
Il cibo nei disegni  
di Federico Fellini
L’infanzia e il sogno sono alla base di tutta l’opera felliniana e anche il 
cibo, così come rappresentato nei disegni che compongono la mostra, 
viene riconsegnato al medesimo immaginario.  
Un memorabile racconto di Tonino Guerra, prefazione al volume di 
Maria Maddalena Fellini “A tavola con Fellini - Ricette da Oscar della 
sorella Maddalena”, ne è ulteriore attestato:

Se Federico appoggiava la forchetta sul bordo del
piatto di spaghetti, non si sa come ma un frammento
di sugo schizzava sulla sua cravatta. Giulietta gridando
buttava gli occhi fuori dalla testa.
Ma arrivò anche qualcosa di peggio. Una mattina
stiamo per uscire dal Bar Canova in Piazza del Popolo  
e proprio in quel momento un cameriere appoggia sul banco  
un cesto di rosette con la mortadella.
- Non si può rinunciare alla mortadella - Mi fa Federico.
- Io sono pieno
- Anch’io ... ma la mortadella è il sapore della nostra infanzia.

- Comprane una per due.
Fece così. Quando cercò di spezzarla, un rettangolo

di grasso vola in alto e poi cade sulla schiena di
Fellini. Andiamo subito a casa sua per consegnare
la giacca alla donna di servizio ma c’era Giulietta

che subito si getta a capofitto sul divano gridando:
“Sei il primo uomo al mondo che si unge anche 

la schiena”.
Federico siede con aria mesta vicino a lei e dice sottovoce. 
“Però c’è sempre soddisfazione a essere primo”.

“Il cibo nei disegni di Fellini” si compone di 19 lavori realizzati dal regista 
in diversi momenti della sua carriera, non sempre a scopi esplicativi per 
illustrare scene o costumi ai collaboratori.  
Una parte consistente di questo gruppo è formata da disegni 
provenienti dal famoso “Libro dei sogni”, il diario onirico tenuto da 
Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al Museo della Città di 
Rimini.

La mostra è realizzata grazie a Assessorato Cultura Regione Emilia-Romagna,  
Cineteca del Comune di Rimini e Casa Artusi

A comida  
nos desenhos de  
Federico Fellini
A infância e o sonho são a base de toda a obra felliniana, e também 
como a comida, tal como é representada nos desenhos  
que compõem a exposição, é devolvida ao mesmo imaginário.
Um relato memorável de Tonino Guerra, prefácio ao volume  
de Maria Maddalena Fellini “À Mesa com Fellini - Receitas Dignas  
de um Oscar da irmã Maddalena”, atesta isso mesmo:

Se Federico pousava o garfo na beira do prato de esparguete,  
não se sabe como, mas um pedaço de molho esguichava  
para a sua gravata. Giulietta, a gritar, revirava os olhos.
Mas aconteceu algo pior. Certa manhã, estamos a sair do  
Bar Canova, na Piazza delPopolo, e precisamente nesse momento,  
um empregado pousa no banco um cesto de pães redondos  
com mortadela.
–  Não se pode renunciar à mortadela – diz-me Federico.
– Eu estou cheio.
– Também eu… Mas a mortadela é o sabor da nossa  
infância.
– Compra uma para dois.
Eu assim fiz. Quando tentou rompê-la, um retângulo de gordura voa 
no ar e vai cair sobre as costas de Fellini. Fomos imediatamente a sua 
casa entregar o casaco à empregada doméstica, mas estava  
lá a Giulietta, que se atira logo de cabeça para cima do sofá  
a gritar:
“És o primeiro homem no mundo que se besunta até nas costas.”
Federico senta-se com um ar triste ao seu lado e diz em voz baixa: 
“Mas há sempre uma satisfação em ser o primeiro.”

“A Comida nos Desenhos de Fellini” é composta por 19 trabalhos 
feitos pelo realizador em diversos momentos da sua carreira, nem 
sempre com objetivos explicativos, para ilustrar cenas ou fatos aos 
colaboradores.
Uma grande parte deste grupo é formada por desenhos provenientes 
do famoso “Livro dos Sonhos”, o diário onírico que Fellini manteve 
durante cerca de trinta anos, atualmente exposto no Museu da Cidade 
de Rimini.

A exposiçãoé realizada graças ao Assessorato Cultura Regione Emilia-Romagna,

Cineteca del Comune di Rimini e Casa Artusi
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Banco de Roma: spot “O sonho do almocinho na relva”, 1992

Desenho em papel



A voz da lua: publicidade a maionese, 1989

Desenho em papel



O rolo da massa, 1980 (?)

Desenho em papel



Amarcord: A casa dos camponeses, 1973

Desenho em papel



Norma com cauda e garras: “Gnam!!”

Desenho em guardanapo de pano



Norma com Tonino enrolado no garfo: “Porta-te bem, Tonino...” 

Desenho em guardanapo de pano



Norma com prato e garfo

Desenho em guardanapo de pano



Que alegria desventurada, 31-10-1961

Desenho do Livro dos Sonhos



C.M. (mas era ela?)... Não conseguia decidir se as duas cabeças eran verdadeiras…  
So tu sabes o que significa aquela imagem!, 1977

Desenho do Livro dos Sonhos



Giulietta ed io ospiti in casa di Picasso, 22-1-1962

Giulietta and I as guests in Picasso’s house, 22-1-1962Giulietta e eu, convidados em casa de Picasso, 22-1-1962

Desenho do Livro dos Sonhos



És demasiado jovem, demasiado pequeno para estas coisas! Primeiro tenta com quatro,  
vemos como te sais e depois voltamos a falar!, 12-9-1980

Desenho do Livro dos Sonhos



Conseguirei levar Totò ao teatro, sobre a passadeira a agradecer ao seu público entusiasta  
que o espera confiante?, 20-11-1980

Desenho do Livro dos Sonhos



Proponho, a rir à socapa, almoçar doravante ao lado da grande arca de pedra que contém o meu cadáver, 12-1965

Desenho do Livro dos Sonhos



Disegno dal libro dei Sogni

A pranzo con Jung, 1966

Lunch with Jung, 1966Almoço com Jung, 1966

Desenho do Livro dos Sonhos



– Timidez e morte – diz a matronal senhora sentada à minha frente – são a mesma coisa para Fellini, 9-1967

Desenho do Livro dos Sonhos



Uma mão feminina pousava uma taça de vermes vivos em frente a um cubo de vidro, dentro do qual estava uma tartaruga que começava logo a engolir  
os vermes um atrás do outro. Eu via-os desaparecer ainda vivos no escuro da sua garganta, 3-6-1977

Desenho do Livro dos Sonhos



Nem um comi! Ah, sim! Um! Sim, sim, é verdade, só mesmo um (ri com alegria), 1-1978

Desenho do Livro dos Sonhos



Para ti preparo esta massa folhada de 100 ovos. Só par ti!! Para mim???, 1980

Desenho do Livro dos Sonhos



Num esquálido restaurantezeco parece que..., 10-10-1980

Desenho do Livro dos Sonhos


