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Rom i jubelåret 2016
Rom kaldes ikke uden grund for ”Den Evige Stad”. Rom er byen, der fascinerer 
sine besøgende med en forunderlig blanding af tidligere tiders storslåede ar-
kitektur og moderne metropol. Overalt i Rom fornemmes historiens vingesus.

På vores byvandringer ser vi velbevarede bygningsværker fra romertiden såsom 
Colosseum, Pantheon og den romerske kejser Hadrians gamle gravmausoleum 
Engelsborg. Vi besøger byens smukke renæssance- og barokpladser såsom Piazza 
Navona, Campidoglio og Den Spanske Trappe - anlagt af nogle af datidens største 
kunstnere og arkitekter. 

Pave Frans har bekendtgjort et ekstraordinært jubelår i den katolske kirke frem til 
20. november 2016, som siden 1475 ellers kun har været fejret hvert 25. år. Temaet
for dette jubelår er barmhjertighed. Et jubelår indledes ved, at Paven åbner Den
Hellige Dør, Porta Santa, i Peterskirken. Når Porta Santa ikke er åben, er den muret
til indtil næste jubelår. Der er således mulighed for en unik oplevelse ved at besøge 
Rom i netop 2016.

Vi bor på det skønne Hotel Domus Carmelitana, som er indrettet i et gammelt 
kloster ejet af Karmeliter-ordenen. Hotellet har en perfekt beliggenhed midt i det 
historiske centrum af Rom i gå-afstand fra de fl este seværdigheder.

Dagsprogram Rejsen

DAG 1 Ankomst med formiddagsfl y til 
Roms lufthavn. Besøg på vingård 
med vinsmagning. Besøg og 
rundvisning i etruskernes døde-

 by Cerveteri. Indkvartering på 
vores hotel i Rom. 

DAG 2-3  Byvandringer i Rom, hvor vi skal 
opleve såvel de kendte som mere 
ukendte seværdigheder. Gode 
muligheder for shopping. Frokost 
dag 3 på typisk romersk trattoria. 

DAG 4 Besøg i katakomberne og i Vati-
 kanet på Peterspladsen og i Pe-
 terskirken. Middag på historisk 

restaurant i bydelen Trastevere 
og aftentur i bus, hvor vi ser se-

 værdighederne i smuk aftenbe-
 lysning.

DAG 5 Udfl ugt til det naturskønne
bjergområde udenfor Rom, Ca-

 stelli Romani. Besøg i gamle 
fæstningsbyer. Frokost i Nemi på 
byens kendte restaurant. Heref-

 ter hjemrejse fra Roms lufthavn.

Rækkefølgen på udfl ugterne kan 
variere alt efter afrejsedato.

Inkluderet i prisen
• 5 dage, fl y København-Rom t/r
• Lufthavnstransfer t/r
• 4 overnatninger på centrale

Hotel Domus Carmelitana
• 4 x morgenmad på hotellet
• 2 x frokost
• Erfaren dansk rejseleder
• Udfl ugter ifølge program:

- Besøg i etruskernes dødeby
- Vingårdsbesøg inkl. vinsmagning og snack
- 2 byvandringer
- Besøg i katakomberne
- Aftentur i Rom inkl. spisning i Trastevere
- Udfl ugt til Castelli Romani og besøg i Nemi

Datoer og priser
08/10  .............................................................  UDSOLGT
12/10  .................................................................  kr. 6.895
15/10 [Efterårsferien]  ...........................  UDSOLGT
19/10 [Efterårsferien]  ..............................  kr. 6.895

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse .......................kr. 1.300-1.500
Fast plads i bussen ...............................................kr. 150
Afbestillingsforsikring ........................................ kr. 250
Oblig. turistskat på hotellet pr. pers./nat .......€3,5 

Vi bor 
i det

histo
riske

 

centr
um!

Rækkefølgen på udfl ugterne kan 
variere alt efter afrejsedato.

Vil du fejre jul eller nytår i Rom?
Afrejse 22/12 + 23/12 samt 28/12 + 29/12. 
Se mere på www.besttravel.dk/jul
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Af Carl Otto Dethlefsen

*****

ANMELDELSE Denne udstilling 
har den vidunderlige egen-
skab, at man kan indtage den 
på mindst tre måder. Den ene 
måde, som kuratoren næsten 
indbyder til i valget af titel, er 
nemlig at hengive sig til en 
umiddelbar nydelsesfuld sans-
ning af udstillingens rum og 
værker. Bare lade sig begejstre 

over de gamle maleres emi-
nente formåen, blive henført 
af nogle moderne mestervær-
ker og lade sig lede ind i lider-
lighedens hule. 

Med valget af tykke purpur-
røde væg til væg tæpper og dit-
to vægge og draperinger læg-
ger man sig op af hedonister-
nes foretrukne farvesætning. 
Med den tilgang kan man ”få 
sig en på opleveren”, som det 
vel må hedde i dag. Den anden 

måde, er den analyserende, 
hvor man går ind og ”læser” 
værkernes betydning og den 
historiske og æstetiske dialog 
mellem baroktiden og vores 
egen tid. Den tredje måde er 
naturligvis at inde en kombi-
nation af de to første. Oplagt vil 

læseren måske tænke nu, men 
bare vent, for i lere af udstil-
lingsrummene er der gedigne 
overraskelser, som river en ud 
af vanetænkningen om, hvad 
udstillingen handler om.

Sæbe og andre bobler

For et års tid siden oprettede 
man på Københavns Universi-
tet et fakultet med den opvak-
te ilosof Vincent Hendricks i 
spidsen. Opgaven er at sætte 
videnskabeligt fokus på bob-
ler som f.eks. inansbobler, IT-
bobler og boligbobler.

Inden for de seneste årti-
er har vi oplevet lere af slag-
sen, og udstillingen er en slags 
æstetisk metakommentar til 
de fænomener eksempliiceret 
med, at man i barokkens tids-
alder oplevede en af de første 
bobler, den såkaldte tulipan-
boble i Holland. Således for-
mår udstillingen også at gå i 
dialog med samtidens aktuel-
le fænomener. Det giver derfor 
rigtig god mening, at man har 
sikret sig et eksemplar af Dami-
an Hirst´s Diamond Skull (som 
serigrafi). Det diamantbe-
satte kranium blev om noget 
symbolet på den kunstboble, 
vi har oplevet. I den aktuelle 
udstilling bruges sæbeboblen 
som en af allegorierne på vani-
tas – forgængelighed – et tema, 
som gennemsyrer alle rumme-
ne på Gl. Holtegaard. Meget 
konkret markeres det i et rum, 
hvor et mindre, klassisk maleri 
viser en basunengel lignende 
mandsling, som blæser sæbe-
bobler op imod et frapperede 

smukt lærred af den tjekkiske 
kunstner Jiri Georg Dokupil, 
fremstillet ved hjælp af en sær-
lig farveboble teknik.

Spejlinger

Det er meget passende, at 
man slutter med værker, der 
spejler sig og os. I disse år bli-
ver det mere og mere klart, at 
vi ser verden gennem at se os 
selv i verden. Et fænomen, som 
bl.a. giver sig udslag i den evin-
delige trang til at lave selier 
alle vegne. Det er den danske 
kunstner Jeppe Hein, hvis to 
spejlværker ypperligt uddyber 
udstillingen tematik. Der er en 
meget overraskende oplevelse 
til gæsterne i værket, Smoking 
Bench, som ikke skal røbes her 
– men tag den, som det sidste 
på udstillingen, og nyd det 
som en effektfuld og tanke-
vækkende afslutning på den 
kuratoriske tour de force, som 
Frydefuld Gysen er. 

Der er i bogstaveligste for-
stand også knald på videovær-
ket, Trailer for a Remake of Gore 
Vidal's Caligula, som vises i en 
biografopstilling, der giver min-
delser om de små pornobiogra-
fer, som Vesterbro var så rig på 
i 60'erne og 70'erne. Meget pas-
sende med den association, da 
videoens krasse indhold lige-
frem har afstedkommet en skil-
tet advarsel ved døren. 

Og minsandten om ikke 
udstillingen toppes op med en 
utrolig smukt designet bog, 
shirting indbundet, med høj-
glansbilleder af værkerne, og 
velskrevne essays af kurator Dea 
Antonsen, performancekunst-
ner Mathias Kryger og professor 
Bent Meier Sørensen. 

Frydefuld Gysen ER en fry-
defuld oplevelse, hvor man 
alt efter temperament kan bli-
ve skræmt af konfrontationen 
med livets forgængelighed, 
eller blive inspireret til at tage 
godt vare på den udmålte tid, 
vi er tildelt.

Udstillingen kan ses indtil 
30.12. og på Gl. Holtegaards 
hjemmeside kan man inde 
datoer for en række spænden-
de foredrag og performan-
ce, som tager udgangspunkt i 
udstillingens temaer.

Bobler af begær
Det er en lystfuld rejse, man kommer på, 
når man går igennem udstillingen – Fry-
defuld Gysen – på Gl. Holtegaard.  Endnu 
engang er udstillingens omdrejningspunkt 
en dialog mellem baroktiden og vores sam-
tid, og det er en dialog, som fremstår lysen-
de klar og relevant

Ignaz Stern: Dreng der blæ-
ser sæbebobler, u.å. Foto: 
Thorvaldsens Museum

Jiri Georg Dokoupil: Untit-
led, 2014, Courtesy Horsens 
Kunstmuseum

UGENS 
anbefaling:
Hver uge anbefaler Stadsbib-

lioteket en bog, en film eller 

et stykke musik. Denne uge 

byder på første del af en ung-

doms science fiction trilogi

Af Anna Wit-
torff, Stads-
biblioteket

UGENS 

ANBEFALING 

Unremembered er første del 
af en spændende science ic-
tion fortælling om den 16åri-
ge pige Sera. Hun vågner op 
efter et lystyrt som den ene-
ste overlevende og kan intet 
huske. Hendes hukommelse er 
fuldstændig slettet og ved ikke 
engang hvad de mest simple 
ord betyder eller hvem hun er. 
Fordi hun er den eneste over-
levende og fordi hun er utrolig 
smuk, får hun meget opmærk-
somhed i medierne, hvilket 
ikke gør det nemmere at agere 
i en verden hun ikke kan huske. 
Den stakkels pige er helt alene 
i verden. Ingen familie, ven-
ner eller bekendte kommer på 
hospitalet, hvor hun ligger til 
observation. Indtil Zen dukker 
op. En ung fyr, der påstår han 
kender hende. 

Siden succesen Hunger 
Games, har ungdoms science 

iction fået en optur, både 
indenfor ilm og bøger, som 
det ses med bl.a. the Mazerun-
ner og Divergent. Unremem-
bered følger med i kølvandet 
på disse succeser og er også 
ved at blive ilmatiseret. Histo-
rien adskiller sig dog indholds-
mæssigt fra de andre science 
iction bestsellere, så det er 

ikke bare en efterligning, der 
vil have en bid af kagen.

Noget af det jeg godt kan lide 
ved genren er, at den får én til at 
stille spørgsmålstegn ved vores 
levemåder. Mange science ic-
tion forfattere tager udgangs-
punkt i vores livsstil og videnska-
belige gennembrud, og forestil-
ler sig hvilke konsekvenser vores 
handlinger har ud i fremtiden. 
Der er fuld fart på den videnska-
belige udvikling og det er ikke 
altid, at de etiske perspektiver 
kommer op til diskussion. Der-
for tror jeg det ind i mellem er 
sundt at dykke ned i science ic-
tion, og tænke over hvilke kon-
sekvenser vores livsførelse kan 
få for fremtiden. Unremembe-
red tager fat i spørgsmålet om 
hvad, der gør os til mennesker. 
I dag kan vi udskifte legemsdele 
og organer med kunstigt frem-
stillede dele, men hvor meget 
kan man udskifte før man ikke 
længere er et menneske?

Hvad gør dig  
til et menneske

Titel: Unremembered – Uden 
minder
Forfatter: Jessica Brody
Udgivelsesår: 2014

UDSTILLING Hver måned har 
Stadsbiblioteket skiftende 
udstillinger i deres Gallerigang. 
I september kan man opleve 
Elsebeth Tank, der er meget 
optaget af historier generelt, 
men også dagens små og sto-
re begivenheder. Det kommer 
tydeligt til udtryk i hendes far-
verige og surrealistiske arbej-
der, hvor igurerne beinder 

sig i et netværk af spalter.
For Elsebeth Tank har teg-

ning og maling i mange år 
haft en naturlig plads i en 
travl hverdag. For at udvikle 
sit udtryk har Elsebeth Tank 
undervejs deltaget i længereva-
rende kursusophold på blandt 
andet Holbæk Kunsthøjskole, 
Ærø Kunsthøjskole, Malersko-
len i Lassos, Tyrkiet og Nordisk 

Akvarelmuseums kunstskole i 
Sverige. 

På udstillingen vises både 
blyantstegninger, akvareller, 
akryl- og oliebilleder. Udstil-
lingen kan opleves fra 8.-30. 
september. 

Der er fernisering tors-
dag den 8. september kl. 17 
på Stadsbiblioteket. Gratis 
adgang. /peb

Udstilling om hverdagens 
store og små begivenheder 
I september måned kan man opleve Elsebeth Tanks udstilling 
”Sprækker” på Stadsbiblioteket


