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De salon van Italië
De eerste gedachten die de meeste mensen heb-
ben bij de stad Turijn is die van FIAT, een lelijke in-
dustriestad. Dit is een volkomen misplaatst beeld. 
Turijn is de Salon van Italië. Een door het massa-
toerisme nog vrijwel onontdekt juweel. De stad is 
een prachtige mix van Franse en Italiaanse invloe-
den, van zuidelijke charme en noordelijke effici-
entie. Door een stratenplan dat teruggaat tot de 
Romeinse tijd en sindsdien in stand is gehouden 
en voortgezet bij latere uitbreidingen, is de stad 
een overzichtelijk en geordend geheel. Doordat 
de latere inrichting vooral plaats vond onder lei-
ding van 17e en 18e eeuwse hofarchitecten heeft 
de oude binnenstad een consistent aangezicht 
gekregen. 
De stad heeft 18 kilometer arcades waardoor ze 
een schaduwrijke en voetgangersvriendelijke stad 
is. Turijn is ook een groene stad door de 40.000 
bomen die sinds 2016 zijn aangeplant.

Los van alle indrukwekkende kunstschatten in de 
verschillende musea, de bijzondere kerken, zijn er 
de cafés, de koffie, de chocola en de met 
Turijn onlosmakelijke verbonden traditie van “slow 
food”. Als studentenstad met 70.000 studenten is 
ze ook nog eens een blijvend jonge stad.

Na uitstel door de Coronacrisis kunnen we ein-
delijk de stad bezoeken. Zeven dagen zullen we 
letterlijk en figuurlijk gaan proeven van Turijn en 
omgeving. 

Deze gids is een klein voorproefje. Hierin vindt u 
onder andere informatie over het hotel, de vluch-
ten, de namen van de overige deelnemers en het 
voorgestelde programma.

Wij wensen iedereen een plezierige en leerzame 
excursie toe.

Harry Velema & Manon Dieters

Inleiding

Voor problemen, vragen of wanneer u de groep 
kwijt bent kunt u Harry bellen op zijn mobiele 
telefoon.

Harry: 0031-653649695

Manon: 0031-623759575 
(aanwezig bij groep 1 en 2)
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Voorlopig programma

Zondagmiddag:
Verkennende wandeling, door Turijn. 

Met o.a. Porte Palletina, Chiesa della Gran Madre di Dio, Galleria Subalpina, Galleria San Frederico, 
Chiesa di Santa Maria del Monte dei  Cappuccini, Piazza San Carlo, Koninklijke Tuin.
Zondagavond: Gezamenlijk diner.

Maandag:
Ochtend: Egyptisch Museum, 

Middag: San Lorenzo, Superga

Dinsdag: 
Koninklijk Paleis. Cappella delle Sindone, Galleria Sabauda, Koninklijke Bibliotheek,  
Archeologisch Museum, Koninklijk Arsenaal.

Woensdag:
Palazzo Madama, Sanctuario della Consolata, San Domenico, San Francesco,   
Santa Maria di Piazza

Donderdag:
Excursie buiten Turijn met een bus.

Castello della Manta in Cuneo, Chiesa Santa Maria in Bra, Confraternita della SS Trinita 
in Bra, Het jachtslot Stupenigi, Santuario di Valinotto.

Vrijdag:
Parco Valentino, Rocca & Borgo Medioevale, Lignotto en      
Pinacoteca Giovanni & Marcella Agnelli.

Rest van de dag vrij

Vrijdagavond: gezamenlijk diner

Zaterdag: 
Terugreis
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Audioguide
Tijdens de reis zal gebruik gemaakt worden van 
een draadloos audioguide systeem. Deze heeft 
een koptelefoon voor één oor. De aansluiting voor 
de koptelefoon is universeel, u kunt uw eigen 
koptelefoon van uw smartphone, mp4 speler etc. 
hier ook op aansluiten. De ontvanger gebruikt 2 
AA-batterijen. In principe zouden de meegelever-
de batterijen voldoende moeten zijn voor de hele 
week, mits de ontvanger na gebruik wordt uitge-
schakeld. Er worden natuurlijk reservebatterijen 
meegenomen, maar het kan handig zijn om zelf 
ook twee batterijen mee te nemen. 

Foto’s
Indien U foto’s wilt nemen denk dan aan de vol-
gende dingen:
Indien u digitaal fotografeert of filmt neem dan 
genoeg geheugen en voeding (batterijen) mee. In 
Turijn zelf is natuurlijk ook van alles te krijgen. Niet 
overal mag gefotografeerd worden. Soms mag het 
wel, maar dan zonder flits. Soms mag het tegen 
een kleine vergoeding 

Diefstal 
We bezoeken toeristische bestemmingen; Neem 
niet teveel contant geld en  laat kostbare voorwer-
pen zoals sieraden thuis. Laat waardevolle spullen 
niet achter op uw hotelkamer.
Pasjes, sleutels etc. die u niet nodig hebt kunt u 
beter thuislaten. 
Geef nooit uw paspoort af en laat geen kopieen 
maken. Binnen de Europese wetgeving is het to-
nen van uw identiteitabewijs voldoende.

Corona
Ondanks het feit dat de maatregelen niet meer 
van kracht zijn, is het raadzaam om WEL mondkap-
jes meet te nemen. Sommige musea vragen dit 
van hun bezoekers om deze toch te dragen

App
Voor hulp bij het openbaar vervoer: Download de 
gratis Moovit app uit de app-store.

Let op: 
Binnen de Europese Unie 

geldt een identificatieplicht. 

Audioguide & Tips

Antidiefstal-tips
Een aantal klassieke tips ter voorkoming van dief-
stal (dit is een jaarlijks terugkerende lijst):

1. Let op elkaar en op elkaars spullen. 
2. Bewaar belangrijke papieren, cheques en 

grote bedragen papiergeld (indien mo-
gelijk) onder uw kleding. Handtasjes en 
moneybelts op de buik zijn door profs zo 
geopend en gerold (ook onder een jas). 
Laat geen tassen e.d. slingeren.

3. Zakkenrollers slaan bij voorkeur toe daar 
waar het druk is: een volle boot/bus/tram/
trein, in de rij om te betalen, in het gedrang 
om ergens binnen te komen.. Let vooral 
daar goed op. Vaak werken ze met zijn 
tweeën of drieën. De een leidt af, de ander 
slaat toe. 

4. Laat u niet verleiden tot spelletjes als 
“Balletje, Balletje”. Ten eerste kunt u niet 
winnen en ten tweede is het een optimale 
gelegenheid tot zakkenrollen. 

5. Standaard geldt de regel: wanneer iemand 
een argument lijkt te creëren om bij of aan 
u te komen, moet u op uw hoede zijn. Truc-
jes als “Uw schoenveter zit los”, “er ligt een 
portemonnee op de grond”, u krijgt “sme-
righeid over u heen”, men “wil u bloemen 
aanbieden” etc. zijn klassiek. 

6. Indien u geld gaat pinnen doe dat bij voor-
keur samen met iemand anders. Gehaaide 
zakkenrollers pikken uw betaalpas terwijl u 
denkt dat de pinautomaat niet meer werkt. 
Zorg dat er afstand tussen u en andere 
vreemden blijft. Toets voor de zekerheid, 
nadat u gepind hebt, nog een willekeurige 
code in. Zo kunnen ze niet d.m.v. vingeraf-
drukken uw pincode achterhalen.  

7. Let vooral bij het instappen (en uitstappen) 
extra op. De METRO is een beruchte plek. 
Rondhangende mensen, vragende mensen 
zijn vaak op voorhand verdacht. 

8. Let vooral op wanneer u achteraan in de 
groep loopt, in de metro en in de bus.

Kleding 
Het is september en in Turijn kan het nog zomers 
aanvoelen. In de ochtenden an avonden kan het 
wel behoorlijk afkoelen. De gemiddelde tempera-
tuur voor september ligt tussen 13 en 23 graden.

Geld/boodschappen 
Italië behoort tot de Europese muntunie. Men 
kent het systeem van pinautomaten, creditcards 
etc.  Pinnen kan vaak en u kunt bijna overal te-
recht met een creditcard (VISA etc). Voordeel van 
creditcards is dat ze gedekt zijn tegen verlies en 
diefstal evenals de aankopen die u daarmee doet. 
Neem wel het afmeld (telefoonnummer) mee om 
de kaart te kunnen blokkeren bij verlies of diefstal. 
Hebt u geld nodig, gelegenheid om te pinnen of 
iets dergelijks, geef dat dan even aan.  

Stekkers
Nederlandse stekkers passen in de Italiaanse stop-
contacten, toch kan een reisstekker handig zijn 
(voor geaarde stekkers).  
 

Wat u niet moet vergeten
• Paspoort of ID-kaart
• VERZEKERINGSPAPIEREN 
• MEDICIJNEN (indien van toepassing) 
• Reservebril etc.
• Opladers voor......

Een eigen gids voor Turijn kan handig zijn, maar 
dit reismagazine bevat al veel informatie. Voor het 
bekijken van miniaturen en hooggelegen schilde-
ringen is een klein (toneel- of veld-) kijkertje erg 
handig, ook een handzaam spiegeltje kan voor-
komen dat u soms een stijve nek krijgt van het 
omhoog kijken. 
Neem een rugzakje of een handzame tas mee om 
de dingen die u overdag nodig heeft in mee te 
kunnen nemen. 
Voor de 2 diners is het verstandig door te geven 
indien u iets niet mag of wilt eten (b.v. u bent 
vegetariër of hebt een allergie). 
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In de 9de-10de eeuw waren er nog invallen van de 
Magyaren, Saracenen en islamitische Moren. Op 
het moment dat Piëmonte, als onderdeel van het 
Koninkrijk Italië binnen het Heilige Roomse Rijk 
viel, werd het onderverdeeld in deel-provincies.
In 1046, voegde Oddo van Savoye Piëdmont het 
gebied aan het grondgebied van Savoye, met als 
hoofdzetel Chambéry (nu in Frankrijk). Andere 
gebieden binnen Piëmont bleven onafhankelijk. 
Het Graafschap Savoye werd een hertogdom in 
1416, en Hertog Emanuele Filiberto verhuisde zijn 

Piemonte
De naam Piemonte is afkomstig uit het middel-
eeuws latijn Pedemontium of Pedemontis, d.w.z. 
ad pedem montium, wat betekent “aan de voet 
van de bergen (de Alpen).
De regio werd in de voor-Romeinse tijd bewoond 
door Keltische-Ligurische stammen, zoals de Tau-
rini en de Salassi. Hun gebieden werden door de 
Romeinen (c. 220 vC) veroverd en zij stichtten er 
verscheidene kolonies waaronder Augusta Tauri-
norum (Turijn) en Eporedia (Ivrea). 
Na de val van het West-Romeinse Rijk, werd de 
regio achtereenvolgens binnengevallen door de 
Bourgondiërs, de Ostrogoten  (5e eeuw), 
Oost-Romeinen, de Lombarden (6e eeuw), en 
Franken (8e eeuw).

Over de stad
Op de plaats waar nu Turijn ligt, werd rond 28 v.Chr. door de Romeinen 
een militaire nederzetting gesticht die Castra Taurinorum heette. Historici 
vermoeden dat het gebied al relatief dichtbevolkt was voordat deze Ro-
meinse nederzetting gesticht werd. Het orthogonale (loodrechte) straten-
plan in het centrum vindt haar oorsprong in deze Romeinse tijd. 
De Porta Palatina dateert uit deze periode. 
In de middeleeuwen werd er een universiteit gesticht. Turijn werd invloed-
rijk toen in 1563 Emanuel Filibert van Savoye Turijn tot hoofdstad van zijn 
hertogdom maakte. Een standbeeld van Filibert staat op het Piazza San 
Carlo. 
Turijn is een echte Barokstad, veel gebouwen, paleizen en kerken zijn in de 
17e en 18e eeuw gebouwd. 
De stad is de tweede industriestad van Italië. FIAT heeft hier bijzonder aan 
bijgedragen. In 1899 startte de familie Agnelli met het automerk. FIAT 
is nog steeds een belangrijke economische factor voor Turijn. Hierdoor 
heeft de familie een belangrijke stempel op de stad gedrukt. De familie is 
bijvoorbeeld eigenaar van voetbalclub Juventus. Tot het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog was Turijn dè filmstad van Italië. De eerste Italiaanse 
filmvoorstellingen werden gegeven door de gebroeders Lumière. 
Het enige dat nu nog herinnert aan de filmindustrie is het filmmuseum. 

Turijn en Piemonte

zetel naar Turijn in 1563. 
In 1720, werd de hertog van Savoye koning van 
Sardinië, dit werd de basis voor het Koninkrijk 
Sardinië en Turijn werd belangrijk als een Europese 
hoofdstad. De invloed van het huis Savoye is nog 
overal in de stad terug te vinden.

De eenwording
In Piëmonte lag de basis voor de Italiaanse een-
wording in 1859-1861. De vorsten van Savoye 
werden de koningen van Italië, en Turijn was korte 
tijd de hoofdstad van Italië. Op het moment dat 
Florence de Italiaanse hoofdstad werd, en nadien 
Rome, nam de macht van Turijn af. De enige over-
gebleven historische rol van Piëmonte was dat de 
kroonprins van Italië na de eenwording, “de Prins 
van Piëmont” werd. 
Piëmont was één van de belangrijkste regio’s in 
de eerste Italiaanse industrialisatie. De laaglanden 
van de Piëmonte zijn tot op de dag van vandaag 
een belangrijk agrarisch gebied en het is één van 
de grootste wijngebieden van Italië.

Klimaat
Turijn heeft een continentaal klimaat. Dit ver-
schilt nogal ten opzichte van de rest van Italië, 
dat bekend is om haar comfortabele Mediterrane 
klimaat. De winters zijn koud en droog, de zomers 
zijn fris in de heuvels en redelijk warm op de vlak-
tes. Tijdens de winter- en herfstmaanden zijn er 
vaak dikke mistbanken op de vlakten.
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Turijn is zonder meer de stad van chocolade; 
als drankje of als bonbon. De gianduja, cho-
colade met gemalen hazelnoten uit de Lang-
he, komt hier vandaan.

Al sinds er cacaobonen werden aangevoerd, werk-
ten in Turijn duizenden chocolatiers en bedrijfjes 
aan het creëren van superieure lekkernijen van of 
met chocolade. Liefhebbers van chocolade kunnen 
in Turijn hun hart ophalen. In het centrum van de 
stad lonken etalages met heerlijke chocoladepro-
ducten of is er een café waar je chocolade kunt 
drinken om de hoek
Al in 1678 verleende de regentes Jeane van Ne-
mours een patent voor de verkoop van chocolade 
drank aan Giò Antonio Ari. Hij was “de eerste 
die de drank geïntroduceerd had in Turijn”. Het 
gaat hier om de chocoladedrank en niet de re-
pen. Cacao werd toen nog alleen gedronken. De 
Europeanen voegden er suiker aan toe en lieten 
de chilipeper weg. In de 17e eeuw was cacao 
een luxeproduct dat vooral gebruikt werd door 
de adel. Repen chocolade werden pas vanaf het 
einde van de 18de eeuw geproduceerd. 

Gianduiotti 
in 1865 werden de eerste gianduiotti in de handel 
gebracht. Dit is het bekendste chocolaatje van 
Piemonte in de vorm van een langwerpige pirami-
de en gewikkeld in een gouden papiertje. 
Het regiem van Napoleon voorkwam door han-
delsboycotten dat Britse goederen Europese ha-
vens bereikten. Veel Europese haven waren onder 
Franse controle. Door deze handelsbeperkende 
maatregelen was het moeilijk de cacaovoorraden 
aan te vullen. Cacao was een schaars artikel. Een 
chocolatier in Turijn genaamd Michele Prochet 
maakte van een kleine hoeveelheid chocolade een 
speciale lekkernij door het te mengen met hazel-
noten uit de heuvels van Langhe ten zuiden van 
Turijn. Dit was gianduja. 
In 1852 maakte de in Turijn gevestigde choco-
ladefabrikant Caffarel, een op deze lekkernij 
gebaseerd recept, de gianduiotto Gianduja. Het 
snopegoed ontleent haar naam aan een lokaal 
commedia dell’arte masker. 

Caffarel 
Caffarel opende eind 18de eeuw een fabriek op 
de oevers van het Pellerina kanaal in Valdocco 
(wijk in Turijn). Begin 19de eeuw kreeg hij het pa-
tent op een machine waarmee een fijne cacaopas-
ta gemaakt kon worden. Dit was belangrijk voor 
het produceren van harde chocolade Die daarna 
vorm kreeg  in verschillende chocolaatjes. 
De chocladeroem van Turijn reikte al snel over de 
grenzen. Onder andere uit Zwitserland kwamen 
winkelbediendes het vak leren in Turijn. 

Turijn Chocoladestad

Sommigen van hen speelden uiteindelijk een 
belangrijke rol in de geschiedenis van de chocola, 
zoals Francois Louis Cailler, die het geheim van 
de Turijnse chocola meenam naar Corsier. Daar 
maakte hij met zijn schoonzoon en mede dankzij 
het door Nestlé uitgevonden melkpoeder, melk-
chocolade. 

Bicerin
Bovendien staat de stad ook bekend om de zo-
genaamde bicerin, een traditionele warme drank 
gemaakt van espresso, chocolade en volle melk, 
geserveerd in een klein rond glas. 
Het woord bicerin is Piemontese voor “klein glas” 
en is het equivalent van Italiaanse bicchierino, het 
verkleinwoord van bicchiere dat glas betekent.
Deze koffiedrank bestaat al sinds de 18e eeuw en 
werd al geprezen door Alexandre Dumas in 1852. 
Er wordt aangenomen dat de drank is gebaseerd 
op de 17e-eeuwse drank “bavarèisa” (Beiers) 
het belangrijkste verschil is dat in een bicerin de 
drie componenten zorgvuldig in lagen in het glas 
komen en niet worden  gemengd.
Caffè al Bicerin, een historisch koffiehuis op Piazza 
della Consolata, serveert het drankje al sinds de 
18e eeuw. Er wordt gesuggereerd dat Bicerin 
rond 1704 werd uitgevonden in dit cafė.

Koffie
Turijn is een koffiestad bij uitstek. Bij koffie met of 
zonder gesmolten chocolade in Turijn horen de 
19e eeuwse koffiehuizen. Het schijnt dat er rond 
1850 in Turijn circa 200 café’s waren waar alleen 
koffie geschonken werd. Een aantal van die caffè 
in Turijn zijn nu nog met hun oorspronkelijke 19e 
eeuwse interieur te bewonderen. Bekende koffie-
merken komen uit Turijn: Caffè Vergnano uit 1882 
en Lavazza sinds 1895. 
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Wat mode is voor Milaan. 
Is eten voor Turijn. 

Turijn is de bakermat van “slow food” waar fijn-
proevers volledig aan hun trekken komen. Denk 
aan vitello tonnato, brasato al barolo, tajarin met 
truffel, gianduiotto, hazelnoten en overheerlijke 
kazen. De Streek Langhe is wereldwijd bekend om 
haar prestigieuze barbaresco en barolo wijnen. 
Maar ook de barbera en dolcetto zijn de soorten 
van de streek. Het gastronomische hart van de 
Piemontese keuken vindt haar oorsprong echter 
in het heuvellandschap rond steden Alba, Asti en 
Montferrato; dit gebied is ook wel bekend als Le 
Langhe.
De berghellingen van de Alpen en de Apennij-
nen leveren selvaggio (wild) zoals patrijs, fazant, 
wilde eend, kwartel, everzwijn en haas. Of funghi 
porcini, wilde paddestoelen en natuurlijk de alom 
geprezen tartufo bianco, witte truffel. In het 
truffelseizoen, wordt de witte truffel in vrijwel elk 
gerecht gebruikt: pasta, risotto, vlees en kaas.
Een bekend product uit Torino zijn de grissini: 
lange, dunne, knapperige stengels van brood-
deeg. In Piemonte worden ze bij alle gerechten 
geserveerd en gegeten. Grissini zijn gemaakt van 
tarwebloem, water, gist en een beetje zout; om ze 
lekker knapperig te krijgen moet alle lucht uit het 
deeg worden gekneed. De grissini van de warme 
bakker op de hoek kunnen soms wel 70cm lang 
zijn. 

Antipasti
Het meest karakteristieke onderdeel van de Pie-
montese maaltijd is de antipasto, een hoeveelheid 
van vijf tot soms wel dertig assaggi, voorproefjes 
ofwel amuses.
Vitello tonnato is veruit de bekendste antipasto, 
maar ook carne cruda, gemarineerd rauw vlees, 
fonduta, kaasfondue, en bagna caôda, een warme 
saus op basis van olijfolie, ansjovis en knoflook 
waarin rauwe, jonge groenten worden gedipt, zijn 
klassieke ‘openers’. Maar tong, pens en batsoa, 
varkenspootjes, Tonno di coniglio, gemarineerd 
konijn en lumache, gestoofde slakken zijn ook ge-
liefde appetizers.

Secundi
Panissa is een traditionele risotto met daarin 
borlotti-bonen en varkensvlees. Ook risotto met 
kikkerbilletjes, van de in de rijstvelden gevangen 
kikkers, is een traditioneel Piemontees gerecht.

Turijn culinaire stad

De meest simpele risotto met boter en geschaaf-
de witte truffel is een echte aanrader.
Verder is Piemonte toch ook het land van polenta 
en gnocchi, aardappelballetjes, al dan niet alla 
bava dat wordt opgediend met fontinakaas en 
boter. Typische pastasoorten zijn tajarin, zeer fijn 
gesneden slierten die traditioneel worden opge-
diend met kippenlevertjes, vleesjus en truffels. De 
bredere lasagnette worden op hun beurt geser-
veerd met een paddenstoel- of groene asperge-
saus. Agnolotti, ravioli-achtige envelopjes, worden 
meestal gevuld met een vleesmengsel.

Primi
Piemonte produceert veel vlees. Er wordt veel vee 
gehouden in de heuvels rond Turijn en is daardoor 
ook een van de grootste producenten van boter 
en kaas in Italië. De streek staat verder bekend om 
zijn salame van ganzen- en ezelsvlees, de gezou-
ten en gerookte gans, prosciutto d’oca, maar ook 
om de petto stagionato, gerookte ganzenborst. 
De salamin d’la duja is een varkenssalami die 
wordt bewaard onder varkensvet in een speciale 
pot met de Piemontese naam duja.
In een regione als Piemonte staat vis niet veelvul-
dig op het menu. 

Kazen
In de valleien wordt een diversiteit aan kaassoor-
ten geproduceerd. Aan het eind van de maaltijd 
hoort een kaas, zeker in Piemonte. In dat geval 
wordt gekozen voor een pittige of pikante kaas-

soort met een rode wijn. De bekendste kaas is 
wellicht de Gorgonzola.
Een minder bekende blauwschimmelkaas is 
Castelmagno. Van deze kaas is de eerste ver-
melding in een document uit 1277. De jaarlijkse 
vergoeding aan de graaf moest worden ‘uitbe-
taald’ in Castelmagno. Deze koemelkkaas wordt 
op vrijwel dezelfde manier geproduceerd als in de 
13e eeuw.
Een jonge Castelmagno heeft een lichtrode korst 
en een lichtgele binnenkant en smaakt licht zout. 
Een rijpe Castelmagno daarentegen heeft een 
donkerrode korst en een bijna okergele binnen-
kant en is doortrokken van blauwgroene schimme-
laderen. 
Verder kent de regio ook nog de zachte Robiola 
di Roccaverano en de Murazzano, beide gemaakt 
van koemelk (85%) vermengd met een geiten- en/
of schapenmelk. De kleine ronde Toma Piemon-

tese wordt gemaakt van koemelk en is zoals de 
Castelmagno, dooraderd met schimmeladeren.
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Koninklijk Paleis

Il Polo Reale is de verzamelnaam voor een 
aantal koninklijke gebouwen en musea op 
het Piazza Castello in Turijn. Zij staan op de 
UNESCO werelderfgoed lijst. 

Het Palazzo Reale  behoort tot de spectaculairste 
barok- en rococopaleizen ter wereld. Maar het is 
niet enkel de entree voor een groot aantal over-
dadig ingerichte vertrekken en een spectaculair 
trappenhuis. Het biedt ook de toegang tot de 
Kapel van de Lijkwade van Turijn, de Koninklijke 
Bibliotheek, de Koninklijke Wapenverzameling (ar-
senaal), een archeologisch museum en de Galleria 
Sabauda. Meer dan je in een dag kan bekijken.

Palazzo Reale
Palazzo Reale werd gebouwd op de plaats van 
het oude bisschoppelijke paleis. De locatie werd 
gekozen door Emanuele Filiberto van Savoye van-
wege onder meer een open en zonnige ligging en 
de nabijheid van gebouwen van het gerecht. 
De hertog was in staat om vanuit het bisschop-
pelijk paleis de twee ingangen van de stad (de 
Palatijn en de Pretoria-poort) te bewaken. Het 
paleis, bedoeld als hertogelijke residentie, werd 
tussen het einde van de zestiende en het be-
gin van de zeventiende eeuw ontworpen door 
Ascanio Vittozzi. Tijdens het regentschap van 
Christina van Frankrijk, de zus van Lodewijk 
XIII, werd het werk toevertrouwd aan Carlo di 
Castellamon- te die ook o.a. verantwoordelijk 
was voor het ontwerp van het 

San Carloplein, en diens zoon Amedeo. Christina 
wilde een nieuw onderkomen voor haar zoon, de 
latere Karel Emanuel II van Savoye, na diens te-
rugkeer uit de burgeroorlog. Diverse Architecten 
waaronder Juvarra, Guarini, Alfieri en Palagi.
Tot 1865 was het paleis het thuis van eerst de 
hertogen van Savoye en vervolgens van koning 
Victor-Emanuel II van Italië. Het interieur van het 
paleis is indrukwekkend.
Het paleis herbergt de Scala delle Forbici , een 
monumentale trappartij van Filippo Juvarra. Daar-

naast zijn er koninklijke kamers vol met prachti-
ge fresco’s, kristallen kroonluchters, schitterend 
porselein uit het Verre Oosten, prachtig ingelegde 
vloeren, plafondhoge spiegels, kleurrijke tapij-
ten en gobelins, goud-smeedwerk, authentieke 
meubels, koninklijke portretten en schitterende 
(plafond)schilderingen.

De Binnentuinen van het Paleis werden in 1697 
– 1698 aangelegd door André Le Nôtre, die ook 
o.a. verantwoordelijk was voor de aanleg van de 
Tuinen van Versailles. De Napleontische tijd heeft 
de tuinen helaas geen goed gedaan.

Biblioteca Reale
De Koninklijke Bibliotheek is gesticht in 1832 en 
heeft neoclassicistische kamers. De bibliotheek 
bevat ongeveer 200.000 gedrukte boekwerken, 
4.500 manuscripten, 3.055 tekeningen, 187 wie-
gedrukken van vóór 1501, 5.019 zestiende-eeuw-
se boeken, 20.987 pamfletten, 1.500 werken op 
perkament, 1.112 tijdschriften en 400 fotoalbums, 
kaarten, gravures en prenten.  In 1893 schonk een 
Russische verzamelaar met de naam Theodore Sa-
bachnikoff de Codex van Leonardo da Vinci over 
de vlucht van vogels aan de bibliotheekcollectie 
als een geschenk aan de koning. Verdere werken 
van Leonardo in het bezit van de bibliotheek om-
vatten zijn veronderstelde zelfportret, zijn studie 
voor de engel in zijn “Maagd van de Rotsen”, 
en zijn studie voor de engel in Verrocchio ‘s “De 
doop van Christus”. Ook bevat het de  luxueuze 
misboeken van hertog Amedeo VIII en het The-
atrum Sabaudiae. In 1998 werd een ondergrondse 
tentoonstellingsruimte ingericht met de meest up-
to-date museumtechnologieën om deze collectie 
veilig aan het publiek te kunnen tonen.

Armeria Reale (Wapenarsenaal)
Het Koninklijk Arsenaal van Turijn is een van be-
langrijkste wapencollecties in de wereld. 
De koninklijke wapenkamer werd opgericht door 
Charles Albert , koning van Sardinië, en werd in 
1837 voor het publiek geopend. Sindsdien is het 
gehuisvest in de Galleria Beaumont, gebouwd op 
de plaats van een eerdere galerij die het Koninklijk 
Paleis met Palazzo Madama verbond. Ontworpen 
door Filippo Juvarra in 1733, werd het versierd 
door de hofschilder Claudio Francesco Beaumont 
(vandaar de naam) in 1738-1743, wiens olieverf-
schilderijen op het plafond Verhalen van Aeneas 
verbeelden. 
De galerij werd na 1762 voltooid door Benedetto 
Alfieri, die ook de nabijgelegen trap ontwierp als 
toegang tot de staatskantoren (Segreterie di 
Stato). De koninklijke collectie omvatte prehis-
torische en middeleeuwse voorwerpen, wapens 
en wapenrustingen die werden gebruikt door de 
hertogen (later koningen) van Savoye , maar ook 
veel prestigieuze diplomatieke geschenken.
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Capella delle Sindone

Aan het einde van de 17e eeuw kreeg 
Carlo di Castellamonte de opdracht 

van hertog Carlo Emanuele I van Savoye 
om een kapel te bouwen voor de kostbare Heilige 
Lijkwade.

Het oorspronkelijke project werd vervolgens 
aangepast door Amedeo di 

Castellamonte, zoon van Carlo, 
en door de Zwitser Bernardino 

Quadri, die verantwoordelijk was voor het ont-
werp van een vierkant gebouw tussen het herto-

gelijk paleis (toekomstig koninklijk paleis) en de 
apsis van de kathedraal van St. 

Johannes de Doper. 

Vervolgens werd het project voor de Kapel van de 
Lijkwade toevertrouwd aan de geniale architect en 
Theatijn Guarino Guarini. Hij voerde enkele wijzi-
gingen door in het bestaande ontwerp, voorna-
melijk gericht op de versterking van de muren.
Echte revolutionair was Guarini’s ontwerp van de 
koepel. Uitgangspunten voor het ontwerp waren 
het heilige getal drie (en veelvouden daarvan) en 
de perfect meetkundige figuren als de cirkel, het 
vierkant, de driehoek, de hexagoon en de ster. Dit 
alles om de opwaartse beweging van de kosmos 
naar het licht van God te symboliseren. 
In de nacht van 11 op 12 april 1997 was de 

kapel betrokken bij een ernstige brand 
die de structuur ernstig beschadigde. 

De Lijkwade werd gered door een brand-
weerman. De restauratie duurde 21 jaar en 

kostte 31 miljoen euro. Op 27 
september 2018 werd de 
Kapel van de Lijkwade van 

Turijn aan de wereld teruggegeven. 

  De Lijkwade (Sidone) van 
  Turijn is een linnen doek 

van 4,41 x 1,13 meter groot 
waarop  een negatief 

beeld van een 
menselijk lichaam 

te zien is. 

Sommige christenen zien de lijkwade als het kleed 
waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat 
hij aan het kruis gestorven was.
Volgens overlevering werd het doek tot in de 
vroege middeleeuwen in Constantinopel vereerd. 
Daarna is niet bekend waar het was. In 1353 kwam 
het in handen van de familie De Charry. In 1453 
kreeg de echtgenote van hertog Lodewijk van 
Savoye, Anne de Lusignan, het doek cadeau en 
werd het in Saint Chapelle in Chambéry bewaard.
In 1578 bracht Emanuel Philibert het naar Turijn. 
Tot 1983 bleef het doek eigendom van de Savoye 
familie. Umberto II schonk het in zijn testament 
aan het Vaticaan en de aartsbisschop van Turijn 
kreeg het beheer erover.

De discussie over de echtheid van de Lijkwa-
de is eeuwenoud. In 1389 noemde de bisschop 
van Troyes het een vervalsing. Wetenschappelijk 
onderzoek dateerde het doek in 1988 op een 
ontstaansmoment tussen 1260 en 1390. De onder-
zoeksresultaten worden betwist en er ligt 1 mil-
joen klaar voor diegene die kan laten zien hoe de 
vervalsing gemaakt is.



  

18 19

Guarino Guarini , ook wel Camillo Guarini ge-
noemd , (geboren 17 januari 1624, Modena , 
Hertogdom Modena [Italië] - overleden op 6 
maart 1683, Milaan), Italiaanse architect, pries-
ter, wiskundige en theoloog wiens ontwerpen en 
boeken over architectuur hem tot een belangrijke 
inspirator maakten voor latere barokke architecten 
in Midden-Europa en Noord – Italië.
Guarini was in Rome in 1639-1647 toen Frances-
co Borromini daar actief was. Later doceerde hij 
in Modena, Messina en Parijs en ging uiteindelijk 
in 1666 naar Turijn waar hij het grootste deel van 
zijn leven bleef. In Turijn was hij in dienst van de 
hertogen van Savoye en bouwde (of ontwierp) 
Guarini tenminste zes kerken en kapellen, vijf pa-
leizen en een stadspoort; publiceerde zes boeken, 

twee over architectuur en vier over wiskunde en 
astronomie. Hij stuurde paleisontwerpen naar de 
hertog van Beieren en de markgraaf van Baden.

San Lorenzo & capella della Sindone
In San Lorenzo (1668-1687) en de capella della 
Sindone (1667-1690; “de kapel van de Heilige 
Lijkwade”) in Turijn zijn werken van Guarini. Hij 
werkte aan een gecentraliseerd plan en verander-
de koepels in een open kantwerken van verweven 
metselwerkbogen. Hoewel het ontwerp en de 
symboliek duidelijk christelijk waren, weerspiege-
len de structurele details van de caplle della Sin-
done invloeden uit Spaanse Moorse moskeeën en 
Frans-gotische kathedralen. Guarini had dan ook 
veel bewondering voor de gotische architectuur. 
Guarini’s beroemste kerk met een gotisch grond-
plan was de Santa Maria della Divina in Lissabon. 
Het was ook een kerk met versluierde lichtbronnen 
en verweven ruimtes. Deze kerk diende als model 
voor een groot deel van de bouwontwikkeling van 
kerken in Midden-Europa. Helaas is zij verwoest 
door een aardbeving in 1755.

Palazzo Carignano
Het Palazzo Carignano in Turijn (1679) is Guarini’s 
meesterwerk in paleisontwerpen. Met zijn golven-
de gevel van bakstenen, zijn prachtige gebogen 
dubbele trap en zijn verbazingwekkende dubbele 
koepel in de grote salon, wordt het terecht gepre-
zen als het mooiste stedelijke paleis van de twee-
de helft van de 17e eeuw in Italië. Guarini’s be-
langrijkste architecturale verhandeling Architettura 
Civile werd postuum gepubliceerd in Turijn
in 1737.

Guarino Guarini San Lorenzo

De koninklijke kerk, Sint Laurentius   
(Italiaans: Real Chiesa di San Lorenzo) is een 
barokke kerk en grenst aan het Koninklijk 
Paleis. De huidige kerk werd ontworpen 
en gebouwd door Guarino Guarini tijdens 
1668-1687. 

Op 10 augustus 1577, de naamdag van de hei-
lige Laurentius, won de hertog van Savoye Em-
manuel Philibert, de Slag bij Saint-Quentin in 
Noord-Frankrijk. Om dit te herdenken liet Emma-
nuel Philibert, bij zijn terugkeer naar Turijn in 1562, 
de oude hertogelijke kapel van Santa Maria 
ad Presepae verbouwen en gaf hij opdracht 
tot de bouw van de San Lorenzo. De 
bouw van de huidige kerk begon in 1634. 
De architect Gurino Guarini kreeg de 
opracht tot de bouw.
De architect Guarino Guarini was 
een grote innovator in barokke 
bouwkunst. Hij leunde op zijn 
voorganger de Romeinse baro-
karchitect Francesco
Borromini. 
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Palazzo Carignano

Palazzo Carignano
Dit barokke paleis werd gebouwd in 1679-1684 
door Guarino Guarini voor Prins Emanuele Filiber-
to il Muto, de zoon van Tommaso di Carignano. 
De gevel is van baksteen en heeft een gebogen 
vorm, waar vooral het centrale deel opvalt door-
dat deze een ovaal is. Dit deel van het gebouw 
bevat ook de centrale hal de leidt naar de binnen-
plaats.

Twee gezichten
Binnen leiden vanuit de hal twee gebogen trap-
pen naar de eerste verdieping. Hier was oor-
spronkelijk de feestzaal die rond 1848 werd deze 
verbouwd om het Subalpine-parlement (het parle-
ment van het Noord-Italiaanse rijk) te huisvesten. 
Het paleis werd in omvang verdubbeld door 
de bouw van een negentiende-eeuwse vleugel. 
Giuseppe Bollati bouwde deze vleugel naar een 
ontwerp van Gaetano Ferri (1864-1871). Aan de 

achterzijde van het gebouw, aan Piazza 
Carlo Alberto domineert deze   

    
 

gevel vrijwel het hele plein. 
Door deze twee totaal uiteenlopende bouwstijlen 
heeft Palazzo Carignano letterlijk twee gezichten.
Op de piazza staat een ruitermonument voor 
Carlo Alberto. Tegenover de achtergevel bevindt 
zich, geïntegreerd in de voormalige stallen van de 
prins van Carignano, De Nationale Universiteits-
bibliotheek. Dit gebouw heeft een neoklassieke 
gevel.
In Palazzo Carignano werden Carlo Alberto en 
Vittorio Emanuele II geboren. In de 19e eeuw was 
het palazzo de zetel van het eerste Subalpiene 
parlement en daarna van het eerste Italiaanse 
parlement, totdat het parlement verhuisde naar 
Florence in 1865.

Tegenwoordig herbergt het palazzo het Nationaal 
Museum van het Italiaanse Risorgimento. Een van 
de meest bijzonder ruimtes is de parlementszaal 
die zich nu in het museum bevindt. 
Op de begane grond van het paleis werden in 
2011 de appartementen van de prinsen van Carig-
nano voor het publiek opengesteld. 
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De Koninklijke Gallerij was eerst gevestigd op 
de piano nobili van Palazzo Madama. In 1860 
werd de hele collectie door Vittorio Emanuele II 
aan de staat verkocht In 1865 werd het museum 
verplaatst naar de tweede verdieping van het 
gebouw van de Academie van Wetenschappen. 
In 1930 werd de Pinacoteca verder uitgebreid 

door de schenking van de kunstcollectie van de 
Piemontese industrieel Riccardo Gualino, waaron-
der schilderijen, sculpturen, meubels en archeo-
logische vondsten uit verschillende tijdperken en 
culturen.
In december 2014 verhuisde het museum naar 
haar huidige locatie en werden de collecties ten-
toongesteld in de zogenaamde Manica Nuova van 
het Koninklijk Paleis, gebouwd tussen het einde 

van de negentiende- en het begin van de twintig-
ste eeuw door de hofarchitect Emilio Stramucci. 
De collectie bestaat uit ongeveer 500 werken van 
Piemontese, Italiaanse, Nederlandse, Vlaamse en 
andere Europese kunstenaars. De schilderijen zijn 
in chronologische volgorde, van de veertiende tot 
de twintigste eeuw, verdeeld over vier 
verdiepingen.

De Galleria Sabauda werd in 1832 opgericht door Carlo Alberto en bestond 
aanvankelijk uit de collecties van het Koninklijk Paleis van Turijn, de Savoy-ga-
lerij en de collectie van het Durazzo-paleis in Genua, aangevuld met aankopen 
en donaties uit de negentiende eeuw. 

Galleria Sabauda

De Italiaanse meesters uit de veertiende tot de 
zestiende eeuw zijn vertegenwoordigd met wer-
ken van onder andere: Beato Angelico, Pollaiolo, 
Filippino Lippi, Mantegna en Paolo Veronese.  
Piemontese schilders als Martino Spanzotti, De-
fendente Ferrari, Macrino d’Alba en Gaudenzio.
De schilderijencollectie uit de 
zeventiende en achttiende 
eeuw omvat onder 
andere Lombardi-
sche en Caravagge-
sque meesterwerken 
zoals: Orazio Gentile-
schi, Guido Reni, Gu-
ercino, Sebastiano Ricci, 
Francesco Solimena, 
Giuseppe Maria Crespi. 
De Galleria Sabauda heeft 
ook een collectie Vlaamse 
en Nederlandse schilderijen uit 
de vijftiende tot de zeventiende 
eeuw zoals Jan van Eyck, Rogier 
van der Weyden, Hans Memling, 
Rembrandt van Rijn, Pieter Paul 

Rubens en Anton van Dijk.
De werken van Gerard Dou, Paulus Potter en 
David Teniers komen uit de verzameling van 
prins Eugene van Savoye Soissons (1663-1736
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Het museum is gevestigd in het gebouw van de 
Accademia delle Scienze. Mede dankzij het werk 
van Italiaanse archeologen in Egypte heeft dit mu-
seum zo’n rijke en imponerende collectie. 

Het beroemde beeld van Ramses II is het symbool 
van dit volledig aan de kunst en cultuur van Egyp-
te gewijde museum.
Het strenge bakstenen gebouw is een werk van 
architect Guarino Guarini en is in 1679-1687 
voltooid door Michelangelo Garove. Sinds 1787 

zetelt hier de Academie van Wetenschappen. 
Deze werd 30 jaar voor de bouw opgericht door 
de wiskundige Giuseppe Luigi Lagrange, de arts 
Giovanni Cigna en de chemicus Angelo Saluzzo

Restauratie 
Voor 2012 waren in dit gebouw zowel de Galle-
ria Sabauda als het Museo 
Egizio gevestigd. Door de 
grondige restauratie en 
de verhuizing van Galleria 
Sabauda, kon het Egyptisch 
museum op een moderne 
manier meer objecten ten-
toonstellen.

De collectie
De basis van de collectie is gevormd door de ver-
zameling van Bernardino Drovetti. Als consul-ge-
neraal voor Frankrijk in Egypte bouwde hij een 
verzameling van 5.268 voorwerpen op. 
Koning Carlo Felice van Savoy kocht deze col-
lectie in 1824 van hem. In 1832 werden nieuwe 
Egyptische voorwerpen toegevoegd, waaronder 
de Mensa Isiaca (bronzen altaar). Dit altaar was al 
sedert 1630 in het bezit van de Savoye’s. Begin 
20ste eeuw gaf directeur Ernesto Schiaparelli het 
museum een nieuwe impuls met de aankoop 

van nieuwe stukken en ook deed hij tussen 
1903 en 1920 zelf opgravingen. Van groot 
belang was de ontdekking van de tombe van 
Nefertari, de vrouw van Ramses II. Van 1930 
tot 1937 zette Schiaparelli’s opvolger Giulio 
Farina zijn werk in Egypte voort. 
De rondgang door het museum begint op de 
bovenste verdieping en voert de bezoeker 
door de Egyptische geschiedenis vanaf de 
oudste koninkrijken tot in de Romeinse perio-
de.

Museo Egizio

De verzameling Egyptische oudheden in het Museo Egizio in Turijn behoort tot 
de meest beroemde in de wereld. 

Poorten van de Romeinse stad
Porta Palatina is een van de bekendste beziens-
waardigheden van de stad. Oorspronkelijk waren 
er vier poorten die met een muur de stad om-
ringden. In de 1e eeuw na Christus waren dit de 
belangrijkste bouwerken van de Romeinse stad. 
Van de muren resten nu alleen nog ruïnes. De 
Porta Palatina is de enige poort die nog, herken-
baar als Romeinse Stadspoort zichtbaar is in het 

stadsbeeld.De restanten van twee andere poorten 
bestaan ook nog. De twee torens van de Porta 
Decumana en Porta Praetoria zijn nu opgenomen 
in het Palazzo Madama. Deze zijn nog zichtbaar in 
de contructie van het paleis en duidelijk herken-
baar wanneer je Palazzo Madama bezoekt.
Aan de achterkant van dit palazzo, zie je het cas-
tello waaraan het Piazza Castello zijn naam dankt. 
De andere twee poorten zijn in de 14e en de 17e 
eeuw afgebroken.

Hoogtepunten Museo Egizio
In het museum zijn naast de reeds genoemde 
Ramses II, de tombe van Kha en Merit, de tem-
pel van Ellesiya, de twee sfinxen van 

zandsteen uit het Nieuwe 
Koninkrijk (1186-1155 voor 
Christus). Er zijn ook nieuw 
ontdekte schatten uit het oude 
Egypte in het museum te zien. 
De 40 sarcofagen, uit de Konin-

ginnen Vallei zijn gerestaureerd 
en tentoongesteld. 
Bijzonder is over het alge-
meen de hoge kwaliteit 
van de objecten die zo op-
gesteld zijn dat ieder detail 

goed zichtbaar is.

Porta Palatina
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Palazzo Madama

Het Palazzo Madama in Turijn is een 
stadspaleis dat bewoond werd door de he-
ren van Savoye. Het maakt deel uit van het 
UNESCO-Werelderfgoed waaronder meer-
dere Residenties van het Koninklijk Huis van 
Savoye.

Geschiedenis
Het paleis bevindt zich binnen het gebied van 
de Romeinse stad Augusta Taurinorum. Een 
stadspoort ervan uit 45 v.Chr., de Porta Decuma-
na is in het huidige gebouw geïntegreerd. Beide 
torens van de poort werden bij de bouw van een 
eerste vesting gebruikt. In de 15e eeuw werd de 
vesting uitgebreid met onder andere twee extra 
torens. Vervolgens werd de vesting omgebouwd 
tot een koninklijke residentie. In de 17e eeuw 
koos Christina van Frankrijk, bijgenaamd 
Madama Reale, het paleis als haar favoriete 
woonplaats. Sinds- dien heeft het paleis zijn 

huidige naam.
Tussen 1718 en 1721 werd het paleis grondig 
verbouwd, met een 
nieuwe voorgevel, 
een atrium en een 
staatsietrap. 
In 1848 werd het 
paleis de parle-
mentszetel van het 
koninkrijk Sardinië.
Sinds 1934 is in het gebouw een museum geves-
tigd, het Museo Civico d’Arte Antica, met een 
verzameling middeleeuwse sculpturen en schilde-
rijen uit diverse periodes. Een grote afdeling met 
glaswerk, porselein en keramiek uit verschillende 
tijdperken met daar- naast andere 
gebruiksvoorwerpen. Het is een 
museum met een zeer uiteen-
lopende collectie waarin je, 
uren kan door- brengen.

Juvarra en Vitone

Filippo Juvarra
Filippo Juvarra werd geboren op 7 maart 1678  
in Messina op Sicilië en overleed op 31 januari 
1736 in Madrid). Filippo Juvarra werd gekozen tot 
hofarchitect door Vittorio Amedeo toen hij koning 
van Sicilië werd. Hij was  een leerling van Carlo 
Fontana, bouwde in laat 
Barokke stijl 
In ongeveer twintig jaar 
veranderde hij het uiterlijk 
van de stad Turijn perma-
nent. Hij gaf de stad een 
koninklijk aanzien. 
Hij bouwde de votiefkerk 
op de Superga-heuvel 
(1715-1731), zichtbaar 
vanaf elk punt van de 
stad, de gevels van de 
kerken op Piazza San 
Carlo, de wijk en het plein van Porta Palazzo, de 
monumentale tweetrapstrap van Palazzo Madama, 
het nieuwe altaar voor de Lijkwade, de militaire 
vertrekken van Porta Susina (1716-28); het uni-
versiteitsgebouw, de kerken van S. Croce en del 
Carmine (1732-36), de gevel van S. Filippo, de 
Citroniera-stal in Paleis Venaria (1720-29), de Scala 
delle Forbici (1720-21) en andere ingrepen in het 
Koninklijk Paleis, de Militaire Academie (1726-
27, 1730-31), het Jachtslot Stupenigi en nog veel 
meer

Bernardo Vittone
Bernardo Antonio Vittone (19 augustus 1704 - 19 
oktober 1770) was een Italiaanse architect en 
schrijver. Hij was een van de drie belangrijkste 
barokke architecten die actief waren in de regio 
Piemonte in Noord-Italië; de andere twee waren 

Filippo Juvarra en Gua-
rino Guarini . De jongste 
van de drie, Vittone, was 
de enige die in Piemonte 
werd geboren. Hij bereik-
te een synthese van de 
ruimtelijke vindingrijkheid 
van Juvarra en de techni-
sche vindingrijkheid van 
Guarini, met name in het 
ontwerp van zijn kerken, 
de gebouwen waarvan hij 
het meest bekend is. Bij 

de benoeming van een nieuwe hofarchitect werd 
hij gepasseerd waardoor veel van zijn gedenkwaar-
digste werken buiten Turijn te vinden zijn, zoals 
het Santuario del Valinotto en de Santa Chiara in 
Bra.

Valinotto
Santa Chiara
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Het museum heeft een panoramische lift (geo-
pend in 2000) met transparante glazen wanden. 
De lift biedt een inkijk in de open ruimte van het 
gebouw en een 360 graden panoramisch uitzicht 
over de stad. 

De toren
De Mole Antonelliana is een beeldbepalend, 
monumentaal gebouw in Turijn, Italië, genoemd 
naar de architect, Alessandro Antonelli. Een mole 
betekent in het Italiaans is een gebouw van monu-
mentale proporties.
De Mole is gebouwd van 1863 tot 1889, gedeelte-
lijk tijdens de Italiaanse eenwording. 
Het gebouw is ontworpen en gebouwd als syna-
goge. De Joodse gemeenschap van Turijn had 
sinds 1848 volledige burgerrechten en op het 
moment dat de bouw van de synagoge begon, 
was Turijn de hoofdstad van de nieuwe Italiaanse 
staat. De gemeenschap, had de intentie om een 
gebouw te bouwen dat een hoofdstad waardig is 
en huurde Alessandro Antonelli in. 
De verhouding tussen Antonelli en de Joodse 
gemeenschap verliep zeer stroef.

Het Nationaal Filmmuseum is gevestigd in 
de Mole Antonelliana-toren. De kern van de 
collectie is het resultaat van de historicus en 
verzamelaar Maria Adriana Prolo.

Tentoonstelling
Het museum herbergt pre-cinematografische op-
tische apparaten zoals toverlantaarns, eerdere en 
huidige filmtechnologieën, toneelitems uit vroege 
Italiaanse films en andere memorabilia.
De hele expositie beslaat ca 3.200 vierkante meter 
op vijf niveaus, waaronder enkele ruimtes die zijn 
gewijd aan de verschillende soorten filmploegen. 
In de grote zaal, de tempelzaal van de Mole is een 
reeks kapellen die verschillende filmgenres verte-
genwoordigen.
Het museum heeft een enorme collectie filmpos-
ters, films en een bibliotheek. De collectie omvat 
20.000 objecten, schilderijen, gedrukte kunstwer-
ken, meer dan 80.000 foto's, meer dan 300.000 
filmposters, 12.000 filmrollen en 26.000 boeken. 
Een groot filmscherm in het Massimo-multiplex, 
vlakbij het museum, is gereserveerd voor retros-
pectieven en andere museuminitiatieven. Het 
museum organiseert verschillende filmfestivals, 
waarvan het belangrijkste en meest prestigieuze 
het filmfestival van Turijn is.

Het grootste verticale museum in de wereld. 

 Mole Antonelliana

de stad het project overnam. De Mole 
werd overgedragen aan Victor Emmanuel 
II. Antonelli hervatte de bouw, waarbij de 
hoogte maar liefst 67,5 m hoger werd. 
Hij werkte aan het project tot aan zijn 
dood in oktober 1888.

Van 1908 tot 1938 gebruikte de stad 
de Mole om het Museum van het 
Risorgimento te huisvesten, dat in 
1938 naar het Palazzo Carignano 
werd verplaatst.

De Mole Antonelliana is het 
hoogste 
bakstenen gebouw ter we-
reld zonder een stalen 
skelet.

Antonelli stelde een aantal wijzigingen voor die 
de toren 46 meter hoger maakten dan die van de 
koepel in het oorspronkelijke ontwerp. Door de 
extra kosten die dit met zich mee bracht werd de 
bouw in 1869 stopgezet met een voorlopig dak. 
Uiteindelijk trok de Joodse gemeenschap haar 
handen af van dit ambitieuze en geldverslindende 
project.
De bevolking van Turijn, die de synagoge naar de 
hemel hadden zien oprijzen, eisten dat 
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Via Po naar de Gran Madre di Dio

De Via Po wordt gekenmerkt door lange  
arcades, imposante gebouwen en caféetjes. 
Ze verbindt het historische Piazza Castello 
met de rivier de Po. 

Ze is door Amedeo di Castellamonte in 1673 
aangelegd. Het was de bedoeld om de toenmali-
ge Koning een overdekte wandeling te bezorgen 
naar het Piazza Vittorio Veneto door middel van 
de arcades die de straat flankeren. De sfeer in Via 
Po wijkt  is anders dan de andere straten in Turijn. 
Naast winkels en boetieks, is Via Po de thuisba-
sis van het hoofdkantoor van de Universiteit van 
Turijn en van Caffé Fiorio, een van de beroemde 
literaire cafés van de stad.
Via Po eindigt in Piazza Vittorio Veneto. Een van 
de grootste pleinen van Europa met een lengte 
van 320 en een breedte van 100 meter. 
Het plein is ontworpen door Giuseppe Frizzi in 
1825. Het is een notoire ontmoetingsplek, vooral 
voor jongeren. 

Er zijn talloze (nacht)clubs aan dit plein, vooral 
in het weekend is het erg populair bij het uit-
gaanspubliek. De grootte van het plein maakt het 
bijzonder geschikt voor grootschalige concerten, 
shows, evenementen en demonstraties.
Het plein eindigt met de historische Vittorio 
Emanuele I-brug, die (anders dan de naam doet 
vermoeden) uit de tijd van Napoleon stamt. Deze 
belangrijk brug biedt toegang tot de wijk Borgo 
aan de overzijde van de Po, waar de kerk van de 
Gran Madre di Dio als blikvanger staat. 

De kerk
De Kerk Gran Madre di Dio werd gebouwd 
na de val van Napoleon om de terugkeer 
van de Savoye familie te vieren. Het is 
opgetrokken in Neoclassicistische stijl en 
duidelijk geïnspireerd op het Pantheon in 
Rome. De architect was Ferdinando Bon-
signore; zijn ontwerp werd gekozen na een 
wedstrijd. De bouw begon in 1818, maar 
werd bijna een decennium onderbroken en 
hervat in 1827. De kerk werd ingehuldigd 
in 1831 onder Charles Albert van Sardinië. 
De Gran Madre di Dio is een van de 
belangrijkste kerken van de stad en heeft 
een speciale plek in het hart van de inwoners van 
Turijn. 
Op het timpaan van de kerk staat: 
ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB 
ADVENTVM REGIS , wat vertaald kan worden 
als: De adel en de bevolking van Turijn, voor 
de terugkeer van de koning. Onder de kerk 
is een crypte die de herinnering aan de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
levend houdt.
Voor de kerk staat een beeld van koning 
Victor Emanuel I. Aan de beide uiteinden 
van de trap bevinden zich beelden die 
de Religie en het Geloof symboliseren. 
Het Geloof houdt een beker in haar hand 
die volgens traditie de vindplaats van de 
Heilige Graal weergeeft. Maar niet alleen 
de Heilige Graal is te 
vinden in Turijn. 

Aan de andere kant van de stad bevindt zich op 
Piazza Satuto, het “zwarte hart” van de stad, de 

Poort naar de Hel. Vreemd ? Volgens de 
legende ligt Turijn op het kruispunt van 
twee magische driehoeken. De witte 

driehoek wordt gevormd met Lyon en Praag, 
de zwarte driehoek met Londen en 

San Francisco.
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Aan de rand van Turijn staat op een 669 meter 
hoge heuvel, de Superga, t het eerste meester-
werk van Juvarra, de aan Maria gewijde Basiliek 
Superga. De tocht er naar toe is al een belevenis. 
Een rood treintje uit 1934 brengt je over een af-
stand van 3100 meter via een tandradbaan tussen 
de villa’s en bossen van Turijn door naar boven. 
Het is de enige in zijn soort in Italië. 
Vanaf de heuvel heb je bij helder weer een prach-
tig uitzicht over Turijn, de heuvels en de Alpen.

Basiliek
De basiliek is tussen 1717 en 1731 gebouwd 
voor Victor Amadeo II. De aanleiding voor de 
bouw zou een gelofte zijn geweest van de koning 
tijdens de Spaanse successieoorlog. Als hij de 
Spaanse en Franse troepen zou verslaan tijdens 
het beleg van de stad in 1706 zou hij op de plaats 
van de Mariakapel een Basiliek bouwen. Na zijn 
overwinning duurde het nog tien jaar voordat be-
gonnen werd met het 40 meter afvlakken van de 
heuvel, waarna de basiliek gebouwd kon worden.
Deze kerk van Juvarra wordt beschouwd als een 
voorbeeld van laat -barok-classicisme. De koepel 
werd voltooid in 1726 en lijkt op sommige ele-
menten van de koepel van Michelangelo in de 

Sint-Pietersbasiliek. Dit is geen toeval, want J
uvarra studeerde en werkte tien jaar in Rome voor-
dat hij in Turijn ging werken. Opmerkelijk is dat het 
schip van de kerk zonder onderbreking overgaat 
in de tamboer en daarna de koepel van de kerk.
Het tempelfront steekt uit een koepelstructuur die 
het Pantheon citeert  Het tempelfront is groter 
dan de gebruikelijke proporties omdat de Superga 
op een heuvel is geplaatst. 
De kerk heeft een diep voorhof met zuilen, een 
centrale plattegrond. De afmetingen van de kerk 
zijn indrukwekkend: de lengte is 51 meter terwijl 
de koepel 75 m hoog is.
Het heeft twee klokkentorens. Aan de achterzijde 
bevindt zich een klooster. Hier huisde de, in

Superga Basiliek en klooster 1730, opgerichte “Koninklijke Congregatie van 
de Madonna di Superga”. In 1833 veranderden zij 
hun naam in de “Kerkelijke Academie van Super-
ga”. De orde werd opgeheven op 29 mei 1855. 
Van 1966 tot februari 2015 woonden de paters 
van de Orde van de Dienaren van Maria in het 
klooster gebouw.
In de kerk bevindt zich de koninklijke crypte, de 
traditionele begraafplaats van leden van het Huis 
van Savoye , achtereenvolgens hertogen van 
Savoye , koningen van Sardinië en koningen van 
Italië. Twee koningen van Italië, Victor Emmanuel 
II en Umberto I, zijn begraven in het Pantheon, 
Rome. 
De koepel kan beklommen worden: een trap met 
ruim honderddertig treden leidt naar een balkon 
met een prachtig panorama, dat door Rousseau 
werd omschreven als “het mooiste uitzicht dat het 
menselijk oog kan waarnemen”.

Vliegramp
In 1949 werd de heuvel wereldnieuws door de 
Superga-vliegramp, waarbij bijna de gehele 
legendarische voetbalploeg van AC Torino om-
kwam. Drie kamers in het klooster van de basiliek 
herbergen nu het Museo del Grande Torino. Een 
monument achter de kerk, waar de crash plaats-
vond, brengt hulde aan het legendarische team, 
dat alleen door het lot werd verslagen.

Superga
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van Paoli Paoli haar thuis in deze kerk.
De gevel, in neoklassieke stijl, van Barnaba Panizza 
dateert uit 1830 .
In 1910 werd de kerk officieel een Nationaal Mo-
nument ; de kerk heeft tevens de titel van heilig-
dom.

Interieur
Vanuit de hoge centrale koepel tussen de twee 
donkere halve koepels en de pastorie straalt het 
licht de kerk binnen. De vernuftige manier waarop 
het licht de kerk binnenkomt is bijna een illusie. 
Boven het eerste altaar rechts bij binnenkomst, is 
de Doop van Jezus door Michele Antonio Miloc-
co te zien, op het hoofdaltaar Maria’s hemelvaart 

van Pietro Francesco Guala en het eerste altaar 
aan de linkerkant, behorend tot de 

Universiteit van de meesters van 
Minusieri, de Heilige Familie 
van Mattia Franceschini 

(1745 - 1754).

Geschiedenis
Een meesterwerk van Bernardo Antonio Vittone 
dat werd gebouwd tussen 1751 en 1752. De kerk 
was oorspronkelijk elliptisch maar werd het in 1890 
geïntegreerd met twee aangebouwde zijkapellen, 
die samen met de pastorie de kerk het grondplan 
van een Grieks kruis gaven. 
Na voltooiing werd de in 1768 kerk gewijd door 
de aartsbisschop van Turijn Francesco Luserna 
Rorengo di Rorà . In de achttiende eeuw huisvest-
te de kerk de orde van de heilige die eenheid, 
daarna vervolgens de Society of the Most Holy 
Viaticum en de Heilige hart gemeenschap. In het 
begin van de negentiende eeuw vond de gemeen-
schap van Sint Vincentius     

Santa Maria di Piazza Via Roma en piazza San Carlo

Via Roma
Via Roma verbindt Piazza Castello met o.a. het 
Koninklijk Paleis en Palazzo Madama met Piaz-
za Carlo Felice tegenover het treinstation Porta 
Nova. De straat is een ontwerp van de hofarchi-
tecten Ascanio Vittorio (1539 – 1615) en Amedeo 
di Castellamonte (1613 – 1683). Vittorio liet het 
uit de Romeinse tijd afkomstige rasterplattegrond 
van Turijn intact om aan de oude straten een re-
gelmatig patroon van paleizen boven een 
portico’s te bouwen. Hij bepaalde daarmee voor 
een groot deel het latere aanzien van Turijn. De 
aanleg van o.a. Piazza Castello en Piazza San Carlo 
was mede van zijn hand.
Tussen 1931 en 1937 ging de uit de tweede helft 
van de 17e eeuw stammende Via Roma op de 
schop. Ook het deel van Piazza San Carlo tot aan 
het Station grenzende Piazza Carlo Fenice kreeg 
arcades.
Via Roma, vroeger Via Nova genaamd, is nu een 
bijna 750 meter lange luxe winkelstraat en heeft 
aan weerszijden over de gehele lengte portico’s. 
Ook de pleinen hebben portico’s, waardoor je in 
de zomer in de schaduw en bij regen droog langs 
de winkels kan flaneren.

Piazza San Carlo
Dit rechthoekige plein dateert uit de 17e eeuw 
en wordt “de woonkamer van de stad” genoemd. 
Rond het plein heerst nog steeds de beroemde 
koffie en chocola cultuur met zijn cafés en deli-
catessenzaken. Tijdens de laatste eeuwen bezoch-
ten de aristocraten en politici deze cafés regel-
matig. Beroemde cafés zoals Café Torino (1903) 
met een mooie bar, kroonluchters, goudomrande 

spiegels en obers in kostuum en Café San Carlo 
(1842) met een chic interieur, met grote spiegels 
en kroonluchters en tafeltjes met een marmeren 
bladen hebben tot op de dag van vandaag hun 
vorstelijke gratie behouden. Voor Caffé Torino 
bevindt zich in het plaveisel een geelkoperen stier, 
het symbool van Turijn. De inwoners van Turijn 
geloven dat het geluk brengt als je met je voet op 
zijn ballen stapt.
Het frans aandoende San Carlo plein is een ont-
werp van Carlo di Castellamonte en werd in de 
volgende eeuw verder verrijkt door de tussen-
komst van Benedetto Alfieri.
In het midden staat het Monument voor Emanuele 
Filiberto di Savoia , het werk van Carlo Marochetti 
uit 1838 , ook bekend als Caval ëd Bronz (dwz. 
bronzen paard, in het Piemontees ). Het beeldt de 
hertog af terwijl hij zijn zwaard in de schede steekt 
na de overwinning van San Quinten. Dit monu-
ment is een van de symbolen van de stad Turijn 
zelf.
Aan de zuidwestelijke kant staan de tweeling-
kerken, Santa Cristina en San Carlo. De San Car-
lokerk stamt uit 1619 terwijl de gevel pas in de 
19e eeuw is toegevoegd. De Santa Cristina werd 
in 1620 ontworpen door Castellamonte. Het werd 
pas voltooid tussen 1715 en 1718, onder leiding 
van Filippo Juvarra, inclusief de uitbundig versier-
de gevel met ovalen en details met heiligenbeel-
den en allegorieën van de deugden.
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Chiesa di San Francesco

In 1761 werd het gebouw opgeknapt en onder 
andere werd een gevel toegevoegd, gebaseerd 
op ontwerpen van Mario Ludovico Quarini en Ber-
nardo Vittone . Boven het entreeportaal bevindt 
zich een groot ovaal raam en een onderbroken 
kroonlijst, met pinakels op de daklijn. De kapel 
van St. Antonius van Padua is ook ontworpen door 
Vittone.
Verdere renovatie vond plaats in 1863-1865. 
Rodolfo Morgari retoucheerde de fresco’s op het 
plafond van de pastorie en zijn leerling, Alberto 

Masoero, schilderde het gewelf van het midden-
schip overnieuw. De kapel van de Onbevlekte 
Ontvangenis is rijkelijk versierd met marmer en 
heeft doeken waarop een Visitatie en een 
Annunciatie zijn geschilderd door Giovanni An-
tonio Molineri , de leerling van Luigi Caraccio. 
De kerk bleef tot de 19e eeuw in beheer van de 
Franciscaner Orde .
De kapel van de Compagnia di Sant’Anna in de 
kerk werd in 1636 gebouwd door kunstenaars 
en ambachtslieden die naar Piemonte kwamen 
vanuit de streek rond het meer van Lugano om te 

bouwen aan de nieuwe hoofdstad 
van het hertogdom. De kapel werd 
verrijkt met laat-barok stucwerk; 
het hoofdaltaarstuk dat Madonna 
met Kind en Sint Anne afschildert, 
wordt toegeschreven aan Federico 
Zuccari. 
De originele fresco’s waren van 
Giovanni Andrea Casella , maar 
werden in de 19e eeuw over
geschilderd.

De kerk van Franciscus van Assisi werd vermoedelijk in de 13e eeuw door de heilige zelf   
gesticht. De bouw van de huidige kerk begon in 1602. In 1673 werd het hoofdaltaar   
uitgevoerd in marmer. 

Het huidige middeleeuwse uiterlijk van de kerk 
is te danken aan een radicale en volledige stilis-
tische restauratie die tussen 1906 en 1909 werd 
uitgevoerd onder leiding van Riccardo Brayda en 
Alfredo d’Andrade, waarbij de kenmerken van de 
veertiende-eeuwse Piemontese stijl werd “terug-
gebracht”.

De kerk van San Domenico is de belangrijk-
ste getuigenis van middeleeuwse gotische 
architectuur in Turijn en een van de oudste 
gebedshuizen van de stad.

Het gebouw heeft in de loop der eeuwen vele 
transformaties ondergaan, waaronder radicale: in 
zijn oorspronkelijke omgeving (tweede helft van 
de 13e eeuw) bestond het alleen uit de huidige 
sacristie, de kapel “delle Grazie” en de pastorie. 
Het werd al snel een belangrijk cultureel centrum 
van de stad, dankzij de bibliotheek die in het 
klooster naast de kerk (1260) werd gesticht door 
pater Giovanni da Torino, Aanvankelijk had het 
gebouw geen gevel (voltooid in 1334) of klok-
kentoren (opgericht in 1451). In een vleugel van 
het klooster was de Inquisitie (met aangrenzende 
gevangenis en begraafplaats) gevestigd, die sinds 
1252 een van de minst onverzettelijke in Italië 
was, het vaardigde 80 doodvonnissen uit. 

Het interieur heeft een basiliekplan, met drie 
beuken met puntige kruisgewelven; onderaan de 
rechter zijbeuk opent de Cappella del Rosario, 
gebouwd in de tweede helft van de achttiende 
eeuw op een project van Luigi Michele Barberis. 
Links van het hoofdaltaar bevindt zich de kapel 
van de Madonna delle Grazie (midden 14e eeuw, 
zwaar gerestaureerd aan het begin van de eeuw 
door Giovanni Vacchetta), met kostbare fresco’s 
die worden toegeschreven aan de zogenaamde 
Meester van San Domenico .

San Domenico
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Tegenover Al Bicerin bevindt zich een van 
de populairste kerken van de stad, de Santu-
ario della Consolata of zoals de kerk officieel 
heet de Santa Maria della Consolazione.

Het heiligdom van de Consolata is een katholie-
ke basiliek en is één van de oudste plaatsen van 
aanbidding in Turijn. Opgedragen aan Maria , de 
troost gevende moeder, wordt het beschouwd als 
het belangrijkste heiligdom van de stad en van het 
aartsbisdom Turijn, evenals een waar meesterwerk 
van de Piemontese barok.  
De kerk stamt uit de 5e eeuw, toen bisschop Maxi-
mus de ruïnes van een heidense tempel tot kerk 
liet ombouwen. In de 10e eeuw was ze nog gewijd 
aan Sant’Andrea. Uit de Middeleeuwen is nog  
enkel de klokkentoren (oorspronkelijk een verdedi-
gingstoren) over en misschien ook de ondergrond-
se Madonna delle Grazie Kapel.
De kerk werd een basiliek nadat, volgens een 
legende,  een blinde naar Turijn kwam om de 
beeltenis van de Madonna te zien. Deze Giovanni 
Ravacchio had gedroomd dat hij zijn gezichtsver-
mogen terug zou krijgen als hij de plek vond waar 
de Madonna beeltenis begraven was. De Madon-
na werd vervolgens binnen de kerk geplaatst en 

In het koor links van de pastorie staan beelden van 
de koninginnen Maria Teresa en Maria Adelaide in 
gebed door Vincenzo Vela (1861). Naast de sacris-
tie hangen honderden en honderden votief foto’s, 
plaatjes etc: terugkerende motieven voor ‘ontvan-
gen genade’ (genezing van een ziekte, ontsnapt 
aan gevaar of een ongeval op het werk, de terug-
keer uit de oorlog, enz).
Carlo Ceppi had de leiding over een nieuwe 
verbouwing tussen 1899 en 1904, waarbij o.a. vier 
zijkapellen geconstrueerd werden.

Kazerne
Tussen 1802 en 1815 deed het Santuario een 
tijdlang dienst als kazerne, nadat Napoleon de 
religieuze ordes verboden had. De neo-klassieke 
façade stamt uit 1860.

de kerk zelf werd tot basiliek opgewaardeerd. 
Nog steeds wordt ieder jaar op 20 Juni het beeld-
je tegen zonsondergang in een processie door de 
stad gedragen om deze gebeurtenis uit 1104 te 
herdenken. Een gedenkplaatje uit 1595 herdenkt 
de legendarische gebeurtenis, waaraan de kerk 
haar faam te danken heeft. Het Madonna beeldje 
dat nu in de kerk te zien is, is niet het origineel, 
maar is tegen het einde van de 15e eeuw gemaakt 
door Antoniazzo Romano.

Guarini en Juvarra
Guarino Guarini vergrootte de kerk in 1678 en de 
pastorie is in 1729 door Filippo Juvarra toege-
voegd. Het Hoogaltaar is eveneens door Juvarra 
gemaakt en is één van de pronkstukken in de 
kerk. Bij dit altaar bevinden zich twee witte mar-
meren engelen van de hand van Carlo Antonio 
Tantardini samen met een schilderij dat de maagd 
Maria voorstelt. 

Sanctuario della Consolata
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Parco Valentino

Borgo Medioevale in Valentino Park
Het kasteel en het aansluitende middeleeuwse 
dorpje werden gebouwd voor de wereldtentoon-
stelling van 1884 in het Valentino-park aan de rand 
van de rivier de Po. Het geheel werd gebouwd als 
Italiaans paviljoen voor de wereldtentoonstelling 
van 1884 die plaats vond in Turijn. De tentoonstel-
ling duurde van april tot november en oorspronke-
lijk zou het kasteel en het dorpje weer afgebroken 
worden na de tentoonstelling. Tijdens de tentoon-
stelling huisvestte het dorp al werkplaatsen van 
een pottenbakker, een wever, een apotheker, een 
timmerman en een smid. Dit neo- middeleeuwse 
geheel is geïnspireerd op dorpen uit de Piemonte 
en de kastelen uit de omgeving van Turijn. 
Doordat het ook na de wereldtentoonstelling een 
trekpleister bleef is het complex niet afgebroken 
en is het gelukkig bewaard gebleven. 
Het dorp is zo waarheidsgetrouw als mogelijk 
gebouwd in laatmiddeleeuwse stijl en heeft één 
straat. Aan deze straat staan huizen en er zijn 
pleinen, fonteinen en een kerk. Alle panden en 
bouwsels zijn voorzien van (neo) middeleeuwse 
decoraties.

Rocca & Borgo Medioevale

Het hele dorp inclusief het kasteel is omsloten 
door palissades, muren en vestingwerken. Het is 
toegankelijk via een torenpoort met een ophaal-
brug.

“La Rocca” de burcht
Deze burcht is een gekopieerde samenstelling van 
verschillende burchten en kastelen uit de Piëmont 
en de Valle d’Aosta en bestaat uit vier verdiepin-
gen. 

Een kerker met gevangenissen, op de begane 
grond is nabij de ingang met een binnenplaats. 
Rondom de binnenplaats zijn verschillende ruimtes 

waaronder een soldatenslaapkamer, de keuken en 
de eetkamer. Op de eerste verdieping is de grote 
hal nagemaakt op basis van naar “Sala degli Spag-
noli” uit Castello della Manta en een slaapkamer 
die geïnspireerd is op een kamer uit het Kasteel 
van Issogne
In de hal zijn replica’s van de fresco’s uit Castello 
della Manta en Castello d’Isogne te vinden. Verder 
is er een oratorium en een kapel

De Borgo werd gebouwd tussen 1882 en 1884 
door een groep kunstenaars en intellectuelen die 
samenwerkte in een commissie Deze bouwcom-
missie werd geleid door de Portugese architect 
Alfredo d’Andrade. 
Binnen de muren van de burcht is een middel-
eeuwse tuin aangelegd.
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Pinacoteca 
Giovanni & Marcella Agnelli

Lingotto was een grote en moderne fabriek van 
Fiat in de wijk met dezelfde naam.  Het werd in 
1923 geopend, nadat er zeven jaar was gebouwd 
aan wat toen de grootste autofabriek van de 
wereld was (De hele fabriek was pas af in 1929).  
Bijzonder was bijvoorbeeld de lopende band, die 
maar liefst over vijf verdiepingen voortliep. Hoe 
hoger je kwam, hoe completer de auto’s waren. 
Eenmaal op het dak waren de auto’s klaar voor 

de daar aangelegde testbaan, waar op een lengte 
van vijfhonderd meter een serieuze testrit werd 
gemaakt. Daarna reden de auto’s over een spiraal-
vormige hellingbaan naar beneden, klaar voor de 
verkoop. 

In 1982 stopte de productie. De Italiaanse archi-
tect Renzo Piano won de uitgeschreven prijsvraag 
en kreeg de opdracht om het gebouw een nieuwe 
functie te geven. Hij werkte ruim zeven jaar aan de 
verbouwing. De opzet was om de originele struc-
tuur en uiterlijk te bewaren en tegelijkertijd een 
van de grootste multifunctionele gebouwen van 

Europa te maken. Dat is gelukt. 
Het complex wordt voor beurzen 

(Slow Food !) en congressen 
gebruikt en je vindt er 

Wie Turijn zegt, zegt Fiat. Wie Fiat zegt, zegt Lingotto en de Agnelli familie.

een overdekt winkelcentrum I Portici, een bio-
scoop, een theater, een museum, twee hotels en 
een landingsplatform voor helikopters. Op het 
dak bevinden zich twee symbolen van het nieuwe 
Lingotto. De eerste is de Bolia, de “Bubbel” een 
bolvormige conferentieruimte van staal en glas 
met een prachtig uitzicht. 
De tweede is ”Het Juwelenkistje met het vliegen-
de Tapijt”. Een futuristisch aandoende metaal en 
glasconstructie waarin zich de  Pinacoteca Agnelli 
bevindt. Dit is een museum met werken uit de 
collectie van de familie Agnelli, een van de Fiat-fa-
milies. Het gaat om een kleine collectie maar wel 
om topstukken en grote namen. 
Matisse, Picasso en Renoir, maar ook Canaletto 

(zes werken), Tiepolo, Modigliano en Balla zijn er 
vertegenwoordigd. 
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Chiesa Santa Chiara in Bra

Aan de via Barbacana in Bra vind je een 
van de mooiste bouwwerken van deze 
stad: de kerk van Santa Chiara, ontwor-
pen door Bernardo Antonio Vittone in 
opdracht van de Clarissen. De bouw 
startte in mei 1742 en de kerk was na zes 
jaar gereed.

Het is een waar meesterwerk van de 
Piemontese rococo met een constructie 
op vier grote pilaren die de bijzondere 
koepel dragen. Vittone definieerde deze 
koepel als een “doorschijnende koe-
pel” omdat het licht via extra lichtven-
sters onder het dak indirect in de kerk 
valt. Het schilderwerk in het interieur 
is het werk van Pietro Paolo Operti dat 
optimaal tot haar recht komt door het 
spel van licht dat binnenstroomt via de 
openingen van de dubbele koepel.
De kerk is oorspronkelijk niet als een ge-
isoleerd gebouw is ontworpen maar als 

onderdeel van het bestaande klooster van de Cla-
risssen. Het klooster, tegenwoordig een school, is 
het werk van de architect Gian Giacomo Planteri, 
een oom van Vittone. Beide gebouwen, klooster 
en kerk, vormen een perfect geïntegreerd geheel. 
Het geheel van deze gebouwen vormt vandaag 
de dag nog steeds wat het “complex van Santa 
Chiara” wordt genoemd. 
De altaren werden in de 20e eeuw voltooid. Het 
hoofdaltaar wordt versierd door een door een 
groot stucwerkmedaillon dat de Glorie van de 
Eucharistie met engelen en nonnen voorstelt. 
De zijaltaren (1943) werden gemaakt door Piero 
Dalle Ceste . Het altaar aan de linkerkant toont de 
Onbevlekte Ontvangenis met drie Franciscaanse 
heiligen Fedele da Sigmaringa , Veronica Giuliani 
en Louis Koning van Frankrijk en rechts de heilige 
Franciscus van Assisi in extase.
Di Pietro Paolo Operti (1704-1793) schilderde de 
fresco’s op de tweede verdieping. De koepel was 
beschilderd met fresco’s van Pietro Dalle Ceste, 
met een afbeelding van Sint Franciscus die Sint Ig-
natius van Santhià en kardinaal Guglielmo Massaja 
zegent .

Een meesterwerk in Piemontese Rococo gebouwd door de Clarissen 
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ties voor het interieur van het gebouw. De kerk 
is dringend toe aan een uitgebreide renovatie en 
men is op zoek naar fondsen om dit te realiseren. 
Vooralsnog is de kerk geopend voor bezoekers, 
concerten en koren die er komen repeteren. De 
akoestiek in de kerk is bijzonder goed waardoor 
het grote koor momenteel goede muziekrecensies 
ontvangt.

Het hoofdaltaar heeft ook een schilderij van Gio-
vanni Claret , met een afbeelding van de Madon-
na met Kind en Sint-Jozef, met Sint-Antonius van 
Padua, San Bernardino van Siena en San Diego 
d’Alcantara.  
De marmeren vloer, die een spiegeling is van het 
gewelf, werd in 1942 gemaakt op initiatief van de 
paters Kapucijnen, die de Clarissen opvolgden. 
(De nonnen moesten het klooster in 1802 verlaten 
vanwege de Napoleontische onderdrukking; ze 
keerden terug in 1816, maar het kloostercomplex 
werd definitief in beslag genomen in 1883). De 
kapucijnen herstelden de structuur en heropende 
de kerk voor de eredienst rond 1930.
De kerk wordt tegenwoordig onderhouden door 
de vereniging Amici di Santa Chiara maar is nog 
steeds in eigendom van de Kapucijnen die na 
de Clarissen het klooster en de kerk in gebruik 
namen. Het gebouw kent inmiddels ernstige 
problemen met waterschade. De hoge koepel en 
de dakkapellen lekken en dit heeft consequen-

De Confraternita della Santissima Trinita (de kerk 
van de heilige drie-eenheid) is een van de hoog-
tepunten van de Piedmontese Barok. Gelegen 
op een dominante positie op de “Rocca” in de 
buurt van het huis van de Sint Cottolengo en het 
oude Palazzo Mathis, heeft de Confraternita della 
Santissima Trinita van de lekenbroederschap van 
de Witte Disciplinanten (Battuti) een zeer oude 
oorsprong. De eerste steen van de huidige kerk 
werd gelegd in 1618 en op 5 juni 1626 werd 
ze geopend voor de eredienst. De binnenkant 
bleef vrijwel kaal tot 1670 maar kreeg daarna een 
buitengewone stucversiering die het hele ge-
welf omhult. Het vakmanschap van Domenico en 
Pietro Beltramelli uit Lugano is door een 
recente res- tauratie van het 
interieur in volle 

glorie hersteld. Naast het spectaculaire stukwerk 
zijn er fresco’s te zien van Cherasco Sebastiano 
Taricco.
De kapel van de verrezen Christus heeft kostbare 
fresco’s van Pietro Paolo Operti uit Bra; hier zijn 
ook de veertien doeken met de Via Crucis be-

waard gebleven, geschilderd voor de Observant 
Friars en geschonken aan de Drie-eenheid in 

1795.
Ten slotte bewaart de kerk van de 

Drie-eenheid een houten kruisbeeld van 
Carlo Giuseppe Plura.

Confraternita della SS. Trinita in Bra
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Het jachtslot Stupenigi

Geschiedenis
Het grote bronzen hert dat op de top van het 
getrapte dak van de centrale koepel staat en de 
hondenkoppen die de vazen op de daklijn sieren, 
geven onmiddellijk de functie als jachtpaleis aan. 
De verschillende uitbreidingen resulteerden in 
een reeks afzonderlijke paviljoens verbonden door 
lange schuine galerijen. 
Het voorplein is lang en achthoekig en wordt om-
sloten door deze paviljoens. 
Het oorspronkelijke kasteel was eigendom van 
de Acaja-lijn van het Huis van Savoye, Heren van 
Piemonte tot 1418, en werd in 1493 verkocht aan 
markies Rolando Pallavicino. In 1563 kwam het 
kasteel in handen van Emmanuel Philibert toen de 
hertogelijke hoofdstad werd verplaatst van 
Chambéry (Frankrijk) naar Turijn.
Het nieuwe paleis, dat een jachtpaleis moest 

worden, werd ontworpen door de architect Filip-
po Juvarra. De opdrachtgever was Victor Ama-
deus II, koning van Sardinië. De bouw startte in 
1729. Binnen twee jaar was de bouw zover dat de 
eerste jachtpartij gehouden kon worden.
Juvarra deed voor de decoraties van het interi-
eur een beroep op een groot aantal, uit Venetië 
afkomstige, ambachtslieden. In de opvolgende re-
geringsperioden van Carlo Emanuele III en Victor 
Amadeus III werden het paleis en het park uitge-
breid. In eerste instantie door de assistent van 
Juvarra, Giovanni Tommaso Prunotto en daarna 
door verschillende andere Noord-Italiaanse archi-
tecten, zoals Ignazio Birago di Borgaro, Ludovico 
Bo, Ignazio Bertola en Benedetto Alfieri. Het uit-
eindelijke gebouw heeft in totaal 137 kamers, 17 
galerijen en beslaat 31.050 vierkante meter. 

Stupinigi was het favoriete paleis van de leden 
van het koningshuis Savoye voor feesten en 

bruiloften. 

Het Palazzina di caccia van Stupinigi (“De jachtresidentie van Stupinigi“) is een 
van de residenties van het koninklijk huis van Savoye in Noord-Italië en staat 
op de UNESCO-werelderfgoedlijst.

In 1773 bijvoorbeeld, trouwde hier Maria Teresa, 
prinses van Savoye met Charles Philippe de toe-
komstige Charles X van Frankrijk .
Tegenwoordig is het paleis het Museo di Arte 
e Ammobiliamento, een museum voor kunst en 
meubels, sommigen origineel gemaakt voor het 
paleis en anderen afkomstig uit de voormalige 
Savoya-residenties. Stupinigi heeft de belang-
rijkste collectie Piemontese meubels, waaronder 
werken van de drie beroemde meubelmakers uit 
Turijn, Giuseppe Maria Bonzanigo, Pietro Piffetti 
en Luigi Prinotti. 

Beschrijving
Het gebouw heeft een bijzondere plattegrond; 
vier schuine vleugels steken uit de ovale grote hal.
Het grondplan van het gebouw wordt bepaald 
door de vier armen van het Andreaskruis, geschei-
den door de centrale as die aansluit op de weg 
die naar Turijn leidt via een met bomen omzoom-
de laan.
Het hart van het gebouw bestaat uit een grote 
centrale hal van waaruit de vier vleugels ver-
trekken waarin de koninklijke appartementen en 
verschillende gastenverblijven zijn. De grote ovale 
hal heeft een dubbele hoogte met concaaf-con-

vex balkons. De hal heeft een grote ovale koepel 
die wordt omsloten door een gewelfd plafond. 
Op 10 februari 1731 gaf de koning opdracht aan 
de Bolognese broers Giuseppe en Domenico voor 
een groot fresco op het gewelf met als thema de 
Triomf van Diana. De klassieke godin van de jacht 
verschijnt op haar hemelse strijdwagen tussen de 
wolken en boven de bossen. Rondom het fresco 
bevinden zich putti met wild en kransen van bloe-
men, geflankeerd door nimfen. Aan de top van de 
vier pilaren die de koepel van de hal ondersteu-
nen, net onder het grote fresco, zijn vier mo-
nochrome medaillons die taferelen weergeven die 
allen verwijzen naar de godin Diana. De realisatie 
van de fresco’s begon op 8 maart 1731 en waren 

gereed in 1733. Juvarra legde de twee broers een 
kwadratuurschema op om zijn complexe algeme-
ne ontwerp niet te verpesten.
Het hert dat bovenop deze koepel staat is ge-
maakt door Francesco Ladatte.

Na het vertrek van Juvarra uit Turijn kreeg Giovan-
ni Tommaso Prunotto de leiding over het bouw-
project. Hij zorgde voor de verdere uitbreiding 
van het gebouw op basis van de schetsen die 
Juvarra had achtergelaten. 
Hij probeerde zo het complexe spel van licht en 
vormen voort te zetten. 
Het interieur is in Italiaanse Rococo, gemaakt met 
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kostbare materialen zoals lakken, porselein, ver-
guld stucwerk en spiegels die zich uitstrekken over 
een oppervlakte van ongeveer 31.000 vierkante 
meter. 
De meubels voor het gebouw zijn gemaakt door 
de houtsnijder Giuseppe Maria Bonzanigo en de 
meubelmakers Pietro Piffetti en Luigi Prinotto. Ze 
zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 
Het paleis bevat ook decoraties van de Veneti-
aanse schilders Giuseppe en Domenico Valeriani, 
van Gaetano Perego en van de Weense Christan 
Wehrlin. 

De fresco’s van Vittorio Amedeo Cignaroli , Gian 
Battista Crosato en Carlo Andrea van Loo zijn ook 
zeer bijzonder.

Ingang
De ingang van het complex geeft toegang tot het 
uitgestrekte gebied van de Galleria dei Ritratti 
(Portretgalerij ) die deel uitmaakte van de zijstal-
len die zijn ontworpen en gebouwd door Filippo 
Juvarra na de voltooiing van het centrale com-
plex van het gebouw. Deze ruimte werd daarom 
gebruikt als koetshuis en paardenstal tijdens de 
jachtpartijen. Hier staat vandaag het originele 
standbeeld van het hert van Stupinigi, gemaakt 
door Francesco Ladatte in 1766. Het werd in 1992 
in deze ruimte geplaatst en het hert op de koepel 
werd een moderne bronzen kopie. 
In de eerste -en vervolgens in de tweede biblio-
theek kan men de smaakverandering zien uit het 
midden van de achttiende eeuw toen de stallen 
werden verkleind om plaats te maken voor een 
bibliotheek ontworpen door Benedetto Alfieri. 
Deze bibliotheek is geschilderd in blauw, ivoor en 
goud. De allegorieën van kunst en wetenschappen 
zijn geschilderd door Giuseppe Nogari.

Grote delen van het complex zijn recentelijk (2007-
2013) gerestaureerd.

Castello della Manta is een kasteel in het 
bescheiden plaatsje Manta in de buurt van 
Saluzzo, op ongeveer 40 kilometer van  
Turijn.

Het kasteel is beroemd om haar fresco’s, die in 
opdracht van Valerano, de onwettige zoon van de 
markies Thomas III van Saluzzo, gemaakt zijn rond 
1420. 
Gebouwd in de 13e eeuw als een militaire buiten-
post, onderging het fort een grote verbouwing 
in de 15e eeuw. Deze markies van Saluzzo, trans-
formeerde het fort tot een weelderig familiehuis. 
Hij liet de “Sale Baronale” beschilderen met de 
prachtige wereldlijke fresco’s die de cultuur van 
de vroege 15e eeuw vertegenwoordigen. Op de 
zuidelijke muur wordt de mythe van de eeuwige 
jeugd getoond. 
Aan de andere kant van de ruimte waken de ne-
gen deugden en de negen waardige vrouwen 
uit de klassieke oudheid over de grote hal. 
Deze fresco’s zijn geïnspireerd op het verhaal 
van de dolende ridder, geschreven door 
Valerano’s vader, Thomas III.
Alle afgebeelde figuren dragen 15e-eeuw-
se kleding en belichamen de ridderlijke 
idealen van de militaire en morele deug-
den. De kunstenaar heeft mogelijk als 
inspiratie de leden van het Huis van de 
Markgraaf van Saluzzo gebruikt.

Castello delle Manta in Cuneo
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De eeuwige jeugd
De droom van het eeuwige leven, of de eeuwige 
jeugd, overschrijdt culturen en continenten. Het 
wordt inzichtelijk gemaakt in beelden en metafo-
ren, vooral door de aanwezigheid van water, dat 
de vlekken van het lichaam wast en de ziel zuivert. 
In zowel het Oude als het Nieuwe Testament was 
de Bron van het Leven een iconografisch thema. 
Aanvankelijk was het thema vooral aanwezig in de 
Byzantijnse wereld.
Het symboliseerde de belofte van het eeuwige 
leven en illustreerde de nieuwe orde waarin gelo-
vigen na de dood konden toetreden. 

Op zoek naar de bron
Karolingische miniaturisten hadden eerder deze 
fontein al afgebeeld en daarmee heeft het thema 
haar intrede gedaan in onze westerse cultuur. 
De fontein werd in een paradijstuin geplaatst, 
bewoond door vreedzame dieren. Om de bood-
schap nog duidelijker te maken, toonden schilders 
uit de late middeleeuwen Christus gekruisigd 
boven de fontein, met stroompjes bloed die naar 
beneden stroomden om daarmee de kracht van 
het leven te illustreren. Vaak werden Adam en Eva 
badend in de fontein afgebeeld.
De folklore is rijk aan wonderbaarlijke verhalen 
over het eeuwige leven dat wordt verzekerd voor 
iedereen die baadt in een bron die in het Wes-
ten bekend staat als de “Fontein van de Jeugd”. 
Het lichaam van de bader is de ontvanger van de 
mysterieuze transitie naar de eeuwige jeugd. Deze 
transitie is te vergelijken met de doop waarmee 
een reiniging van de erfzonde plaats vindt. Rei-
zigers en zeelieden zochten naar deze wonder-

baarlijke fontein in de uithoeken van de wereld en 
dachten dat de fontein te vinden was in exotische 
oorden.
Uiteindelijk dacht men de bron te vinden in het 
bos van Brocéliande of Paimpont. 
Door dit geloof bleef deze plek tot lang in de 19e 
eeuw een bedevaartsoord.
Het thema heeft door de eeuwen heen vele kun-
stenaars verleid om de fontein weer te geven en 
zij probeerden steeds het nog mooier en idealer 
voor te stellen. Er zijn enkele mooie voorbeelden 
uit de late middeleeuwen en de renaissance. De 
cyclus in Manta is daar één van. 

Fontein van de eeuwige jeugd
Oude mensen, zowel mannen als vrouwen, worden 
de fontein in getrokken of gehesen. Links trekken 
ze hun kleren uit en aan de rechterkant kleden ze 
zich weer aan en zien er jeugdig en 
energiek uit. In de linkerbovenhoek brengen 
enkele muilezels een oude prelaat en een oude 
man die een hoed draagt en ongetwijfeld lijdt aan 
jicht of artritis, rechtsboven hijst een jonge man, 

De Sala delle Grottesche
In het midden van de 16e eeuw werd het 
15e-eeuwse complex opnieuw gerenoveerd Bij 
deze renovatie werd de Grotesken-zaal gecreëerd. 
De Sala delle Grottesche is gedecoreerd in de 
maniëristische stijl van de 16e eeuw en werd rond 
1560 gebouwd in opdracht van markies Michele 
Antonio. Het heeft een fijn beschilderd plafond, 
versierd met stucwerk, grotesken, oude ruïnes en 
gebouwen.

Bij het kasteel hoort een kapel, waarvan de apsis 
een reeks fresco’s heeft over het leven van Chris-
tus die uit dezelfde tijd als de decoraties van de 
Sale Baronale stammen.

de antithese van de reumatische oude man, zich 
behendig in het zadel, terwijl een opgewekte rui-
ter, al in het zadel, zich omkeert om de zwemmers 
te aanschouwen. Zijn blik is niet zonder interesse. 
De paren in het water zoeken elkaar, omhelzen en 
kussen elkaar met een duidelijk seksuele inten-
tie. De les van het beeld is duidelijk: “Mannen of 
vrouwen, ongeacht uw status of rijkdom, geniet 
van het leven terwijl er nog tijd is. 

Onbekend
De schilder van dit fresco is onbekend: verschil-
lende namen doen de ronde, de meest voor-
komende is Jacques Iverny, een Franse schilder 
actief in Piemonte tussen 1411 en 1435, maar ook 
Giacomo Jacquerio, die bekend was in Piemon-
te en Savoye en Guglielmetto Fantani de Chieri 
worden genoemd als mogelijke kandidaten. Het 
is ook mogelijk dat er meerdere schilders aan de 
fresco’s gewerkt hebben. 

Wie hij ook was, hij behoorde tot een artistieke 
traditie die bekend staat als ‘Internationale 
Gotische stijl’. Deze stijl vormde een brug tussen 
de middeleeuwse traditie en die van de renaissan-
ce en was zeer populair bij de adel. Zo ook in 
Noord-Italië, De stijl toont een ridderlijke samen-
leving, gewijd aan de geneugten van hoofse liefde 
zoals die werd geïnterpreteerd in de late middel-
eeuwen.
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Santuario di Valinotto

Vier km van Carignano, in het open landschap, 
langs de weg van Virle naar Carignano, ligt het 
heiligdom van Valinotto, gewijd aan de Visita-
tie van de Maagd Maria aan Santa Elisabetta 
en gekenmerkt door een drievoudige koepel 
gemaakt met een opmerkelijke durf. Het hei-
ligdom, werd gebouwd in 1738 in opdracht 
van de bankier en notaris Antonio Faccio. hIj 
gag de opdracht aan Bernardo Antonio Vittone 
(1702 - 1770), die reeds werk voor de bankier 
had verricht in een villa van hem. Het is het 
vroeg werk van de architect Vittone. 

Het heiligdom grenst aan het boerengehucht Vali-
notto dat van middeleeuwse oorsprong is.
Extern heeft de kerk drie hellende verdiepingen, 
met daarboven een kleine koepel. Het interieur 
heeft een elliptische plattegrond. 
Op de binnenmuren zijn fresco’s te zien die de 
heiligen van de Contrareformatie uitbeelden: 
rechts van de ingang S. Filippo Neri en S. Frances-
co di Sales, terwijl links van de ingang S. Frances-
co Saverio en S. Carlo zijn afgebeeld.
De spectaculaire koepel is van binnen versierd 
met fresco’s van de Casalese schilder Pier Fran-
cesco Guala, met de twaalf apostelen aan de 
voet van de bogen en, hogerop, de engelen, de 
Maagd en de Drie-eenheid. Het altaarstuk met 
de Visitatie, nu vervangen door een kopie, wordt 
ook toegeschreven aan Pier Francesco Guala. Het 
origineel wordt om veiligheidsredenen bewaard in 
de Opera Pia Faccio e Frichieri in Carignano, waar 
ook de prachtige voorkant van het altaar en de 
troon zijn bewaard met engelen die de eucharistie 
aanbidden.

Een kerk met een driedubbele koepel

In de sacristie is het fresco van de Madonna del 
Latte (16e eeuw), toegeschreven aan Jacopino 
Longo, een kunstenaar uit de omgeving van 
Macrino d’Alba, de sacristie is een overblijfsel van 
een vorige kapel, waaraan Vittone de nieuwe kerk 
aanvoegde en beide gebouwen tot een eenheid 
maakte. 

Deze “Maria del Latte” werd door de eeuwen 
heen veelvuldig aangeroepen om jonge kinderen 
te beschermen tegen kinkhoest.
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Galleria uit de jaren dertig
Galleria San Federico in Turijn is een winkelgalerij 
uit de jaren 30 van de vorige eeuw met een 19de 
eeuwse uitstraling. Op de plek van de Galleria San 
Federico stond eerder de Galleria Natt uit 1858. 
De huidige galletia is een herbouwde en geinspi-
reerd op deze galleria Natt die er in de 19e eeuw 
stond. Ze ligt parallel aan de Via Roma tussen de 
Via Santa Teresa en Via Bertola in het centrum van 
Turijn. Hier vind je naast kleine en ouderwetse, ty-
pisch Torinese winkels, ook zeer moderne winkels
Een andere bekende Galleria in Turijn is Galleria 
Umberto I.

Galleria

Galleria Subalpina 
Piazza Castello en Piazza Carl Alberto worden 
verbonden door de uit 1874 stammende 
Galleria Subalpina. De galleria was een ontwerp 

van Pietro Carrera 
en zij dankt haar 
naam aan de bank 
“Banca Industria-
le Subalpina” die 
opdracht gaf tot de 
bouw in navolging 
van de heersende 
mode in Europa in 
dit soort overdek-
te  winkelstraten te 
bouwen. Subalpina 
wordt beschouwd 
als een van de 
meest elegante ‘
salons van Turijn’. 

De stijl is een mengeling van renaissance en 
barok. Het gewelf van de galerij heeft een uitge-
sproken moderne uitstraling in vergelijking met 
de rest van het ontwerp, met de talrijke smee-
dijzeren versieringen. De hoogtelijnen worden 
doorbroken door het balkon dat rondom op 
de eerste verdieping is aangebracht. In de 19e 
eeuw was deze galleria het toppunt van moder-
niteit. In de galleria zijn winkels, café’s, restau-
rants en een bioscoop te vinden. De entree van-
af Piazza Castello is een prachtige grote 18de 
eeuwse toegangsdeur. Oorspronkelijk herbergde 
ze ook het ministerie van Financiën totdat de 
hoofdstad van het Koninkrijk naar Florence ver-
plaatst werd. De galleria is vrijwel onveranderd 
sinds de opening. Gedeeltelijk beschadigd door 
de bombardementen van de Tweede Wereldoor-
log, is de galerij getrouw gerestaureerd op basis 
van de originele tekeningen. De grote bloem-
bakken in het centrale gebied van de galleria zijn 
recent aangelegd maar zijn geheel volgens het 
oorspronkelijke project van Carrera

De verrassende vierhoek
Het Quadrilatero Romano of kortweg Il Quadrila-
tero, ‘de vierhoek’, vormt het westelijke deel van 
het historische stadscentrum. Hier ligt de oor-
sprong van de stad. Julius Caesar stichtte in 58 
voor Christus op het punt waar de Po en de Dora 
Riparia samenvloeien (een castrum) een militaire 
nederzetting. Hij noemde het Julia Taurinorum. 
Dertig jaar later stichtte Augustus op deze plek 
het Augustus Taurinorum waarmee de eerste groei 
van Turijn begon. Het Quadrilatero heeft nog 
steeds een rechthoekig patroon van straten dat 
terug te voeren  is op de aanleg van het castrum. 

Stille getuigen zijn de oude torens, pilaren en de 
Romaanse en Gotische architectuur.
Het Quadrilatero is een uniek gebied met een 
dorpsgevoel, heel anders dan de andere delen 
van het centrum van Turijn. De straten zijn smal 
geplaveid met kinderkopjes en aangekleed met 
mooie straatlantaarns en kleine balkons. 

Il Quadrilatero

Het stadhuis, het beroem-
de caffè il Bicerin, de bij 
katholieken zo geliefde 
Santuario della Consolata, 
de middeleeuwse kerk 
San Domenico met nog 
een 14de eeuws fresco 
vind je in deze wijk. 
Na een periode van verval 
is het nu een trendy wijk 
met interessante winkels, 
cafés en restaurants. 
De grootste openlucht 
markt van Europa ligt aan de rand van deze wijk, 
de Mercato di Porta Palazzo op Piazza della 
Repubblica. Op zaterdag is deze markt als een 
souk in Marrakech.
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Porta Palazzo
De grootste openlucht markt van Europa (vol-
gens de inwoners van Turijn..) is de Mercato di 
Porta Palazzo in het oude centrum van Turijn op 
en rondom het Piazza della Repubblica. Elke dag 
staat er een enorme hoeveelheid kraampjes (ruim 
1000!) met groente,fruit, kruiden, kazen en vlees, 
allemaal prachtig uitgestald. Het is een lust voor 
het oog. Het is teveel om op te noemen. Vooral in 
de zomer schitteren de kleuren je tegemoet. Ook 
is er een non-food deel waar je de leukste artike-
len kan vinden.
Deze grote markt is er op zaterdag de hele dag 
en door de week elke ochtend tot begin van de 
middag. Ook al heb je niets nodig, het is een be-
levenis om over deze markt te lopen. Hier is het, 
vergeleken met de rest van Turijn, tijdens markttij-
den een compleet andere wereld. 
Wel is het verstandig goed op je tas en portemon-
nee te letten!
Niet alleen het grote plein Piazza della Repubblica 
is gevuld met marktkramen. Ook de omliggende 
straatjes doen mee aan de markt. Hier zijn er veel 
kleine winkels met bijzondere 
artikelen. 

De kruidenmarkt is in een overdekte hal. Hier 
waan je, je in Azië, maar ook alle typische Piemon-
tese kruiden kan je hier vers kopen. Op zaterdag 

staan ook boeren uit de omgeving van Turijn op 
Porta Palazzo om hun oogst te verkopen. De 
naam van de markt is ontleend aan de stadspoort 
die hier ooit heeft gestaan. 

Piazza della Reppublica 
De Piazza delle Reppublica is pas begin 18de 
eeuw aangelegd. In 1701 gaf hertog Vittorio 
Amedeo II aan de beroemde architect Filippo 
Juvarra

opdracht om de ‘Contrada di Porta Palazzo’ aan te 
laten sluiten bij de rest van de stad door ook hier 
gebouwen in barokke stijl en met portici te bou-
wen.
De grootse plannen met dit plein als kruispunt 
waar de stratenassen rondom de stad  samen 
kwamen werden pas na de napoleontische tijd 
gerealiseerd.
De Savoye keerden terug naar Turijn en gaven in 
1819 architect Gaetano Lombardi opdracht de 
twee portico-vleugels te bouwen. Tussen 1825 
en 1830 kreeg het plein de huidige achthoeki-
ge vorm. Toen het in 1837 klaar was konden de 
marktkramen, die tot dan op het Piazza delle Erbe 
en Piazza Corpus Domini stonden, naar deze plek 
verhuizen. 

Vanaf 1946 draagt het plein, voorheen Piazza 
Emanuele Filiberto, haar huidige naam om daar-
mee afstand te nemen van de fascistische dicta-
tuur.
Na de Tweede Wereldoorlog was dit plein de 
eerste ontmoetingsplek voor veel Italianen en-im-
migranten, vooral rond het middaguur en op 
zondagen. Het plein had niet alleen aantrekkings-
kracht om zijn grote markt, maar ook als sociale- 
en katholieke ontmoetingsplaats. Ook nu tref je er 
veel immigranten uit de hele de hele wereld aan. 

Mercato Centrale (PalaFuksas)
Dit moderne gebouw (uit 2013) dat bestaat uit 
glas en beton werd gebouwd met het doel de 
voormalige kledingmarkt te vervangen die in 1998 
werd afgebroken. Na de sloop werd het een deel 
van het herontwikkelingsprogramma voor het hele 
gebied. Uit een openbare aanbesteding werd het 
project van architect Massimiliano Fuksas gese-
lecteerd. Na de bouw besloot de gemeente Turijn 
om de kledingmarkt niet naar het nieuwe gebouw 
te verplaatsen. Het is nu een markt die bestaat uit 
winkeltjes op verschillende verdiepingen. In alle 
winkels kan je verse producten, bereid door spe-
cialisten, kopen. Er is veel zitgelegenheid zodat er  
direct ter plaatse gegeten kan worden.
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Moderne metro en Tram Storico

Openbaar vervoer in Turijn.
Het openbaar vervoer van de Stad Turijn heeft 
twee volledig verschillende gezichten.
Een van de grote attracties van Turijn zijn de 
trams. Ze komen in verschillende smaken. De klas-
siek oranje die uit twee wagons bestaan dateren 
nog uit de jaren 1930. Er rijden er nog zo’n 80 van 
rond. Daarnaast is er de blauw witte tram die da-
teert van 1935. Oorspronkelijk reed deze in Rome 
waar het station Termini met Cinecitta verbond. 
Menig groot acteur en regisseur heeft op de bank-
jes gezeten, waaronder Frederico Fellini.
Tram 116 is een vintage tram uit 1911. Het blauwe 
informatiebord verwijst nog naar haar oorspronke-
lijk route. En dan is er ook no tram 2598 uit 1933. 
Hij rijdt nog steeds op de “historische Lijn 7” net 
zoals in het begin van de twintigste eeuw. Tram 7 
gaat langs veel toeristische attracties. 
De route begint op piazza Castello.

Moderne metro
Naast de vintage trams beschikt de stad over een 
hypermoderne metrolijn. Jawel, slecht één lijn, die 
in 2006 in het kader van de Olympische Winter-
spelen in gebruik werd genomen. De Metro rijdt 
volautomatisch zonder bestuurder. 
De aanleg van een tweede lijn zal starten in 2024. 
Intussen worden er plannen gemaakt voor een 
derde lijn.
Een van de haltepunten van de Metro is het hyper-
moderne, in 2013 in gebruik genomen, Porta Susa. 
Tot 18 oktober 2009 droeg het de naam Torino 
Porta Susa underground om zich te onderscheiden 
van het historische bovengrondse station dat toen 
nog in bedrijf was. De constructie van staal en glas 
is 385 meter lang en varieert van 13 tot 19 meter 
in hoogte. Het glasoppervlak van 19.400 m2 zorgt 
voor een diffuse natuurlijke belichting. 
Het bovenste deel van de ramen is ook bedekt 
met fotovoltaïsche (zonne) cellen, waardoor 80% 
van de elektriciteitsbehoefte van het station zelf 
geproduceerd wordt.
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In het voorjaar van 2023 is er, indien mogelijk, een meerdaagse intensieve 
(bus)rondreis naar de verrassende Champagne, Bourgogne en Elzas-Lot-
haringen. We bezoeken steden zoals Troyes, Dyon en Straatsburg, kerken, 
paleizen en musea.

©Instituut Dante 2022


