De wildheid) is een roman van Nicola Lagioia, 
winnaar van de Premio Strega en de Premio Mondello, 
die hij beide in 2015 ontving. De roman wordt vaak 

gedefinieerd als behorend tot het genre van de detective, maar 
dat etiket is misschien niet helemaal correct. La ferocia gaat 
buiten de kaders van een welomlijnde literaire categorie en 
vindt aansluiting bij meerdere literaire genres. Als iemand deze 
roman al gelezen heeft, zou diegene zich wellicht verwonderen 
bij het aantreffen van een schilderij van Frank Rombouts 
dat door dit boek geinspireerd is. Deze lezer zou zich terecht 
afvragen in hoeverre er liefde te bekennen is in een verhaal 
waarin alle personages van nature of door ervaring slecht 
lijken te zijn.
Maar er is wel degelijk sprake van liefde in La ferocia, en wel 
van een bijzonder alledaagse soort, namelijk broederliefde. 
Michele en Clara, de hoofdpersonages van dit verhaal, zijn 
een stiefbroer en –zus, die een pure, spontane affectie vanaf 

hun geboorte met elkaar verbindt. We zouden kunnen zeggen 
dat ze de lijken op twee lelies die zijn opgerezen uit een 
rotte modderpoel en trouw blijven aan hun gevoel, zelfs (en 
misschien nog wel meer) na Clara’s dood. Zij sterft trouwens 
al op pagina 4, maar haar aanwezigheid blijft constant en 
obsessief, ook na haar dood, wanneer ze het doen en laten 
van Michele op afstand blijft leiden en bepalen. Dit gebeurt op 
zo’n concrete manier dat ze een volwaardig hoofdpersonage 
blijft en de lezer herinnert aan Addie Bundren in As I lay dying 
of aan de broers Caddy en Quentin Compson in The sound 
and the fury, epische fantasmes die ronddwalen doorheen de 
pagina’s van Faulkners meesterwerken. Clara sterft vanwege 
redenen die opgehelderd moeten worden; Michele probeert 
op zijn manier het recht in eigen handen te nemen. En juist op 
het moment dat wraak binnen handbereik lijkt te liggen, beseft 
hij haar voor altijd kwijt te zijn: “[…] Wat had het voor zin als zij er 
niet meer was? Hij voelde een rilling over zijn benen lopen.” 

LA FEROCIA – DE BROEDERLIEFDE//EMILIANO BIAGIO MANZILLO

Geschreven door Emiliano Biagio Manzillo

Vertaald in het Nederlands door Emma Grootveld

Scritto da Emiliano Biagio Manzillo 

Tradotto in olandese da Emma Grootveld



Desiderio – Il Garofano Rosso
2017, 100 X 70, ACRYLIC ON LINNEN
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IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

DESIDERIO – IL GARAFONA ROSSO
(Il Garofano Rosso - 1933, Elio Vittorini)

Op de voorgrond zien we een rode anjer, 
een envelop en een vlinder. De felrode bloem – 
symbool voor jeugdig enthousiasme en vurige liefde 
– duikt reeds van bij de eerste bladzijden van de 
roman op, wanneer Alessio een rode anjer ontvangt  
in een envelop. 
Wat meteen opvalt bij het bekijken van het doek is 
de schim die het grootste gedeelte van het doek ik 
beslag neemt. Het is de achterzijde van Giovanna, de 
eerste grote liefde van Alessio, het hoofdpersonage. 
Een liefde die vooral platonisch is en zich afspeelt in 
het hoofd van de jongen; een hersenschim als het 
ware. Om die reden staat Giovanna wazig afgebeeld, 
met haar rug naar de toeschouwer gekeerd. Ze is 
met andere woorden niet tastbaar. Kenmerkend zijn 
de kleuren blauw, grijs en groen, die doorheen het 
verhaal aan Giovanna toegeschreven worden en de 
onbereikbaarheid symboliseren. 
De vlinder verwijst naar de tweede vrouw die Ales-
sio inlijft in de erotische aspecten van de liefde, 
de bloedmooie Zobeida. Zij neemt Alessio mee op 
ontdekkingsreis doorheen de wereld van de fysieke 
liefde. Hoewel zij voor de buitenwereld een prosti-
tué is - en dus ‘fladdert’ van man naar man - geeft 
ze zich enkel over aan Alessio. Zobeida gebruikt het 
bordeel namelijk als een dekmantel voor drughandel. 
Veeleer dan een tweede vrouwelijke figuur te schilde-
ren, heeft de kunstenaar gekozen om Zobeida weer te 
geven als vlinder. Een interessant detail : de Zobeida 
is een ras uit de familie van de nachtvlinders. 
De spanning tussen de gedetailleerde, heldere 
voorgrond en de vage achtergrond, symboliseert 
hoe Alessio de liefde voor beide vrouwen beleeft: 
platonisch en verstandelijk en tastbaar en fysiek in 
het geval van Zobeida. De compositie is opgebouwd 
volgens de regel van derden, waarbij de achter-
grond tweederde van het doek in beslag neemt. Dit 
symboliseert het belang van de eerste kennisma-
king met de liefde. Giovanna is de vrouw waarmee 
Alessio zijn eerste kus deelt. Het zal bij dat ene  
moment blijven…

In primo piano vediamo un garofano rosso, una 
busta e una farfalla. Il fiore rosso scarlatto –  simbolo 
dell’entusiasmo giovanile e della passione amorosa – 
si ritrova già nelle prime pagine del romanzo, quando 
Alessio riceverà un garofano rosso in una busta.
Gran parte di questo quadro è occupato da un’ombra 
femminile sullo sfondo. Si tratta di Giovanna, il primo 
grande amore del protagonista. Di Giovanna non si 
vede il volto, poiché si tratta di un amore platonico 
che ha luogo soprattutto nella testa del ragazzo. L’a-
more è perciò offuscato, non limpido e non tangibile. 
I colori verde, grigio e azzurro vengono attribuiti a 
Giovanna, non solo in questo dipinto, ma anche nel 
romanzo, e vengono a simboleggiare l’amore irrag-
giungibile.
La farfalla si riferisce alla seconda donna nella vita 
amorosa di Alessio. La splendida Zobeide, donna dal 
nome delle mille-e-una-notte, che incarna il lato ero-
tico e fisico dell’amore. Per il mondo esterno Zobeide 
è considerata una prostituta – che come una farfal-
la ‘aleggia’ da un uomo all’altro – ma lei concentra 
tutte le sue attenzioni su Alessio. Con lui riesce a 
rivivere un amore semplice e spensierato. La casa 
di tolleranza per lei è soprattutto una copertura per 
distogliere l’attenzione dai suoi legami con la malavita 
e il traffico di droga. 
Invece di dipingere una seconda figura femminile, 
l’artista ha scelto di rappresentare Zobeida come una 
farfalla, e in particolare come una farfalla notturna. 
La tensione tra il dettaglio colorato, messo chiara-
mente in evidenza in primo piano e lo sfondo sfocato 
sta a simboleggiare come Alessio viva l’amore con 
queste due donne: platonico e mentale da una parte, 
fisico e terreno dall’altra. La composizione è fatta se-
condo la regola dei terzi, in cui lo sfondo riempie due 
terzi della tela in modo da rendere l’insieme più di-
namico e armonioso. Il primo incontro con Giovanna, 
anche se è stato effimero, rimarrà fondamentale e di 
grande importanza nell’iniziazione di Alessio all’amo-
re, e riceve perciò ampiamente spazio nel dipinto. Con 
lei Alessio ha scambiate poche parole e un solo bacio, 
magari è stato anche per scherzo. Rimarrà tutto rin-
chiuso in quell’unico momento ...

NL//



Era bellissima. Aveva l’abito verde nel quale l’ave-

vo pensata giorni prima, d’una soffice lana come 

pelliccia di qualche verde animale dei boschi, con 

un berretto pure così e così e i capelli biondi in-

credibilmente leggeri intorno al collo. Qualcosa 

d’azzurro sul petto riportava indosso a lei la mia 

memoria di Giovanna “vestita di verde e d’azzurro”, 

una volta di più.

La descrizione di Zobeida, come appare agli occhi di Alessio 
Mainardi, protagonista del Garofano rosso di Elio Vittorini, 
consegna al lettore una figura enigmatica. La donna porta 

il medesimo nome di una farfalla oppure di una protagonista 
delle Mille e una notte: in lei si condensano i tratti di una 
femminilità controversa, nella quale si mescolano malaffare e 
dimensione favolistica.
Zobeida e Giovanna sono i due poli attorno ai quali oscillano le 
passioni di Alessio e del suo amico Tarquinio. La prima sempre 
in bilico tra le tonalità dei rossi e dei grigi, la seconda vestita 
con le sfumature del verde che richiamano un tempo mitico 
legato all’infanzia e alla Sicilia. Verdi sono gli abiti della sorella 
di Alessio, Menta; verdi sono gli eucalipti che crescono attorno 
alla casa paterna; verde è “la grande acqua del porto, verde 
sotto di noi, più in là come azzurro cenere, sempre più azzurra, 
sempre più azzurra e infine, lungo la velata lontananza delle 
colline dirimpetto, grigia di grigia polvere”. La dicotomia delle 
scale cromatiche sembra destinare Giovanna a un sentimento 

platonico, contemplato e solo sfiorato da Alessio (ma al 
contrario vissuto da Tarquinio), mentre trasforma Zobeida in un 
simbolo di iniziazione alla vita.
Si capisce allora come mai anche la passione d’amore e quella 
politica possano confondersi in un emblema (il garofano 
rosso che dà il titolo al romanzo) dotato d’una carica ambigua. 
Donato da Giovanna ad Alessio e da quest’ultimo regalato 
a Zobeida, esso è anche espressione della vicinanza al 
movimento dei lavoratori e al partito socialista, che sin dalla 
fine del diciannovesimo secolo adotta il fiore primaverile come 
icona della rinascita e del cambiamento dei tempi. Nel corso 
del racconto il lettore assiste a una trasformazione anche 
in Alessio: lo vede passare dall’età infantile a quella adulta 
attraverso la scoperta dell’amore per due donne e della rivalità 
con l’amico Tarquinio. Ma tutti gli scontri, infine, si ricompongono 
proprio in quel mare nel quale il rosso della passione sbiadisce 
fino a sparire nel suo colore complementare, il verde appunto: 
«Legò dentro al fazzoletto una pietra e lasciò cadere la 
minuscola cosa rossa nell’acqua. Allora io credetti di capire e 
mi portai una mano alla bocca. Ma Tarquinio mi condusse via 
sottobraccio. “Andiamo!” diceva. “Non deve dispiacerti se sono 
così con Giovanna. Dopotutto tu l’avevi solo baciata. Non hai 
avuto quell’altra, tu? Forse non è vero che non ti importi di 
quell’altra”». Zobeida e Giovanna rappresentano due modelli di 
donna differenti, ma non così antitetici: entrambe segnano, nei 
due amici, la fine della loro adolescenza.

IL GAROFANO ROSSO//SILVIA CAVALLI
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Ze was beeldschoon. Ze droeg het groene kleed 

waarin ik me haar enkele dagen voordien al had 

ingebeeld, gemaakt van zachte wol, zoals de pels 

van één of ander groen dier uit de bossen, en een 

ietwat bedenkelijk hoedje. Haar onwaarschijnlijk 

lichte blonde haren vielen in haar nek. Iets blau-

ws dat ze op haar borst droeg, deed me nog maar 

eens denken aan Giovanna, “gekleed in groen en 

blauw”.

De beschrijving van Zobeida, door de ogen van Alessio 
Mainardi, het hoofdpersonage van Elio Vittorini’s Rode Anjer, 
is zonder meer raadselachtig. Zobeida deelt haar naam 
met een vlinder en een personage uit de vertellingen van 
Duizend-en-één-nacht: ze is de verpersoonlijking van een 
controversiële vrouwelijkheid, een mix tussen misdadigster en 
sprookjesprinses. 

Zobeida en Giovanna zijn de twee aantrekkingspolen 
waartussen de gevoelens van Alessio en zijn vriend Tarquinio 
schipperen. De kleuren van Zobeida’s kleding houden het 
midden tussen rood en grijs, terwijl de verschillende tinten 
groen van Giovanna’s outfits Alessio doen terugdenken aan 
het haast mythische verleden van zijn kindertijd in Sicilië. 
Groen waren de kleedjes van Alessio’s zus Menta; groen waren 
de eucalyptusbomen naast hun ouderlijke huis; groen was het 
“grootse water van de haven, groen vlak onder ons, daar eerder 
grijsblauw, steeds blauwer en blauwer en uiteindelijk, langs de 
gesluierde weidsheid van de tegenoverliggende heuvels, grijs, 
stofgrijs”. De tweedeling in de kleurensymboliek lijkt Giovanna 

voor te bestemmen tot het object van platonische liefde, 
slechts aanschouwd en zachtjes aangeraakt door Alessio 
(maar in tegendeel bemind door Tarquinio), terwijl Zobeida 
erdoor tot een symbool van levenslust wordt. 
Zo wordt ook duidelijk hoe liefdesgevoelens en politieke 
gevoelens kunnen samenvloeien in een symbool met een 
dubbelzinnige betekenis: de rode anjer. Giovanna gaf de 
bloem niet alleen aan Alessio en hij haar vervolgens aan 
Zobeida als teken van liefde, ze brengt ook de sympathie tot 
uiting van de personages voor de arbeidersbeweging en de 
socialistische partij, die sinds het einde van de negentiende 
eeuw de rode anjer, als lentebloem bij uitstek, als symbool van 
wedergeboorte en verandering beschouwde. In de loop van 
het verhaal maakt ook het personage Alessio een duidelijke 
verandering door: de liefde voor twee vrouwen en de rivaliteit 
met zijn vriend Tarquinio doen hem evolueren van kind tot man. 
Maar alle tegenstrijdigheden nemen een nieuwe constellatie 
aan wanneer het rood van de passie verbleekt en uiteindelijk 
verdwijnt in haar complementaire kleur, het groen van de zee: 
«Hij bond een steentje in zijn zakdoek en liet het minuscule 
rode dingetje in het water vallen. Toen meende ik alles te 
begrijpen en sloeg mijn hand voor mijn mond. Maar Tarquinio 
pakte me bij de arm en leidde me weg. “Laten we gaan!”, zei hij. 
“Je moet niet bedroefd zijn dat ik nu met Giovanna ben. Per 
slot van rekening had jij haar alleen maar gekust. Jij hebt toch 
die andere gehad? Misschien is het dan toch niet waar dat die 
andere je koud laat”». Zobeida en Giovanna staan symbool 
voor twee verschillende types van vrouwelijkheid. Ze hebben 
echter gemeenschappelijk dat ze voor de twee vrienden het 
einde van hun kindertijd betekenen. 

DE RODE ANJER//SILVIA CAVALLI

Geschreven door Silvia Cavalli

Vertaald in het Nederlands door Bart Dreesen

Scritto da Silvia Cavalli

Tradotto in olandese da Bart Dreesen



Je sortais d’un théâtre
2017, 100 X 70, ACRYLIC ON LINNEN
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NL// IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

We zien een theatergebouw, het hoofdper-
sonage wandelt net buiten na de voorstelling waar 
hij, zoals elke avond de actrice van zijn dromen is 
gaan aanschouwen. Het is de eerste veelzeggende zin 
van een prachtig kortverhaal over een onbereik-bare 
liefde. 
De kunstenaar kiest voor een expressionistische stijl, 
die het doek buiten het geheel van de tentoonstelling 
plaatst. Hevig, maar toch in opgewekte tinten. Er is 
hoop voor het hoofdfiguur, want hij zal de actrice 
ontmoeten en veroveren. Maar de magie wordt op 
dat moment doorbroken. Dit aspect zit vervat in de 
erg aanwezige, zwarte lijnvoering. De achtergrond 
wordt bewust vaag gehouden, de lucht hevig blauw. 
Het overbrengen van de emotie is de rode draad in 
dit schilderij. 

Vediamo un edificio teatrale. Da lì sta uscendo 
il protagonista. È da un bel po’ di tempo che ogni 
sera egli va a vedere l’attrice di teatro per la quale 
ha perso la testa. Così inizia questa bellissima storia 
di un amore irraggiungibile e impossibile scritta da 
Gérard de Nerval.
L’artista sceglie uno stile espressionista, che dà al 
quadro un posto speciale nella serie. È senz’altro di-
verso anche perché non rappresenta nessuna persona 
umana o figura viva. I colori sono vivaci  (il cielo è 
di un blu acceso) e il quadro emana una speranza 
ingenuamente positiva poiché in quel momento il 
protagonista spera ancora di riuscire a incontrare e a 
conquistare l’amata tanto desiderata. Ma la magia vie-
ne oscurata in quel preciso momento. Graficamente lo 
si denota dalla presenza di linee nere e lo sfondo che 
resta volutamente vago. Il fine principale di questo 
dipinto è riuscire a trasmettere le forti emozioni che 

JE SORTAIS D’UN THÉATRE
(Sylvie - 1853, Gérard de Nerval)



Il doppio femminile che si moltiplica e si diffrange tra mente e 
cuore, realtà e fantasia, strade e palcoscenico in una Parigi di 
inizi Ottocento emblema di una “époque étrange” nella quale 

un’età nuova pare dischiudersi. 
Gérard de Nerval fa del racconto Sylvie l’esposizione della 
propria esperienza di poeta sublimando in chiave narrativa i 
cambiamenti – storici, filosofici e letterari – di un’epoca.
L’amore per una donna, l’attrice Aurélie, diventa occasione 
per un viaggio, prima mentale e poi materiale, alla ricerca di 
un ideale da perseguire. Quel che pare amore è un’appetenza 
ossessiva, destinata a rimanere insoddisfatta, in cui “la femme 
réelle révoltait notre ingénuité” e altro non si può fare se non 
volgere lo sguardo verso la sua proiezione perfetta e ideale di 
“reine ou déesse”. 
Ed ecco che Aurélie, incontrata a teatro – un luogo proprio di 
raffigurazione e sdoppiamento realtà-fantasia – si fa slancio 
per il ricordo di un antico amore, quello per Sylvie appunto,  
giovane contadina ormai perduta, emblema di un’arcadia dei 
costumi e dell’anima. Nel mezzo il fascino soave della bionda e 
casta Adrienne apparsa come in sogno, ma destinata alla vita 
monastica.
La tenerezza per Sylvie e il richiamo misterioso di Adrienne-
Aurélie si confondono in un turbinio di contrasti in cui Gérard 
pare smarrirsi e smarrire: siamo di fronte all’amore per l’amore, 
non certo per una sola donna – sua espressione tangibile. 
Sarà proprio l’idea d’amore, infatti, a scindersi tra Sylvie, “douce 

réalité”, Adrienne “idéal sublime” e Aurélie amour fatal nella 
cornice del teatro, spazio propulsore dell’intera narrazione.
Il luogo per eccellenza del gioco delle parti non può che essere 
proprio quel palcoscenico da cui si dipartono le divagazioni e i 
deliri di Gérard. La passione per Aurélie è quella per una donna 
figura di sé stessa, e di altre allo stesso tempo, che incarna la 
dicotomia realtà-ideale fulcro del racconto e che, per questo, 
non potrà trovare soddisfazione tangibile:

“Depuis un an, je n’avais pas encore songé a m’in-

former de ce qu’elle pouvait étre ailleurs; je crai-

gnais de troubler le miroir magique qui me ren-

voyait son image, – et tout au plus avais-je prete 

l’oreille a quelques propos concernant non plus 

l’actrice, mais la femme”.

La ricerca della “femme» sostituisce l’infatuazione per l’attrice 
che consegna, ineluttabilmente, un falso: da rappresentazione 
di un’idea – quella platonica – a feticcio del perduto amore 
per Adriénne, suo alter-ego. Siamo di fronte al travestimento 
d’amore sulla scena e sulla pagina a rappresentare 
l’adorazione per una figura soprannaturale, irreale, idolo di sé 
senza possibilità di ricomposizione al di fuori di quella poesia 
del ricordo cui de Nerval ci rende spettatori: “La comédienne 
est la méme que la religieuse; vous cherchez un drame, voilà 
tout, et le dénoùment vous échappe”.

SYLVIE//CARMELA PIERINI
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De vrouwelijke dubbelganger vermenigvuldigt en verdeelt 
zich tussen hart en rede, werkelijkheid en fantasie, 
openbare wegen en een podium van een schouwburg. 

We bevinden ons in Parijs aan het begin van de negentiende 
eeuw. De stad is inmiddels uitgegroeid tot een embleem van 
een “époque étrange”, de stad waarin een nieuw tijdperk zich 
lijkt te ontpoppen. 
Gérard de Nerval schrijft het verhaal van Sylvie waarin hij op 
een narratieve manier de vele veranderingen van zijn tijd – 
zowel op historisch, filosofisch en literair vlak – tracht weer te 
geven en te interpreteren. 
De “liefde” voor een vrouw, de actrice Aurélie, wordt de 
gelegenheid om op reis te vertrekken, eerst geestelijk en 
daarna fysiek, op zoek naar een ideaal dat dient te worden 
nagestreefd. Wat liefde lijkt te zijn is echter een obsessief 
verlangen, bestemd om onvervuld te blijven. De werkelijkheid 
waarin “la femme réelle révoltait notre ingénuité” doet ons 
bijna onvermijdelijk opkijken naar een meer perfecte projectie 
van het ideaal van de “reine ou déesse.”
Zo gebeurt het dat Aurélie, opgemerkt in een schouwburg – 
de uitgelezen plaats waarin droom en werkelijkheid het beste 
vertegenwoordigd worden en tegen elkaar worden uitgespeeld 
– de drijvende schakel wordt om een vage herinnering aan een 
ver vervlogen liefde weer op te rakelen. Sylvie, een thans uit 
het oog verloren jonge vrouw uit het platteland, belichaamt 
de Arcadia waar utopische gebruiken en zielenroerselen 
hun toevlucht vinden. Ook de zoete charme van de blonde, 
ingetogen Adrienne verschijnt ten tonele net als in een droom. 
Maar zij is voorbestemd voor het monastieke leven.
Ervaringen en emoties zoals de tederheid die gevoeld wordt 
voor Sylvie en de mysterieuze waarneming van Adrienne-
Aurélie vermengen zich in een vlaag van contrasten waarin 
Gérard lijkt te verdwalen: we staan oog in oog met de “liefde 
voor de liefde”. Er is hier duidelijk geen sprake van een concrete 
uitdrukking van de liefde – zoals deze zich kan manifesteren 
in de liefde voor een enkele vrouw. Het is net dat ideale “idee 

van de liefde” dat zich opsplitst in enerzijds de «douce réalité» 
van Sylvie en anderzijds het «idéal sublime» van Adrienne 
of ook de amour fatal jegens Aurélie, allemaal ingebed in het 
raamwerk van de schouwburg, ruimtelijke katalysator van de 
vertelling.
Het theaterpodium wordt de plaats bij uitstek voor dit 
ingewikkelde rollenspel. Van daaruit vertrekken Gérards 
dwalingen en waanideeën. 
Gérard is aangetrokken tot Aurélie, die de figuur is van zichzelf, 
en tegelijkertijd ook van andere vrouwen. Ze belichaamt de 
kern van het verhaal, de tegenstelling ideaal-en-werkelijkheid, 
en kan daarom geen tastbare gedaante aannemen:

“Depuis un an, je n’avais pas encore songé a m’in-

former de ce qu’elle pouvait étre ailleurs; je crai-

gnais de troubler le miroir magique qui me ren-

voyait son image, – et tout au plus avais-je prete 

l’oreille a quelques propos concernant non plus 

l’actrice, mais la femme”.

De zoektocht naar de “femme” vervaagt het verliefdheidsgevoel 
voor de actrice, maar ook deze zoektocht  levert, onvermijdelijk, 
een vals resultaat op: van een – platonisch – ideaal wordt 
de focus verschoven naar een fetisj voor de verloren liefde 
Adrienne, zijn alter-ego.
We worden geconfronteerd met de vermomming van de liefde 
op het podium en op de pagina die de rol komt vertolken van 
een bovennatuurlijke figuur, die onwerkelijk is, een idool van 
zichzelf. 
Het is onmogelijk om deze herinneringen, waarvan wij tot 
louter toeschouwers werden herleid door de Nerval, opnieuw 
samen te stellen buiten de tekst zelf: “La comédienne est la 
méme que la religieuse; vous cherchez un drame, voilà tout, et 
le dénoùment vous échappe”.

SYLVIE//CARMELA PIERINI

Geschreven door Carmela Pierini

Vertaald in het Nederlands door Carmen Van den Bergh

Scritto da Carmela Pierini 

Tradotto in olandese da Carmen Van den Bergh
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IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Armida en Rinaldo vormen zonder twijfel 
één van de meest spraakmakende liefdeskoppels uit 
de Italiaanse Letterkunde. Veelal worden ze samen 
afgebeeld in een tafereel dat doet denken aan een 
Lustentuin. De kunstenaar daarentegen kiest ervoor 
om enkel Armida af te beelden. Zij is immers die-
gene die bezwijkt aan haar liefde voor Rinaldo. Ze 
wordt verliefd en kan zo haar opdracht om Rinaldo te 
vermoorden niet uitvoeren. Zij is de echte protagonist 
in de scène. 
We vinden haar op het doek, liggend in het gras, in al 
haar verleidelijkheid. Haar kledij is paars. Niet enkel 
om een mooi contrast te geven met de achtergrond, 
maar ook om de rouw van een niet-beantwoorde lief-
de te symboliseren. Ze kijkt de toeschouwer vragend 
aan.
Er is bewust gekozen voor een meer klassieke pen-
seelvoering. Het fragment dateert immers uit het 
begin van de 17e eeuw. Uitzondering hierop is de 
spontane stijl waarin de jurk van Armida geschilderd 
is. De jurk staat symbool voor de hevigheid van de 
emoties die Armida ervaart. 

Armida e Rinaldo formano senza ombra di 
dubbio una delle coppie più discusse della storia let-
teraria italiana. Spesso vengono rappresentati insieme 
in una scena idilliaca che fa pensare al giardino delle 
delizie. L’artista tuttavia sceglie per l’occasione di 
dipingere solo Armida, poiché è lei la vera protagoni-
sta nella storia. È stata, difatti, lei ad innamorarsi di 
Rinaldo e con ciò non è stata in grado di portare a 
termine il compito che le era stato assegnato: quello 
di ucciderlo. 
La troviamo distesa sull’erba in tutta la sua sensualità. 
Il suo vestito di color viola chiaro non solo si abbina 
con lo sfondo verde, ma simboleggia il lutto per un 
amore non corrisposto. Il suo sguardo fiero è diretta-
mente rivolto agli spettatori.  
Mentre in tutto il dipinto la tecnica del pennello uti-
lizzata è abbastanza classica anche perché la storia è 
stata scritta a cavallo fra il Cinquecento e il Seicento 
troviamo una modalità differente, più spontanea, nella 
rappresentazione del vestito di Armida che simboleg-
gia l’intensità delle emozioni da lei vissute.

NL//

ARMIDA 
(Gerusalemme Liberata - 1581, Torquato Tasso)



Quale spazio la passione amorosa può avere in una 
missione condotta all’insegna dell’amore per il Signore?

Nei primi canti della Gerusalemme liberata, Goffredo di 
Buglione conduce i crociati davanti alle mura di Gerusalemme, 
con l’obiettivo di conquistare il sepolcro di Cristo. Quando 
l’esercito scorge la città santa, i crociati sono sopraffatti da 
fortissime emozioni: una gioia intensa si mischia a un “timoroso 
e riverente affetto” al pensiero che in quel luogo Cristo, 
per amore verso l’umanità, sacrificò la propria vita (III.5). La 
passione che sorregge questo filo ortodosso della narrazione 
è quella del Signore.
Ma nel frattempo i crociati sono gravemente messi alla 
prova. Dai cavernosi inferi Satana, invidioso del potere del 
suo arcinemico celeste, invia su terra un esercito di demoni e 
promuove l’andata della seducente maga Armida al campo di 
Goffredo. Essa scatena ovviamente una serie di sconvolgimenti 
nel campo cristiano e riesce ad allontanare Rinaldo, l’Achille dei 
crociati, dalla sua missione, imprigionandolo tra mille delizie 
sulla sua isola paradisiaca. Nelle braccia di Armida, Rinaldo 
dimentica il suo Dio e la sua missione.

Solo nella seconda metà del poema due compagni del suo 
esercito libereranno Rinaldo dai vincoli amorosi di Armida. 
Il cavaliere dovrà subire un rito purificante che lo riavvicina 
a Dio liberandolo dalle sue voglie giovanili: solo allora egli 
potrà salvare il suo esercito, che nel frattempo ha subito gravi 
danni. Tornato intero, l’esercito cristiano potrà conquistare 
Gerusalemme. Il poema finisce nel ventesimo canto con 
l’immagine di Goffredo che, con il manto ancora insanguinato, 
si avvicina al sepolcro di Cristo per sciogliere il voto.   

Per quanto la mentalità crociata possa apparire amaramente 
violenta a un lettore odierno, per Tasso era la sublimazione 
letteraria della lotta che l’anima deve sostenere per far 
prevalere l’amor di Dio sulle passioni terrene nell’aspirazione 
alla salvezza. La parabola di Rinaldo simbolizza per eccellenza 
la vittoria sulle tentazioni nel percorso di avvicinamento a 
Dio, un tema che conobbe molteplici variazioni durante il 
Rinascimento.

Is er ruimte voor amoureuze passie tijdens een missie die in 
het teken staat van liefde voor de Heer? 

In de Gerusalemme liberata arriveren de kruisvaarders, 
onder leiding van Godfried van Bouillon, aan de poorten 
van Jeruzalem, met als ultieme doel het graf van Christus te 
heroveren. Wanneer het leger de heilige stad in zicht krijgt, 
worden de kruisvaarders overweldigd door emoties: grote 
blijdschap vermengt zich met angst en eerbied bij de gedachte 
dat Christus op die grond uit liefde voor de mensheid is 
gestorven. De passie die in deze verhaallijn centraal staat, is 
die van en voor de Heer. Het mag dan ook niet verbazen dat 
God vanuit de hemel onvoorwaardelijk het leger steunt wiens 
bloed in zijn naam op die grond rijkelijk vloeit. 
Maar ondertussen worden de kruisridders ernstig op de proef 
gesteld. Satan ziet afgunstig toe hoe zijn verheven aartsvijand 
de wereld in zijn greep heeft en stuurt, naast een legioen 
demonen, de verleidelijke tovenares Armida naar het kamp van 
Godfried. Uiteraard zorgt haar komst voor onrust, en uiteindelijk 
weet ze ook Rinaldo - de Achilles onder de kruisvaarders - van 
zijn leger weg te houden. In de armen van Armida vergeet 
Rinaldo zijn god en zijn missie. 

Een tiental canto’s later halen twee compagni hem uiteindelijk 
terug van Armida’s magische eiland. Rinaldo moet een 
ritueel ondergaan dat hem weer met God verbindt, om zijn 
aardse liefdesepisode achter zich te laten; pas dan kan hij 
als enige redding bieden voor zijn leger, dat intussen zwaar 
heeft afgezien. Nu Rinaldo weer bij zinnen is gekomen, is het 
Christelijke leger klaar om Jeruzalem te veroveren. Het gedicht 
eindigt dan ook met het beeld van een bebloede Godfried die, 
in het laatste vers van het twintigste canto, het Heilige graf 
adoreert.  

Hoe bitter deze kruisvaartmentaliteit in de huidige tijd ook mag 
klinken, voor Tasso was het de ultieme expressie van de strijd 
die de geest moet voeren om de godsliefde te laten prevaleren 
over allerlei aardse passies en zo zielenheil te kunnen 
bekomen. De parabool van Rinaldo symboliseert bij uitstek de 
overwinning van de ijdele liefde om dichter bij God te kunnen 
komen, een thema dat in de hele Renaissance talloze variaties 
heeft gekend. 

TORQUATO TASSO, JERUZALEM BEVRIJD (1581)//EMMA GROOTVELD

TORQUATO TASSO, GERUSALEMME LIBERATA (1581)//EMMA GROOTVELD

Geschreven in twee talen door Emma Grootveld

Scritto in due lingue da Emma Grootveld
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III

3 

Ali ha ciascuno al core ed ali al piede,

né del suo ratto andar però s'accorge;

ma quando il sol gli aridi campi fiede

con raggi assai ferventi e in alto sorge,

ecco apparir Gierusalem si vede,

ecco additar Gierusalem si scorge,

ecco da mille voci unitamente

Gierusalemme salutar si sente.

4 

Cosí di naviganti audace stuolo,

che mova a ricercar estranio lido,

e in mar dubbioso e sotto ignoto polo

provi l'onde fallaci e 'l vento infido,

s'al fin discopre il desiato suolo,

il saluta da lunge in lieto grido,

e l'uno a l'altro il mostra, e intanto oblia

la noia e 'l mal de la passata via.

5 

Al gran piacer che quella prima vista

dolcemente spirò ne l'altrui petto,

alta contrizion successe, mista

di timoroso e riverente affetto.

Osano a pena d'inalzar la vista

vèr la città, di Cristo albergo eletto,

dove morí, dove sepolto fue,

dove poi rivestí le membra sue.

6 

Semmessi accenti e tacite parole,

rotti singulti e flebili sospiri

de la gente ch'in un s'allegra e duole,

fan che per l'aria un mormorio s'aggiri

qual ne le folte selve udir si suole

s'avien che tra le frondi il vento spiri,

o quale infra gli scogli o presso a i lidi

sibila il mar percosso in rauchi stridi.

7 

Nudo ciascuno il piè calca il sentiero,

ché l'essempio de' duci ogn'altro move,

serico fregio o d'or, piuma o cimiero

superbo dal suo capo ognun rimove;

ed insieme del cor l'abito altero

depone, e calde e pie lagrime piove.

Pur quasi al pianto abbia la via rinchiusa,

cosí parlando ognun se stesso accusa:

8 

"Dunque ove tu, Signor, di mille rivi

sanguinosi il terren lasciasti asperso,

d'amaro pianto almen duo fonti vivi

in sí acerba memoria oggi io non verso?

Agghiacciato mio cor, ché non derivi

per gli occhi e stilli in lagrime converso?

Duro mio cor, ché non ti spetri e frangi?

Pianger ben merti ognor, s'ora non piangi."

XX

144 

Cosí vince Goffredo, ed a lui tanto

avanza ancor de la diurna luce

ch'a la città già liberata, al santo

ostel di Cristo i vincitor conduce.

Né pur deposto il sanguinoso manto,

viene al tempio con gli altri il sommo duce;

e qui l'arme sospende, e qui devoto

il gran Sepolcro adora e scioglie il voto.



Désillusion - Emma Bovary
2017, 70 X 100, ACRYLIC ON LINNEN
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NL// IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Een balkonscene. Een vrouw die duidelijk 
diep nadenkt en een zekere wanhoop uitstraalt. Het is 
Emma Bovary, één van de meest besproken persona-
ges uit de Westerse literatuur. Ze heeft een brief van 
haar ‘amant’, Rodolphe, in de hand. Met deze brief 
wordt ze afgewezen. Haar geliefde schrijft immers dat 
hij niet zal komen opdagen die morgen, de langver-
wachte dag waarop ze samen zouden vertrekken om 
nooit terug te keren. Haar vuurrode jurk verwijst naar 
de diepe liefde die ze voelt voor haar minnaar, haar 
onbevredigbare drang naar affectie. Die liefde heeft 
haar blind gemaakt en heeft haar nu verraden… 
Haar grijze gelaat verwijst naar die onvoorspelbaar-
heid van de liefde. 
In haar venster, geschilderd in de typische stijl uit 
de romantiek, twijfelt ze of ze nog verder wil. Zal ze 
springen? De blauwe kleur van de luiken steekt af 
met de rode jurk en versterken zo het contrast tus-
sen droom en werkelijkheid. Una scena al balcone. Si 

vede una donna che è persa nei suoi pensieri. 
Ella ci trasmette una certa disperazione. È Emma Bo-
vary, uno dei personaggi più noti del canone letterario 
occidentale. Ha fra le mani una lettera ricevuta dal 
suo “amant”, Rodolphe, nella quale lui la respinge 
e le dà una brutta notizia. Si legge che non sarebbe 
venuto a prenderla quella mattina, quel giorno tanto 
atteso in cui se ne sarebbero andati via insieme per 
non tornare mai più. 
Il suo vestito rosso fuoco rispecchia l’amore ardente 
che ella prova nei confronti dell’amante nonché il suo 
desiderio insaziabile di affetto. Quell’amore che l’ha 
resa cieca ora la fa sentire tradita. Il volto grigio è il 
frutto dell’imprevedibilità dei sentimenti.
Affacciata alla finestra, dalle persiane stile romantico, 
Emma dubita se vuole continuare a vivere in questo 
modo. Si butterà? Il contrasto fra i colori rosso e 
celeste mettono in evidenza e rafforzano l’immenso 
abisso fra sogno e realtà.

DÉSILLUSION – EMMA BOVARY
(Madame Bovary - 1857, Gustave Flaubert)



Il discorso amoroso di Emma nel momento della rottura 
appare ben più misero al confronto del complesso lavorio 
creativo che Rodolphe intraprende per redigere la sua ultima 

lettera, quella con cui pone fine alla sua relazione con la 
donna. Tra le pagine più famose e riuscite di Madame Bovary, 
il discorso dis-amoroso di Rodolphe è un sapiente esempio di 
cliché romantici e ipocrisia, ma il quadro dell’uomo intento a 
tradurre i suoi intenti secondo certi codici sociali del discorso 
è una delle operazioni più riuscite di Flaubert, quella in cui la 
descrizione del personaggio mostra anche la sua lingua più 
peculiare, colta nel suo farsi e divenire. Il discorso amoroso 
di Emma è invece somatizzato e la parola, al momento del 
distacco, ne dimora assente. Emma non riesce a parlare. È 
tutta singhiozzi, pallori e svenimenti di fronte al marito. Anche 
nei suoi ultimi strascichi, la rottura condurrà Emma dagli 
abissi dell’assenza di replica fino alla sua sublimazione nella 
religione. Emma verrà travolta dalla crisi mistica.
Riavutasi, si dimostrerà ben più scaltra all’occasione dell’altra 
crisi, empirica e finanziaria, che si sovrappone a quelle prodotte 
dal bovarismo. Quando chiederà tremila franchi a Rodolphe, la 
situazione vocale risulterà invertita. Il discorso amoroso non 
avrà mutato di segno. Sarà ricomposto uguale nella gerarchia 
dei due amanti (Emma vittima, di Rodolphe e di se stessa), 
ma verrà capovolto dentro alla forma del dialogo. Rodolphe 

mormorerà impassibile un “Je ne les ai pas” e rinnoverà 
il discorso della crisi di Emma, di nuovo allo scontro con 
l’implacabile e realistica ragion di stato borghese. La stessa 
che la trattiene sul ciglio del vuoto, in cima al solaio, mentre la 
mano della serva l’afferra e la riporta indietro in tempo per la 
cena col marito.
Durante l’ultimo incontro, Emma si dilungherà in un discorso 
d’accusa, che diventerà un monologo con Rodolphe in 
presentia. D’altronde, interrotto l’amore epistolare, impedita la 
replica e la risposta, il discorso di Emma non può che esplodere 
all’esterno e ricapitolare, una dopo l’altra, tutte le proprie crisi 
proprio perché ha ormai introiettato l’assenza dell’oggetto 
amato. 
Il ritorno a cena, quella scena familiare dipinta da Flaubert 
e lodata da Auerbach in un famoso paragrafo di Mimesis, è 
parte di un’economia stilistica abituata a dosare le parole per 
descrivere le illusioni dell’amore bovarista. Il mancato suicidio 
fornisce ad Emma il contesto per valutare il preciso peso che i 
suoi amori possiedono nell’economia della famiglia borghese. 
Emma tacerà davanti alla lettera altrui, attraverserà le sue crisi, 
per infine chiedere il proprio risarcimento, riuscendo a stimare 
accuratamente tanto il prezzo della propria disperazione 
quanto quello della propria salvezza.

MADAME BOVARY//GUIDO MATTIA GALLERANI
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Het liefdesvertoog van Emma op het moment van 
de breuk is behoorlijk miserabel vergeleken met de 
creatieve tour de force in Rodolphes laatste brief, 

waarmee hij zijn relatie met Emma beëindigt. De ingenieuze 
melange van romantische clichés en hypocrisie waarmee 
hij verklaart dat de liefde voor Emma over is, behoort tot de 
meest bekende en geslaagde passages van Madame Bovary. 
Flaubert toont hierin zijn bijzondere talent om personages 
hun intenties en gevoelens volgens bepaalde sociale codes 
te laten uitdrukken. De beschrijving van een personage is bij 
uitstek ook een momentopname van zijn eigen specifieke taal. 
Emma’s liefdesdiscours is daarentegen gesomatiseerd en op 
het moment van afscheid laat de taal haar in de steek. Ze slaagt 
er niet in om zich te uiten: ze kan alleen maar snikken, bleek 
wegtrekken en flauwvallen in het bijzijn van haar echtgenoot 
Charles. In de nasleep van de breuk en het dramatische 
uitblijven van respons zal Emma worden meegetrokken in een 
mystieke crisis, die sublimeert in religieuze toewijding.
Wanneer ze is bijgekomen van de afwijzing door Rodolphe 
toont ze zich een stuk gewiekster in een volgende crisis, 
ditmaal empirisch en financieel, die nog eens bovenop haar 
problematische ‘bovarisme’ komt. Wanneer ze Rodolphe 
vraagt om drieduizend frank, blijkt de discursieve situatie 
te zijn omgedraaid. Het liefdesvertoog blijft hetzelfde en 
reproduceert zich op dezelfde manier in de hiërarchie tussen 

de twee geliefden (met Emma als slachtoffer van Rodolphe 
en van zichzelf), maar binnen de dialoog draaien de rollen 
draaien zich om. Rodolphe prevelt met een stalen gezicht een 
“Je ne les ai pas” en hernieuwt het crisisdiscours van Emma, 
die opnieuw botst op de onverzoenlijke en realistische raison 
d’état bourgoise. Diezelfde raison had haar tegengehouden 
op het moment dat ze op zolder aan de rand van de leegte 
stond, toen haar dienstmeisje haar net op tijd vastgreep en 
terugbracht naar haar man, precies op tijd voor het diner. 
Bij hun laatste ontmoeting is Emma één en al monologische 
beschuldigingen aan het adres van Rodolphe. Nu hun 
amoureuze briefwisseling is verbroken en de afwezigheid van 
contact met de geliefde al die tijd is verdrongen, kan Emma’s 
vertoog alleen maar exploderen in een opsomming van de 
crises die ze heeft doorstaan. 
De huiselijke scène waarin Emma terug aan tafel gaat, 
geprezen door Auerbach in een beroemde passage in Mimesis, 
maakt deel uit van een stilistische economie waarin de 
woorden exact zijn gedoseerd om de illusies van de verliefde 
Bovary te beschrijven. Haar zelfmoordpoging verschaft Emma 
de context om het precieze gewicht van haar liefdesavonturen 
in de familiezaken te taxeren. Ze zal de brief van een ander 
met stilte beantwoorden, haar crises ondergaan en uiteindelijk 
haar eigen schade claimen, wanneer ze zowel de prijs van haar 
wanhoop als die van haar redding kan inschatten.

MADAME BOVARY//GUIDO MATTIA GALLERANI

Geschreven door Guido Mattia Gallerani

Vertaald in het Nederlands door Emma Grootveld

Scritto da Guido Mattia Gallerani 

Tradotto in olandese da Emma Grootveld
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COUPABLE – IL ROSSO E IL NERO
(Le Rouge et le Noir - 1830, Stendhal)

Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

NL// IT//Julien Sorel staat met zijn rug naar de toe-
schouwer gekeerd, het hoofd licht naar voren han-
gend. Hij voelt de eerste gevolgen van zijn wanhoops-
daad. In een vlaag van jaloezie heeft hij zijn grote 
liefde vermoord. In dit doek wordt de slotscène van de 
roman behandeld, het moment net na de kogel. Koude 
kleuren kenmerken Julien en versterken de diepte-
werking. Hij staat in een ondefinieerbare ruimte, met 
een sterke lichtbron in het midden. Deze suggereert 
het latere inzicht met betrekking tot zijn daad. Zwart 
en rood domineren de voorgrond en incarneren let-
terlijk de titel van de roman van Stendhal. Hoe hevig 
liefde kan zijn, wordt vertaald in de dikte van de rode 
toetsen die bijna een reliëf vormen op het doek.

Julien Sorel è girato di spalle con la testa leggermente 

pendente in avanti. Percepisce i primi effetti cau-
sati dal suo atto di disperazione. In un impeto di gelosia 
ha ucciso il suo grande amore. In questo quadro viene 
raffigurata la scena finale del romanzo, ovvero, l’attimo 
subito dopo il colpo di fucile. Colori freddi caratterizzano 
Julien e rafforzano la prospettiva di profondità. Lo spa-
zio che circonda Julien è confuso e indefinito con una 
potente sorgente luminosa al centro che riflette lo stato 
d’animo del protagonista, dapprima vi è la confusione e 
poi la presa di coscienza rispetto alle azioni irreversibili. 
Il nero e il rosso sono i colori dominanti e traducono 
letteralmente il titolo del romanzo di Stendhal. Il potere 
violento dell’amore è reso tangibile dalle fitte pennellate 
di rosso acceso che fuoriescono dalla tela. 



Armato di due pistole, Julien Sorel entra nella chiesa 
di Verrières per uccidere Madame de Rênal. In una 
lettera «lunghissima e mezzo cancellata dalle lacrime», 

la donna aveva descritto l’amante di un tempo come un 
ipocrita, un arrivista, un seduttore, mandandone a monte il 
matrimonio con la ricca Mathilde de La Mole. Un matrimonio 
che aveva illuso Julien, portandolo a concludere tra sé e sé: 
«Dopotutto, il mio romanzo è finito». Tre sole pagine più tardi, 
Stendhal rovescia il tavolo da gioco e strappa il proprio eroe 
alla verticale di un destino luminoso, riportandolo sui binari del 
caso di cronaca che l’aveva ispirato: l’omicidio della moglie di 
un notabile di provincia compiuto dal suo amante, il figlio di un 
maniscalco. Con la differenza che, qui, l’omicidio non si compie: 
il primo colpo va a vuoto; il secondo centra il bersaglio, ma 
senza essere letale. Qualcosa, attraverso la mano di Julien, ha 
deciso che Madame de Rênal doveva vivere: per perdonarlo e 
amarlo una volta ancora.
 
Il Rosso e il Nero è la storia di una sfrenata ambizione, coltivata 
da un giovane che sogna di conquistare la Francia (o almeno 
il cuore delle francesi) inseguendo il modello di Napoleone: 
«la mia felicità sarà degna di me», potrebbe dire Julien (anche 
se Stendhal mette in bocca queste parole a un altro «mostro 
di orgoglio», Mathilde). Ma è anche la storia di una devozione 
assoluta, quella di Madame de Rênal, che riempie di coraggio 
la propria esistenza di moglie, di madre, di amante. Diversi indizi 
ci lasciano intuire come tale devozione non sia mai realmente 
ricambiata: Julien è capace di passeggiare sotto la finestra di 
lei spasimando nell’attesa di rivederla, senza però accorgersi 
che lei lo sta contemplando, da dietro le imposte socchiuse, 
con la fronte appoggiata al vetro. «Se Julien l’avesse amata», 

osserva Stendhal, «l’avrebbe scorta»... E così, nella chiesa di 
Verrières, l’autore ci informa velenosamente come «la vista di 
quella donna che l’aveva tanto amato fece tremare il braccio di 
Julien a tal punto che dapprima non riuscì a mettere in atto il 
suo proposito»: l’amore veniva tutto da lei, non da lui.
 
Julien Sorel è l’uomo che cerca gli estremi. Chi sta sempre 
lontano dagli estremi sarà secondo ovunque, afferma ancora 
la maliziosa Mathilde, e «qual è la grande azione che non sia 
un estremo nel momento in cui viene intrapresa?». È anche un 
uomo che si muove nella tenebra in cerca di spazi non ancora 
esplorati, per usare una bella immagine tolta dal mondo degli 
insetti: «Una mosca effimera nasce alle nove del mattino 
nelle lunghe giornate d’estate per morire alle cinque di sera; 
come potrebbe capire la parola notte? Datele cinque ore di 
esistenza in più: vedrà e capirà cosa sia la notte». Nella sua 
cavalcata al termine della notte, però, Julien non si dimostra 
all’altezza delle proprie ambizioni: se non sarà un personaggio 
«dei meno intelligenti», come scrive Sciascia a proposito di 
Fabrizio Del Dongo, protagonista della Certosa di Parma, ci 
appare comunque un uomo che fallisce l’appuntamento con la 
grandezza. Anche nell’amore: e al contrario di Madame de Rênal, 
che si rivela eroica tanto nel sacrificio del matrimonio quanto 
nella passione dell’adulterio. È con la sua morte, di tre giorni 
successiva all’esecuzione di Julien, che il romanzo si conclude: 
«morì abbracciando i suoi figli», annota Stendhal. La fine di 
Sorel, invece, che avrebbe potuto riuscire una sontuosa scena 
di tragedia, non viene raccontata. La lama della ghigliottina 
si abbatte fuori campo sul suo collo, sappiamo solamente 
che «un bel sole rallegrava la natura e Julien era in vena di  
essere coraggioso».

IL ROSSO E IL NERO//DAVIDE SAVIO
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Gewapend met twee pistolen ging Julien Sorel de kerk van 
Verrières binnen om mevrouw de Rênal te vermoorden. 
In een «lange en half door tranen uitgewiste brief» had 

zij haar voormalige minnaar een hypocriet, opportunist en 
verleider genoemd en zo zijn huwelijk met de rijke Mathilde 
de La Mole naar de haaien geholpen. Een huwelijk dat Julien 
er verkeerdelijk toe had aangezet voor zichzelf te concluderen: 
«Al bij al is mijn roman nu ten einde». Slechts drie pagina’s 
verder schudt Stendhal de kaarten grondig door elkaar en 
ontzegt hij zijn hoofdpersonage het rooskleurige vooruitzicht 
op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Stendhal 
past Julien in de tragische plot van het nieuwsbericht dat 
de auteur geïnspireerd had tot het schrijven van Le Rouge 
et le Noir: de moord op de vrouw van een plaatselijke 
hoogwaardigheidsbekleder door haar minnaar, de zoon van 
een hoefsmid. Het verschil tussen de zoon van de hoefsmid uit 
het nieuwsbericht en het hoofdpersonage van Le Rouge et le 
Noir is dat Julien strikt genomen geen moord pleegt: zijn eerste 
schot mist doel; het tweede is wel raak, maar doodt mevrouw 
de Rênal niet. Het is alsof iets, via de hand van Julien, bepaald 
heeft dat mevrouw de Rênal in leven moet blijven om Julien te 
kunnen vergeven en hem nog een laatste keer te beminnen. 

Le Rouge et le Noir is het verhaal van de grenzeloze ambitie van 
een jongeman die ervan droomt Frankrijk te veroveren (of toch 
alleszins de harten van de Fransen) naar het voorbeeld van 
Napoleon: «Mijn geluk zal mij waardig zijn», zouden de woorden 
van Julien kunnen zijn (ook al legt Stendhal ze in de mond 
van een ander «monster van hoogmoed», Mathilde). Maar het 
is ook het verhaal van de absolute toewijding van mevrouw 
de Rênal, die moedig haar rol van echtgenote, moeder en 
minnares speelt. Verschillende aanwijzingen duiden er echter 
op dat die toewijding niet wederzijds is: in afwachting van het 
moment waarop hij haar zou weerzien, loopt Julien onder het 
venster van mevrouw de Rênal door, zonder op te merken dat 
zij hem, van achter de halfgesloten luiken, in de gaten houdt, 

haar voorhoofd tegen het glas steunend. «Als Julien echt van 
haar gehouden had», zo schrijft Stendhal, «zou hij haar hebben 
zien staan»… In dezelfde lijn ligt het commentaar van de auteur 
op het moment waarop Julien op het punt staat mevrouw de 
Rênal neer te schieten: «het gezicht van de vrouw die zoveel 
van hem gehouden had, deed de arm van Julien trillen, zodat 
hij in eerste instantie niet in staat was zijn plan tot uitvoer te 
brengen»: de liefde kwam volledig van haar, niet van hem. 

Julien Sorel is een man van extremen. Want wie zich ver van 
extremen houdt, zal altijd en overal tweede viool spelen, zoals 
de kwaadaardige Mathilde stelt: «is er één grote daad die op 
het ogenblik dat men hem verricht niet extreem is?». Julien 
Sorel is een man van de duisternis, op zoek naar onontdekte 
plaatsen: «Een eendagsvlieg wordt geboren ’s ochtends vroeg 
op een lange zomerdag om te sterven in de vooravond; hoe 
zou zij het begrip nacht kunnen begrijpen? Verleng haar 
bestaan met een uur of vijf en ze zal zien en begrijpen wat de 
nacht is». In zijn zoektocht naar het einde van de duisternis 
toont Julien echter dat hij niet in staat is zijn eigen ambities 
waar te maken: ook al is hij dan misschien niet «één van de 
minst pientere» personages, zoals de Italiaanse auteur Sciascia 
schreef over Fabrizio Del Dongo, het hoofdpersonage van een 
andere roman van Stendhal, La Chartreuse de Parme, hij mist 
zijn afspraak met de grootsheid van het heldendom. Ook in 
de liefde is hij, in tegenstelling tot mevrouw de Rênal, die zich 
even heldhaftig toont in haar huwelijk als in haar overspel, niet 
groots. Le Rouge et le Noir eindigt met de dood van mevrouw 
de Rênal, drie dagen na de terechtstelling van Julien: «ze stief 
in de armen van haar kinderen», zo schrijft Stendhal. Het einde 
van Julien Sorel daarentegen, dat een weelderige tragische 
scène had kunnen zijn, wordt niet verteld: zijn onthoofding op 
de guillotine vindt plaats ‘buiten beeld’. We komen slechts het 
volgende te weten over de dag dat Julien terechtgesteld werd: 
«de natuur verblijdde onder een mooie zon en Julien voelde 
zich moedig». 

HET ROOD EN HET ZWART//DAVIDE SAVIO

Geschreven door Davide Savio 

Vertaald in het Nederlands door Bart Dreesen

Scritto da Davide Savio 

Tradotto in olandese da Bart Dreesen



Silencio illuminado
2017, 70 X 100, ACRYLIC ON LINNEN
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NL// IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Wat onmiddellijk in het oog springt bij het 
aanschouwen van het werk is het ontbreken van de 
mond bij het centrale figuur, Marcela. De herderin 
– gekenmerkt door het lam dat ze in haar armen 
sluit – mag immers niet spreken van de aanwezigen 
op de begrafenis van de betreurde herder, die zich 
van het leven beroofde, omdat zij zijn liefde niet heeft 
willen beantwoorden. Uiteindelijk slaagt ze er toch de 
meute te overtuigen om haar kant van het verhaal te 
aanhoren. Wat volgt is een verlicht discours dat de 
anderen overtuigt van haar onschuld. 
Die verlichting wordt in het doek letterlijk gesymboli-
seerd door de lichtbron rechtsboven. 
In de achtergrondpartijen vinden we vele blauwe tin-
ten, die de initiële koudheid van de andere herders op 
de begrafenis symboliseren. Het koud-warmcontrast 
(oranje-blauw) geeft dan weer de dualiteit weer van 
de passage. Een subtiele verwijzing naar het beroem-
de kaderverhaal van Don Quijote de la Mancha, hoofd-
personage van de roman, vinden we in de windmolen 
op de achtergrond. 

Salta immediatamente agli occhi che manca 
qualcosa nel viso della protagonista Marcela. Si tratta 
della bocca che in questo dipinto è stata volutamente 
tralasciata. Alla pastorella –  caratterizzata dall’agnel-
lino che chiude tra le sue braccia – non è concesso 
prendere la parola al funerale del pastore che si è 
tolto la vita per amore suo, ma da lei non corrisposto. 
Ella viene ritenuta responsabile dell’accaduto. Riesce 
alla fine a convincere i pastori ad ascoltare la sua 
versione dei fatti. Quello che segue è un discorso 
“illuminato” che suscita un mutamento nelle idee dei 
presenti che crederanno della sua innocenza.
Il momento dell’illuminazione viene rappresentato 
visibilmente dalla fonte luminosa nell’angolo superi-
ore destro. Sullo sfondo troviamo molte tonalità di 
blu, che stanno a simboleggiare la freddezza inizi-
ale dei pastori al funerale. Il contrasto freddo-caldo 
(blu-arancione) indica il mutamento, il superamen-
to di questa ambivalenza. Il mulino a vento che si 
trova nello sfondo, rappresenta un sottile riferimen-
to alla famosa lotta di Don Chisciotte de la Man-
cia, il protagonista del romanzo che fa da cornice  
a questa storia.

SILENCIO ILLUMINADO
(Don Quijote - 1605, Miguel de Cervantes)



ONBEANTWOORDE  LIEFDE:  ZELFMOORD  EN  PLEIDOOI  VOOR  VRIJHEID 
(MIGUEL  DE CERVANTES, DON QUIJOTE, CAPÍTULO XIII & XIV) 

LIESBETH FRANÇOIS

Het  fragment waarin  Marcela  het woord  neemt,  komt  
uit  het eerste  deel  van El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha van Miguel de Cervantes. Tijdens 

hun  omzwervingen  komen  Don  Quijote  en  Sancho  Panza  
bij een  groep  herders terecht,  met wie ze samen eten. De  
herders rouwen om  hun  vriend Grisóstomo, die  zelfmoord  
pleegde  omdat  zijn  liefde  voor  een  herderin,  Marcela,  niet 
beantwoord werd.  Ze schilderen Marcela af als een wrede  
vrouw, die  geen  hart heeft  en  rechtstreeks  verantwoordelijk  
is  voor  de  zelfmoord  van  Grisóstomo. Nadat  ze  in  een  soort  
van  begrafenisceremonie  ondermeer  het  laatste  gedicht van 
Grisóstomo voorgedragen hebben, verschijnt Marcela echter 
zelf ten tonele. De  eerste  reacties  van  de  herders  zijn  van  
afschuw  en  onbegrip,  maar  Marcela neemt het woord om 
zich te verdedigen. De herderin voert logische argumenten aan  
voor  het  feit  dat  het  haar  schuld  niet  is  en  dat  ze  hun  
misprijzen  niet verdient:  waarom  moet  ze,  gewoon  omdat  ze  
mooi  is,  ingaan  op  om  het  even wiens  avances?  Waarom  

kunnen  de  herders  niet  verstaan  dat  ze  geen  enkele 
verplichting  tegenover  hen  heeft?  Ze  heeft  er  immers  
juist  voor  gekozen  om herderin te worden om haar tijd door 
te brengen in de natuur en de eenzaamheid van  de  bergen.  
Marcela  laat  de  herders  met  haar  rationele  toespraak  
verstomd achter, en Don Quijote verhindert een paar van  hen 
om achter  haar aan te  gaan. Dit is dan ook één van de vele 
passages in de Quijote waarin de categorieën van “normaal”  
en “gestoord”  omgedraaid  worden:  het  zijn  de  zogezegd 
“normale”herders  die  zich  onredelijk  opstellen,  en  het  is  
de “gekke”  Don  Quijote  die  de logica  van  de  argumenten  
inziet  en  de  stem  van  de  rede  verdedigt  in  dit fragment.   
Don   Quijote’s   ideaal   van   de   hoofse   liefde   en   veel   
van   de neoplatonische opvattingen over de liefde die in de 
tijd van Cervantes behoorlijk populair  waren,  leggen  dan  ook  
de  nadruk  op  het  respect  voor  de  geliefde,  en maken   
het   fysieke   liefhebben   ondergeschikt   aan   een   (meestal   
behoorlijk afstandelijke) mentale, “zuivere” bewondering.
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Amore non corrisposto: suicidio e perorazione per la 
libertà  (Miguel  de  Cervantes, Don  Chisciotte  della  
Mancia  capitolo XIII  & XIV) Il frammento dove Marcela 

prende la parola è tratto dalla prima parte dell’ormai classico” 
Don Chisciotte” (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) 
di  Miguel  de  Cervantes.  Durante  il  loro  vagabondare  don 
Chisciotte  e  Sancho  Panza  si  ritrovano  proprio  fra  un  
gruppo  di  pastori, con  i  quali  condividono  il  pasto.  I  pastori  
piangono  il  loro  amico  Grisóstomo che si è suicidato perché  
il suo amore per  una pastorella, Marcela, non   era   stato   
ricambiato.   Essi   dipingono   Marcela   come   una   donna 
crudele,  senza  cuore  e  la  ritengono  immediatamente  
responsabile  del suicidio  di  Grisóstomo.  Dopo  ch’ebbero  in  
una  specie  di,  cerimonia funebre  recitato  senza  nient’altro  
aggiungere  l’ultima  poesia  di  Grisóstomo, appare Marcéla 
invece a mostrarsi. La prima reazione dei pastori è di  disprezzo  
e  di  incomprensione,  ma  Marcela  prende  la  parola  per 
difendersi.   La   pastorella   fornisce   argomenti   logici   per   
discolparsi   e protesta  per  il  disprezzo  dei  pastori  che  non  

merita:  perché  lei  deve,soltanto perché è bella, accettare tutte 
quelle avances da chiunque? perché i pastori non vogliono 
capire ch’ella non ha nessun obbligo verso di loro? Dopotutto  
lei  era  stata  scelta  proprio  per  fare  la  pastorella,  passare  il 
tempo  fra  la  natura  e  la  solitudine  dei  monti.  Marcela  lascia 
dietro  sé i pastori  stupiti  dalla  sua  razionale  difesa  e  Don  
Chisciotte  impedisce  a  un paio di essi di correrle appresso.  
Questo è dunque anche uno dei molti passaggi in Don 
Chisciotte in cui lecategorie   di “normale”e “squilibrati”   viene   
ribaltata:   ci   sono   dei cosiddetti pastori “normali” che si 
comportano irragionevolmente e c’è un “pazzo”  Don  Chisciotte  
che  comprende  la  logica  degli  argomenti  e difende  la  
voce  della  ragione  in  questo  frammento.  Gli  ideali  di  Don 
Chisciotte  dell’amor  cortese  e  dei  concetti  neoplatonici  
sull’amore  ai tempi  diCervantes,  sono  molto  popolari,  e  
accentuano  anche  il  rispetto per  l’amata,  e  rendono  l’amore  
fisico  subordinato  a  una  (generalmente molto distante) 
ammirazione ideale “pura”.

AMORE NON CORRISPOSTO: SUICIDIO E PERORAZIONE PER LA LIBERTÀ 
(MIGUEL DE CERVANTES,DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA CAPITOLO XIII & XIV)

LIESBETH FRANÇOIS

Geschreven door Liesbeth François

Vertaald in het Nederlands door Carmen Van den Bergh

Scritto da Liesbeth François

Tradotto in italiano da Carmen Van den Bergh



Dibujo tu boca
2017, 70 X 100, ACRYLIC ON LINNEN
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IT//Verantwoording kunstenaar
Giustificazione Dell’artista

Een passionele kus tussen twee mensen. De 
kunstenaar kiest bewust voor een close-up van de 
tedere monden die in elkaar verstrengeld lijken. Het 
belang van de lippen en de mond in de passage waar-
aan gerefereerd wordt, visualiseert de schilder door 
ze erg aanwezig en prominent af te beelden. Snelle, 
soms willekeurige toetsen dragen het soms vluchtige 
van een kus in zich. De vuurrode lippen beantwoorden 
aan het archetype beeld van de vrouwelijke mond. 
De andere mond kan van een man zijn, maar ook 
van een vrouw. In de passage wordt immers niet ge-
sproken over een specifiek gender. We weten niet 
wie kust. Nog een reden waarom er geen gezichten 
weergegeven zijn. 
Een vrolijk kleurenpallet geeft de passie en genot 
weer die kenmerkend is voor iedere, bewuste kus.

Un bacio passionale tra due persone. L’artista 
sceglie consapevolmente un primo piano di due boc-
che intrecciate in un gioco amoroso tenero e sensua-
le. La bocca e le labbra hanno un’importanza centrale 
nel brano a cui s’ispira questa tela. I colpi di pennello 
veloci e colorati imitano il ritmo di baci fugaci. Le 
labbra rosse fanno pensare a una bocca tipicamen-
te femminile, mentre l’altra bocca potrebbe essere 
quella di un uomo, ma anche di un’altra donna. Si è 
scelto di non rappresentare le facce per intero, anche 
perché nel brano letterario di Cortázar non si capisce 
chi sta baciando chi. L’atmosfera spensierata, ludica 
ed energica che sta alla base di questo romanzo tra-
spare dai colori vivaci e allegri e viene magicamente 
racchiusa in queste labbra che si sfiorano in modo 
passionale e al contempo leggero. Una magia che 
solo i baci appassionati riescono a trasmettere.

DIBUJO TU BOCA
(Rayeula - 1963, Julio Cortázar)

NL//



Het fragment “Toco tu boca” komt uit Rayuela van Julio 
Cortázar. Het is een korte, poëtische beschrijving van een 
liefkozing. ‘Rayuela’ betekent letterlijk ‘hinkelspel’. De 

roman bestaat uit 155 hoofdstukjes die in verschillende volgordes 
gelezen kunnen worden. Aangezien het gekozen fragment één 
van de zovele hoofdstukjes van Rayuela is, is het dus niet per 
se onlosmakelijk verbonden is met de hoofdverhaallijn en 
daarom is het dus ook niet altijd even duidelijk wie de spreker is.  
   We kunnen echter vermoeden dat de ik-vorm naar het 
hoofdpersonage van het boek, Horacio Oliveira, verwijst, en dat 
de geliefde de vrouw is die hij tijdens zijn verblijf in Parijs als 
muze beschouwt, La Maga (de Tovenares). De relatie tussen 
Oliveira en La Maga is geïnspireerd door surrealistische 
voorbeelden zoals Nadja van André Breton: het gaat dan ook 
niet over een relatie in de traditionele zin van het woord, maar 
een mysterieuze aantrekkingskracht tussen de twee die hun 
wegen tijdens hun omzwervingen door Parijs meermaals 
toevallig laat kruisen. Het personage van La Maga is dus vooral 
mysterieus, en er worden niet veel details gegeven over hoe ze 
eruit ziet. Het koppel in dit fragment hoeft echter niet samen 
te vallen met de twee hoofdpersonages van het boek: de ik-
figuur kan een man zijn, maar ook een vrouw, en viceversa. 

Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, 

voy dibujándola como si saliera de mi mano, como 

si por primera vez tu boca se entreabriera, y me 

basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y reco-

menzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la 

boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una 

boca elegida entre todas, con soberana libertad 

elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu 

cara, y que por un azar que no busco comprender 

coincide exactamente con tu boca que sonríe por 

debajo de la que mi mano te dibuja.

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de 

cerca y entonces jugamos al cíclope, nos mira-

mos cada vez más de cerca y nuestros ojos se 

agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los 

cíclopes se miran, respirando confundidos, las bo-

cas se encuentran y luchan tibiamente, mordiénd-

ose con los labios, apoyando apenas la lengua en 

los dientes, jugando en sus recintos donde un aire 

pesado va y viene con un perfume viejo y un si-

lencio. Entonces mis manos buscan hundirse en 

tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu 

pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la 

boca llena de flores o de peces, de movimientos 

vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el 

dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y 

terrible absorber simultáneo del aliento, esa in-

stantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y 

un solo sabor a fruta madura, y yo te siento tem-

blar contra mí como una luna en el agua.

  

 (Julio Cortázar, Rayuela, capítulo 7)

EEN POËTISCHE LIEFKOZING: “IK TEKEN JE MOND ELKE KEER OPNIEUW” 
(JULIO CORTÁZAR, RAYUELA, CAPÍTULO 7) //LIESBETH FRANÇOIS
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Il frammento “Toco tu boca” è tratto dal romanzo Rayuela 
di Julio Cortázar. Si tratta di una breve descrizione 
poetica di una effusione, di una coccola. Il titolo ‘Rayuela’ 

corrisponde in italiano al “gioco della campana” che si 
effettua saltellando su un solo piede. betekent letterlijk 
‘hinkelspel’. Il romanzo è costituito da 155 capitoli che 
possono essere letti con differenti criteri di lettura.  
Visto che il brano scelto è solo uno dei molti capitoli che 
compongono ‘Rayuela’, non si collega esplicitamente alla 
trama principale e al protagonista. Anche per questa ragione 
rimane incerto chi esattamente sta narrando. Possiamo però 
sospettare che la forma dell’ “io narrante” rimanda verso il 
personaggio principale del libro Horacio Oliveira, e che l’amata 
è la donna che durante il suo soggiorno a Parigi considerò 
come sua Musa e che era nominata La Maga. La relazione 
fra Oliveira e la Maga è ispirata da un figura surreale come 
può essere Nadja di André Breton. Non si tratta dunque di 
una relazione tradizionale nel vero senso della parola, ma di 
una misteriosa forza attrattiva fra due persone, le cui strade 
si sono incrociate a più riprese per caso durante un loro 
vagabondaggio a Parigi. Il personaggio della Maga è dunque 
soprattutto misterioso e non ci vengono forniti sufficienti 
dettagli per poterne descrivere l’aspetto. La coppia in questo 
frammento non coincide veramente con i due personaggi del 
libro: l’io narrante puo’ essere sia uomo che donna e viceversa.

Tocco la tua bocca, con un dito tocco tutto l’orlo 

della tua bocca, la sto disegnando come se uscisse 

dalle mie mani, come se per la prima volta la tua 

bocca si schiudesse, e mi basta chiudere gli occhi 

per disfare tutto e ricominciare, ogni volta faccio 

nascere la bocca che desidero, la bocca che la mia 

mano sceglie e ti disegna in volto, una bocca scelta 

fra tutte, con sovrana libertà scelta da me per dise-

gnarla con la mia mano sul tuo volto, e che per un 

caso che non cerco di capire coincide esattamente 

con la tua bocca che sorride sotto quella che la 

mia mano ti disegna.

Mi guardi, mi guardi da vicino, ogni volta più da 

vicino e allora giochiamo al ciclope, ci guardiamo 

ogni volta più da vicino e gli occhi ingrandiscono, 

si avvicinano fra loro, si sovrappongono e i ciclopi 

si guardano, respirando confusi, le bocche si in-

contrano e lottano tepidamente, mordendosi con 

le labbra, appoggiando appena la lingua sui denti, 

giocando nei loro recinti dove un’aria pesante va e 

viene con un profumo vecchio e un silenzio. Allora 

le mie mani cercano di affondare nei tuoi capelli, 

carezzare lentamente la profondità dei tuoi capelli 

mentre ci baciamo come se avessimo la bocca pie-

na di fiori o di pesci, di movimenti vivi, di fragranza 

oscura. E se ci mordiamo il dolore è dolce, se sof-

fochiamo in un breve e terribile assorbire simulta-

neo del respiro, questa istantanea morte è bella. E 

c’è una sola saliva e un solo sapore di frutta ma-

tura, e io ti sento tremare stretta a me come una 

luna nell’acqua.

(Julio Cortázar, Rayuela, capítulo 7)

Geschreven door Liesbeth François 

Vertaald in het Italiaans door Carmen Van den Bergh

Scritto da Liesbeth François 

Tradotto in italiano da Carmen Van den Bergh

UN’EFFUSIONE POETICA: “DISEGNO LA TUA BOCCA OGNI VOLTA NUO-
VA-MENTE” (JULIO CORTÁZAR, RAYUELA, CAPITOLO 7) //LIESBETH FRANÇOIS



Quello tra cocktail e letteratura è un binomio con una sua 
piccola tradizione. È del 1977 l’arrivo nelle nostre librerie 
di Mosca sulla vodka, il visionario romanzo di Venedikt 

Erofeev che Feltrinelli ha pubblicato, prima in Europa, a cura 
di Pietro Zveteremich (lo stesso editore e lo stesso traduttore 
che, venti anni prima, avevano portato in Italia Il dottor Zivago). 
Nel suo poema ferroviario, come recita il sottotitolo dell’opera, 
Erofeev immagina di compiere un viaggio da Mosca alla 
provincia russa, a bordo di un treno elettrico: un viaggio che 
si beve tutto d’un fiato, come fosse appunto uno shottino di 
vodka. Tra una stazione e l’altra l’autore snocciola un elenco 
dei migliori cocktail di sua invenzione: il Balsamo di Canaan, 
la Lacrima della komsomolka, lo Spirito di Ginevra... Eccone un 
esempio:

Nel bere vodka semplice, anche se a garganella, non è altro 
che un inseguire il vento e la vanità. Nel mescolare la vodka 
con l’acqua di colonia c’è un certo capriccio, ma non c’è alcun 
pathos. Mentre nel bere un bicchiere di Balsamo di Canaan c’è 
sia un certo capriccio, sia un’idea, sia del pathos e anche una 
certa allusione metafisica.
Quale componente del Balsamo di Canaan apprezziamo più 
d’ogni altro? Be’, certo, l’alcol denaturato. Ma il denaturato, 
essendo solo oggetto d’ispirazione, ne è, di per sé, assolutamente 
privo. Cos’è allora che in questo caso apprezziamo di più nel 
denaturato? Più d’ogni altra cosa? Be’, certo, la sensazione 
gustativa, pura e semplice. E ancora di più? ancora di più quel 
miasma che da esso promana. Per attenuarlo, ’sto miasma, 
occorre almeno un pizzico di profumo. Per tale motivo si suole 
versare nel denaturato, nella proporzione di 1:2:1, della birra 
vellutata, o la Ostankino o la Senator, e della lacca raffinata.
Non starò qui a spiegare come si raffina la lacca, visto che lo 
sanno perfino i neonati. Qui in Russia, chissà perché, nessuno 

sa perché sia morto Puškin, mentre come si raffina la lacca lo 
sa chiunque.
Per non tirarla troppo per le lunghe scrivetevi la ricetta del 
Balsamo di Canaan. La vita viene data all’uomo una volta sola 
e va vissuta in modo da non sbagliare le ricette:

Alcol denaturato  100 g

Birra vellutata  200 g

Lacca raffinata  100 g

Ed ecco che c’avete davanti il Balsamo di Canaan (chiamato 
popolarmente “volpe argentata”), un liquido di colore 
effettivamente argentato, moderatamente forte e con un 
aroma robusto. Più che d’un aroma, è d’un inno che si tratta. 
L’inno della gioventù democratica.

Specchio dissacrante della povertà e della disperazione cui 
si era giunti sotto il comunismo, questo romanzo fu vietato 
in Unione Sovietica; per lo stesso motivo riscosse invece un 
grande successo in Italia e in Europa. Lo troviamo ancora citato 
in una canzone di Vinicio Capossela, Moskavalza, contenuta 
nell’album del 2006 Ovunque proteggi: «Moska Valza, / Moska 
nella vodka, / vodka nella vaska...». E non sarà un caso, perché 
proprio a Capossela dobbiamo la canzone più alcolica della 
musica italiana: All’una e trentacinque circa, che chiude e dà 
il nome al suo primo album (1990). All’una e trentacinque circa 
della notte, il locale sta per chiudere e gli ultimi avventori 
possono sfidare il barman a fare il conto delle consumazioni, 
«ti ricordi che hai servito dietro al bar?»:

Chimay, Bacardi, Jamaican rum

White Lady, Beck’s bier, Tequila bum bum

Dry gin, Charrington, Four Roses Bourbon.

COCKTAIL E LETTERATURA//DAVIDE SAVIO
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una  prospettiva diversa. La sua idea è che ogni tema ha in sé il potenziale per 
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ma  anche  l’inquinamento,  la  povertà  o  la malattia,  poiché  la  bellezza  sta  
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