De Achterkant van de Wolken
Fotografische notities uit het land van Anton van Wilderode, door Nico Cerri
Zaterdag 30/09/2017 - zondag 8/10/2017 in Villa Bottini (Lucca)
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Sinds 1994 wordt in Lucca het jaarlijkse literatuurfestival LuccAutori gehouden. Het mikt op
een breed Italiaans publiek, van jong tot oud, van leek tot erudiet. Sinds 2002 koppelt
initiatiefnemer Demetrio Brandi aan de manifestatie een internetschrijfwedstrijd
Raccontinellarete, die intussen ook aan de zestiende succesvolle editie toe is.
Lucca is sinds meer dan een halve eeuw de Toscaanse zusterstad van Sint-Niklaas. Wegens
allerhande verdiensten op het vlak van stedenverzustering werd taalanimator Herman Cole
in 2014 ereburger van de stad.
Nadat Brandi en Cole in 2016 succesvol hadden samengewerkt rond de tentoonstelling van
Joris Wouters I muri parlano - De muren spreken, bood de festivaldirecteur aan de
ereburger opnieuw een ruimte om ‘iets mee te doen’. Een samenloop van omstandigheden
bracht hem in contact met fotograaf Nico Cerri van de vereniging Labirinto dell’Immagine.
De nadrukkelijke wens van Brandi om foto’s te hebben met een literaire invalshoek leek een
obstakel te zullen worden, maar dan was er … Anton van Wilderode.
Fotograaf Cerri ontdekte in de bibliotheek van het seminarie in Lucca Van Wilderode’s ‘Terra
dell’Amen’ en kwam doorheen de vertalingen onder de indruk van de grote menselijke en
literaire kracht ervan. Hij vond tevens dat in diens poëzie geregeld Italiaanse plekken
opduiken: Assisi, Paestum, Firenze, Cervéteri, Ravenna… Daar zat stof in.
Cerri vertoefde van 12 tot 16 juni en fotografeerde tussen Sint-Niklaas en Moerbeke. Het
resultaat van zijn werk noemde hij Il Rovescio delle Nuvole - Note fotografiche dalla terra di
Anton van Wilderode. (De Achterkant van de Wolken - fotografische notities uit het land van
Anton van Wilderode) Gecombineerd met Italiaanse teksten geselecteerd door Hildegard
Coupé zal een twintigtal foto’s worden tentoongesteld in Villa Bottini (Lucca - Toscane) van
30 september tot 8 oktober 2017.
Op zaterdag 30 september kunnen maximaal vijftig toeschouwers in de Villa een
geïllustreerde poëtisch-toeristische Lettura bijwonen: gedichten van Anton van Wilderode
zullen worden gelezen in het Nederlands door Hildegard Coupé en in het Italiaans door
Herman Cole.
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