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Rom: En arkitekturhistorie
Byvandring: Pompejansk
dekorationsmaleri
Rom en anderledes hovedstad.
Mellem politik og religion

Kære Medlemmer
Vi har nu haft to velbesøgte og roste arrangementer om maleren Peter Hansen på
Ordrupgaard, og vi ser nu hen imod vores næste arrangement, der allerede finder sted den
torsdag den 15. september, hvor vi præsenterer en ny meget spændende bog om Roms
arkitektur fra antikken til i dag. Desværre må vi konstatere at det går lidt trægt med
tilmeldeningerne. Vi erkender at tilmeldingsfristen var meget kort, men der var ikke andre
muligheder. Vi er ret sikre på at det bliver et rigtig spændende arrangement, så vil vil derfor
opfordre til at i møder op hvis det overhovedet er muligt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sæt 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

ROM - ARKITEKTUR TIL ALLE TIDER
PROFESSOR I KUNSTHISTORIE MARIA FABRITIUS HANSEN
OG
TEGNESERIETEGNER LARS HORNEMAN

HOLDER FOREDRAG OM DERES NYE BOG:
"ROM. EN ARKITEKTURHISTORIE”
KOM TIL FOREDRAGET OG KØB BOGEN TIL
TILBUDSPRIS

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.
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

Byvandring: Pompejansk dekorationsmaleri
Onsdag den 28. september kl. 15.00
I 1830’erne bredte en nymodens indretningsstil sig herhjemme, og inspirationen kom fra
arkæologiske udgravninger i både Pompei og Rom. De forsvundne antikke byer ved
Napolibugten og udgravninger i de kejserlige paladser i Rom skabte hos danske kunstnere og
arkitekter en indsigt i antikkens brug af rumudsmykninger. En indsigt og inspiration, som de
også bragte med sig hjem til Danmark, hvor både private hjem og offentlige bygninger blev
udsmykket på vægge og lofter. Efter ti år i Rom vendte billedhuggeren Hermann Ernst
Freund i 1828 hjem til Danmark og til et professorat på Kunstakademiet inklusiv en
embedsbolig i Frederiksholms Kanal. Boligen blev som den første udsmykket med
pompejansk dekorationsmaleri, og dette blev startskuddet til en modebølge, der bredte sig
med raske skridt blandt tidens overklasse samt i nye offentlige bygninger.
Romselskabet S.P.Q.R. har fået mulighed for at besøge to lejligheder og to offentlige
bygninger, alle med bevarede pompejanske udsmykninger. Første stop på byvandringen er
netop Freund’s lejlighed i Frederiksholms Kanal 28, og næste stop er C.L. Maag’s lejlighed i
Ny Vestergade 13 (måske bedre kendt som grevinde Danner’s lejlighed). Konservator Line
Fogh Bregnhøi, Nationalmuseet vil vise rundt i de to lejligheder og fortælle om de
pompejanske dekorationsmalerier.
Herefter går turen op til op Frue Plads, hvor vi skal se vestibulen i København Universitets
Hovedbygning og derefter Universitetsbiblioteket. Lektor, PhD Morten Fink-Jensen vil her
sammen med Line Fogh Bregnhøi fortælle om de pompejanske dekorationsmalerier.
Byvandringen afsluttes med et måltid på restaurant Els i Store Stræde 3. Også netop denne
restaurant er udsmykket med pompejansk dekorationsmaleri, så det er både rummet og en
platte med koldt og lunt, som skal nydes som afslutning på byvandringen. Drikkevarer er
eksklusiv.
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Tid: Onsdag den 28. sep. 2022 kl. 14.55
Mødested: Foran porten til Frederiksholms Kanal 28 (Materialgården)
Distance: Byvandringen er i alt på cirka 2,5 kilometer fra Frederiksholms kanal 28, via Ny
Vestergade 13, Frue Plads 4 og Fiolstæde 1 samt afslutningsvis Store Strandstræde 3
Pris for adgang til de fire lokaliteter samt en platte med koldt og lunt på restaurant Els:
390,-kr for medlemmer af Romselskabet S.P.Q.R. og 470,-kr for gæster/ikke-medlemmer
af Romselskabet S.P.Q.R.
Tilmelding sker udelukkende ved køb af billetter via billetportalen Safeticket på dette
link: https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/pompejanskbyvandring

Er du vegetar, send da gerne en besked herom på romselskabet-spqr@gmail.com
Tidsplan:
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. 15.45 – 16.45
Kl. 17.15 – 18.15
Kl. 19.45 – 20.30

Freund’s lejlighed, Frederiksholms Kanal 28
C.L. Maag’s lejlighed, Ny Vestergade 13
Vestibulen, KU’s Hovedbygning og Universitetsbiblioteket
Restaurant Els, Store Strandstræde 3

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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