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RENATO GUTTUSO en GOETHE in PALERMO 
 

Op maandag 9 april 1787 bezoekt Johann Wolfgang Goethe, samen met 
zijn reisgenoot Christof Heinrich Kniep, de villa Palagonia in Bagheria, 
iets ten oosten van Palermo. Aan dit bezoek spendeert hij in zijn dagboek 

enkele bladzijden. Zowel het gebouw als de tuin en de talrijke groteske 
beelden  bestempelt de Duitser als absolute dwaasheden. Kortom, dit be-
zoek betekende voor hem een totaal verloren dag.  

 
Ook wij bezochten Bagheria in de voorbije jaren een tweetal keren. Maar we delen 
zijn frustratie niet, al kunnen we hem best begrijpen. Hij was naar Sicilië afgezakt 
om er te genieten van de Grieks-Romeinse tempels, zuilen, fora, theaters, arena’s,    
 



Tomben, kapitelen en architraven. In de villa Palagonia werd hij echter geconfron-
teerd met sotternieën. Hij kon zijn ontgoocheling daarna zelfs niet wegdrinken op de 
Grieks-Romeinse site van Sòlunto in de onmiddellijke omgeving want voor de opgra-

ving daarvan moest men nog een kwarteeuw geduld oefenen. 
 
Tijdens het bezoek van Goethe waren er in Bagheria nog andere villa’s die ongeveer 
uit diezelfde periode dateerden. Vooral Valguarnera straalde een grotere rijkdom uit. 
Minder imposant daarentegen was dan weer de villa Cattolica. Eigenaardig genoeg is 
het precies deze laatste die vandaag bij de kunstliefhebbers de voorkeur uitdraagt. 
En dat heeft weinig met de architectonische kenmerken van het gebouw te maken.  
 
TUSSEN VERROESTE TORENS, BORDELEN en de VOEDINGSMARKT 
 
Indertijd werd het landhuis opgetrokken in de groene noordelijke rand van Bagheria. 
Maar in latere periode passeerde de SS113, de belangrijke verbindingsweg tussen 
Messina en Palermo, precies aan de voordeur. Wat dan weer een aanlokkelijke locatie 
vormde voor de zware industrie die vandaag echter al lang de laatste adem heeft uit-
gezucht. De SS113 in die buurt lijkt daardoor meer op een grauwe, grijze straat en 
vanuit de tuin van de villa Cattolica kijkt men uit op het verroest skelet van een 
verlaten betonfabriek. Maar als liefhebber van industriële archeologie vind ik het een 
heerlijke locatie. 
 

 
 
In 1973 kreeg de villa een totaal andere bestemming. Toen ontving de stad talrijke 
werken van de kunstschilder Renato Guttuso aan Baghiera, die er in 1911 geboren 
was. De locatie werd al vlug omgebouwd tot museum. En het dient gezegd, een 



geslaagde metamorfose. Andere artiesten volgen zijn voorbeeld. Op die manier ont-
stond in een korte periode een geheel nieuw museum met moderne kunst. 
 
Opvallend is wel dat omzeggens alle werken van Guttuso die hier tentoongesteld wor-
den op een of andere manier een erotisch thema vertolken. Het lijkt alsof elke scène 
in een bordeel in Palermo werd geschilderd. De dames hebben geen gezicht, tonen 
geen emoties. Dit staat in schril contrast met veel van zijn politiek geladen werken 
die vaak een sterk expressionisme uitstralen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUCCERÌA 

 
Renato Guttoso blijft echter bij de meesten 
onder ons voornamelijk bekend omwille 
van zijn blik op de Palermitaanse wijk Vuc-
cirìa. De foto hiernaast werd genomen op 

de hoek van de Via Pannieri met de Corso 
Vittorio Emanuele. Het contrast wat be-
treft inhoud en stijl met de vorige werken 
kan niet groter zijn. 
 
Van hieruit belandt men onmiddellijk in de 
volkswijk die bekend staat om zijn dage-
lijkse voedingsmarkt. De markt beslaat en-
kele straatjes en steegjes tussen de jacht-
haven en de Via Roma. De kraampjes en 
de kakafonie van kleurrijke voedingswaren 
camoufleren de armoedige en bouwvallige 
huizen. Ze blijven recht staan uit gewoonte, of omdat ze elkaar ondersteunen. Ofwel 
omdat ze simpelweg de kracht niet meer hebben om in te storten. Al gebeurde dit 
laatste wel op 5 februari 2014. Een voormalig paleis op de Piazza Garraffello blies met 
een zware dreun de laatste adem uit. 
  
Blijft de vraag wat Goethe eigenlijk kwam zoeken in Palermo. En diezelfde bedenking 
kan gemaakt worden voor tal van zijn tijdgenoten die tijdens hun Grand Tour in Na-
pels verbleven. Hun dagboeken en brieven lichten hier en daar een tipje van de sluier. 
Jongvolwassen mannen, nog een laatste keer alleen op stap, liefst in het diepe zuiden 
van Europa, voordat ze als lichtende voorbeelden hun leidende en stichtende taak in 
de maatschappij moesten invullen. Maar Goethe zwijgt daarover in omzeggens alle 
talen. 
 

 
Piazza Garraffello in het centrum van de wijk Vuccerìa op enkele passen van de prestigieuze Corso Vittorio 

Emanuele 

 

*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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