
KUNSTHOLDET 11. – 19. JUNI 2016 
 
 
Lørdag 11. juni 2016 
 
Afrejse Kastrup-Bologna 
Ankomst til Sanpiero in Bagno. Indkvartering i Hotel Bologna. 
 
 
Søndag 12. juni 2016 
FÆLLES UDFLUGT 
til Tiberens udspring og trøffeljagt med trøffelkenderen og ejeren Sante, der står for den 
efterfølgende frokost. 
Byvandring i Sanpiero. 
 
 
Mandag 13. juni 2016 
DAGSTUR TIL CESENA OG RIMINI 
I Cesena ser vi Biblioteca Malatesta, det tidligste eksempel på et offentligt bibliotek i 
Europa, stiftet i 1450 af Malatesta Novello i et tidligere franciskanerkloster.  
Videre til Rimini, der var en vigtig strategisk beliggende havneby i antikken og efter 
folkevandringstidens omskiftelser blev Rimini i 1100-tallet en fri bykommune, som både 
kejser og pave gjorde krav på. Stridighederne førte til, at byen i 1334 blev et signoria 
under den ledende familie Malatesta fra ca 1340. Rimini blev især præget under 
Sigismondo Malatestas herredømme. Han lod bl.a. arkitekten L.B. Alberti bygge sin 
familiegravkirke Tempio Malatestiano i moderne renæssancestil (1446-55). 
 
 
Tirsdag 14. juni 2016 
FOREDRAG 
De fynske maleres Italiensophold fra 1898-1921, inspireret af deres kunstneriske 
læremester Kristian Zahrtmann. 
Fynboerne, der var uddannet på Zahrtmanns Skole i slutningen af 1880’erne, fulgte hans 
eksempel og rejste så ofte, det var økonomisk muligt til Italien. Zahrtmann (1843-1917) 
fandt sit faste opholdssted i Civita d’Antino i Abruzzerne, hvor han på skift inviterede 
sine tidligere elever på kortere og længere ophold, hvilket inspirerede dem til at opsøge 
deres egne steder. Maleren Peter Hansen (1868-1928) blev meget optaget af Rom og 
omegn og ikke mindst af landskabet omkring Pompei for foden af Vesuv. Maleren Poul S. 
Christiansen (1855-1933) fulgte Zahrtmanns anvisninger, der også pegede på Pisa og 
Lucca og det hvide lys ved Marina di Pisa. 
Sommeren 1910 besluttede Anna og Fritz Syberg, at de ville bo en længere periode i Pisa 
– fordi ”murene og broerne om og over Arno er majestætisk skønne og den okkergule 
lerede Arno og al det lysegule og lyserøde murværk og marmor er helt ovenud”. Indtryk, 
der blev foreviget i deres enestående akvareller fra Pisa, Marina di Pisa og Lucca og 
beskrevet i en rig brevveksling mellem Syberg og Johannes V. Jensen. 
 
FÆLLES UDFLUGT 
Til de toscanske byer Sansepolcro og Monterchi for at se nogle af renæssancemaleren 
Piero della Francescas (1420-92) hovedværker - dels i Museo Civico i hans fødeby, hvor 
hans berømmede freske af La Resurrezione (opstandelsen) og Madonna della 
Misericordia befinder sig - dels i Museo di Monterchi med Madonna della Parte, den 
gravide Madonna.  
 
 
Onsdag 15. juni 2016 
Markedsdag i Sanpiero fra tidlig morgen til kl. 13.  
 
INTRO TIL DEN FØLGENDE TO-DAGES TUR TIL AREZZO OG PISA. 
Kunstholdet mødes på Hotel Bologna en halv time før afgang til frokosten ved kapellet 
Corzano med udsigt ud over Sanpiero og floden Savio. 
 
Om eftermiddagen kører vi til den nærliggende middelalderby Sarsina med den 
etruskiske og romerske fortid præsenteret på byens museum. 
 
Tilbage i Sanpiero modtagelse på byens rådhus. 
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Torsdag 16. juni 2016 
AREZZO 
Fra Sanpiero kører vi til Arezzo for at følge Piero della Francescos spor. Besøget gælder 
freskerne i kirkens kor, der fortæller historien om det ægte kors, som Kristus blev 
korsfæstet på. Freskerne er malet i perioden 1452 og 1466. Der bliver også tid til en 
byvandring med frokost i nærheden af den imposante kirke Pieve di S.Maria på Piazza 
Grande. 
Videre gennem det karakteristiske toscanske landskab med pinjer og cypresser langs 
vejene til Pisa, hvor vi skal overnatte. 
Hotellet ligger tæt ved Piazza dei Miracoli, hvor Domkirken (Duomo), Dåbskapellet 
(Battisteria), Campo Santo og et skæve tårn er samlet umiddelbart inden for Pisas 
bymur.  Efter middagen går vi en tur til pladsen for at opleve den mennesketomme plads 
med de lysende hvide bygninger mod den mørke aftenhimmel. 
 
 
Fredag 17. juni 2016 
PISA 
”Jeg har taget Stade paa en lille Altan ud mod Arnoen, hvor jeg har tilbragt en Maaned 
med at fæstne mit første Indtryk af Pisa paa Papiret. Det er Arnoen med sit Murværk og 
sine Broer, Byens Profil op mod Bjergene. Det er vidundelig helstøbt og harmonisk. Hvad 
der først slaar mig ved Italien er det kolossale Arbejde, alt sammen udført af 
Menneskehænder, som ligger bag ved alt. … Gaar man på Pisas Gader og over de smukke 
Broer belagt med Stenfliser af forskellig Størrelse men omhyggelig passet sammen af 
flinke Italienernæver, er det det samme, der slaar En ”al det Arbejde de Mennesker dog 
har måttet udføre.” 
Således indledte maleren Fritz Syberg et af mange breve skrevet til vennen forfatteren 
Johannes V. Jensen under familien Sybergs knap 3 år lange ophold i Pisa fra december 
1910 til maj 1913.  
Turen rundt i Pisa går fra  Arnos bredder til Piazza dei Miracoli med besøg i Campo Santo 
for at opleve Sybergs foretrukne motivverden blandt sarkofager, fresker og skulpturer, 
der gav ham inspiration til adskillige værker.  Anna Syberg var mere optaget af at fæstne 
dagligdagens motiver blandt børn, madlavning og blomster. 
Inden vi kører  tilbage midt på eftermiddagen til Sanpiero går turen ud til Marina di Pisa 
ved Arnos udmunding med de lysende hvide strande af småsten af marmor.  
 
 
Lørdag 18. juni 2016 
FÆLLES UDFLUGT 
til Ravenna, der begynder foran Chiesa di San Vitale og Mausoleo di Galla Placidia. Derfra 
til Dante Alighieris gravmonument og Chiesa di San Francesco med vand i krypten, der 
viser hvor dybt Ravenna er sunket på de 1400 år! San Apollinare Nuovo med friser af 
evangelister og profeter besøges inden frokost. 
Om eftermiddagen kører vi til San Apollinare in Classe ca. ti km uden for Ravenna, der 
ligger på den flade slette – engang havnebyen til Ravenna.  
 
 
Søndag 19. juni 2016 
 
Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen i Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 


