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• Kontingent 2023 

• Kalender 

• Rundvisning på udstillingen: Carl 

Bloch – Forført på Statens Museum 

for Kunst 
 

 

Kære Medlemmer 
Arrangementet om Carl Bloch på Statens Museum for Kunst den 1. marts er udsolgt. Der er 

imidlertid en del medlemmer, som har efterspurgt en gentagelse af arrangementet. Vi vil 

derfor tilbyde et nyt arrangement onsdag den 22. marts.  

 

Og bemærk: Der er stadigvæk få biletter til temadagen (Eventyrlystne, normbrydende, 

rebelske kvinder - danske af fødsel, bosatte i Rom) lørdag den 28. januar. 

https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/kvinderirom 

 

Bestyrelsen 

 
 

 

Kontingent 2023 
Mange medlemmer har allerede betalt kontingent for 2023: Hvis kontingent endnu ikke er 

betalt, bedes dette betalt senest ultimo januar 2023. Kontingentet er fortsat 200,- kr. for 

enkeltmedlemsskab og 300,- kr. for parmedlemsskab. 

 

Beløbet bedes indbetalt på konto i Jyske Bank: regnr. 7854 kontonr. 000 13 61 115. Husk at 

opgive navn/navne. Såfremt at du/I har fået ny email-adresse, nyt telefonnummer eller er 

flyttet, bedes dette oplyst til selskabets kasserer på mail: susanne.trudsoe@live.dk 

 
 

 

Kalender 
Temadag: Eventyrlystne, normbrydende, rebelske kvinder - danske af fødsel, 

bosatte i Rom. 

Tid: Lørdag den 28. januar 2023 kl 10.00 -16.30 

Sted: Hovedbiblioteket i Gentofte, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup 

Tilmelding til temadagen sker udelukkende ved køb af billet via denne adresse: 

https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/kvinderirom 

Pris for deltagelse i temadagen er 370,- kr. og er inklusiv bespisning. 

 

Carl Bloch – Forført. Onsdag den 1. marts 2023. Udsolgt 

 

Carl Bloch – Forført. Onsdag den 22. marts 2023. https://romselskabet-

spqr.safeticket.dk/carlbloch22marts 
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Temadag og generalforsamling 

Tid: Lørdag den 25. marts 2023 

Sted: Det kgl. Akademi. Auditorium 2 Danneskiold-Samsøes Allé 51 

 

Dagsorden for generalforsamlingen og temadagens endelige program er ikke endelig fastlagt. 

Følgende foredrag ligger fast 

• David Burmeister: foredrag om Carl Bloch (religiøse motiver) 

• Peter Nørgård Larsen: foredrag om Carl Bloch (italienske malerier) 

• Kristine Bøggild Johannesen: Thorvaldsens gemmer 

• Sten Bo Frandsen: De Pontiske sumpe. 30ernes by og landudvikling 

• Helle Brønnum Carlsen om det romerske køkken 

• Peter Thule Kristensen om arkitekten Lauritz de Thurah 

 

Det endelige program og indkaldelse til generalforsamling vil fremgå af det næste 

nyhedsbrev, der udkommer i slutningen af februar. 

 
 

 

Carl Bloch – Forført 
I udstillingen genfortæller SMK historien om en af dansk kunsts mest berømte malere. I 

1859 tildelte Kunstakademiet Carls Bloch et rejsestipendium, og i august samme år rejste 

Carl Bloch via Holland, Belgien og Frankrig til Italien, hvor han med kortere afbrydelser 

opholdt sig indtil 1866. 

 

Tid: Onsdag den 22. marts 2023 kl 17.05 - 21.15 

Sted: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K og efterfølgende 

Ristorante Café Leo, Sølvgade 2, 1307 København K 

 

 
 

Den danske kunstner Carl Bloch (1834 – 1890) var en spektakulær kunstner, der led et brat 

fald fra superstjerne til prygelknabe. Få danske kunstnere har lidt samme skæbne som Carl 

Bloch. Mens han levede, var han berømt og højt rangeret, men efter sin død blev han stort set 



skrevet ud af kunsthistorien og hans billeder sat på magasin. Kritikerne hævdede, at hans 

kunst var utidssvarende. Han var ikke moderne “på den rigtige måde”. 

 

Men publikum holdt fast i Bloch. Hans virtuose teknik og evne til at fortælle en historie blev 

ved med at fascinere, og hans maleri Fra et romersk osteria er den dag i dag SMK’s mest 

populære kunstværk. Det italienske folkeliv gav Bloch rig inspiration til genremalerier, der 

skildrer  humoristiske eller idylliske hverdagsepisoder, ofte med en tydelig markeret pointe 

og en direkte appel til beskuerens medleven. 

 

I udstillingen vises et stort udvalg af Blochs malerier: Religiøse billeder, sentimentale og 

komiske motiver, gryende realisme, historiemalerier og meget mere. Carl Bloch favnede det 

hele. 

 

Om arrangementet 

Til arrangementet er aftalt to rundvisninger. Der kan være 20 personer på hver rundvisning. 

Rundvisningerne varer en time. Den første rundvisning starter kl. 17.15, mens den anden 

rundvisning starter kl. 18.30. Arrangementet starter for alle kl. 17.10, og mens den første 

gruppe fra kl. 17.15 rundvises, kan den anden gruppe selv gå på opdagelse i udstillingen. Når 

den anden gruppe fra kl. 18.30 rundvises, kan den første gruppe fordybe sig yderligere i 

udstillingen på egen hånd. Kl. 19.30 samles alle og går sammen til Ristorante Café Leo, 

Sølvgade 2, hvor der kl. 19.45 venter et lettere måltid. 

 

Prisen for arrangementet er 250,- kr., hvis man har SMK-årskort og er 360,-kr. hvis man 

ikke ikke har SMK-årskort.  

 

Hvis man har SMK-årskort, skal man selv henvende sig i billetsalget forud for arrangementet 

og få sin billet udleveret der. 

 

Tid: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 17.05 - 21.15 

Sted: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K og efterfølgende 

Ristrante Café Leo, Sølvgade 2, 1307 København K. 

 

Tilmelding til arrangementet sker udelukkende ved køb af billet via dette link: 

https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/carlbloch22marts 
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