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1. Innledning
Det norske institutt i Roma (DNIR) har gjennomført som planlagt en rekke aktiviteter innen
forskning, undervisning og formidling I 2012.
De tre ansatte med vitenskapelig kompetanse hadde god fremdrift i sin forskning.
Instituttet arrangerte/var medarrangør til fire internasjonale konferanser. Fagmiljøer ved
Universitetene i Bergen, Tromsø og Agder arrangerte også fagkonferanser ved Instituttet.
Ti emner/kurs har hatt sin undervisning ved Instituttet i 2011. Instituttet sto selv ansvarlig
for to av disse: etterutdanningskurs for lærere og det flerfaglige emnet Roma2020.
Instituttet hadde også i 2011 økende etterspørsel etter kontorplasser og seminarrom, og
måtte derfor prioritere faglig relevans ved slik utlån/utleie.

2. Forskning
Instituttet arrangerte eller stod som medarrangør til fire konferanser/seminarer i 2011,
hvorav tre hadde internasjonal deltagelse:1
1) From site to sight: The transformation of place in guidebooks and travel descriptions 27
– 28. januar. Konferansen hadde 12 deltagere og ble finansiert av DNIR og Stiftelsen
Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup (EFV-prosjekt 420941) Postdoktor Victor
Plahte Tschudi var fagansvarlig.
2) The Performing Presence of Portraits. 17 – 18. mars, ble organisert og bekostet av
DNIR, i samarbeid med postdoktor Kristine Kolrud (IFIKK/UiO) og førsteamanuensis
1
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Marina Prusac (KHM /UiO). Prof. em. Martin Kemp fra University of Oxford var keynote
speaker og 16 deltagere fra åtte land deltok.
3) The Moving City 2 – 4. mai var et samarbeid mellom Det svenske og Det norske
institutt i Roma, under ledelse av forskerassistent Simon Malmberg fra svenskenes
side og postdoktor Jonas Bjørnebye fra DNIR. Konferansen hadde 20 deltagere fra
Sverige, Norge, U.S.A, Finland, Danmark, Storbritannia og Italia. De to
hovedforedragene ble holdt ved DNIR, og trakk også mange eksterne tilhørere.
Konferansen hadde ekstern finansiering (Den Svenske Riksbankens Jubileumsfond).

DNIR bidro faglig og administrativt til gjennomføring av et PhD seminar om Philology and
Literary Studies. ILOS/UiO hadde fagansvar for seminaret som var åpent for yngre
forskere innen litteratur og klassiske fag. DNIR støttet også et formidlingsseminar for
doktorander i arkeologi arrangert av IAKH/UiO, Norgeshistorie på nett.
Andre fagkonferanser ved instituttet inkluderte blant annet:





Border Aesthetics, internasjonal konferanse i regi av Universitetet i Tromsø
Workshop Prosjekt vitenskapshistorie, i regi av AHKR/Universitetet i Bergen
Poetry & Philosophy, workshop i regi av Forskningsgruppe for antikkens filosofi ved
Universitetet i Bergen
Oslo-Rome International workshop on Democracy, Demokratiprogrammet, UiO

I tillegg til Instituttets egne konferanser, deltok forskere ved Instituttet på eksterne
konferanser og workshops også i 2011, i tillegg til å arbeide med egen forskning og
publisering.
”Circolo Gianicolense” fortsatte å fungere som et nyttig fremleggsseminar for førmoderne
studier for forskere fra de utenlandske instituttene i Gianicolo området, med tre faste
deltagere fra DNIR (Jonas Bjørnebye, Line Cecilie Engh og Turid Karlsen Seim).
Fem yngre forskere mottok DNIR’s fagstipend og var på forskningsopphold ved Instituttet i
vårsemesteret, mens fem andre fikk tildelt fagstipend for vinteren 2011/20122.
Line Cecilie Engh (idéhistorie/IFIKK/UiO) som hadde kontorplass ved DNIR i hele sin
stipendiatperiode (2008-2011) forsvarte sin doktoravhandling Performing the Bride.
Gender and Self-Representation in Bernard of Clairvaux’s Sermones super cantica
canticorum ved HF/UiO i september med meget gode tilbakemeldinger.
Som et tiltak for å oppfordre til rekruttering og aktiviteter innen klassisk arkeologi, støttet
Instituttet utgravninger i Tivoli i 2011. Prosjektet ble ledet av Marina Prusac Lindhagen ved
Kulturhistorisk Museum i samarbeid med Adam Lindhagen og tre norske studenter. Selve
utgravningene fant sted i oktober, og en ny prosjektsøknad for 2012 ble sendt til italienske
myndigheter i desember med støtte fra DNIR.
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3. Undervisning
Ni studentemner hadde hele eller deler av sin undervisning ved DNIR i 20113. Som
tidligere år ble det tilbudt emner i kunsthistorie og italiensk samt to tverrfaglige emner
(Antikken og Roma2020). Det internasjonale MA kurset ”The Religious Roots of Europe”
hadde undervisning ved Instituttet i to uker, i samarbeid med fem nordiske universiteter.
For første gang ble det undervist i mediepolitikk (MEVIT3350) ved DNIR, og faglærer ved
Institutt for Media og Kommunikasjon (IMK/UiO) ønsker å gjenta dette i 2012.
Alle norske universiteter er velkommen til å legge emner til DNIR. Universitetet i Bergen og
Universitetet i Oslo samarbeider om undervisning i antikkfag. I første del av semesteret
tilbys seks ukers undervisning i Athen (15+5 poeng). Dette etterfølges av seks ukers
undervisning ved Det norske institutt i Roma (10+5 poeng).
Det tverrfaglige 20-poengs emnet ”Roma – sted og symbol” knyttet til stillingen ”Stein Erik
Hagens lærestol» ble arrangert for andre gang, med en betydelig økning i deltagelse (22
studenter i 2011 mot 11 i 2010). Årsaken til økningen skyldes ikke minst at Roma2020 nå
er blitt kjent blant flere studenter. Idéhistoriegruppen (HF/UiO) har inkludert emnet i sin 80gruppe og har lagt til rette for at studenter kan tilbringe et fullt semester i Roma ved
oppretting av et eget leseemne. Også Arkitektur- og Designhøyskolen (AHO) har
tilrettelagt for et fullt semester i Roma, og deres studenter utgjorde også i 2011 en
vesentlig gruppe.
Instituttet arrangerte sitt årlige etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen
21 – 25. mars med retorikk som tema. Prof. Turid Karlsen Seim var ansvarlig for kurset
som hadde 30 deltagere.
Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales (FIDEM) holdt undervisning for
sitt diplomkurs i middelalderhåndskifter på Angelicum (Pontificia Università San Tommaso)
i 2011/2012, men Line Cecilie Engh, som hadde arbeidsplass på DNIR, har fortsatt å
fungere som deres kontaktperson i Roma. Kursets to norske deltagere fikk tilbud om
studentleilighet gjennom DNIR.
Flere lærere hadde med studenter til Instituttet i forbindelse med ekskursjoner til Roma,
blant annet kunsthistoriestudenter fra NTNU og Universitetet i Tromsø, og mange
videregående skoler fra hele landet.

4. Biblioteket
Biblioteket har blitt brukt av studenter som lesesal hele uken, inkludert kvelder og helger.
Bibliotekets ressurser brukes først og fremst av norske studenter og forskere men også av
fagmiljøer i Roma. Bibliotekssamlingen har økt med ca. 400 bøker i 2011.
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DNIR har fortsatt som pådriver i URBS-samarbeidet4, blant annet gjennom bibliotekar
Germana Graziosis verv i URBS-styret (president frem til 2010, deretter som kasserer) og
utlån av et DNIR kontor til de to URBS ansatte, Giovanna Contigiani og Barbara Costatino.
5. Formidling og utadrettet virksomhet
Årets L’Orange forelesning ble arrangert 27. oktober. Prof. Jas’ Elsner fra Oxford foreleste
til fulle hus (ca. 75 deltagere) under tittelen 'Closure and Penetration: Reflections on the
Pola Casket'.
DNIR har også samarbeidet med andre om gjesteforelesninger i Roma i løpet av året:


12. oktober: Prof. Valentino Pace (Udine Universitet) Percorsi della “Maniera
Greca” . Bibliotheca Hertziana inviterte til forelesningen som ble holdt i DNIR’s
lokaler, med i overkant av 50 tilhørere.



5. September: Dr. Jon Bingen (Senter for Strategiske Studier) 7/22 in Norway:
What can we learn from the events in Oslo and Utøya? Forelesning ved John
Cabot University med støtte fra DNIR og Den norske ambassaden.



8. April: Konferanse for å markere 150 – års jubileum for Italias samling, i regi av
The American University of Roma (AUR), med støtte fra DNIR, The American
Academy og The British School. Her deltok instituttleder og flere norske forskere,
og det har vist seg å bli et godt utgangspunkt for videre kontakt med lærere og
ledelse ved AUR.

ACTA bind XXIV (Inscriptions in Liturgical Spaces) ble utgitt på forlaget Scienze e Lettere
già Bardi, og ble distribuert i desember. Bind XXV (Recycling Rome) ble på det nærmeste
avsluttet, og vil leveres trykkeriet tidlig i 2012. Norges Forskningsråd har lagt om sin
ordning for trykkestøtte, men det har foreløpig etter en del forhandlinger lyktes fortsatt å få
slik støtte. Det har også vært forhandlinger om ACTA’s plassering og rangering i
tellekantsystemet. Foreløpig er det som det var, men spørsmålet vil trolig komme opp på
nytt. I det hele tatt var arbeidet med ACTA vært krevende også utover det faglige og
redaksjonelle arbeidet i 2011.
Instituttet hadde fortsatt stor etterspørsel fra eksterne grupper som ønsket å benytte
lokaler og/eller kompetanse i form av forelesninger og omvisninger. Samarbeidet mellom
DNIR og Stiftelsen ”Veiene Fra Roma” fortsatte i 2011 og avtalen ble forlenget til juli 2012.
I forbindelse med kursene, har instituttet forsøkt å legge til rette for faglige og sosiale
aktiviteter for deltagerne, inkludert studentfester og mottagelser.
Instituttet fortsatte vinteren 2011 med kinokvelder der klassiske italienske filmer ble vist
etter en kort introduksjon, og disse har hatt god og bred oppslutning
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6. Organisasjon, personale og infrastruktur
DNIR hadde åtte ansatte i 2011:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jonas Bjørnebye (postdoktor fra 1. juli 2009)
Germana Graziosi (bibliotekar)
Mona Elisabeth Johansen (førstekonsulent)
Anna Muzi (vaktmesterpar, renhold)
Anne Nicolaysen (avdelingsleder)
Victor Plahte Tschudi (postdoktor fra 1. september 2008)
Nicola Quinzi (vaktmesterpar, vedlikehold)
Turid Karlsen Seim (instituttleder i ny kontrakt fra 1.8.2011)

Siri Sande er gitt status som professor emerita og hadde også i 2011 fast kontorplass ved
DNIR. Hun var kursansvarlig for det tverrfaglige antikkurset (ANT2210/2211) i
vårsemesteret og har ellers bistått på en rekke områder som krever arkeologisk
kompetanse.
Stipendiat Line Cecilie Engh (idéhistorie/UiO), postdoktor Kristine Kolrud
(kunsthistorie/UiO) og stipendiat Torgeir Melsæther (historie/Universitetet i Antverpen) har
hatt arbeidsplass ved Instituttet i 2011. Professor Lasse Hodne (kunsthistorie/NTNU) og
stipendiat Maria Husabø Oen (kunsthistorie/UiO) har hatt arbeidsplasser ved Instituttet
siden september, og forblir ved DNIR også vårsemesteret 2012.
DNIR fikk sommeren 2011 installert kjøleanlegg i tredje etasje, og kontorene der kan
dermed benyttes gjennom hele året. Samarbeidet med Teknisk Avdeling (TA) har for øvrig
fokusert på sikkerhet i 2011; gjenstandsalarmer er blitt installert, og
videoovervåkingsanlegget har blitt oppgradert.
Etterspørselen og belegget på leilighetene som Instituttet fremleier til studenter har fortsatt
å være godt, og en brukerundersøkelse bekreftet at dette tilbudet er viktig for mange.
Instituttet er godt fornøyd med den tallmessige bruken av lokaler i 2011. Totalt ble
instituttets lokaler brukt av omtrent 650 personer til konferanser og møter, mens rundt 190
studenter deltok på kurs. I tillegg ble det gitt informasjon om instituttet til ca. 250 personer,
hvorav 170 i tilknytning til Prosjektet Veiene fra Roma. Instituttets kontorplasser, og
leseplasser på annekset har vært fullsatt mesteparten av året, og Instituttet har installert to
nye arbeidsplasser på kontorene i 3. etasje for å møte etterspørselen.
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VEDLEGG 2: FAGSTIPEND 2011/2012

Navn

Institusjon,fag, nivå

Tema

Vinteren 2010/2011
Sigrun Høgtveit Berg

UiT. PhD historie.

Trondenes kyrkje, 14- 1500-tallet

Lene Os Johannesen

UiO. PhD arkeologi.

Depictions of Ideas on the Female Body in
Greek Atique Sanctuaries

Maria Husabø Oen

UiO. PhD kunsthistorie.

Birgittas Images: Art and visuality in Birgittine
Spirituality, Cult and Devotion

Lin Stafne-Pfisterer

UiO. Post MA kunsthistorie

Grisaille freskene i Tor de’Specchi Roma:
Publisere artikkel i internasj. Tidsskrift.

Marianne Sætre

Politihøgskolen og UiO.
PhD kriminologi

Globaliserings-prosesser, organisert
kriminalitet.

Marte Fjeldvær

NTNU. MA kunsthistorie

H. P. L’Oranges kunstoppfatning

Lars Fredrik Janby

UiO. Post MA

Aristotles’ og Epikurs teologi

Elisabet Janssen

UiO. MA arkeologi

Romersk hortikultur – tilbake til naturen

Karl K. R. Kirschhoff

UiO. Post MA latin

Hippolytus‘ tale (Seneca’s Phaedra)

Kristian Reinfjord

UiO. Post MA arkeologi

Antikken på utstilling, publ. artikkel

Jane Skjoldli

UiB. MA religionsvitensk.

Hengivelsespraksiser rundt Joh. Paul II

Vinteren 2011/2012
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VEDLEGG 3: KURS/EMNER TILBUDT VED DNIR 2011

Emnekode

Emne

Deltagelse

ANT2210/2211

Den augusteiske gullalder

11

EVU kurs

Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

30

KUN2012/4012

Renessansens monumentalmalerier i Roma og Firenze ca.
1420-1520

11

KUN2035/4035

Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier.

18

ITA1110R

Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma

19

KUN2009/4009

Senantikk og tidlig kristen kunst

16

KUN2122/4122

Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca.
1515-1600

14

ROMA2020

Roma – sted og symbol

22

Kurs/emner som hadde en del av sin undervisning ved DNIR
ME4350/3350

Mediapolitikk

26

Nordisk
masterkurs

Religious Roots of Europe

20

SUM
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VEDLEGG 4: ETTERUTDANNINGSKURS LÆRERE

RETORIKKENS BEGYNNELSE OG BETYDNING
21 - 25. mars 2011

Program
Mandag 21.3

Foreleser: Prof. Turid Karlsen Seim

Kl. 09.30

Praktisk informasjon

Kl. 10.15 - 12.30

Presentasjon av deltagere og program

Det norske institutt

Retorikkens fall og gjenopprettelse i nyere tid
Kl. 12.30

Lunsj på instituttet

Kl. 14.15 - 16.00

Den klassiske retorikk: prinsipper, aktører, tekster og
skolevesen

18:00

Mottakelse på Instituttets terrasse

Tirsdag 22.3

Foreleser: Prof. Siri Sande

Kl. 10.15 - 12.00

Locus og Imago i retorikken. Romerske taleres
hukommelses-trening i lys av samtidens kunst og
arkitektur
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Kl. 16:00 – 18:00

Ara Pacis

Ara Pacis som keiserlig propaganda

Onsdag 23.3

Foreleser: Stipendiat Line C.Engh

Kl. 09.15 - 11.00

Kjønn, kirkelige reformer og pavens ekteskap: Retorikk
og billedbruk i høymiddelalderen

Det norske institutt

Kl. 14.00 - 16.00

Pavemaktens retoriske strategi

Vatikanet/Peterskirken

Oppmøte v/Obelisken på Petersplassen

Torsdag 24.3

Foreleser: Postdoktor Victor Plahte Tschudi

Kl. 10.15 - 12.00

Maktens tale på maktens tinde: Kapitol fra kongdømme
til kongedømme. Fra Via Carini: Ta buss 44 til Piazza
Venezia, og gå opp til Kapitol. Oppmøte ved Markus
Aurelius-statuen

Kapitol/Piazza
Campidoglio

Kl. 15.15 – 17.00

Moderne bygningsretorikk: Museum på utstilling

MAXXI,

Buss 95 fra Kapitol til Piazzale Flaminio, og deretter trikk
2 til Apollodoro.

Via Guido Reni 4A

Fredag 25.3
Forelesere: Prof. Aslaug Nyrnes og Prof. Turid Karlsen Seim
Kl. 09.30 – 12.30

Retorikk og didaktikk

Kl. 12.30

Lunsj på instituttet

Kl. 14.15 – 16.00

Retorikkens etiske dilemma

Kl. 20:00

Avslutningsmiddag
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Det norske institutt i Roma

Årsrapport 2011

