
farfalle di MadridMadridun un deciso valore d'attualità, a collocare ii libro di Curreri tra
quei pochi titoli fondamentali sulla presenza sempre evanescente delle guerre
del Novecento nella letteratura italiana sono la profonditi e l'originalità dei
paragrafi dedicati a Sciascia e alla letteratura degli anni meno recenti.

Note

1 Paris 1998.
2 Si veda, per esempio, Jay Winter, Remember-

ing War. The Great War Between Memory and His-

tory in the Twentieth Century, New Haven & Lon-
don 2006.

INGE WERNER
OFFICINE DEL NUOVO

Recensie*

Op 12 maart 2009 is de recent verschenen congresbundel Officine del nuovo.
Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e
Controriforma ten doop gedragen op het Koninklijk Nederlands Instituut
te Rome. De presentatie vond plaats in aanwezigheid van de bezorgers,
Harald Hendrix en Paolo Procaccioli, uitgever Vecchiarelli en verschillende
van de auteurs. Drie Italiaanse onderzoekers, Lorenzo Baldacchini (Bo-
logna), Roberto Gigliucci (Rome) en Enrico Parlato (Viterbo), verzorgden
kritische introducties op de bundel tijdens een tavola rotonda.

De bundel is de weerslag van het internationale symposium Officine del
nuovo dat van 8 tot 10 november 2007 plaatsvond in het academiegebouw van
de Universiteit Utrecht. Met de titel 'werkplaatsen van vernieuwing' wordt
verwezen naar de gedachte dat tussen 1530 en 1580, onder invloed van
reformatorisch denken en toenemende absolutistische neigingen van de
machthebbers, een grondige verandering plaatshad in het culturele denken
en praktiseren van Italie. Ook de relatief nieuwe alomtegenwoordigheid
van de drukpers en de opkomst van poligrafi, broodschrijvers, en de profes-
sionalisering en emancipatie van beeldende kunstenaars droegen bij aan het
veranderende culturele klimaat. De gangbare opvatting is dat literaire en
artistieke vemieuwingen juist in de samenwerkingsverbanden tussen ver-
schillende disciplines schrijvers, kunstenaars en drukkers tot grote
hoogten werden gedreven. Bij dezesodalizi kan, om slechts twee voorbeelden

a

* Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra
Riforma e Controriforma. Atti del simposio internazionale Utrecht 8-10 novembre 2007,

red. Harald Hendrix en Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2008. 606 pp. ISBN

978 88 8247 231 3.
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Tintoretto, Apollo e Marsia, Hartford (Conn.), Wadsworth Athenaeum, 1545

te noemen, worden gedacht aan de platonische relatie tussen beeldhouwer,
schilder, architect en dichter Michelangelo en dichteres Vittoria Colonna of
aan de uitwisseling tussen poligrafo en drukker Anton Francesco Doni en
schilder Tintoretto. Al in de inleidende woorden van Harald Hendrix, die de
organisatie van het congres in handen had, bleek echter dat aan deze visie op
de 'innovatieve' samenwerkingsverbanden nog te tornen valt. Hij daagde de
sprekers en het publiek uit door zich af te vragen in hoeverre sommige
'officine' van de late Italiaanse Renaissance werkelijk de intellectuele en
creatieve broedplaatsen waren waarvoor zij steeds worden gehouden, en niet
het gevolg van uitbarstingen van individuele creativiteit.1

Het congres was een nieuw hoogtepunt in een reeks congressen die
georganiseerd werden vanuit de 'officina' van Cinquecento plurale, een
internationale werkgroep die de meervoudigheid' van de Italiaanse zestiende
eeuw onderzoekt. Onder deze worden thema's verstaan die niet
voldoen aan de klassieke norm, zowel in de betekenis van afwijkend van het
classicistische Cinquecento,.als van de historiografie en kritische canon. De
'irregolarite van de onderwerpen van Cinquecento plurale, die ook tot
inspiratie heeft gediend voor de thematiek van dit nummer van Incontri,
richt zich op literatuur en kunst, in de periode tussen reformatie en contra-
reformatie, en ook nadrukkelijk in samenspel met de religieuze ontwikke-
lingen. Het gaat daarom niet alleen om de lagere', banale genres, personen,
teksten en kunstwerken, maar ook om 'hogere' cultuur die verboden was en
daarom gemarginaliseerd raakte. Op de website van de werkgroep is infor-
matie te vinden over de doelstellingen, betrokken onderzoekers en lopende
en geplande projecten. Ook staan hierop verschillende databases van (on)ge-

Recensioni 139

,44,0

:`

3
1 ,

-.
.2.-- 3

1 i \,
. ! . ,

14(

,
4cwrr,,

'pluralita'



publiceerd materiaal en een aantal bibliografieen van zestiende-eeuwse
auteurs die te vangen zijn onder het kopje 'irregolarita', zoals Francesco
Berni, Doni, Antonfrancesco Grazzini detto ii Lasca, Agnolo Bronzino en
Michelangelo Buonarroti.2

Al in 1998 en 2001 werd in Viterbo een eerste aanzet gegeven tot een
programmatische inbedding van deze thematiek met het eendaagse seminar
Cinquecento capriccioso e irregolare. Eresie letterarie nell'Italia del clas-
sicismo3 en een tweedaags symposium over het burleskecommento.4De reeks
kreeg een vervolg in Londen in januari 2004, op een congres genaamd Ii
rinascimento italiano di fronte alla riforma waar ook Harald Hendrix aan
meedeed, wiens eigen `pluralità cinquecentesca' in dit themanummer van
Incontri al meermaals geroemd is. Vanaf dat moment kreeg Cinquecento
plurale vaste vorm. In november 2005 troffen de onderzoekers elkaar ver-
volgens in Lecce voor een congres over Pasquino, pasquinisti en hun pas-
quinate5 en in 2006 werd de uitwisseling voortgezet in Urbino met een sessie
over Autorità, modelli e anti-modelli.6 Na het congres in Utrecht volgde
nog Stravaganze amorose in Tours (september 2008).7 Bijbehorende con-
gresbundels zijn allen gepubliceerd in de reeks Testi e studi di letteratura
italiana bij Vecchiarelli Editore, onder hoofdredactie van Paolo Procaccioli.

Een vaste kern van onderzoekers, alien betrokken bij Cinquecento plu-
rale, behoorde op deze congressen afwisselend tot de sprekers: Paolo Pro-
caccioli (Viterbo), Danilo Romei (Florence), Antonio Corsaro (Urbino),
Angelo Romano (Lecce), Elise Boillet en Chiara Lastraiuoli (Tours), Christ-
opher Cairns (Londen), Giorgio Masi (Pisa), Franco Pignatti (Rome), Philiep
Bossier (Groningen) en Harald Hendrix (Utrecht). Daarnaast werden er steeds
experts uit allerlei disciplines aangetrokken. In Utrecht waren dat voor-
namelijk kunsthistorici, zoals de internationaal vermaarde Charles Hope
(Londen), Una Roman d'Elia (Kingston) en Tom Nichols (Aberdeen). Ook de
Nederlandse kunstgeschiedenis was daar goed vertegenwoordigd met onder
anderen Henk van Veen, Bernard Aikema, Arno Witte en Arj an de Koomen.

De kunsthistorische component is logischerwijs groot in de bundel. Net als
het congres Opent de bundel met een deel waarin de centrale vraagstelling van
Officine del nuovo hoe in de uitwisseling tussen verschillende disciplines
creativiteit tot grote bloei gebracht wordt op een kunsttheoretisch niveau
uitgewerkt wordt (I. Artista loquitur). Deze vraag werd geInspireerd door
recente studies over de 'poetica van de schilderkunse, in het werk van Titiaan,
zoals The Poetics of Titian's Religious Paintings (2005) van Una Roman
d'Elia. Zij richt zich nu op Doni's traktaat Pitture, waarin een serie alle-
gorische schilderijen wordt beschreven in een huis dat nooit heeft bestaan.
Doni's fantasiedn waren schatplichtig aan Petrarca, en dienden op hun beurt
weer als uitgangspunt voor bijvoorbeeld allegorische schilderingen van
Federico Zuccari. Deze casus laat zien hoe literaire modellen vaak ten
grondslag liggen aan schilderkunst en hoe schilders inspiratie putten uit
contacten met schrijvers. Ook meer in het algemeen kunnen Doni's activi-
teiten als exemplarisch worden beschouwd voor de interactie tussen kunst en
literatuur. Dat deze literator niet alleen kunstenaars inspireerde maar zelf ook
door kunst en kunsttheorie beInvloed werd, mag blijken uit zijn actieve
inmenging in kunsttheoretische discussies. Maddalena Spagnolo brengt in
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haar bijdrage een Florentijns debat in kaart aan de hand van gedichten en
traktaten; Doni's Ii Disegno speelt hierin een significante rol.

De bijdragen in het tweede deel (II. L'officina del tipografo) richten
zich op verschillende uitgevers en drukkers, zoals de tipografi Michelan-
gelo Biondo en Ludovico degli Arrighi in de bijdragen van respectievelijk
Angelo Romano en Danilo Romei. Dat de drukkerij van de Venetiaanse
Francesco Marcolini bij uitstek een voorbeeld is van een 'officina del nuovo',
laat Paolo Procaccioli zien; de drukker gaf verschillende 'irregolare' auteurs
de kans bij hem te publiceren. Pietro Aretino was één van hen, en Elise Boillet
bestudeert hoe de schrijversportretten in Marcolini's edities van Aretino's
werk bijdroegen aan diens schrijversimago.

In deel drie (III. Arti & Lettere: occasioni di dialogo e di confronto)
wordt een breed scala aan casussen gepresenteerd waarin de uitwisseling of
conflicterende werking tussen de verschillende disciplines bestudeerd wordt.
In dit deel is een opvallende rol weggelegd voor Michelangelo, die als homo
universalis in zijn eentje al als een complete innovatieve 'officina' gezien kan
worden. Toch is er ook veel te zeggen over de wisselwerking met anderen. Zo
beschrijft Maria Forcellino hoe Michelangelo's contacten met de religieuze
groepering gli spirituali' van belang waren bij de totstandkoming van zijn
standbeeld Vita attiva in San Pietro in Vincoli. Hoe de kunstenaar anderen
beinvloedde en inspireerde, laat Antonio Corsaro zien in zijn artikel over
gedichten van tijdgenoten waarin Michelangelo de lof gezongen wordt.

Het functioneren van Cinquecento plurale maakt duidelijk dat ook de
eenentwintigste eeuw het moet hebben van officine del nuovo. Het Utrechts
congres en de bundel Officine del nuovo, vormgegeven in de bekende heldere
opmaak van uitgever Vecchiarelli, en dit keer ook voorzien van verschillende
secties met afbeeldingen in kleur, laten zien dat juist interdisciplinaire
samenwerkingsverbanden in dit geval tussen letterkundigen, kunsthisto-
rici, cultuurhistorici, theaterdeskundigen en classici met een zelfde doel
individuele genialiteit weldegelijk overstijgen.

Noten
1 Harald Hendrix, 'Officine del nuovo?', in:

Officine del nuovo 2008, pp. 9-16.
2 Zie: www.nuovorinascimento.org/cinquecen

toplurale.
3 Zie ook de gelijknamige congresbundel, be-

zorgd door Paolo Procaccioli en Angelo Romano,
Manziana 1998.

4 Gepubliceerd in: Cum notibusse et comenta-
ribusse. L'esegi parodistica e giocosa del Cinque-
cento. Seminario di letteratura italiana, Viterbo,
23-24 novembre 2001, red. Antonio Corsaro e Paolo
Procaccioli, Manziana 2002.

5 Zie de congresbundel: Ex marmore. Pasquini,
pasquinisti, pasquinate nell 'Europa moderna. Atti
del Colloquio internazionale Lecce-Otranto, 17-19
novembre 2005, red. Chrysa Damianaki, Paolo Pro-

caccioli, Angelo Romano, Manziana 2006. Zie ook
het signalement van dit congres in Incontri 2007/1
door Carolien Steenbergen (pp. 112-113).

6 Autorith, modelli e anti-modelli nella cultura
artistica e letteraria tra riforma e controriforma.
Atti del Seminario internazionale di studi Urbino-
Sassocorvaro, 9-11 novembre 2006, red. Antonio
Corsaro, Harald Hendrix, Paolo Procaccioli, Man-
ziana 2007.

7 Stravaganze amorose. L'amore oltre la nor-
ma nel Rinascimento: scarto, superamento, tras-
gressione. Convegno Internazionale del Gruppo di
Ricerca Cinquecento plurale, Tours (Centre d'Etu-
des Supérieures de la Renaissance), 18-20 september
2008. De gelijknamige congresbundel wordt dit jaar
verwacht.
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