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KUN2012_4012: Renessansens billedkunst i Roma og i Firenze c. 
1420-1520 
Program: 4 – 26 mai 2015 
 
Einar Petterson 
NB! Alle forbehold om endringer.   
 
Undervisning	  i	  Roma	  
 
Mandag 04.05  
NB!  Alle må være i Roma innen mandag 4. mai om formiddagen. Undervisningen 
begynner tirsdag 5. mai.  Undervisningens siste dag er 26. mai. Tidligst mulig 
hjemreisedato er 27. mai. Det kan bli endringer (pga åpningstider og andre forhold som 
ikke kan fastslås ennå.)  
 
Tirsdag: 05.05  Orientering i DNIRs bibliotek, San Pietro in Montorio 

Fremmøte: kl. 9.30 i biblioteket på instituttet 
Organisering, orientering i DNIRs bibliotek.   
Diskusjon om  seminaroppgavene.  
Vi stikker innom San Pietro in Montorio etter 
orienteringsmøte. (åpent til kl. 12.00)  

 
Onsdag: 6.05  Det sixtinske kapellet: forelesning 

Fremmøte: kl. 10 i seminarrom på instituttet.  
Forelesning om Det sixtinske kapellet. 

Referater:  evt. noen studentreferater om verk i Vatikanet museet i 
Rafaels stanzer eller det sixtinske kapellet hvor det er vanskelig eller 
umulig å holde referater foran monumentene. Ellers holdes disse 
referatene 25 eller 26.05 i DNIRs seminarrom. 

	  
Torsdag: 07.05 Vatikanmuseet 

Fremmøte:  kl. 8.15 ved obelisken på Petersplassen 
Vatikanmuseet: Pinacoteca, Cappella di Niccolo V 
(ca.14:00 - bekreftet, se brev 2013_09_11); Appartamento 
Borgia;  Raffaels stanzer, Det sixtinske kapellet.  (NB! 
Husk å ta med brev fra Vatikanet, datert 2013.09.11) 

Referater:   
	  
Fredag 08.05 S. Maria del Popolo, evt. S. Agostino 

Fremmøte: ved obelisken i Piazza del Popolo, kl. 8.30 
S. Maria del Popolo, (tlf. +39 06 361 0836, åpent 7-12; 16-
19, Messe 7,8,10,18), evt. S. Agostino (7:45-12) 
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EKSKURSJON TIL FIRENZE  
 
Mandag 11.05 Reise til Firenze 

Fremmøte med stemplet togbillett: senest kl. 08.15 på toget. 
NB! Alle anbefales å kjøpe togbilletter på forhånd! Tog til 
Firenze (Sta. Maria Novella):  07:20-08:51  ca. 43 €. NB! Det 
finnes også tog som går 7:50-9:22 og 8:20-9.51.  Husk å beregne 
god tid for å kjøpe billetter i automatene på stasjonen, hvis 
dere ikke har kjøpt billett tidligere! Vi snakker mer om dette 
når dere kommer til Italia. 
 
Vi møtes i resepsjonen på Albergo Firenze kl. 10.30. (Jeg reiser 
til Firenze på lørdag eller søndag for å gjøre siste 
forberedelser.) 

 
S. Trinita:  Cappella Sassetti (Ghirlandaio) (8-12, 16-18);  
evt. S. Ognissanti (9-12:30) (Ghirlandaio, Botticelli) på vei 
til Piazza Sto Spirito (lunsj), evt. Ognissanti Cenacolo i 
Ghirlandaio ma, tor, lør 9-12, tlf. 3333 23 5189); S. Maria 
del Carmine: Cappella Brancacci (Masaccio) (13-17, 
prenotazione 055 2768224: gruppebestilling: 14:40-15.00, 
bekreftet,  €6.00? kanskje gratis for EU studenter?);  og 
Palazzo Medici-Riccardi:  Cappella Medici (Gozzoli) i (9-
18) (gruppebestilling kl. 16:00, bekreftet tlf. 055 2760340, 
email: biglietteria@palazzo-medici.it  , 4 Euro - husk 
studentkort. vi må samle alle pengene på forhånd.) 

	  
Referater:   

 
EP bestiller overnatting for deltakere på emnet 11-15.05.2015. 
Priser 2013: enkeltrom €97, dobbeltrom €59, tremannsrom 
€47 per person per natt.  I tillegg kommer Firenze turistskatt 
€3 per person per døgn. Betalingen skjer 1. dag.)  Vi bor på 
Albergo Firenze, Piazza Donati 4 (Via del Corso) 50122 
Firenze, tel. +39 055 268301. (15-20 min. spasertur fra 
stasjonen.  Drosjer dit koster ca. 10-15 Euro.) 

 
Tirsdag 12.05 Firenze 

Fremmøte: resepsjonen Hotel Firenze, kl. 08.30 
*S. Marco (Fra Angelico) (8:15-13:50);  
Cenacolo di S.Apollonia (Castagno) (8:15-13:50); og 
**Galleria Palatina (8:15-18:50) Prenotazione, kl. 15:00 , 
+39 055.294883 Palatina nr. 1021576; evt. Boboli på egen 
hånd 
Referater:  
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Onsdag 13.05  Firenze 

Fremmøte: resepsjonen Hotel Firenze, kl. 08.30 
S.Maria Novella: Treenighetsfresken (Masaccio), 
Cappella Strozzi (Filippino Lippi) og Tornabuoi 
(Ghirlandajo) (9-17:30, fre 11-17,lør 9-17, søn 12-17 €5 ?);   
S. Lorenzo (kirken 10-17:30) og Cappelle Medicee  i S. 
Lorenzo (8:15-13:50 NB! åpningstider 2012 sjekk; 
Prenotazione: +39 055.294883 ca, kl. 13:00, (bestilling ikke 
nødvendig, ta med UiO-liste); evt. **Accademia (8:15-
18.50) på egen hånd. Prenotazione: +39 055.294883 kl. 
16:00, nr. 1021626 
Referater:  

 
 
Torsdag 14.05 Firenze 

Fremmøte: resepsjonen Hotel Firenze, kl. 08.30 
SS. Annunziata (7:30-12:30, 12-18:20, messer nesten hver 
time! Vi ser mest på fresker i klostergården); 
Chiostro dello Scalzo (man, tors, lør  8:15-13:50); evt. 
Cenacolo di Foligno, tir, tors, lørd 9-12 gratis?) 
evt. Cenacolo a San Salvi (8:15-13:50) (Buss nr. 6 fra 
Piazza di San Marco) 

 
 
Fredag 15.05 Firenze 

Fremmøte: resepsjonen Hotel Firenze, kl. 08.30.  
Alle må deponere bagasjen i resepsjonen på hotellet før  
kl. 9.00. Tog tilbake til Roma om ettermiddagen. Togtider fra 
Firenze (Sta Maria Novella til Roma Termini):  16:04-17:35; 
16:38-18:10, 16:48-18:35; 17:19-18:50; 17:38-19:10; 17:54-19.30; 
18:04-19:35; 18:38-20:10; 18:48-20:20.   Vi vet ennå ikke hvor 
lenge vi forblir på Uffizi galleriet om ettermiddagen.  Vi 
kjøper returbilletter i Firenze. Ikke kjøp på forhånd!  Senest 
avreise blir 18:48-20:20.  Trolig reiser de fleste av oss tidligere. 

	  
*Bargello (evt.) (8:15-13.50, NB! ta med studentbevis og 
UiO liste, Prenotazione: +39 055.294883 ca. kl. 08:45, 
(bestilling ikke nødvendig, ta med UiO-liste);  
Orsanmichele (10-17); Piazza Signoria;  Loggia dei Lanzi;  
**Uffizi-galleriet (8:15-18:50).  Prenotazione: +39 
055.294883, kl. 14.00, nr. 1021623, har betalt 4 Euro per 
person for gruppereservasjon: Alle må ta med 
studiebevis. EP tar med deltagerliste på UiO brevpapir -
engelsk versjon.) 

	  
Referater:   
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Roma 
 
Tirsdag 19.05 S. Maria in Aracoeli og S. Maria sopra Minerva 
  

Fremmøte: ved inngang til S. Maria in Aracoeli kl. 9.00 
S. Maria in Aracoeli (9-12:30, 15-18:30), ,  S. Maria sopra 
Minerva (7-19?) 
Referater:   

	  
 
Torsdag 21.05  S. Agostino, S. Maria della Pace 

Fremmøte: ved Berninis 4-elvers Fontene på Piazza Navona,  
kl. 9.00 

evt. S. Agostino (7:45-12), S. Maria della Pace (tlf +39 06 
686 1156, åpningstider ? tirs, tors ? 9-11:50);  

 
 
Fredag 22.05 Villa Farnesina 

Fremmøte: ved inngangen til Villa Farnesina, kl. 9.00 
Villa Farnesina (ma-lør 9-14;  Prenotazione, tlf. +39 06 02 
72 68, farnesina@lincei.it,  kl. 09.15, pr. telefon 9.sept13, 
€3 studentpris - ta med studiekort) 
Referater:   

 
Mandag 25.05 Referater 

Fremmøte: fra kl. 14.00 i seminarrom på instituttet 
 

 
 
Tirsdag 26.05  Referater, Kursevaluering og Avslutning 

Fremmøte: fra kl. 14.00 i seminarrom på instituttet 
Oppsummering og  evaluering.  evt. noen referater hvis 
vi trenger tid til det.  (Vi avtaler tidspunkt når vi vet mer 
om hvor mye tid vi trenger til evt. referater i salen. 
Referater:  
 
kl. 19-21.45:  Avslutningsmiddag i hagen ved DNIR. Alle 
tar med seg det de vil drikke og spise.  NB! Alt skal 
ryddes skikkelig før kl. 21.30 !  Vi snakker mer om 
avslutningsfesten etterhvert.  Det kan være at studentene 
foretrekker å spise på restaurant? 

	  
Gruppebestillinger:	  	  (EP	  må	  gi	  museene	  deltagerlister	  på	  UiOs	  brevpapir	  (engelsk	  
versjon)	  for	  å	  dokumentere	  at	  studentene	  er	  kunsthistorie-‐studenter.)	  
*	  Musei	  statali	  di	  Firenze:	  	  Prenotazione	  ikke	  nødvendig:	  +39	  055.294883	  
**	  Musei	  statali	  di	  Firenze:	  	  Prenotazione	  nødvendig:	  +39	  055.294883	  	  


