Dante700 Januari 2021
Het is de intentie om iedere maand van het Dante 700 jaar één of meerdere aspecten betreffende de persoon en het
werk van Dante Alighieri voor het voetlicht te brengen.
La Vita Nova
Geen beter begin van deze serie berichten is denkbaar, men kan er niet omheen. In dit boekwerkje wordt de bron van
het Magnus opus van Dante Alighieri verwoord, zijn verlangen naar een echte ontmoeting met Beatrice, zijn ideale of
geïdealiseerde geliefde. Dat hij dat uiteindelijk pas kon realiseren in de door hem zelf geschapen Paradiso, ja, dat kon hij
in zijn jonge jaren nog niet bevroeden.
Er is natuurlijk veel over La Vita Nova geschreven, ook zijn er vele kunstuitingen daarop gebaseerd. Hierbij een kleien
selectie om een indruk te krijgen.
Beelden zeggen soms meer dan woorden. De beelden aan het begin van de uitzending van het concert La Vita No va
van Nicola Piovani brengen de wereld van Dante Alighieri op indrukwekkende wijze tot leven. Laat ze to u doordringen
en geniet.

Nicola Piovani, La vita nuova (Ravenna) - YouTube
Als je het boekwerk La Vita Nova bij de hand hebt, kun je tekst ook gemakkelijk volgen.
De componist zelf geeft hier nog een toelichting op:

La "Vita nuova" secondo Nicola Piovani - Letteratura - Rai Cultura
Mocht je nog geen goed beeld hebben van de betekenis van het werk La Vita Nova, de volgende tekst een aanrader:

Dante Alighieri - Vita nuova - Letteratura italiana (weebly.com)
Een heel andere aanpak is die van Allesandro D’Avenia, die, gelardeerd met citaten uit La Vita Nova, voor
een groot gehoor de betekenis van La Vita Nova uiteenzet.
Alessandro D'Avenia racconta la Vita Nova di Dante - YouTube
Een hel ander muzikale aanpak kom je tegen in de Soundtrack van de film Hannibal
Hannibal (Soundtrack- "Vide Cor Meum") - YouTube
Over de betekenis van Vide Cor Meum, een opera-aria geschreven door Patrick Cassidy, zie:
Vide cor meum - Wikipedia
In de komende berichten zal ik veel een beroep doen op Youtube. Het is slechts een selectie en arbitrair
wat ik daaruit op vis. Maar kijk daar gerust zelf, men zal verbaasd zijn hoeveel informatie daar te vinden is,
maar dit is echt een open deur.

Met deze eerste aflevering gewijd aan La Vita Nova is voor mij het Dante 700 jaar echt begonnen.
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