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Mijmeringen, bedenkingen, mededelingen, schrijfsels…

FIUMARA D’ARTE NELLA MADONIE
Op Sicilië loopt een aardige kunstroute tussen twee Regionale Natuurparken,
het Parco regionale delle Madonie en dit van I Nèbrodi. Enkele provinciale wegen slingeren er van het ene bergdorpje naar de andere vervallen versterking.
Het landschap is adembenemend. De toestand van de wegen is echter vaak van
die aard dat de bestuurder er weinig aandacht kan aan besteden. Af en toe doemt
een grote parkeerplaats op want in de lente lokt de streek vele wandelaars. In
de winter openen enkele skipistes. Vandaag zijn we daar (bijna) helemaal alleen.
Het traject start in Castel di Tusa, prachtig gelegen aan de Tyrreense Zee. In het
Museoalbergo Atelier sul Mare worden we voor het eerst ondergedompeld in een utopische droomwereld. Hier ontstond het idee om in de vallei van de Tusa een openluchtmuseum op te richten. Een tiental monumentale creaties werden in de loop van
de voorbije 35 jaar op diverse, soms moeilijk te bereiken plaatsen, opgericht. Het doel
is eigenlijk heel eenvoudig: via deze kunstwerken het gebied in de belangstelling brengen en herwaarderen. Een Utopie? Laat je leiden door de leuze die aan de ingang van
het hotel in de vloer aangebracht werd:

“Een Utopie is niet iets wat je niet kunt realiseren, maar iets wat het systeem belet om gerealiseerd te worden”

VAN DEINENDE GOLVEN OVER EGYPTISCHE PIRAMIDEN NAAR…
Al vlug verlaten we de legendarische SS113, die de noordelijke kust van Siciliê volgt,
om via de SP176 het binnenland aan te vallen. Onder de duizelingwekkende dubbele
brug van de autoweg van Palermo naar Messina bevindt zich het allereerste

kunstwerk van de totale collectie, hier neergepoot in 1986. Het is een gigantische
dubbele sculptuur van 18 meter hoog. Jammer genoeg worden we geconfronteerd met
een eerste teleurstelling. Het pad dat naar de benedenvallei leidt is afgesloten. Maar
we kunnen ons troosten met een eerste blik op de piramide, die als een kleine minicuberdon bovenaan de heuvelrand troont.
Vanaf Pettineo nemen we de SP174 naar Motta d’Affermo. Even buiten het dorpscentrum (of wat er moet voor doorgaan) volgen we de wegwijzer naar een blauwe, betonnen golf die de naam van Energia mediterranea heeft meegekregen. Hier kunnen we
ons iets bij voorstellen. De constructie nodigt uit om beklommen te worden. Jammer
genoeg had ik bij het bezoek mijn lat niet bij, anders had ik beslist ook even de wolken
gemeten. Fabre achterna, maar dan alleen wat de wolken betreft.

De kaart maakt het duidelijk. De stalen piramide die we daarstraks reeds van aan de
voet van de brug hadden opgemerkt, valt alleen te bereiken via een veredeld en hier
en daar geasfalteerd geitenpad. In een dor, woestijnachtig landschap verrijst de

Piramide - 38° Parallelo. Ze werd inderdaad pal op deze breedtegraad opgesteld. De
cilindervormige loods hoort blijkbaar ook bij het project maar bij ons bezoek was het
deurtje gesloten. Van hieruit krijgen we een fantastisch uitzicht op de vallei, de dubbele brug, het eerste kunstwerk aan de rivierbedding en een panorama over de zee.
Aan de rand van dit alles ontdekken we een sliert van gladde rotsblokken waarop een
tekst is aangebracht. We vergeten onmiddellijk de moeilijke kilometers die we dienden
af te haspelen om tot hier te komen.
… HET LABYRINT VAN GENK.
Vanaf Motta leidt de SP173 over 20
bochtige kilometers naar Mistretta,
een lokaal stadje dat enigszins die
naam waardig is. Iets over de middag
komen we er aan maar alles is doods
en begraven. Gelukkig vinden we nog
een bar waar we iets te eten vinden.
Het stelt niet veel voor, maar de Messini, een Siciliaans bier verrijkt met
zoutkristallen, smaakt overheerlijk.
Do houdt het bij een Sardische
Ichnusa.
Gesterkt vervolgen we onze weg over
de SP176 in de richting van Castel
del Lucio. We moeten er wel onze
aandacht bij houden want onderweg
passeren we ergens la Via della Bellezza, een lang kunstwerk aan de
rand van de baan. Net na een bocht
naar links doemt het op. Hier is de
weg voldoende breed om te parkeren.
40 kunstenaars uit alle hoeken van
de wereld hebben in 1991 op de rotswand een keramieken werk nagelaten. Het resultaat is een meterslange
wemeling van kleuren en vormen. Je
komt er ogen te kort.
Aan de noordkant van Castel di Lucio
is een soort van labyrint opgetrokken
in terracotta. Maar daar hebben we
onze aandacht aanvankelijk nodig om
enkele zwarte adders die wat zonneenergie aan het opdoen waren, wijselijk te vragen om baan te ruimen. Ze
vinden een onderkomen onder enkele
rotsblokken. De doolhof is toegankelijk onder een soort van dichtgeknepen boog. De wanden zijn net iets te
hoog om van bovenaf de juiste route
tot het centrum te kunnen aflezen.

Omdat er nogal wat donkere onweerswolken opdoemen wordt het tijd om opnieuw
naar zee af te dalen. Onderweg, in een bocht ontdekken we nog twee projecten. In de
binnenbocht een soort van megalithisch monument bestaande uit een tiental menhirs in cirkelvorm. Aan de buitenzijde staat een stalen, spiraalvormige constructie die
ons doet denken aan het grote labyrint op de C-mine van Genk. Maar het Siciliaanse
broertje is veel kleiner.
Voor het laatste werk moeten we naar het
strand van Villa Margi. Hier verrijst een
enorm blauw kader versierd met enkele
wolken. Schuin daarop werd een grote
zwarte balk aangebracht. Het monument
uit 1989 is er geplaatst ter herinnering
aan een gestorven dichter. Vandaag, zoveel jaar later, wordt het eerder vermeld
als Una Finestra sul Mare, een venster op
de zee. Als je het van de andere kant bekijkt is het natuurlijk een blik op de wereld. Maar dat is misschien niet zo idyllisch.
FIUMARA?
De term Fiumara is een typisch Italiaans woord voor een bergriviertje in het zuiden
van het land. In de winter kan die vaak woest tekeer gaan, maar in de zomer heeft
het meestal een droge rivierbedding. Gedetailleerde kaarten en atlassen tonen meerdere riviertjes waarvan de naam met dit substantief aanvangt. Eigenaardig genoeg
kent ook een van de zijarmen in de delta van de Tiber ook deze naam. Daar is er
uiteraard geen sprake van een bergrivier al kan de Tiber ook aardig uit de oevers
treden. De kunstroute slingert zich over de heuvels aan beide zijden van de Fiume of
Fiumara di Tusa.
Kan men in het Italiaanse binnenland terecht klagen over de gebrekkige bewegwijzering, dan mag men gerust hier een voorbeeld aan nemen. De meeste kunstwerken
worden herhaaldelijk met de gebruikelijke bruine borden aangeduid. In de zovele jaren dat we het schiereiland in alle mogelijke richtingen hebben doorkruist geldt dit
echt als een unicum. Dit laatste kan minder gezegd worden over de staat van de weg
langs enkele trajecten.
Maar ook het museumhotel in Castel di Tusa is een bezoek waard. Diverse kunstenaars werden aangesproken om elk een van de gastenkamers onder handen te nemen. Dit leidde tot een ongezien architectonisch hoogtepunt waar heel wat (binnenhuis-)architecten en designers veel inspiratie kunnen opdoen. Zelfs in de ontbijtzaal
konden ze hun creativiteit botvieren. Nog nooit zo’n verzameling van gekke stoelen
gezien.
Ten slotte nog dit: met opzet heb ik de namen van de kunstenaars en de titels van de
werken heel vaak weggelaten. Hen vermelden had volgens mij weinig zin. Evenmin
heb ik mij laten verleiden tot het meegeven van betekenissen, bedoelingen of achtergronden. Mijn boodschap is: puur genieten van het landschap, de creaties, en af en
toe een wijds uitzicht over de Middellandse Zee.
O ja, nog iets. Hoewel Italianen heel gretig allerlei muren met de spuitbus aanvallen,
was er tijdens onze tocht nergens ook maar één spoor van vandalisme aan te treffen.

Geen graffiti, geen rotzooi en niemand die het nodig vond om zijn aanwezigheid voor
eeuwig en altijd op de werken aan te brengen.

(*) foto uit de folder van Museoalbergo Atelier sul Mare

Marc Vandenbon
Auteur van “Innemend Italië”
marc.vandenbon@telenet.be
www.innemenditalie.be
Avondvullende voordrachten:
- Rome, andere paden
- Innemend Italië
Info op aanvraag

