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Med aftenens arrangement afslutter vi programrækken for 2019 på Det Italienske Kulturinstitut i 

København. 

Tak til alle jer venner af Instittutet, som har fulgt os troligt og hjerteligt i disse måneder. 

Det giver os mod på forbedring, og jeg lover, at 2020 vil byde på en masse overraskelser. 

2019 afsluttes med stil med en koncert af Nuova Orchestra Scarlatti og en forestilling af Compagnia 

Teatri 35, som sammen vil præsentere os for barokmaleriets storheden i fortryllende forening med 

musikken fra samme periode. Dette vil I se om lidt. 

 

Glædelig jul og godt nytår. 
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Musik af Nuova Orchestra Scarlatti: 

 

F. Durante, Concerto per archi n. 4 in mi min. 

M. Pilati, Inquiétude per clarinetto e piccola orchestra 

G. B. Pergolesi, Stabat Mater dolorosa dallo Stabat Mater 

A. Corelli, Grave e Vivace dal Concerto Grosso op. 6 n. 3 

P. A. Locatelli, Largo dal Concerto Grosso op. 1 n. 11 in do min. 

A. Corelli, Vivace, Andante e Vivace dal Concerto Grosso op. 6 n. 7 

H. Purcell, Pavana in sol min. per archi 

D. Gallo, Moderato, Andantino, dal 12 Trio Sonata: No.1 in Sol Maggiore 

G. B. Pergolesi, Quis Est Homo dallo Stabat Mater 

D. Gallo, Presto dal 12 Trio Sonata: No.1 in Sol Maggiore 

J. M. Molter, Largo dal Concerto per clarinetto n. 1 in la Maggiore 

G. F. Händel, Largo e piano dal Concerto Grosso op. 6 n. 7 

G. F. Händel, Lascia ch’io pianga dal Rinaldo 
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1. MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO), CROCIFISSIONE 
DI S.ANDREA, 1607, OLIE PÅ LÆRRED, 202 X 152 cm, 
CLEVELAND ART MUSEUM, CLEVELAND  
Skt. Andreas var den første til at tro på Kristi guddommelighed. 
Han afbildes ofte med skæg og filtret gråt hår. Fra det femtende 
århundrede afbildes han i martyrdødens øjeblik på korset. 
 
 
 
 
 
 

 
2. MASSIMO STANZIONE, PIETÀ, 1621-1625, OLIE PÅ 
LÆRRED, 130 X 181 cm, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE 
ANTICA IN PALAZZO BARBERINI, ROM 
Pietà i kristen ikonografi repræsenterer øjeblikket efter 
nedtagningen af Kristus fra korset, hvor Maria sørger ved 
kroppen af sin livløse søn. Afbildningen af denne scene har sin 
oprindelse i i nordeuropæisk gotisk kunst (billedets ekspressivitet 
egner sig til den gotiske stil) og spreder sig derefter over hele 
Europa. 
 

 
3. MATTIA PRETI, IL CONVITO DI ASSALONNE, 1661-1665,  
OLIE PÅ LÆRRED, 202 x 294 cm, MUSEI E GALLERIE DI 
CAPODIMONTE, NAPOLI 
Assalonne er beskrevet i Det Gamle Testamente som den 
smukkeste mand i Israel. Scenen repræsenterer det øjeblik, hvor 
Assalonne dræber sin halvbror Amnon for at have forbrudt sig på 
deres søster Tamar. Efter mordet forlod Assalonne byen i tre år, 
før han vendte tilbage til sin hjemby. 

 
4. ARTEMISIA GENTILESCHI, GIUDITTA E OLOFERNE, 1612-
1613, OLIE PÅ LÆRRED, 159 x 126 cm, MUSEI E GALLERIE DI 
CAPODIMONTE, NAPOLI 
Judith er en figur i bibelen. Hun er en rig og smuk enke fra 
Israel.. For at beskytte Israels folk mod den assyriske invasion, 
dræber hun sammen med sin stuepige den assyriske leder 
Holofernes,, efter hun har tiltrukket ham med sin skønhed og 
drukket ham beruset. Dagen efter blev lederens hoved blottet på 
bymurene, og assyrerne trak sig tilbage. 
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5. MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO), S.MATTEO E 
L’ANGELO, 1602, OLIE PÅ LÆRRED, 295 x 195 cm, CAPPELLA 
CONTARELLI, CHIESA DI SAN LUIGI DEI FRANCESI, ROM 
Det, der adskiller Caravaggios maleri fra den tidligere tradition, 
er helgenens ydmyghed, modsat den typiske fremstilling af en 
dannet mand, som skriver evangeliet. I Caravaggios maleri er det 
englen, der fører Mattheus’ hånd og dikterer evangeliets ord. 
 
 

 
6. GUIDO RENI, LA MORTE DI CLEOPATRA, 1595-1598, OLIE 
PÅ LÆRRED, 122 x 96 cm, GALLERIA PALATINA, FIRENZE 
Cleopatra var en egyptisk dronning fra det 1. århundrede f.Kr., 
ofte repræsenteret i historisk-mytologisk maleri. I henhold til 
Plutarchs skrifter, da slaget ved Actium sluttede med Octavians 
sejr over Antonius, tog Cleopatra sit eget liv ved at lade sig 
forgifte af en slange. Guido Reni, repræsentant for det klassiske 
maleri fra Bologna, har afbildet dødsscenen med mytologiske 
undertoner, hvilket skilte sig ud fra den ellers anvendte 
lidenskabelige afbildning af Cleopatra. 
 
 
 

 
7. MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO), MADONNA DEI 
PELLEGRINI, 1604-1608, OLIE PÅ LÆRRED, 260 x 150 cm, 
BASILICA DI S.AGOSTINO IN CAMPO MARZIO, ROM 
Denne scene er typisk for kristent maleri. Scenen ser ud til at 
være placeret i et fattigt kvarter i Rom. Værket blev i sin tid ikke 
værdsat, da Caravaggio har afbildet Maria og pilgrimmene på 
realistisk vis som karakterer tilhørende den lavere sociale klasse i  
i Rom i det syttende århundrede. 
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8. BARTOLOMEO MANFREDI, IL CASTIGO DI CUPIDO, 1605-
1610, OLIE PÅ LÆRRED, ART INSTITUTE, CHICAGO 
Cupido er gud for kærlighed og seksualitet i romersk mytologi. 
Cupido, med sine konnotationer til erotik, blev ikke værdsat af 
den katolske moral, hvorfor han sjældent blev repræsenteret før 
det sekstende århundrede. Cupido er afbildet i henhold til den 
typiske ikonografi: et barn med bind for øjnene og vinger. 
Scenen skildrer Mars, der overfalder Cupido og Venus, Cupidos 
mor, som knæler ned for at stoppe morderens raseri. Cupidos 
pile er ødelagte og er en del af et stilleben til venstre for 
kompositionen. 
 
 

 
9. MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO), SALOMÈ CON LA 
TESTA DEL BATTISTA, 1609, OLIE PÅ LÆRRED, 116 × 140 cm, 
PALAZZO REALE, MADRID 
Markus- og Matteusevangelierne beretter om Salome, en jødisk 
prinsesse og datter af Herodes, som beordrede Johannes 
Døberen halshugget. Scenen repræsenterer Salome, hendes mor 
Herodias og bødlen. Salome har i sine hænder et sølvfad, som 
helgenens hoved er placeret på. 
Caravaggio malede to versioner af Salome med hovedet af 
Johannes Døberen, den første i 1607, bevaret i London, og 

denne fra 1609, bevaret i Madrid. 
 

10. DIEGO VELÁZQUEZ, INNOCENZO X, 1650, OLIE PÅ 
LÆRRED, 140 x 120 cm, GALLERY DORIA PAMPHILJ, ROM 
Diego Velazquez malede portrættet af pave Innocent X under sit 
andet ophold i Italien (1649-1651). Stil, leg med lys og skygger 
og brugen af farve peger på indflydelse fra venetiansk maleri 
især Tizian. Mesterværket fremviser eminent den portrætteredes 
karakter, idet han ser ud til at undersøge beskueren. Portrættet 
er berømt for have inspireret kunstnere op gennem tiden som 
f.eks.. Francis Bacon. 
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11. FRANCESCO DE ZURBARAN, S. ORSOLA, 1635-1640, OLIE 
PÅ LÆRRED, 171 x 105 cm, PALAZZO BIANCO, GENOVA 
Skt. Ursula er en katolsk helgen og er ofte repræsenteret med 
symbolerne på sit martyrium: pilen, kronen samt kappen, der 
symboliserer beskyttelse af de 11.000 jomfruer, der fulgte 
hende på hendes rejse til Rom. 
Afbildning af helgener var typisk for det andalusiske maleri fra 
det syttende århundrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. JUSEPE DE RIBERA, IL MARTIRIO DI S. BARTOLOMEO, 
1644, OLIE PÅ LÆRRED, 202 cm × 153 cm, MUSEU NACIONAL 
D’ART DE CATALUNYA, BARCELONA 
Skt. Bartholomæus er en af Jesu 12 disciple. Han er ofte afbildet 
i i øjeblikket for martyrdøden, hvor han flås levende på ordre af 
af kong Astia. Skt. Bartholomæus er helgen for hud og hans 
kristne kult er knyttet til behandlingen af dermatologiske 
sygdomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. JUAN BAUTISTA MAÍNO, LA RICONQUISTA DI BAHIA, 
1635, OLIE PÅ LÆRRED, 309 x 381 cm, MUSEO DEL PRADO, 
MADRID 
Maleriet, tilegnet det kongelige palads i Spanien under Philip IV, 
drager konnotationer til Spaniens sejr over Holland i Brasilien. I  
baggrunden ses landet, der er besat af den spanske flåde. I 
forgrunden helbreder en kvinde en såret soldat. Oven over ser 
en ung kvinde på, omgivet af børn. Hun er Carità, symbol på  
velgørenhed. Portrættet i billedet er af kong Filip IV flankeret af 
den allegoriske figur for sejr, Vittoria, og af grev Olivares, en 

betydningsfuld figur ved det spanske hof under Filip IV's regeringstid. 
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14. BERNARDO CAVALLINO, S. CECILIA IN ESTASI, 1645,  
OLIE PÅ LÆRRED, 183 × 129 cm, MUSEO NAZIONALE DI 
CAPODIMONTE, NAPOLI 
Skt. Cecilia er typisk repræsenteret i øjeblikket af ekstase, med 
et stilleben af musikinstrumenter ved sine fødder. Denne scene 
symbliserer det øjeblik, hvor den unge kvinde opgiver jordiske 
fornøjelser, repræsenteret af musikinstrumenter, til fordel for 
bøn. Skt. Cecilia er i den kristne tradition helgen for musik. 
 
 

 
15. DIEGO VELÁZQUEZ, L’INCORONAZIONE DELLA 
VERGINE, 1641-1644, OLIE PÅ LÆRRED, 1641-1644, olie på 
lærred, 176 × 134 cm, MUSEO DEL PRADO, MADRID 
Maleriet afbilder Marias kroning. Et motiv som ofte ses i den 
kristne tradition, og som har sin oprindelse i gotisk kunst. 
Billedet repræsenterer øjeblikket efter hendes opstigelse til 
himmels. Traditionen fortæller, at treenigheden kronede 
Jomfruen: Kristus, Helligånden, symboliseret af duen, og Gud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. JUSEPE DE RIBERA, S. GIACOMO MAGGIORE, 1634,  
OLIE PÅ LÆRRED, 120 × 97 cm, MUSEUM DE BELLAS ARTES, 
SEVILLA 
Skt. Jacob den Store er pilgrimshelgen. Han er typisk afbildet 
med pilgrimsstav, konkylie og sadeltaske. Katedralen  Santiago 
de Compostela er dedikeret til ham. Den er destination for den 
berømte pilgrimsrejse, og her bevares hans relikvier. Den 
andalusiske maler har skildret helgenen med en rød kappe, 
farven er symbol på Kristus lidenskab, og med en vandrestav til 
venstre i billedet. 
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17. ANDREA VACCARO, COMPIANTO SUL CRISTO MORTO, 
1604-1670, OLIE PÅ LÆRRED, 126 x 177 cm, MUSEO 
DIOCESANO, NAPOLI 
Sorg over den døde Kristus er et hyppigt brugt kristent motiv og 
repræsenterer det øjeblik, hvor Kristus netop er taget af korset, 
og er omgivet af Maria, apostlen Johannes, Maria Magdalene, de 
fromme kvinder, Joseph fra Arimathea og Nicodemus. Scenen er 
på grund af sit drama især kendt fra den gotiske tradition, men 
også fra renæssancen og det syttende århundrede. Fra det 

sekstende århundrede er kun de kvindelige figurer repræsenteret i italiensk maleri, som det kan ses 
i dette tilfælde.  
 

18. MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO), 
SEPPELLIMENTO DI S. LUCIA, 1608, OLIE PÅ LÆRRED, 408 × 
300 cm, CHIESA DI S. LUCIA ALLA BADIA, SIRACUSA 
Skt. Lucia er i den kristne tradition helgen for syn og øjne. 
Caravaggio malede værket i de sidste år af sit liv, og det var 
dedikeret til højalteret i Basilica di Santa Lucia al sepolcro. 
Stedet, hvor hun led martyrdøden og blev begravet i det fjerde 
århundrede.  Caravaggios brug af lys, der giver patos til 
kompositionen, har ændret sig i forhold til kunstnerens tidlige 
romerske periode. 
 

 
 
 
 
 

Se mere om billederne her: 
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