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Hvad mener medlemmerne
Rom: En arkitekturhistorie
Rom en anderledes hovedstad.
Mellem politik og religion

Kære Medlemmer
Med to arrangementer om maleren Peter Hansen på Ordrupgaard er der taget hul på
efterårets program, og vi kan desuden nu præsentere yderligere to arrangementer. Næste
arrangement er allerede den 15. september, hvor vi præsenterer en ny bog om Roms
arkitektur fra antikken til i dag. Desuden har vi fastlagt et arrangement om det moderne,
politiske Rom, hvilket bliver den 9. november. Begge arrangementer afholdes i Salon K i
Rådhusstræde 13.
Derudover har vi yderligere to arrangementer i støbeskeen, dog er de tidsmæssige detaljer
endnu ikke helt er på plads. Arrangementerne vil omhandle pompejansk dekorationsmaleri
samt Thorvaldsens tegninger og Roms farver. Disse to arrangementer kan forhåbentlig blive
afholdt i slutningen af september og i oktober/november. Vi vender tilbage så snart at
detaljerne og arrangementerne er på plads.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sæt desuden kryds i kalenderen:
•
•
•

11. januar 2023: Nytårskur, Det italienske kulturinstitut
28. janauar 2023: Temadag: Danske kvinder, der drog til Rom, Gentofte Hovedbibliotek
25. marts 2023: Generalforsamling og temadag: Rom til alle tider, Arkitektskolen

Hvad mener medlemmerne?
Som bestyrelse har vi en fornemmelse af, at vi langt hen ad vejen har et godt tilbud til
medlemmerne. Vi har en jævnt stigende medlemstilgang, og når vi som bestyrelse "sonderer
terrænet" fornemmer vi en udbredt tilfredshed. Men vi kan altid blive bedre. I bestyrelsen
har vi naturligvis hele tiden diskussioner om foreningens formål og aktiviteter. Det har vi for
løbende at udvikle og forbedre tilbuddet til jer. Men det vil jo hele tiden være vores bedste
bud på, hvad vi tror, at I som medlemmer ønsker. På den baggrund vil det være oplagt at
spørge ud i medlemskredsen. I de 13 år vores lille forening har eksisteret, har vi ikke på
denne måde inddraget medlemmerne. Det vil vi gerne forsøge at gøre nu. Vi vil ikke udsende
en formaliseret spørgeskemaundersøgelse, men vil meget hellere have nogle "fritekst" input
om stort og småt.
Det kan f.eks. være om nyt og anderledes indhold, om gennemførelsen af arrangementerne
eller om informationsstrømmen fra bestyrelsen til medlemmerne m.m. via hjemmeside og
nyhedsbreve. Vi håber på mange konstruktive og fantasifulde input. Skriv til romselskabetspqr@gmail.com
Mange hilsner
Bestyrelsen

Bogpræsentation.
Rom: En arkitekturhistorie
Torsdag den 15. september
vil professor i kunsthistorie Maria Fabricius Hansen og tegneserietegner Lars Horneman
fortælle om fortælle om deres bog
Rom: En arkitekturhistorie (Arkitektens Forlag, 2022)
Vi skal høre om ideerne bag bogen og se billeder fra arbejdsprocessen.
Bogen vil være til salg med rabat ved arrangementet.

Forlagets omtale af bogen:
Byen Rom består af mange historiske lag. Den er præget af forskellige arkitektoniske
stilarter skabt fra antikken frem til i dag. Men hvad kendetegner bygningerne fra de
forskellige perioder i byens udvikling? Rom: En arkitekturhistorie fortæller gennem
tekst af professor i kunsthistorie Maria Fabricius Hansen og tegninger af
tegneserieskaber Lars Horneman om de centrale træk ved fortidens bygninger. Bogen
giver en grundig introduktion til Roms arkitektur og byrum. Derudover giver den et
overblik over Europas arkitekturhistorie fortalt gennem Roms arkitektoniske

forandringer igennem århundreder. Tegningerne illustrerer teksten, men indgår
samtidig som selvstændige forløb af fortællende billedserier. Kombinationen af tekst og
tegning gør bogen til en levende historie om de store omvæltninger som Roms arkitektur
og byrum har gennemgået. Bogen rummer en historisk tidslinje, der placerer
bygningerne i en større kulturhistorisk sammenhæng. Sammen med bogens kort lægger
den op til, at den ikke blot læses hjemme, men også anvendes som inspiration til
byvandringer i Rom.
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Tid: 15. september kl. 17.o0 – 21.00.
Sted: Salon K, Huset, Rådhusstræde 13, København K.
Pris for bogpræsentation, 2 glas vin og en let anretning: 290 kr for medlemmer og 370 kr
for ikke-medlemmer.
Tilmelding sker udelukkende ved køb af billet på billetportalen Safeticket
https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/arkitekturhistorie

Er du vegetar, send da gerne en besked herom på romselskabet-spqr@gmail.com

Rom, en anderledes hovedstad. Mellem politik og religion

Foredrag ved Gert Sørensen, seniorforsker, dr.phil.,
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,
Københavns Universitet

Rom blev hovedstad på et sent tidspunkt. Til forskel fra Paris og London og også København
i deres respektive lande spillede Rom ikke en afgørende rolle for Italiens Samling. Det var
den sidste brik, der kom på plads, da Italien blev en nationalstat i midten af det 19.
århundrede. Kongeriget Italien blev proklameret i 1861, mens Rom først blev erobret for den
italienske sag i 1870. Som hovedsæde for den katolske kirke var byen allerede optaget af
andre opgaver, der lå meget langt fra det nationale projekt, og Rom blev derfor snart splittet i
sin identitet. Foredraget vil spore denne konflikt mellem det verdslige og det religiøse tilbage
i tiden og se lidt på de konsekvenser, den har fået for udviklingen af den politiske kultur i
Italien. La Democrazia Cristiana havde en naturlig relation til Romerkirken som apparat og
ideologi. Det aktuelle Fratelli d’Italia har ligeledes historiske rødder til Rom som en sen
udløber af fascismen. Berlusconis Forza Italia og Matteo Salvinis Lega er opstået i
Norditalien og er på mange måder i opposition til Rom.
Gert Sørensen har igennem årene undervist og forsket i italiensk historie og kultur fra
Renæssancen til i dag og udgivet en lang række bøger og artikler om disse emner på dansk og
italiensk og andre sprog, bl.a. om Gramsci, Machiavelli og Berlusconi. Gert Sørensen
arbejder for tiden på en italiensk kulturhistorie.”
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Tid: 9. november. kl. 17.30
Sted: Salon K. Huset Rådhusstræde 13, København K.
Pris for bogpræsentation, 2 glas vin og en let anretning: 290 kr for medlemmer og 370 kr
for ikke-medlemmer.
Tilmelding sker udelukkende ved køb af billet på billetportalen Safeticket
https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/politik

Er du vegetar, send da gerne en besked herom på romselskabet-spqr@gmail.com
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