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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um safnafræði á Ítalíu, frá endurreisn til nútímans. Markmið 

ritgerðarinnar er að gera sögugreiningu á upphafi og þróun safnafræði á Ítalíu. Skoðuð 

er söfnun á Ítalíu frá 14. til 18. aldar. Þá er ítarlega fjallað um merkingu hugtaksins safn. 

Gerð er grein fyrir helstu lögum og reglum sem varða söfn og varðveislu á 

menningararfi. Jafnframt eru gefin dæmi um mikilvægar safnastofnanir í sögulegu 

samhengi. Þróun safnafræði á 20. öld er rædd og faglegt starf safna. Varpað er ljósi á 

helstu einkenni ítalskrar safnafræði. Menntun fagfólks er að sama skapi skoðuð. Loks 

eru kynntir valdir fræðimenn sem lögðu grunn að safnafræði á 20. öld.  
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Abstract 

This dissertation is concerned with museology in Italy, from the Renaissance period to 

the present day. The aim of the dissertation is to make a historical analysis of the origin 

and development of museology in Italy. Collection in Italy from the fourteenth to the 

eighteenth century is examined. The meaning of the concept of collection is explained. 

The main laws and regulations concerning collections and preservation of cultural 

heritage are discussed. Examples of important museums are viewed in a historical 

context. Development of museology in the twentieth is discussed. Light is shed on the 

main characteristics of Italian museology. The education of professionals in the field is 

considered. Academics that founded the discipline in the twentieth century are 

introduced. 
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Formáli  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum sérstaklega fyrir góða leiðsögn í gegnum vinnuferlið við 

ritgerðarskrifin og þolinmæði. Ekki síst þakkir fyrir stuðning í gegnum allt námið og 

utanumhald í kringum skiptinámið og starfsnámið á Ítalíu sem varð kveikjan að þessu 

lokaverkefni. Ég vil einnig þakka Maurizio Tani fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Ragný Þóra Guðjohnsen vinkona mín fær bestu þakkir fyrir prófarkalestur. 
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1 Inngangur  
Gögn um fjölda safnastofnana og safngesta staðfesta að söfn eru mikilvæg fyrir 

almenning sem sækir þau. Þrátt fyrir lífseiga ímynd af rykföllnum og líflausum söfnum 

með tilgangslausa forngripi eins og stundum er vísað til bæði í gamni og alvöru, hafa 

söfn mikilvægt hlutverk í samfélagi. Söfn eru ekki aðeins áfangastaður ferðamanna eða 

staður til að fræða almenning heldur gegna þau mikilvægu hlutverki í að móta 

sameiginlega sjálfsmynd samfélags. Þessi aldagamla stofnun reynist vera lífleg og búa 

yfir aðdráttarafli, er í senn heillandi og oft erfið viðfangs. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera sögugreiningu á upphafi og þróun safnafræði 

á Ítalíu. Gerð verður grein fyrir merkingu hugtaksins safn. Dregin verður upp mynd af 

samfélaginu á Ítalíuskaganum þegar endurreisnin er að mótast upp úr miðöldum. 

Skoðuð verður söfnun á Ítalíu frá 14. öld til 18. aldar. Leitað verður svara við 

spurningunum: Hverjir voru safnarar á Ítalíu á endurreisnartímanum? Hverjar eru 

hugmyndir um söfnun og almenningssöfn á Ítalíu? Hvaða safn er álitið elsta 

almenningssafn í heiminum samkvæmt ítölskum heimildum? Hvernig tengjast söfn og 

menningararfur? Faghugtakið múseografía sem kom fram á 18. öld verður einnig kynnt 

ásamt því að fjalla um helstu lög og reglur sem varða söfn og varðveislu á menningararfi. 

Skoðuð verða dæmi um mikilvægar safnastofnir í sögulegu samhengi. Þróun 

safnafræðinnar á 20. öld verður jafnframt skoðuð í tengslum við aukið faglegt starf 

safna. Skoðaður verður aðdragandi að nýju fagheiti safnafræði um miðja 20. öld. Þá 

verður fjallað um nýja safnafræði sem kom fram á níunda áratug 20. aldar. Varpað 

verður ljósi á helstu einkenni ítalskrar safnafræði. Nefndar eru námsleiðir sem eru í boði 

fyrir fagstéttir safna. Skoðaðir helstu áhrifavaldar á framvindu í safnafræði og loks 

skyggnst inn í líf og störf fræðimanna sem lögðu grunn að fræðunum.  

Eftir reynslu af skiptinámi og starfsnámi í Flórens vaknaði áhugi hjá mér á því að 

greina og lýsa stöðu safnafræða á Ítalíu. Það var áhugaverð reynsla að lifa og búa í 

umhverfi þar sem endurreisnin byrjaði og læra um listir, menningu og sögu í tengslum 

við söfn, safnastarf og safnafræði. Ég var í starfsnámi á safninu Museo di Palazzo 

Vecchio sem er aðal borgarsafnið í Flórens og fékk þar innsýn inn í fjölbreytt safnastarf. 

Við undirbúning ritgerðarinnar hef ég lagt áherslu á að skoða ítalskar heimildir sem eru 
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oft ekki aðgengilegar á öðrum tungumálum og vonast til að með því fáist innsýn í flókna 

sögu, einkenni og þróun greinarinnar á Ítalíu.  

 
  



11 

2 Mótun fræða um söfn á Ítalíu 
Ítalía býr að langri hefð í safnafræði þó skilgreining á henni sem afmörkuð fræðigrein sé 

tiltölulega nýleg. Finna má heimildir um fræðin á miðöldum en uppruninn er gjarnan 

tengdur við endurreisnartímabilið þegar nýjungar komu fram í vísindum og listum. Safn 

sem stofnun á uppruna sinn að rekja til þess þegar söfnun, sem byggðist á einkasöfnum, 

byrjaði á 15. og 16. öld. Grassi (2015) lýsir hvernig safnið hefur þróast allt frá reynslu í 

húmanísku umhverfi, í gegnum endurreisnina og áfram í gegnum margvíslegar 

breytingar. Söfn fengu ný hlutverk með tilkomu þjóðernisstefnu og í einræðisstjórnum. 

En hver er uppruni safna áður en safn þróaðist í að verða að þeirri stofnun sem þekkist í 

dag (International Council of Museums, 2015)?   

Hugtakið safn kallar fram menntagyðjurnar Muse í grískri goðafræði: hinar níu 

dætur Seifs, herra guðanna og Mnemosine, gyðju minninganna – sem voru taldar 

verndarar fræðimanna, vísinda og lista (Marini Clarelli, 2012). Sérstakur staður var 

tileinkaður þeim í konungshöllinni í Alexandríu í Egyptalandi sem hýsti þekktasta borðsal 

fornaldar þar sem fræðimenn og heimspekingar komu saman. Þaðan á hugtakið safn 

uppruna frá gríska orðinu „mouseion“1 sem þýðir helgur staður menntagyðjanna. Þessi 

stofnun sem nefnd var „Mouseion“ var stofnuð af Tolomeo I Soter (322-283 f. Krist) á 

fjórðu öld fyrir Krist og hafði að geyma bókasafn, stjörnuathugunarstöð, grasgarð, 

dýragarð og líffærafræðilega stofnun í Alexandríu (Marini Clarelli, 2012). Mouseion var 

álitin helsta menningarstofnun helleníska heimsins, staður varðveislu, fræða, athugana 

og rannsókna, sem getur talist fyrirrennari nútímasafna (Falletti og Maggi, 2012). 

Fyrirrennara safna má einnig sjá ennþá fyrr í skóla Platon (428-347) sem var staðsettur í 

garði Accademo2, þaðan sem ítalska nafnið akademía á rætur að rekja til. Við hlið 

akademíu Platon var að finna „mouseion“ sem var einnig tengt við skóla Aristóteles í 

Aþenu (384-322), sem var tileinkuð Appolo Liceo, þaðan sem ítalska hugtakið licèo3 

kemur sem þýðir menntaskóli. Hugtakið safn er því tengt við stað sem er tilnefndur til að 

deila þekkingu (Nardi, 1999). Á tímum Rómaveldis var hugtakið safn4 notað yfir 

náttúrulega eða manngerða hella sem komið var fyrir í görðum við einbýlishús í 

                                                      
1 Gríska hugtakið Mouseion dregið af Mousa. 
2 Dregið af gríska orðinu Akadhµia. 
3 Dregið af gríska orðinu „Lukeion” sem er lyceum á latínu. 
4 Latnesk heiti: museum, musaeum, musivum (Falletti og Maggi, 2012). 
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einkaeign, gjarnan skreyttir með mósaík og höggmyndum (Marini Clarelli, 2012). Með 

hugtakinu museum var vísað til einbýlishúss (í. villa) eða rýmis sem var tileinkað 

heimspekinámi, áður en þeir staðir voru ætlaðir fyrir söfnun listmuna. Það var síðan í 

tengslum við siði húmanista sem menntagyðjurnar voru endurvaktar, ekki aðeins í 

gegnum fornfræði heldur einnig hluti sem endurvöktu klassíska menningu, eins og mynt 

og fornleifar, og óbeint sem andlitsmyndir af virtum mönnum úr fortíð. Hugtakið 

museum færist þannig yfir í að gefa til kynna rými þar sem átti sér stað nýr 

hugsunarháttur og í þeirri merkingu notaði Erasmus frá Rotterdam hugtakið árið 1523 í 

greininni „Convivium religiosum” til þess að skilgreina skrifstofuherbergi (í. studioli) 

ítalskra húmanista (Marini Clarelli, 2012). 

Hugtakið safn (í. museo) í merkingunni sem þekkist í dag er talið hafa orðið fyrst til í 

ítölsku endurreisninni (Grassi, 2015), samanber Borgo-Vico-safn sagnfræðingsins og 

húmanistans Paolo Giovio (1483-1552) sem reist var á árunum 1536 til 1543 við Borgo 

Vico við Como-vatn á Norður-Ítalíu (De Benedictis, 2015) (mynd 1).  

 

Mynd 1. Málverk af „safni” Paolo Giovio við Como frá árinu 16195.  

 

                                                      
5 Olía á striga (104 x 147). Varðveitt á Pinacoteca di Palazzo Volpi borgarsafninu í Como í Lombardía 
héraðinu. Höfundur óþekktur. Veduta della villa „Il Museo” di Paolo Giovio a Como (1619). Sótt af 
www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/CO290-00012/ 
 



13 

Giovio sem er talinn einn af mikilvægustu menntamönnum 16. aldar á Ítalíu, lærði 

bókmenntir, læknisfræði og heimspeki. Hann þótti jafnframt frjór og fjölhæfur 

rithöfundur (Falletti, Maggi, 2012). Giovio skráði og notaði meðvitað hugtakið safn í 

fyrsta sinn yfir þessa nýju byggingu sem var skilgreind eftir viðfangsefnum sem tengdust 

menntagyðjunum. Giovio notaði einnig hugtakið „pubblico“ eða almennur í þessu 

samhengi og hannaði safnið með það fyrir augum að gestum væri boðið að fræðast og 

njóta lista. Það var því á safni Giovio sem hugtakið öðlaðist þá sérstöku merkingu sem 

tengir safn (í. collezione) við setur sem byggt er í þeim tilgangi að hýsa og sýna listaverk 

og dýrmæta gripi, en þar voru menntagyðjurnar málaðar í aðalsalnum til útskýringar á 

upprunanum (Marini Clarelli, 2012).  

 Allar götur síðan hafa margir menntamenn úr aðals- og borgarastétt sóst eftir að 

hafa í híbýlum sínum „göfuga gististaði menntagyðjanna“ í leit sinni að samfélagslegri 

staðfestingu eins og Giovan Pietro Bellori nefndi það í riti sínu Nota delli musei, librerie, 

galerie et ornamenti di statue e pitture ne’palazzi, nelle case e nei gardini di Roma sem 

var gefið út árið 1664 um söfn, bókasöfn, listasöfn, styttur og málverk í höllum, húsum 

og görðum í Róm (Marini Clarelli, 2012). 

Safn Giovio við Como-vatn er jafnvel talið hið fyrsta raunverulega safn í sögunni að 

mati safnafræðinga (Schaer, 1993; Falletti og Maggi 2012). Það er í mótsögn við skrif 

breska safnafræðingsins Eilean Hooper-Greenhill (1992) á uppruna safna, en hún heldur 

því fram að Medici-höllin í Flórens frá 15. öld sé fyrsta safn í Evrópu. Þar er vísað til 

Medici-hallarinnar sem er talin tilheyra uppruna evrópskra safna og söfnunar. Ambrose 

og Paine (1998) greina elstu heimildina um notkun hugtaksins safn í merkingunni 

safnastofnun í ensku frá árinu 1682. Þar var um að ræða safn sérkennilegra, sjaldgæfra 

og dularfullra hluta sem aðalsmaðurinn Elias Ashmole gaf háskólanum í Oxford. Það 

voru einkasöfn hirðmanna og aðalsmanna sem þróuðust í að verða þær menningar- og 

fræðslustofnanir fyrir almenning sem þekkjast í dag. 

Söfnun á Ítalíu þróast frá miðöldum og þar til upplýsingarstefnan kemur fram. 

Ástæður söfnunar breytast eftir menningu, smekk og hugmyndafræði þess tíma. Söfnun 

(í. collezionismo) var skilgreind þannig að hún speglaði menninguna og væri á vissan hátt 

mælieining fyrir smekk (De Benedictis, 2015). Áður en saga söfnunar á Ítalíu verður rakin 

er ástæða til að draga upp mynd af samfélaginu á Ítalíuskaganum þegar endurreisnin er 
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að mótast upp úr miðöldum en skaginn hafði verið byggður frá tvöþúsund árum fyrir 

Krist. 

2.1 Saga Ítalíu 

Til þess að skilja sögu og þróun safnafræðinnar er mikilvægt að gera grein fyrir sögu 

Ítalíu sem er oft á tíðum flókin. Saga Ítalíu getur verið tengd við mismunandi uppruna: 

frá falli Rómaveldis árið 476 eftir Krist þegar síðasta vestrómverska keisaranum Romulus 

Augustus var steypt af stóli; þegar borgríki verða til á 11. öld og „Ítalir” endurheimta 

mikilvægt hlutverk í sögu Evrópu og Miðjarðarhafsins; við myndun konungsríkis Ítalíu 

„Regno d’Italia“ árið 1861 sem leysti af hólmi gömlu ítölsku borgríkin; frá stofnun ítalska 

lýðveldisins „Repubblica italiana“ árið 1946 (Tani, 2012). Þessir atburðir áttu allir þátt í 

að breyta sögu landsvæðis Ítalíu. Ég ætla að láta liggja á milli hluta tímabilið frá falli 

Rómaveldis en ástæða er til að skoða söguna frá því tímabili þegar borgríki verða til á 

11. öld. 

Borgríki byrjuðu að myndast á 11. öld. Á seinni hluta 13. aldar var Mið-, og Norður-

Ítalíuskaganum skipt í mörg smáríki sem voru með eigin hefðir og mállýsku. 

Sameiginlega tungumálið sem notað var við stjórn í þessum smáríkjum var latína sem 

lögmenn, embættismenn, menntamenn og handverksmenn skildu (Ruggiero, 2015). 

Öðru máli gilti um tungumálið sem almenningur talaði sem var mismunandi eftir 

mállýsku á hverjum stað. Skáldið Dante Alighieri (1265-1321) sem var fæddur í Flórens 

skrifaði verk sitt Hinn guðdómlega gleðileik6 á mállýsku frá Toscana. Dante sem var 

gagnrýndur fyrir að skrifa ekki á latínu var síðar hylltur sem faðir ítölskunnar, vegna 

skrifa hans sem voru talin undirstaða fyrir ítölsku sem tungumáli sem almenningur gat 

skilið á ítölsku menningarsvæði. Seinna á 14. öld skrifaði annað þekkt skáld, Francesco 

Petrarca (1304-1374) kveðskap á mállýsku frá Toscana sem einnig var talinn undirstaða 

fyrir ítölsku sem sameiginlegu tungumáli. Ítalíuskaginn var ekki aðeins óvenjulegur 

vegna tengslanna við föðurland Rómar til forna eða staðsetningar við Miðjarðarhafið 

heldur einnig vegna fjölda borga og bæja, það er þéttbýlisstaða sem breyttu efnahag, 

menningu og samfélaginu á svæðinu. Þrátt fyrir óljósa og óskilgreinda hugmynd um 

„Ítalíu“ og að fólk á hverju svæði sýndi sínu svæði og yfirvöldum þess trygglyndi, voru 

flestir meðvitaðir um að þeir byggju í sérstöku landi sem aðgreindi þá frá öðrum löndum 
                                                      
6 La Divina Commedia. 
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í Evrópu (Ruggiero, 2015). Talað er um gullöld ítalskra sveitarfélaga (í. comune) á Mið- 

og Norður-Ítalíuskaganum frá 13. öld til miðrar 15. aldar, þar sem fram fór mikilvægt 

stjórnmálalegt og menningarlegt starf. Þá varð alþýðutungumálið til en seinna náði 

mállýska Toscana yfirhöndinni en kaupmenn og fógetar notuðu hana á 13. og 14. öld 

(Tani, 2012). Á þessu tímabili varð því til málvísinda-, menningarleg- og trúarleg 

samtenging á landsvæði Ítalíu (Tani, 2012). 

Eftir að borgríki urðu lögmæt og öðluðust viðurkenningu frá austrómverska 

keisaranum árið 1183 gátu yfirvöld borgríkja útilokað biskupa frá stjórn borganna og 

gátu þar með lagt undir sig landsbyggðir og myndað þorp sem voru skattfrjáls. Herliðin 

sem vörðu borgríkin samanstóðu af borgurum úr öllum stéttum. Að mati sagnfræðinga 

fengu borgarar þess tíma of mikil völd í sveitarfélögum og í kjölfar átaka og óstöðugs 

stjórnmálaástands lauk þátttöku almennings við stjórnun borga sem leiddi til þess að 

voldugar fjölskyldur tóku við stjórnartaumum þeirra. Þannig fluttust völdin frá því að 

vera á hendi sveitarfélaga til valdhafa einvelda (í. signoria), konungsríkja eða 

furstadæma (Tani, 2012). 

Þessar fjölskyldur eða ættir urðu valdamiklar og í sumum tilvikum studdu páfar og 

keisarar þær. Sumar fjölskyldurnar héldu völdum þar til Napóleon Bónaparte, herforingi 

í frönsku byltingunni kom til Ítalíu og þar til konungsríki Ítalíu var stofnað á 19. öld (Tani, 

2012). Stærstu höfðingja-einveldin7 voru sem dæmi (Tani, 2012): Este, höfðingjar 

Ferrara (1240-1598), Modena (1288-1796) og Reggio Emilia (1288-1796) sem síðar 

sameinuðust Habsborgurum (1859); hertogar Savoia (1416) og síðar konungur Sardiníu 

(frá 1720) þar af leiðandi Ítalíu (1861); aðalsmenn Medici-ættarinnar í Flórens frá 1434, 

hertogar í ættinni frá 1537 og síðar með titil frá Lorena-Habsborgara-keisara sem 

stórhertogarar Toscana frá 1569 til 1737, þegar fjölskyldan deyr út og titillinn fer aftur til 

Lorena-Habsborgara. Í Mantova, Guastalla, Sabbioneta e Monferrato ríkti Gonzaga 

fjölskyldan (1328-1707). Visconti  ættin fékk titilinn hertogar Mílanó árið 1395 og reyndi 

hún að mynda konungsríki sem ætlað var að sameina konungsríki Ítalíu frá Toscana til 

Lombardíu en tókst ekki.  

Kirkjuríkið „Stato della Chiesa“ var við lýði í meira en öld og stjórnuðu páfar því frá 

miðri áttundu öld til ársins 1870 og voru með andlegt vald yfir kaþólikkum sem voru 

                                                      
7 Le signorie aristocratiche. 
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dreifðir víðs vegar um heiminn (Moretti, 2005). Páfarnir höfðu vald á við konunga og þar 

að auki vald yfir málefnum kirkjunnar í öðrum ríkjum sem takmarkaði vald annarra 

konungdæma. Í byrjun 14. aldar stjórnaði páfinn kjöri allra biskupa og klerka í kaþólsku 

kirkjunni og málefnum þeirra sem höfðu áður verið á valdsviði biskupa á hverjum stað. 

Martino V páfi (1368-1431; páfi 1417-1431) vann að því að endurbyggja stjórnmála- og 

efnahagslegt vald í Róm og ríkjum páfa sem hafði veikst meðan hirð og 

embættismannakerfi páfa var í Avignone í Frakklandi. Árið 1568 var endurútgefið 

páfabréf frá miðöldum „In Coena Domini“ sem innihélt yfirlýsingu um að Róm hefði 

yfirráð yfir öllum ríkjum kristindómsins (Tani, 2012). 

Fleiri ríki og lýðveldi má nefna svo sem Konungsríki Sikileyjar „Regno di Sicilia“ sem 

var við lýði frá 11. öld og til ársins 1816 þegar annað konungsríki tók við „Regno delle 

Due Sicilie“ fram til ársins 1860; Lýðveldi Feneyja „La Repubblica di Venezia“, ríki sem 

varð til á níundu öld og leið undir lok árið 1797 þegar franskt herlið undir stjórn 

Napóleon náði ríkinu á sitt vald; Lýðveldi Genóa „La Repubblica di Genova“ frá árinu 

1099 til 1797 þegar Napóleon náði ríkinu á sitt vald; Lýðveldi Lucca „La Repubblica di 

Lucca“ frá árinu 1162 til 1799 þegar herlið Napóleon tók yfir borgina og breytti 

lýðveldinu með fámennisstjórn í lýðræðisstjórn. Árið 1805 stofnaði Napóleon 

Furstadæmi Lucca og Piombino „Il Principato di Lucca e Piombino“ fyrir systur sína Elisa 

Bonaparte sem markaði endalok lýðveldis Lucca.  

Mitt í þessu umhverfi fæðist ítalska endurreisnin á 15. öld þegar til varð þetta 

mikilvæga tímabil menningar og lista sem varð þekkt um allan heim sem húmanismi (í. 

umanesimo) og ítalska endurreisnin (í. Rinascimento italiano) sem átti síðan eftir að 

leggja grunn að fræðum um söfn. Borgin Flórens var miðpunktur fyrir starfsemi 

húmanista á Ítalíu frá lokum 14. aldar til miðrar 15. aldar (Najemy, 2009). Medici-ættin 

sem safnaði saman áhrifamiklum listamönnum og menntamönnum við hirð sína í 

Flórens átti eftir að skipa stórt hlutverk í að safna og varðveita listmuni frá 

endurreisnartímabilinu sem eru aðgengilegir enn þann dag í dag. Það voru 

samtímamenn sem gáfu endurreisninni nafnið en tímabilið einkenndist af vilja til að 

endurvekja glæsileika og hugmyndaauðgi fornaldar.  

Menningarlífið í Flórens er talið hafa tekið mikinn fjörkipp í byrjun 14. aldar þegar 

Flórensbúar áttu á hættu að glata sjálfstæði sínu og lenda undir valdi hertogans í 
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Mílanó. Það varð tilefni til þess að efla frelsi, listir og fræði sem meðal annars var gert 

með því að efna til samkeppni meðal listamanna um ákveðin verkefni (Þorsteinn 

Helgason, 1997). 

Í kjölfar frönsku byltingarinnar árið 1789 og hertöku Frakka á Ítalíu, magnaðist 

þjóðernishyggja á Ítalíu. Árið 1796 var Napóleon skipaður yfir innrásarher Frakka sem 

réðist inn í Norður-Ítalíu og vann þar mikla sigra. Napóleon var krýndur konungur Ítalíu í 

Mílanó árið 1805. Skikkja sem Napóleon klæddist við krýninguna er varðveitt á safni 

Museo Stibbert í Flórens. Í kjölfar uppreisna og átaka var Ítalía að lokum sameinuð í eitt 

ríki þegar þingið í Torino lýsti Vittorio Emanuele II frá Savoia sem fyrsta konung 

sameinaðrar Ítalíu hinn 17. mars 1861. Vittorio Emanuel II var við völd frá árinu 1861 til 

1878. Reist var mikilfenglegt minnismerki í Róm honum til heiðurs sem nefnist 

„Vittoriano“ og var það í byggingu frá árinu 1885 til 1935 og er tákn um 

þjóðernishreyfinguna sem barðist fyrir sjálfstæði og sameiningu Ítalíu.  

Benito Mussolini sem stofnaði fasistahreyfinguna í Mílanó árið 1919, náði völdum á 

Ítalíu og myndaði ríkisstjórn árið 1922. Hún var fyrst samteypustjórn en síðar varð hún 

að einræðisstjórn og ríkti Mussolini sem einræðisherra frá árinu 1925 til 1943. Eftir erfið 

stríðsár var staðan á Ítalíu slæm, konungurinn Vittorio Emanuele III sagði af sér og að 

lokum var samþykkt með þjóðaratkvæðagreiðslu að leggja konungdæmið niður og 

stofna lýðveldi sem gert var árið 1946. 

2.2  Söfnun á Ítalíu frá 14. öld til 18. aldar 

Hugmyndir um söfnun, almenningssöfn, vernd og varðveislu á listrænum menningararfi 

öðlast í fyrsta sinn í ítölsku endurreisninni vandað skipulag og framkvæmd. Á Ítalíu voru 

þróaðar vissar gerðir söfnunar og aðferðir sem voru nýjungar í samanburði við önnur 

lönd í Evrópu. Þetta leiddi af sér fyrstu dæmi um almenningssöfn á tímabilinu frá 15. til 

16. aldar. Dæmi um þetta er gjöf Sisto IV páfa til Rómverja, La Galleria degli Uffizi í 

Flórens og Forngripasafn Grimani í Feneyjum (De Benedictis, 2015). Gjöfin frá Sisto IV 

páfa til Rómverja árið 1471, sem voru fornar bronsstyttur lagði síðan grunn að fyrsta 

kjarna Capitolino-safnsins í Róm og er það vanalega álitið elsta almenningssafn sem til er 

í heiminum (Mazzi, 2010).  

Í fræðilegum skrifum á ítölsku um þessar fyrstu gerðir safna er notað hugtakið 

„collezione“ á sama hátt og enska hugtakið „collection“ sem getur bæði þýtt safn og 



18 

söfnun á íslensku en einnig samsafn eða samansafn. Hugtakið „collezionismo“ á ítölsku 

þýðir söfnun. Einnig er notað ítalska hugtakið „raccolta“ yfir safn og söfnun. Þegar þýða 

á ítalskan fræðatexta um þróun safna eða söfnunar á Ítalíu getur því skapast ákveðinn 

vandi þegar tryggja á rétta merkingu hugtaka í þýðingu. Samkvæmt skilgreiningu á 

söfnum í nútímanum myndu þessi fyrstu söfn vera flokkuð sem önnur safnatengd 

starfsemi sem nefnd eru safnvísar, setur eða sýningar. Safnvísar sinna safnatengdri 

starfsemi en uppfylla ekki öll skilyrði til að teljast söfn. Setur sinna að jafnaði 

rannsóknum og miðlun fremur en söfnun og varðveislu og sýningar eru sjálfstæðar 

rekstrareiningar sem sinna miðlun fremur en söfnun, varðveislu og rannsóknum 

samkvæmt íslenskum lögum (Safnalög, 2011). Þó þessi fyrstu söfn teljist frekar safnvísar 

samkvæmt nútímaskilgreiningum, þá vel ég í ritgerð þessari að fylgja orðanotkuninni í 

þeim heimildum sem vitnað er til. Hafa ber í huga að hugtakið safn hefur því aðra 

merkingu á þessum tíma þegar fjallað er um fyrstu gerðir safna miðað við hvernig safn 

sem stofnun er skilgreind í nútímanum. 

Á endurreisnartímabilinu komu fram safnarar, sem voru oftast nær aðalsmenn, 

listfrömuðir eða velunnarar listamanna. Listmunum sem keyptir voru, pantaðir eða 

mótteknir sem gjafir, var safnað í sérstakan skáp. Hluti af þessum munum voru hafðir til 

sýnis í litlum skrifstofuherbergjum (í. studiolo) fyrir mjög afmarkaðan hóp gesta. Þessi 

söfn (í. collezione) voru samsett úr tilbúnum hlutum gerðum af mönnum og 

náttúrulegum hlutum. Með tímanum þurftu þessi söfn meira rými og þannig byrjuðu 

arkitektar að hanna gallerí samliggjandi höllum, þar sem aðalsmaður hafði eftirlit með 

safni sínu og tók á móti gestum. Hugtakið gallerí var notað um þessa sýningarsali. Giulio 

Mancini, læknir og safnari, notar hugtakið gallerí í riti sínu um málverk „Considerazioni 

sulla pittura“ frá árinu 1621 (De Benedictis og Roani, 2005). Þar gefur Mancini 

hefðarmönnum ráð um meðferð og uppstillingu á málverkum í híbýlum þeirra og leggur 

til að útbúið sé sérstakt gallerí fyrir málverk ef málverkasafnið er orðið of stórt fyrir 

heimilið. Gallerí voru vistlegt rými með góðri lýsingu og loftræstingu þar sem málverkum 

var raðað eftir efni, lit og tímaskeiðum. Þetta var upphafið að galleríum eins og þau sem 

þekkjast í dag en þau eru ólík söfnum að því leyti að gallerí hefur ekki eigin safnkost sem 

stundaðar eru rannsóknir á (Falletti og Maggi, 2012). Listasöfn og vísindasöfn eiga 

upptök sín í fyrrnefndum söfnum (Grassi, 2015). Söfnun var oft tengd trúarathöfnum og 

andlegum athöfnum en síðar var horfið frá því og söfnin fengu þekkingarhlutverk. 
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Til að undirstrika fjölbreyttar gerðir söfnunar nægir að skoða sýnishorn velunnara 

listamanna og listrænan smekk Medici-ættarinnar á 15. öld. Á þessum tíma var mikill 

uppgangur í verslun og viðskiptum í Flórens og áhrifamestu kaupmennirnir byrjuðu að 

hagnýta sér menningu og dálæti á listmunum til þess að styrkja stöðu sína og þar með 

að undirstrika efnahagslegt vald (Hooper-Greenhill, 1992). Cosimo de’ Medici (Cosimo il 

Vecchio) (1389-1464) lét reisa Medici-höllina (Palazzo Medici) við Via Larga8 götuna í 

Flórens sem arkitektinn Michelozzo di Bartolomeo (1396-1472) hannaði og var byggð á 

árunum 1440 til 1484. Ein af ástæðunum fyrir byggingu hallarinnar var löngun meðlima 

Medici-fjölskyldunnar til þess að skapa rými sem myndi undirstrika ráðandi stöðu þeirra 

í Flórens en fjölskyldan hafði efnast mikið í gegnum bankaviðskipti. Medici-höllin sem 

þekkist líka sem „Palazzo Riccardi“ og var nefnd eftir seinni eigendum, var fyrsta húsið í 

Flórens sem byggt var samkvæmt einkennum endurreisnarinnar. Hún varð síðan 

táknmynd hennar. Þannig byrjaði Medici-fjölskyldan að safna mikils metnum 

listaverkum og forngripum í þeim tilgangi að styrkja stöðu sína og vald í samfélaginu. Til 

þess að útlista sögu og þróun söfnunar þarf að lýsa tengingum milli ólíkra ástæðna með 

því að skoða heimildir með umfjöllun um smekk og anda þess tíma (De Benedictis, 

2015). Það þarf þó að fara lengra aftur í tímann og skoða heimildir frá Frakklandi sem 

tengjast uppruna söfnunar. 

Fyrstu vitnisburðirnir sem finnast heimildir um varðandi söfnun eru frá miðöldum á 

12. öld og fyrir tíma fornmenntastefnu eða húmanisma. Eitt af fyrstu en mikilvægustu 

skjölunum sem varða söfnun á miðöldum tengist Suger (1081-1151), ábáta Saint Denis 

frá árinu 1122 í Frakklandi (De Benedictis, 2015). Það kemur nokkuð á óvart að það sé 

embættismaður kirkju sem tengist uppruna söfnunar á miðöldum vegna þess að eftir 

fall Rómaveldis og með tilkomu kristni var kirkjan með yfirráð yfir eignum en ekki 

fylgjendur hennar. Suger er álitin fyrirmynd fyrstu safnara að margra mati (Eco, 1986) og 

starf hans er mögulega fyrirmynd að seinni tíma söfnun (Hooper-Greenhill, 1992).  Suger 

endurgerði og skreytti grafir í klaustrinu sem tilheyrðu frönskum konungum sem voru 

stofnendur konungsættarinnar. Þetta var gert í þeim tilgangi að efla vald og forréttindi 

og auðga þannig eigur til að styrkja kirkjuna. Til samanburðar var Ægisif, Sófíukirkjan, hið 

                                                      
8 Via Cavour í dag. 
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mikla guðshús kristninnar í Konstantínópel9 sem hafði mikla yfirburði með sínum 

dýrgripum (Mazzi, 2010). Sambærileg söfnun þekktist ekki á Ítalíu á þessum tíma en í lok 

13. aldar birtist lýsing á söfnun á fornum skreyttum vösum í riti Ristoro d’Arezzo La 

Composizione del mondo colle sue cascioni í kringum árið 1282 (De Benedictis, 2015). 

Áhugi fyrir fornöld á miðöldum var þekktur, þó meira í nytsamlegum tilgangi heldur en 

menningarlegum, þar sem minjar voru oft nýttar sem efniviður og endurunnar. Ristoro 

frá Arezzo, sem var stjörnufræðingur, skáld og hugsanlega málari, hafði mikinn áhuga á 

fornri list sem beindist að rómverskri menningu sem virðist hafa verið tákn um 

þjóðarstolt þess tíma (De Benedictis, 2015). Virðing fyrir slíkum forngripum eða minjum 

er mikil og var það nýjung í lok 13. aldar. 

Kirkjur og dýrgripir sem tilheyrðu kaþólskum trúfélögum voru söfn sem eingöngu 

voru aðgengileg fylgismönnum þeirra. Ýmsum gripum var safnað á vegum kirkjunnar 

sem voru varðveittir og sýndir. Söfnunin snéri ekki að gæðum eða listrænu og sögulegu 

gildi, heldur að möguleikanum að umbreytast og verða gædd táknrænni og allegorískri 

merkingu. Einn flokkurinn faldi til að mynda í sér allt það undursamlega og 

stórmerkilega eða ótrúlega. (De Benedictis, 2015).  

Oliviero Forzetta var auðugur og fróður fógeti frá Treviso sem safnaði bókum, fornri 

list og nútímalist af mikilli ástríðu. Í sjálfsævisögu Forzetta frá árinu 1335 er að finna 

skjal sem tilheyrir uppruna ítalskrar söfnunar (De Benedictis, 2015). Skjalið sem var ritað 

á latínu er heimild um blómstrandi verslun og viðskipti á listaverkamarkaði og 

fornminjasölu í Feneyjum en er jafnframt mikilvæg heimild til þess að skilja margþættar 

ástæður gotneskrar menningar. Safn Forzetta af bókum og listgripum vitnar um 

áhugann fyrir klassískri list og sýnir tengsl og skipti milli Feneyja og miðstöðva grísk-

hellenískrar og býsanskrar menningar, sem á sér rætur í hreyfingu á Norður-Ítalíu áður 

en fornmenntastefnan kom fram. 

Fornmenntastefna var tengd húmanisma sem lagði áherslu á grískar og rómverskar 

bókmenntir. Í hugtakinu endurreisn felst að fornöldin hafi verið að rísa á ný en á Ítalíu 

hafði reyndar ekki fyrnt yfir fornöldina enda höfðu Ítalir haft rómverskar byggingar og 

líkneski fyrir augunum öldum saman. Skáldið og rithöfundurinn Francesco Petrarca 

(1304-1374) er talinn hafa álitið að menning og siðmenning fornmanna hafi haft 

                                                      
9 Istanbúl. 
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sögulegt og fagurfræðilegt gildi. Petrarca sem er talinn fyrsti viðurkenndi leiðtogi 

húmanistahreyfingarinnar, var fræðimaður sem stundaði nám í lögfræði en tileinkaði sér 

að mestu latneskar bókmenntir (Najemy, 2009). Einhverjar fornminjar öðluðust í fyrsta 

sinn fyrir hans tilstilli mikilvægt sögulegt gildi, svo sem fornmyntsöfn Petrarca og 

Giovanni Boccaccio (1313-1375) (De Benedictis, 2015). Í verkum skáldsins birtist skýr 

hugmynd um aðskilnað milli fortíðar og nútíðar, milli samtíma og klassíska tímabilsins, 

eins og um væri að ræða fjarlæga ímynd eða glataða paradís. Tilraunir Petrarca við að 

rannsaka fornan heim mynduðu grunn að breytingum í lok 14. aldar og urðu forsendur 

fyrir fræðilegum rannsóknum í fornfræðum (De Benedictis, 2015). Mikilvægi Petrarca 

takmarkast ekki aðeins við nýjan og djúpan skilning og notkun á klassískri menningu. Lof 

hans á einsetulífi varð fyrirmynd að lifnaðarháttum sem húmanistar útfærðu síðar, sem 

skapar hugmyndalegan stuðning og táknrænt rými söfnunar í endurreisninni sem 

skrifstofuherbergið (í. studiolo) var birtingarmynd fyrir. Áhuginn fyrir klassískri list á 

þessum tíma ber merki um nýja afstöðu til menningar þegar fornmunir öðlast meiri 

viðurkenningu. Menntamenn hafa sterk sambönd og listamenn og fræðimenn efla 

skoðanaskipti sem opnar leiðina að gagnrýnni og sögulegri hugsun og fornfræði, sem er 

viðurkenning og sigur endurreisnarinnar (De Benedictis, 2015). 

Ítalía sem varðveitir ennþá gríðarlegt samsafn af málverkum, höggmyndum og 

stórbrotnum byggingum með sögulegt og listrænt gildi, getur litið á sig sem 

„náttúrusafn“ (í. museo naturale) að áliti Andrè Chastel (De Benedictis, 2015). Forngripir 

sem voru veðraðir og höfðu verið frjálslega notaðir í tímans rás, voru álitnir sameiginleg 

eign fólks (í. patrimonio comune) í hversdagslegu umhverfi. Rómarborg sem hið 

fullkomna náttúrusafn með mikilfenglegum rústum og minnismerkjum, aðlöguð og 

umbreytt eftir þörfum og flæði tímans. Innan þessa stóra náttúrusafns birtist þó 

mismunur milli svæða tengt einstökum menningarlegum hefðum. Söfnun á forngripum 

á Norður-Ítalíu byggðist á fornmenntastefnu í list og um var að ræða einkasöfn enda 

voru listaverkin í meginatriðum í híbýlum efnafólks og kirkjum. Söfnun á forngripum í 

Flórens hafði aftur á móti önnur einkenni sem hægt er að skilgreina sem söfnun sem 

byggðist á hugsjón eða fyrirmynd (í. ideale).  

Húmanistar höfðu mikil áhrif á söfnun á 15. öld með áhrifum sínum á framgöngu og 

menningarlegt val elítunnar. Það voru húmanistar sem ákváðu fyrirkomulag, útlit og 
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ástæður söfnunar sem var næstum eingöngu söfnun á fornminjum. Gripir eins og 

steinkistur, brot af höggmyndum, skreyttir vasar, skartgripir unnir úr steinum og ýmsir 

dýrgripir voru notaðir til fræðslu og hvatningar við að bjarga fornum hlutum (De 

Benedictis, 2015). 

Umfangsmikil bókmenntagagnrýni er til um listfrömuði og velunnara listamanna og 

söfnun Medici-fjölskyldunnar sem byggir á heimildum Giorgio Vasari (1511-1574). Vasari 

var málari, arkitekt og rithöfundur sem leitaðist við að skilgreina grunn, gildi og 

merkingu söfnunar (De Benedictis, 2015). Vasari er þekktur fyrir rit sitt um ítalska 

listamenn Vite dei piú eccelenti architetti pittori et scultori italiani da Cimabue insino a’ 

tempi nostri sem gefið var út árið 155010 og er fyrsta nútímarit í sagnaritun um list (í. 

storiografia artistica). Vasari leitaðist við að skilgreina kjarnann í vali fjölskyldumeðlima 

Medici-ættarinnar. Þekktur var mikill áhugi Cosimo „il Vecchio“ (hinn fullorðni) (1389-

1464) á byggingarlist og samtíma höggmyndalist og vitna verkbeiðnir hans til listamanna 

eins og Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (1396-1472), Filippo Brunelleschi (1377-

1446) og Donato di Niccolò di Betto Bardi (ca. 1386-1466) þekktur sem Donatello einnig 

um áhugann. Þá hafði hann mikinn áhuga á klassískri menningu og góða þekkingu í 

heimspeki. Sonur Cosimo, Piero „il Gottoso“ (hinn gigtveiki) (1416-1469) byrjaði að 

safna öðrum hlutum og umbreytti söfnum fjölskyldunnar sem höfðu innihaldið dýrgripi 

frá miðöldum. Piero hafði listfræðilegan áhuga og safnaði meðal annars handritum, 

grískum höggmyndum, gimsteinum, portrettmyndum af frægum mönnum og listrænum 

gripum. Það var síðan Lorenzo „il Magnifico“ (hinn mikilfenglegi) (1449-1492), sem var 

sonur Piero og barnabarn Cosimo il Vecchio sem átti þátt í að söfnun forfeðranna og 

listmunir fengu stað í húsi Medici-fjölskyldunnar í Via Larga í Flórens allt til ársins 1494 

(De Benedictis, 2015). Lorenzo var talinn hafa haft einstakt fegurðarskyn og mikla 

ástríðu fyrir söfnun. De Benedictis (2015) lýsir listaverkum og eigum í húsi Medici-

fjölskyldunnar sem einni tegund af litlu fjölskyldusafni, einni gerð af hofi heiðinnar 

menningar og kristni, sem jafnframt opinberaði þeim fáu sem fengu að berja dýrgripina 

augum verðmæta forngripi, sem hafði meðvitað tvöfalda merkingu, þ.e. tengsl við 

klassíska menningu og fegurðarímynd. Samkvæmt Vasari var hluti af safni Medici-

fjölskyldunnar í klausturgarði reglunnar „Ordine dei frati predicatori“ við San Marco 

                                                      
10 Önnur útgáfa árið 1568. 
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torgið í Flórens, með safni af listaverkum úr fortíð og samtíð, en þó fyrst og fremst 

höggmyndum. Í dag er safnið Museo nazionale di San Marco11 í hluta af byggingu gamla 

klaustursins. Vasari eignar Lorenzo tillöguna um að taka frá svæði í garðinum fyrir hóp af 

ungum listamönnum af göfugum uppruna til að hefja nám. Vasari (1906) skrifar um 

skólann í garði San Marco, hvernig ungir málarar og myndhöggvarar fengu þjálfun í 

teikningu og höggmyndalist með því að líkja eftir listaverkum, fornum styttum og 

málverkum, með það að markmiði að ná fullkomnun. Þetta tækifæri sem Lorenzo gaf 

ungum listamönnum í Flórens til náms átti meðal annars eftir að hafa mótandi áhrif á 

umfangsmikið lífsstarf Michelangelo, Alessandro Filipepi betur þekktur sem Sandro 

Botticelli (1444/5-1510) og fleiri listamanna. Söfnun Medici-fjölskyldunnar gefur mynd 

af umbreytingum með tilliti til hugarfars og söfnunar á miðöldum og er ekki síður 

örlagaríkur þáttur í sögu menningu endurreisnarinnar (De Benedictis, 2015; Hooper-

Greenhill, 1992).  

Frá 15. öld má finna ýmsar heimildir um samskipti milli húmanista og listamanna. 

Listamenn sóttust eftir að aðlagast samfélagi húmanista og menntamanna en listamenn 

höfðu fram til þessa ekki verið taldir til hugsuða heldur voru þeir álitnir   

handverksmenn. Listamenn byrjuðu að safna fyrirmyndum á verkstæðum (í. botteghe 

degli artisti) sínum en sú söfnun spilaði mikilvægt hlutverk í að opna leið til að ávinna 

sér virðingu og frægð. Einstaklingseinkenni á verkum listamanna þóttu mikilvægari en 

áður. Sjá má þróun söfnunar með því að rannsaka það sem málarar, myndhöggvarar og 

arkitektar söfnuðu á verkstæðum sínum sem lýsir einmitt breytingu á myndefni 

listamannsins og umbreytingu hans, frá handverksmanni til hugsuðar, til meistara og 

forngripasala. Þessi söfn (í. collezioni) sem listamenn byrjuðu að safna á vinnustofum 

sínum á miðöldum umbreytast í skrifstofuherbergi (í. studioli) og búningsherbergi (í. 

camerino), þegar listamenn reyna að nálgast heim húmanista – og síðar í akademíur, 

söfn, furðugripasöfn „Wunderkammern” og loks í sölustaði og fornminjasölu (De 

Benedictis, 2015). Sum verkstæði listamannanna var hægt að skilgreina sem 

furðugripasöfn, með samtíningi af undarlegum, furðulegum og framandi hlutum, í takt 

við söfnun á síðari hluta tímabils endurreisnarinnar.       

                                                      
11 Safnið tilheyrir Polo Museale della Toscana sem er rekið af ríkinu. 
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Giorgio Vasari safnaði sýnishornum af teikningum og stíl allra listamanna sem hann 

fjallaði um í Vite dei piú eccelenti architetti pittori et scultori italiani da Cimabue insino a’ 

tempi nostri sem lýsir hugmyndum og framvindu listarinnar. Hluti af þeim teikningum 

sem Vasari safnaði eru varðveittar í Galleria degli Uffizi safninu. Vasari var vinur Giovio 

en talið er að myndasafn Giovio af listamönnum hafi verið innblástur fyrir Vasari að 

annarri útgáfu Vite dei piú eccelenti architetti pittori et scultori italiani da Cimabue 

insino a’ tempi nostri en hann gerði eftirmyndir af upprunalegu myndunum sem Giovio 

varðveitti á safni sínu við Como-vatn.  

Ýmsar heimildir eru til um skrifstofuherbergin (í. studioli) sem teljast dæmigerð fyrir 

ítalska menningu á þessum tíma og voru nánast óþekkt í öðrum löndum. Þau voru ólík 

að uppbyggingu alfræðisafna og „wunderkammern“ sem dæmi. Önnur heiti sem finnast 

í heimildum yfir skrifstofuherbergi eru: camerino, studietto, scrittoio, tesoretto, 

antiquario (De Benedictis, 2015). Eins og fram hefur komið má rekja uppruna 

skrifstofuherbergjanna til skrifa Petrarca um miðja 14. öld í De vita solitaria þar sem 

hann lýsir stað og einkennum umhverfis tileinkuðu til fræðslu og íhugunar. 

Skrifstofuherbergin eru mikilvæg í tengslum við sögu söfnunar og þáttur í listrænu 

tungumáli við hirðir á endurreisnartímabilinu. Skrifstofuherbergið einkenndist af 

sterkum tengslum milli mikilvægra gripa og umhverfis þeirra en einnig af tengslum milli 

gripa og persónu safnarans og listaverkakaupandans. Skreytingar herbergjanna urðu því 

táknmynd tengsla milli gripa og eiganda. Skrifstofuherbergi var oftast lítið herbergi 

tileinkað til íhugunar, staður til að varðveita og safna fróðleik, smáum listgripum og 

fornmunum – sem varð að einkasafni. Þau voru gjarnan í stórum endurreisnarhöllum, 

einkarými sem ætluð voru til varðveislu og sýningar á dýrmætum gripum og 

listaverkum. Skrifstofuherbergi Federico da Montefeltro í hertogahöllinni í Urbino 

(söfnun byrjar árið 147412) og Francesco de’ Medici í Palazzo Veccio í Flórens (söfnun 

byrjar árið 1569-157513) eru einna þekktust. Safn Francesco I frá Palazzo Vecchio var 

flutt í Tribuna hluta safnsins í Galleria degli Uffizi. Isabella d’Este, var eina ítalska 

aðalskonan sem hafði skrifstofuherbergi út af fyrir sig í hertogahöllinni í Mantova 

                                                      
12 (Mazzi, 2010) 
13 (Mazzi, 2010) 
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(söfnun 1491/149614). Hennar er minnst sem helsta safnara á þessum tíma en hún 

byrjaði að safna forngripum en síðar byrjaði hún einnig að safna samtímalist sem varð 

að ríkulegu listasafni sem er þó að mestu glatað. Skrifstofuherbergið hafði margvíslegt 

gildi og er gott dæmi um hirðskreytingar á endurreisnartímabilinu og ekki síst þáttur í 

útbreiðslu á listrænum menningararfi (De Benedictis, 2015).    

Söfnun í Róm snerist um björgun fornaldar. Páfar, kardínálar og aðalsmenn gerðust 

safnarar á endurreisnartímanum. Pietro Barbo, sem varð Paolo II páfi, byrjaði að safna 

skartgripum, fílabeinum, útskornum steinum og bronsi sem síðar rann í söfnun Medici- 

ættarinnar. Þegar fornminjar í Róm voru taldar í hættu, meðal annars vegna óleyfilegs  

uppgraftrar og sölu á minjum vaknaði þörf á að bregðast við til að verja fornleifarnar, 

sem varð til þess að Martino V Colonna páfi setti lög í Róm eins og fram kemur í 4. kafla 

ritgerðarinnar (Páfabréf „Etsi de cunctarum“ frá árinu 1425). Ferdinando de’ Medici 

kardínáli safnaði meðal annars fornum marmarastyttum; samtímamálverkum eftir 

listamenn eins og Raffaello, Andrea del Sarto, Tiziano, Bassano, Jacopo Zucchi; 

bronsstyttum, postulíni og vísindagripum (De Benedictis, 2015).  

2.3 Múseografía á 18. öld 

Á 18. öld er hugtakið safn þegar notað yfir söfn á náttúrugripum og manngerðum 

hlutum en jafnframt voru við líði mismundi nöfn eftir einkennum og uppsetningu 

safnanna svo sem nöfnin gallerí (í. gallerie), vinnuherbergi (í. gabinetti), 

skrifstofuherbergi (í. studioli), herbergi með fágætum gripum og furðuverkum (í. stanze 

delle rarità e delle meraviglie) (Marini Clarelli, 2012). Það var í þessum skilningi orðsins 

safn sem hugtakið museum birtist í bók þjóðverjans Caspar Friedrich Neickel 

Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nüsslicher Anlegung der 

Museorum oder Raritätenkammern. Bókin var gefin út árið 1727 í Leipzig í Þýskalandi og 

Breslau15 í Póllandi, og kynnti hugtakið museographia í fyrsta skipti (Lugli, 1992). Neickel 

útbjó skrá yfir helstu söfn í Evrópu á 18. öld og einkenni þeirra. Þær tegundir safna sem 

þekktust voru rannsakaðar, heiti þeirra sem höfðu verið tekin upp í mismunandi 

löndum, með áherslu á innihald og umhverfi. Sem dæmi voru nöfnin „cabinet“ og 

„galerie“ notuð í Frakklandi en „studio“ og „galleria“ á Ítalíu. Hugtakið yfir safn var 

                                                      
14 (Mazzi, 2010) 
15 Wroclaw. 



26 

tilgreint á latínu með tilvísun í fornan heim (Lugli, 1992). Lugli (1992) lýsir skrifum 

Neickel sem ferðalagi um söfn á þessum tíma þar sem söfnum er lýst og samsetning 

þeirra skoðuð. Í ritinu var samantekt á þekkingu safna á þessum tíma. 

Hugtakið museographia náði fótfestu í ítölsku sem museografia. Það er ennþá notað 

en þó í breyttri mynd en í 6. kafla verður nánar fjallað um hugtakið. Segja má að Neickel 

hafi notað hugtakið yfir safnafræði þess tíma þegar hann var að rannsaka söfn í Evrópu. 

Mér hefur ekki tekist að finna íslenskt heiti sem nær yfir merkingu hugtaksins, en hef þá 

tillögu að megi þýða sem safnháttafræði. Í áframhaldandi umfjöllun mun ég þó nota 

hugtakið múseografía.  

Frakkinn De Jaucourt skrifaði um söfn í alfræðiorðabókinni Encyclopedie di Diderot e 

D’Alembert sem kom út árið 1765, og lýsir því hvernig orðið safn hefur með tímanum 

öðlast breiðari merkingu og sé notað yfir sérhvern stað þar sem safnað er hlutum sem 

hafa bein tengsl við listir og menntagyðjurnar (De Jaucourt, 1765).  

Upplýsingarstefnan náði útbreiðslu sem var einkennandi menntastefna 18. aldar í 

Evrópu, grundvölluð á skynsemishyggju. Þeir sem aðhylltust skynsemi og hyggjuvit vildu 

aðgreina list og vísindi á 18. öld (Mazzi, 2010). 

Skýr aðgreining varð á söfnum á milli 18. og 19. aldar eftir frönsku byltinguna sem 

stóð hæst á árunum 1789 til 1795 en þá urðu söfn opinber eða nánar tiltekið opin fyrir 

almenningshag (Lugli, 1992). Áður var algengt að söfn væru helst opin fyrir útvalda gesti 

og fræðimenn. Franska byltingin hafði mikil áhrif á stöðu safna á Ítalíu. (Valdataka 

Napóleon Bónaparte árið 1799). Á tímabili Napóleon Bónaparte voru listaverk tekin 

eignarnámi sem breytti, eyðilagði og jafnframt rýrði landsvæði með tilliti til safna (De 

Benedictis, 2015). Í byrjun 18. aldar byrjaði safnastarf síðan að færast nær því hlutverki 

sem er aðalsmerki almenningssafna í dag sem er að mennta og fræða almenning.  
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3 Varðveisla á menningarminjum 
Gagnrýnin menningararfsfræði (e. critical heritage studies) er rannsóknarsvið sem hefur 

verið að eflast alþjóðlega á síðustu árum. Stofnað var alþjóðlegt fagfélag fræðimanna á 

þessu sviði Association for Critical Heritage Studies í Gautaborg í Svíþjóð árið 2012, sem 

hefur það markmið að stuðla að nýrri hugsun um menningararf og nýrri nálgun. Í 

stefnuyfirlýsingu félagsins var hvatt til þess að endurbyggja fræðin um menningararf frá 

grunni með gagnrýnum hætti. „Gamli skilningurinn á menningararfi – viðurkennda 

orðræðan um menningararfinn – hefur í hávegum gamlar, mikilfenglegar og virtar 

byggingar, staði og hluti sem njóta velþóknunar sérfræðinga og styðja við vestrænar 

frásagnir af þjóð, stétt og vísindum“ (Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, 2015, bls. 

16). Í stefnuyfirlýsingunni var jafnframt bent á mikilvægi þess að samþætta  

menningararfsfræði og safnafræði við rannsóknir á minni, söguskilningi, 

samfélagshópum, ferðamálum, skipulagi og þróun. Mjög auðvelt er að finna samhljóm 

með gamla skilningnum á menningararfi og varðveislunni á menningarminjum á Ítalíu.  

Ímynd Ítalíu sem landi sérstaklega auðugu af menningararfi er að mati Salvatore 

Settis (2002) ekki eingöngu uppfinning stjórnmálamanna eða ferðaþjónustufyrirtækja. 

Þvert á móti telur hann ímyndina eiga rætur í ítölsku listinni og hún skýri eftirtekt og 

sókn ferðamanna til landsins. Að auki sé skýringanna ekki aðeins að leita í fjölda 

menningarminja og safna heldur sé um að ræða einstaka samsetningu þessara þátta og  

náttúrufegurðar. Þættirnir saman myndi grunn að sjálfsmynd Ítalíu sem þjóðar sem er 

meðvituð um eigin menningararf, einingu og einsdæmi og síðast en ekki síst nauðsyn 

þess að varðveita menningarminjar á upprunalegum stað. Ítalía hafi með því orðið fyrsta 

landið í heiminum til að gera sér grein fyrir djúpstæðum tengslum eigin menningarsögu 

við framtíð landsins.  

Varðveisla á menningarminjum á sér þannig ævilanga sögu á Ítalíu. Hugmyndin um 

almenningseign (í. bene pubblico) var fyrst sett fram af rómverska rithöfundinum og 

náttúrufræðingnum Gaio Plinio (f. 23 - d. 79) og síðan staðfest af rómversku stofnuninni  

Comes nitentium rerum16 – sem þýða má sem ábyrgðarmaður varðveislu á listmunum 

almennings (Fiorio, 2011). 

                                                      
16 „custode delle cose che splendono“ (vörður hluta sem glóa) 
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Páfabréf þeirra Martino V frá árinu 1425 og Pio II frá 1462 snéri að vernd fornminja í 

Róm. Sisto IV páfi svaraði einnig þörf fyrir frekara eftirlit og lét samkvæmt Páfabréfi frá 

árinu 1474 „Cum provida Sanctorum Patrum decrete“ fornminjaverndina ná yfir listmuni 

í vörslu kirkjunnar sem bannað var að selja (Fiorio, 2011). Leone X páfi fól 

listamanninum Raffaello það hlutverk að vera yfirmaður Fabbrica di San Pietro sem var 

stofnuð fyrir uppbyggingu Péturskirkjunnar í Vatíkaninu í Róm og síðar varð hann  

umsjónarmaður yfir Belle Arti þar sem þörf var á sérhæfðri tæknikunnáttu. Frægt er bréf 

Raffaello til páfa árið 1519 þar sem hann tjáir óhug sinn til þeirrar eyðileggingar sem átt 

hafði sér stað á klassískum meistarverkum Rómar (Emiliani, 1978). Í bréfinu lýsir hann 

fornminjum sem tilheyra föðurlandi kristinna manna: byggingum, bogum, styttum og 

súlum sem hafa verið eyðilagðar og ítrekar nauðsyn þess að varðveita þurfi það sem 

eftir standi til vitnis um guðlegan anda. Raffaello kvartar í bréfinu yfir eyðileggingu á 

listaverkum vegna hörmunga stríðs og kennir barbörum um skemmdarverk. Það voru þó 

ekki eingöngu utanaðkomandi barbarar sem voru valdir að eyðileggingu heldur voru það 

einnig borgarbúar sem höfðu notað gallaða steypublöndu fyrir boga, steina, styttur og 

skraut, antík marmara, sem holaðist að innan og olli því að mannvirki hrundu (Mazzi, 

2010). Raffaello fékk einnig það verkefni að gera kort af Róm til forna.  

Það var síðan fyrir tilstuðlan Paolo III Farnese páfa að nefndarstjórn Il 

Commissariato alle antichità var stofnuð til þess að tryggja varðveislu á 

borgarminnisvörðum og þá ekki aðeins frá klassíska tímabilinu. 

 Smám saman var gripið til aukinna verndaraðgerða þó það gerðist hægt.  

Verndaraðgerðir varðandi uppgröft þar sem bannað var að flytja út fornleifar til annarra 

landa voru samþykktar á 17. öld. Þó er það fyrst og fremst á 18. öld sem aðgerðir til 

verndar fornleifum aukast til muna vegna áhrifa frá Grand Tour þegar ungir evrópskir 

aðalsmenn fóru að ferðast í miklum mæli um meginland Evrópu og ferðamenn sóttust 

eftir að komast yfir forngripi (Black, 2011). 

Eftir sameiningu Ítalíu árið 1861 skapaðist brýn þörf á að skrásetja safneign 

almenningssafna og árið 1871 var Giovan Battista Cavalcaselle falið að vera 

forstöðumaður þess verkefnis fyrir Menntamálaráðuneyti Ítalíu (Marini Clarelli, 2012). 

Útbúin var skrá yfir málverk og höggmyndir í söfnum, galleríum og listasöfnum sem 

höfðu tilheyrt Ítalíu fyrir sameiningu. Þá var einnig stofnuð ríkisstofnun um varðveislu á 
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menningararfi undir heitinu Direzione generale delle antichità e belle arti og var 

Giuseppe Fiorelli, fornleifafræðingur sem veitti henni forstöðu atkvæðamestur í að  

varðveita menningararf á upprunastað og koma í veg fyrir flutning á gripum og söfnum 

þaðan (Settis, 2002). 

Eftir fyrri og seinni heimsstyrjöldina fékk menningararfur litla athygli af þeim sökum 

að áhersla stjórnvalda beindist aðallega að enduruppbyggingu á öðrum innviðum. Á 

allsherjarþingi ICOM sem haldið var á Ítalíu árið 1953 var rætt um verkefni UNESCO um 

að koma á legg Centro Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei beni culturali 

í Róm og var slík varðveislustofnun opnuð árið 1956 og fékk nafnið ICCROM 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property með aðsetur í Via S. Michele-götunni. Stofnunin sem enn er starfandi hefur 

það hlutverk að stuðla að varðveislu og forvörslu á menningarminjum á alþjóða vísu 

með rannsóknum, þjálfun og samvinnu fagmanna. Árið 1955 var stofnað félag um 

varðveislu á menningar- og náttúruminjum, Italia Nostra í Róm og er það elsta félag 

umhverfissinna á Ítalíu. Á sjöunda áratugnum varð síðan aftur vakning í að sinna 

varðveisluhlutverkinu. Árið 1963 var gefin út skýrslan Relazione Franceschini af  

þingnefnd um varðveislu og mat á menningararfi en Francesco Franceschini hafði 

yfirumsjón með skýrslunni. Markmið hennar var að rannsaka ástand á ítölskum 

menningararfi og leiddi hún í ljós mikla vanhirðu og brýna þörf fyrir aðgerðir (Fiorio, 

2011). Önnur nefnd var sett á laggirnar árið 1968 Commissione Papaldo með 

hliðstæðum markmiðum en einnig til að undirbúa lagafrumvarp fyrir endurbætur í 

stjórnskipun um málefni menningararfs. Að mati nefndarinnar var talið tímabært að 

viðurkenna meginhlutverk menningararfs, sem auðlind og séreinkenni landsins sem 

bæri að huga sérstaklega að. Nefndin ræddi í umbótatillögum sínum mikilvægi þess að 

efla eða rækta „promozione” menningararf en ekki aðeins að varðveita (í. 

conservazione) hann. Málefni um menningararf heyrðu undir Menntamálaráðuneyti 

Ítalíu Ministero della Pubblica Istruzione fram til ársins 1975. 

Salvatore Settis (f. 1941), emeritus prófessor í listasögu og fornleifafræði við 

háskólann í Pisa hefur haldið því fram að málefni menningararfs snúist um baráttu 

siðmenningar en ekki baráttu milli hægri og vinstri stjórnmála (Settis 2002 og 2007). 

Settis álítur að menningararfur sé kjarni sjálfsmyndar þjóðar og sögulegt minni og sé 
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þess vegna besta framlag sem hægt sé að leggja fram við mótun alþjóðlegrar einingar 

eins og á við um Evrópu (Settis 2002 og 2007:5). 
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4 Lög og reglur 
Fyrstu lög sem voru sett á Ítalíu varðandi söfnun (í. raccolta) og vernd eru frá tímum 

stórhertogadæmis í Toscana héraðinu og frá Páfagarði á milli 15. og 19. aldar (Marani og 

Pavoni, 2012). Lögin sem tóku til höfðinglegrar rómverskrar söfnunar sem ekki mátti 

skipta og bann á útflutningi á fornmunum fólu í sér nauðsynlegar forsendur að löggjöf 

sameinaðs ríkis Ítalíu árið 1870. 

Martino V Colonna páfi átti þátt í fyrstu lögum um varðveislu á klassískum 

fornminjum og forvörslu í Róm. Páfabréf hans „Etsi de cunctarum“ frá árinu 1425, 

ítrekaði að vanvirðing fornminja væri helgispjöll (Fiorio, 2011). Einnig var stofnuð nefnd 

Magistri viarum sem fékk það hlutverk að varðveita klassískar byggingar og annast 

verkefni sem snéru að því að prýða borgina. 

Pio II Piccolomini páfi hlutaðist til um sama málefni í Róm með páfabréfi „Cum 

almam nostram urbem“ árið 1462, þar sem lagt var bann á að skaða fornminjar (Fiorio, 

2011).  

Gregorio XIII Boncompagni páfi átti árið 1574 frumkvæði að því að setja reglur um 

eigur í einkaeign sem viðhalda þyrfti sem sameiginlegum eignum eins og fram kemur í 

páfabréfi „Quae publice utilia“, vegna sögulegra og listrænna hagsmuna þeirra (Fiorio, 

2011). Þrátt fyrir regluverkið voru þessi viðmið sífellt brotin.  

Kardinálinn Annibale Albani setti lög árið 1726 sem bönnuðu ólöglegan uppgröft og 

árið 1733 lög sem gerðu þegna borga ábyrga fyrir að verja sameiginlega hagsmuni 

borgarinnar sem varðaði vernd almennings- og einkaeigna (Fiorio, 2011).  

Árið 1802 var endurnýjuð reglugerð, „Editto Doria“ sem náði ekki aðeins yfir 

minnismerki heldur einnig yfir varðveislu á húsgögnum og innréttingum (í. opere mobili) 

bæði í opinberri eigu og einkaeigu en jafnframt í eigu kirkjunnar (Fiorio, 2011). 

Fornleifafræðingar, sérfræðingar í málaralist og höggmyndalist voru skipaðir í 

eftirlitsnefnd sem hafði aðsetur í Róm og í Páfagarði. 

Tilskipun kom frá kardínálanum Bartolomeo „Pacca“  árið 1820, um varðveislu á 

listrænum menningararfi (í. patrimonio artistico), fyrir sameiningu Ítalíu (Grassi, 

2015:103). Leyfi þurfti til að hefja fornleifagröft og stunda viðskipti með listmuni eða 

forvörslu. Þóttu þessi lög bæði nútímaleg og markviss.  
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Fyrstu reglugerðir ítalska þingsins eftir að Ítalía var sameinuð í eitt ríki, vörðuðu 

kirkjueignir af þeirri ástæðu að margir kirkjusöfnuðir voru lagðir niður og þeir sviptir 

félagslegum hagsmunum (Legge 2359/1865) (Fiorio, 2011). Í kjölfarið voru sett lög sem 

voru sögð róttæk en lögin fólu bæjarfélögum stjórnun á eignum sem höfðu verið teknar 

eignarnámi.  

Árið 1875 markaði tímamót þegar Ruggiero Bonghi Ráðherra fornleifa og safna  

Direzione generale degli scavi e dei musei, setti á stofn sérstaka stofnun undir því 

ráðuneyti sem síðar var nefnd Direzione generale di Antichità e Belle Arti og hafði það 

hlutverk að hafa yfirumsjón með öllu er varðaði fornöld og fagurlistir (Fiorio, 2011). 

Sama ár var innleiddur skattur á aðgangseyri að söfnum til þess að létta á 

skuldbindingum hjá akademíum sem sáu um rekstur safna og listaskóla. Skatturinn var 

við lýði í meira en öld þangað til einfaldur aðgangsmiði var innleiddur með lögum árið 

1997 (Legge 352/1997).  

Lög númer 185 „Legge Nasi“ frá 1902 marka upphaf að löggjöf varðandi varðveislu. 

Lögin áttu við um varðveislu á menningarminjum, forngripum og listmunum (Marani og 

Pavoni, 2012). Árið 1903 voru sett lög númer 242 frá 1903 um útflutning á forngripum 

og listmunum. Árið 1903 voru síðan sett lög númer 364 frá 1909 „Legge Rosadi“ sem  

voru enn skilvirkari og nútímalegri en tóku þó varla gildi fyrr en árið 1919 (Fiorio, 2011). 

Rosadi-lögin bönnuðu flutning á opinberum eigum sem voru skilgreindar sem 

hreyfanlegir hlutir og fasteignir með sögulega, fornfræðilega og listfræðilega hagsmuni. 

Einnig þeim eigum í einkaeign sem voru talin hafa mikið sögulegt og menningarlegt gildi, 

sem ekki mátti breyta eða eyðileggja. Slíkar eignir höfðu kvaðir um tilkynningarskyldu og 

ætlast var til að ríkið annaðist það sem snéri að varðveislu þeirra. Útflutningur til 

annarra ríkja var bannaður samkvæmt lögunum. Það var leyfilegt að selja eignir 

innanlands en ríkið áskildi sér rétt til að hafa forkaupsrétt. Lögin eru enn við lýði sem 

kemur fram í sérstakri tilskipun „Editto Pacca“ þar sem bannað er að flytja út slíkar eigur 

(í. divieto di libera circolazione). Annað mikilvægt atriði í Rosadi-lögunum var myndun 

nýs skipulags sem skipt var eftir landsvæði. Stjórnum var skipt eftir starfssviði, 

fornleifafræðilegum, galleríum og minnismerkjum. Í dag afmarkast þetta starfssvið við 

eftirtalda flokka minja: fornminjar (í. Beni Archeologici), minjar byggingarlistar og 
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landslags (í. Beni Architettonici e il Paesaggio), sögulegar, listfræðilegar, þjóðfræði- og 

mannfræðilegar minjar (í. Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici).  

Fyrstu nýstárlegu lögin sem Páfagarður setti voru „Editto Pacca“ árið 1913 sem varð 

fyrirmynd að löggjöf eftir sameiningu Ítalíu í eitt ríki (1861).  

Árið 1939 staðfesti Giuseppe Bottai ráðherra lög sem áttu eftir að verða helstu lög 

sem snéru að varðveislu á Ítalíu í 60 ár (Fiorio, 2011). Þetta voru lög númer 1089 frá 1. 

júní 1939, „Tutela delle cose d’interesse artistico o storico“, um varðveislu á munum 

með listfræðilega og sögulega hagsmuni og lögin númer 1497 frá 29. júní 1939, 

„Protezione delle bellezze naturali“, um vernd náttúruminja. Roberto Longhi og Giulio 

Carlo Argan unnu síðar að endurbótum á lögunum og eru þau enn í gildi17. Bæði lögin 

hafa efnislega sterk verndarsjónarmið. Í lögum númer 1089 eru skilgreindir munir sem 

falla undir varðveislu. Lögin staðfesta enn frekar að fornleifafundir séu eign ríkisins og 

að ríkið hafi forkaupsrétt. Undantekning á varðveisluhlutverki ríkisins á við um verk 

höfunda sem eru á lífi og þegar verk er ekki eldra en 50 ára. Nauðsyn fyrir lagasetningu 

var vegna mikils útflutnings af ítölskum listmunum frá lokum 19. aldar til byrjun 20. 

aldar, samhliða því að í Bandaríkjunum var verið var að koma upp söfnum af ítalskri 

málaralist frá 15. til 16. aldar sem Bernard Berenson listfræðingur átti þátt í að stofna. Í 

byrjun 20. aldar var til dæmis flutt út málverk eftir Raffaello sem kom frá Perugia og 

endaði á safni Isabellu Stewart Gardner í Boston með milligöngu Berenson og olli það  

miklu fjaðrafoki (Marani og Pavoni, 2012). 

Með lögum númer 310 frá 1964 er menningareign viðurkennd sem gild siðmenning 

á Ítalíu (Bertolino, 2011) og viðurkenndi Franceschini nefndin lagaskilgreiningu á 

þjóðarmenningararfleifð.  

Með lögum númer 5 frá 29. júní 1975 að tilstuðlun Giovanni Spadolini var stofnað 

nýtt ráðuneyti á Ítalíu Ministero per i Beni Culturali e Ambientali sem skyldi sinna 

málefnum um menningararf og umhverfi (Fiorio, 2011). Tími uppgangs og velgengni, 

betri menntunar og meiri möguleika til að ferðast hafði nefnilega kallaði á skýrari reglur 

um umhverfi og menningararf (Marani og Pavoni, 2012). Þá ýtti vaxandi  

                                                      
17 Til ársins 1999 samkvæmt heimildum Marani og Pavoni (2012). 
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menningartengd ferðaþjónusta og vaxandi áhugi á að halda stórar alþjóðlegar sýningar 

einnig undir þessar breytingar.  

Lög Giuseppe Galasso frá árinu 1985 snéru að minjum umhverfis og landslags (í. dei 

paesaggistici e ambientali). Vegna áralangrar misnotkunar á umhverfinu var komið á 

svæðisbundnu eftirliti og umsjón meðal annars til að hafa stjórn á byggingafyrirtækjum. 

Í þessum lögum er kveðið á um að ekki sé leyfilegt að byggja á háfjallasvæði yfir 1600 

metra hæð, né yfir 1200 metra hæð í Appennínafjöllum, eða á strandsvæði 300 metra 

yfir sjó eða á svæði með fornleifafræðilega hagsmuni. 

Lög Alberto Ronchey númer 4 frá árinu 1993 staðfesta vilja til að endurnýja stjórn á 

ítölskum söfnum og samhæfa þau við erlend söfn. Lögin staðfesta möguleika á að fela 

einkaaðilum umsjón með þjónustu á safni. Það getur átt við leiðsögn, rekstur á bókabúð 

og veitingaleyfi sem dæmi.  

Árið 1993, þann 1. nóvember við stofnun Evrópusambandsins varð Ítalía eitt af 

aðildarríkjunum. Áður var Ítalía aðildarríki að Evrópubandalaginu sem var stofnað með 

Rómarsáttmála árið 195718. Evrópusambandið sem var upphaflega hugsað sem 

efnahagssamband milli ríkja í Evrópu hefur einnig haft áhrif á aukið samstarf í 

menningarmálum og meðal annars um ýmis verkefni tengd söfnum. Sem dæmi má 

nefna stóra Evrópska rannsóknarverkefnið EUNAMUS European National Museums19 – 

um endurskoðun á hlutverki þjóðarsafna í ljósi þess að það hafa orðið miklar breytingar 

á þjóðríkishugmyndinni og þjóðríkjunum sjálfum.  

Lög Antonio Paolucci númer 41 frá árinu 1995 gáfu leyfi fyrir að fela mætti 

einkaaðilum ýmis verkefni tengd sýningum svo sem meðframleiðslu á sýningum, gerð 

sýningarskráa og hliðstæð verkefni. 

Lög númer 78 frá árinu 1997 voru fyrstu lög nýrrar stjórnar Romano Prodi, sem 

afnam skattinn á aðgangseyri á ríkissöfnum en innleiddi hefðbundinn aðgöngumiða. 

Stjórn Prodi lagði mikla áherslu á málefni menningararfs, og var 

menningarmálaráðherrann Walter Veltroni. 

                                                      
18 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en 
19 http://www.ep.liu.se/eunamus/ 
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Lög númer 352 frá árinu 1997 stuðla að þekkingu á menningararfinum í skólum og 

innleiða sjálfstæða stjórn um Pompei (Marani og Pavoni, 2012). Með því að innleiða 

sjálfstæða stjórn var verið að hanna möguleikann á að stjórnun á eignum sem tilheyrðu 

landsvæði eða safni þyrfti ekki alltaf að fara í gegnum miðstöð ráðuneytis heldur gæti 

stjórn tekið sjálfstæðar ákvarðanir og verið með fjárhagslegt sjálfstæði í þeim tilgangi að 

auðvelda skrifræði.  

Lög númer 112 frá 1998 fjalla um skilgreiningu á safni í grein númer 150. Safn verður 

að rannsaka til þess að vera viðurkennt sem slíkt og til að tryggja og ábyrgjast viðeigandi 

sameiginleg afnot á eignum og menningararfi, öryggi og fyrirbyggja áhættu. Lögin 

staðfesta kröfu þess efnis að nauðsynlegt sé að hafa lög fyrir öll söfn, að öryggi sé tryggt 

við byggingar, að tilheyrandi starfsfólk fyrir hvert starfssvið sé til staðar, viðeigandi 

stjórnun á safnkostinum og tengsl við almenning og landsvæði (Fiorio, 2011). Lögin 

númer 112 innihalda einnig umbætur á stjórnarskránni (Titolo V) sem veita fyrirtækjum 

og stofnunum á hverjum stað umboð til verkefnis um mat og stjórnun á menningararfi 

en áskilja ríkinu varðveisluhlutverk. Þessar umbætur þóttu vera tvíræðar og bent var á 

að þessar tvær hliðar, forvarsla og varðveisla væru óaðskiljanlegar (Fiorio, 2011). Sem 

afleiðing af rangtúlkun á hugtakinu „valorizzazione“ eða verðmætasköpun hefur verið 

hvatt til fjölgunar á sýningum, sem hefur jafnvel orðið til þess að nauðsynlegri forvörslu 

listmuna hafi ekki verið sinnt. 

Með lögum númer 368 árið 1998 breyttist nafnið á menningarmálaráðuneytinu í 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali sem undirstrikar endurnýjun og er til marks um 

að auk varðveislu þurfi að stuðla að kynningu og eflingu á menningararfinum (Marani og 

Pavoni, 2012). Bæði áþreifanlegur og óáþreifanlegur menningararfur heyrði nú undir 

ráðuneytið, sem snéri að  fornleifum, byggingarlist, sögulegri- og listrænni arfleifð. Það 

var mikilvægt fyrir safn eins og Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari í Róm, um 

list og alþýðuhefðir (Bertolino, 2011). 

Með lagasetningu númer 490 árið 1999 „Testo unico per i beni culturali“ voru lög 

um varðveislu sameinuð í einn lagabálk og þau uppfærð og nútímavædd. 

Árið 2004 tóku í gildi lög númer 41 „Codice dei beni culturali“, sem voru nefnd 

Codice Urbani eftir Giuliano Urbani ráðherra. Lögin innihalda í fyrsta sinn margar 

tilvísanir í Siðareglur ICOM, þar með talið skilgreining á safni. Meðlimir ICOM á Ítalíu 
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áttu þátt í gerð siðareglanna. Skilgreining á safni var aðlöguð að skilgreiningu ICOM 

(International Council of Museums) í lögunum þó með undantekningum (Marani og 

Pavoni, 2012). Í lögum númer 42 frá árinu 2004 varðandi menningararf eru héruð gerð 

ábyrg fyrir kynningu og varðveislu en ríkið gert ábyrgt fyrir verndun (Bertolino, 2011). 

Lögin frá 1999 og 2004 höfðu áhrif á að margfalda fjölda þeirra sem gegna 

stjórnarformennsku sem varð til þess að ýta undir ríkis- og stjórnkerfisskrifræði. Ein af 

umdeildustu reglugerðunum í lögum Urbani snéri að möguleikanum á að selja 

einkaaðilum fasteignir (í. immobili) í þjóðareign, það er opnað var fyrir að afhenda afsal 

að slíkri fasteign ef ráðuneytið hafði ekki lýst yfir andstöðu sinni innan 120 daga (Fiorio, 

2011). Þessi möguleiki var þó felldur úr gildi árið 2006. 

4.1 Reglur ICOM 

Í samtökum ICOM eru söfn og faglegt starfsfólk safna og er hlutverk þeirra er að efla og 

vernda náttúrlega og menningarlega arfleifð í nútíð og framtíð, bæði áþreifanlega sem 

og  óáþreifanlega. Samtökin eru mikilvægur samfstarfsvettvangur safna og fagfólks 

safna, sem vinnur að því að varðveita, viðhalda og miðla til alþjóðasamfélagsins náttúru- 

og menningararfleifð heimsins, huglægri sem hlutlægri, í samtíð sem framtíð. 

Íslandsdeild ICOM var stofnuð árið 1985 með það að markmiði að efla faglegt safnastarf 

á Íslandi og auka samskipti fagfólks safna við starfsfélaga víða um heim (International 

Council of Museums, 2015). Íslandsdeild ICOM birtir íslenska þýðingu á samþykktum 

ICOM og er hún birt á vef samtakanna. Frá átjánda allsherjarþingi ICOM í Stavanger í júlí 

1995 kemur fram skilgreining eða skýrgreining á safni: 

Safn er varanleg stofnun opin almenningi, sem ekki er rekin í hagnaðarskyni heldur í 
þágu þjóðfélags og framþróunar og hefur það hlutverk að safna efnislegum 
heimildum sem snerta manninn og umhverfi hans, standa vörð um þær, rannsaka 
þær, miðla upplýsingum um þær og hafa þær til sýnis, svo að þær megi nýtast til 
rannsókna, fræðslu og skemmtunar. 

Til viðbótar þeim stofnunum sem bera heitið „söfn”, falla eftirfarandi stofnanir eða 
fyrirbæri einnig undir þá skýrgreiningu: 

Náttúruminjar, fornminjar og þjóðminjar og svæði af sama toga og sögulegar minjar 
og svæði sem teljast safnígildi enda safni þau efnislegum heimildum um manninn 
og umhverfi hans, standi vörð um þær og miðli upplýsingum um þær.20 

                                                      
20 https://icom.is/samthykktir/islensk-thyding-a-eldri-samthykktum-icom/ 
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5 Safnastofnanir  
Á Ítalíu eru yfir 3600 söfn (Istat 200921). Um 2200 þeirra eru opinber söfn, ríkissöfn og 

söfn sem tilheyra bæjar- og sveitarfélögum. Um 1400 tilheyra einkasöfnum, sem geta 

verið á vegum fyrirtækja og stofnana, en þriðjungur einkasafna tilheyra kirkjusöfnum 

(Falletti og Maggi 2012). Fjölgun hefur orðið á þjóðfræðilegum söfnum sem voru orðin 

1300 árið 2009, mörg þeirra eru einkarekin eða þeim er stýrt af sjálfboðaliðum 

(Bertolino, 2011). Ég hef valið fimm söfn til frekari umfjöllunar vegna mikilvægis þeirra í 

sögulegu samhengi á Ítalíu.  

5.1 Musei Capitolini í Róm 

Musei Capitolini í Róm skiptast í þrjú söfn: Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo og 

Pinacoteca Capitolina. 

5.1.1 Palazzo dei Conservatori 

Musei Capitolini, í „Palazzo dei Conservatori“, á Campidoglio torginu í Róm var opnað 

fyrir almenning árið 1471. Safnið er þrjár hæðir með tuttugu sölum, 2170 fermetrar að 

stærð. Safnkosturinn byggist upp á minna en 1500 verkum: 40% málverk, 40% klassískar 

höggmyndir og 20% listgripir (arti applicate) (Mazzi, 2010). Aðalhvatamenn að 

uppbyggingu þessa safns voru: Sisto IV páfi „della Rovere“ á 15. öld; Paolo III páfi frá 

Farnese, Michelangelo Buonarroti, Pio V Ghislieri páfi, Sisto V Peretti páfi á 16. öld; 

Alessandro VII Chigi páfi á 17. öld; Clemente XI Albani á 18. öld; Antonio Canova, 

Augusto Castellani og Rodolfo Lanciani á 19. öld.  

Meðal elstu verka safnsins er Lupa Capitolina frá fimmtu öld fyrir krist, úlfynja að 

gefa tvíburunum Romolo og Remo mjólk að drekka, sem standa fyrir að vera 

þjóðsögulegir stofnendur Rómar. 

Byggingin Palazzo dei Conservatori sem var reist um miðja 15. öld að frumkvæði 

Niccolò V Parentucelli páfa hefur orðið að táknmynd Rómar. Safnið inniheldur 

upprunalega kjarna capitolina-safnsins sem er álitið elsta núverandi almenningssafn (í. 

la piú antica raccolta pubblica) í heiminum. Stofnun safnsins á rætur sínar að rekja til 

þess þegar Sisto IV páfi gaf rómversku þjóðinni forngripi, meðal annars Lupa Capitolina, 

höndina með hnöttinn, höfuð risalíkneskis af Costantino úr bronsi, Spinario og Camillo 

                                                      
21 Istituto Nazionale di Statistica (hagstofa). 
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(Mazzi, 2010; Paul 2012). Sisto IV páfi „skilaði” forngripunum úr bronsi til rómversku 

þjóðarinnar sem voru frá Laterano, sem áminningu og dæmi um forna og mikilsverða 

dyggð, sem var ætlaður staður í Campidoglio garðinum og átti að skila minjunum til 

upprunastaðar (Mazzi, 2010:25). Capitolina safnið hafði skýra skilgreiningu samkvæmt 

stofnskrá Conservatori-manna viðvíkjandi varðveislu frá fornöld. Allt efni sem varðveitt 

var kom frá Róm og nágrenni og hafði með forna sögu Urbe að gera. Páfar og kardínálar 

héldu áfram að flytja verk til Campidoglio næstu aldir í þeim tilgangi að keppa við 

fyrirrennara vegna stöðu um táknrænt gildi sem Campidoglio-hæðin hafði endurheimt. 

Þannig byggðist upp safnið með vilja páfagarðs og öflunar íhaldsmanna á verkum eins 

og: broti úr marmarastyttu af Costantino; sögulegar upphleyptar myndir Marco Aurelio; 

Fasti Capitolini, upphleypt mynd Mettius Curtius og undirstaða bogadreginnar súlu 

Caius Duilius, sem uppgötvaðist  (1546 til 1565) á Rómartorgi (Foro Romano). 

Á 16. öld var Capitolino-hæðin endurnýjuð að ósk Paolo III Farnese páfa þegar 

hannað var svæði fyrir áhorfendur. Einnig voru gerðar endurbætur á Palazzo Senatorio 

og Palazzo dei Conservatori ásamt byggingu á fimmta mannvirkinu á hlið Aracoeli, sem 

var byrjunin á smíði á þriðju byggingunni á 17. öld. Sú bygging fékk heitið „Palazzo 

Nuovo”, sem hýsti síðar höggmyndasafn með fornum styttum. Árið 1513 voru settar 

gríðarstórar helgar styttur úr baðhúsi Costantino á Quirinale-hæð á torgið í því skyni að 

endurheimta hina fornu og sögulegu virðingarstöðu Campidoglio. Þær voru síðan færðar 

að inngangi Palazzo Senatorio um miðja 16. öld. Árið 1538 var hestastyttu Marco Aurelio 

komið fyrir á torginu, sem varð þungamiðja nýs svæðis sem Michelangelo skipulagði að 

ósk Farnese páfa, val sem skipti sköpum fyrir framtíðarmynd svæðisins. Sisto V Peretti 

páfi hafði frumkvæði að því að ljúka skipulagi höggmynda á torginu í lok 15. aldar, með 

röð af höggmyndum á rimlahandriði við stigann við innganginn að norður hliðinni. Á 16. 

öld voru stytturnar fluttar inn í bygginguna þegar farið var að huga betur að því að 

bjarga þyrfti verðmætum verkum sem fólu í sér sögulegan vitnisburð um mikilvægi 

Rómar til forna, sem birtist í endurnýjun á byggingunni og með eflingu safnkostsins. Pio 

V páfi lýsti yfir vilja til að gefa rómversku þjóðinni 150 höggmyndir árið 1566, sem urðu 

þó færri í framkvæmd. Árið 1568 var byrjað að endurbyggja framhliðina og innri og ytri 

hlið byggingarinnar, húsbúnaður var endurnýjaður og freskur málaðar á veggina, 

helgimyndir með frásögnum um sögu Rómar til forna sem íhaldsmenn völdu. Á 17. öld 

bárust færri forngripir til safnsins sökum þess að rómverskar fjölskyldur af aðalsættum 
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byrjuðu að byggja upp eigin safnanir. Á 18. öld, eftir opnun Museo Capitolino í Palazzo 

Nuovo, var hætt að bæta við safnkostinn (Mazzi, 2010). 

Pinacoteca Capitolina 

Pinacoteca Capitolina listasafnið sem var opnað almenningi árið 1749 tilheyrir Musei 

Capitolini safnaheildinni. Það er á annari hæð í Palazzo dei Conservatori á Campidoglio. 

Eftir að hafa verið undir stjórn Páfagarðs í næstum heila öld, var það fært undir stjórn 

Rómarborgar árið 1847 (Mazzi, 2010). 

5.1.2 Palazzo Nuovo 

Musei Capitolini í Palazzo Nuovo var opnað fyrir almenning árið 1734. Safnið er tvær 

hæðir með fimmtán sölum, 1427 fermetrar að stærð. Safnkosturinn byggist upp á minna 

en 1500 verkum: 70% klassískum höggmyndum og 30% leturverk (Mazzi, 2010). 

Aðalhvatamenn að uppbyggingu safnsins voru: Alessandro Albani kardínáli, Clemente XII 

Corsini páfi, Benedetto XIV Lambertini páfi, Carlo Antonio Napolioni á 18. öld; Antonio 

Canova, Pio VII Chiaramonti páfi, Gregorio XVI Cappellari páfi á 19. öld; Carlo Pietrangeli 

á 20. öld. 

Árið 1733 í framhaldi af kaupum Clementi XII Corsini páfa á safni Alessandro Albani 

kardínála og í tengslum við gjöfina til rómversku þjóðarinnar, var röðun og uppstilling á 

fornu höggmyndunum í sölum komið í endanlegt form sem er nánast óbreytt í dag. 

Safnið fékk nafnið Museo Capitolino á þeim tíma. Clemente XII Corsini páfi hafði 

forgöngu um kaup á verkum til safnsins: Galata morente, Niobide, gríðarstór stytta af 

Marte; styttur sem Pietro Ottoboni kardínali gaf: Vecchia Ebbrea, Igea, Selene; yfir 60 

verk frá Benedetto XIV Lambertini páfa: Fanciullo con l’oca, maschera „Cibele”, Iside, 

bronsbikar Mitridate, Venere Capitolina. 

Þegar safnið Museo Pio Clementino var opnað í Vatíkaninu árið 1771 varð 

töluverður afturkippur í vexti safnsins, þar sem hið nýja safn vakti meiri áhuga páfanna. Í 

framhaldinu af samning Tolentino árið 1797 var gengið nærri helstu meistaraverkum 

safnsins. Fyrir afskipti Antonio Canova, þegar verkin komu til baka eftir fall Napóleons 

árið 1815 voru næstum allar höggmyndirnar endurheimtar. Frá þeim tíma komst 

heildarskipulag safnsins í endanlegt horf, með fáum breytingum sem voru gerðar seinna, 

þær helstu varðandi fornleifagröft.  
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Á 19. öld voru þýðingarmestu gjafirnar frá Pio VII Chiaramonti páfa og Leone XII 

Pecci páfa sem keypti mósaíkmynd „mosaico delle maschere sceniche“ listaverk sem 

talið er vera frá annarri öld og frá Gregorio XVI Cappellari páfa, með tilfærslu á 

mikilvægu safni capitolina á egypskum höggmyndum. Eftir sameiningu Ítalíu í eitt ríki 

(1861) missir „Palazzo dei Conservatori“ sem stendur á móti „Palazzo Nuovo“ á torginu, 

hlutverk sitt sem aðsetur capitolina-dómaraembættis og verður einnig hluti af 

safnasetrinu. Þannig verða þessar tvær byggingar hluti að sameiginlegri safnaheild sem 

fékk nafnið Musei Capitolini. Með stækkun Palazzo Conservatori árið 1903 varð til 

stærra rými fyrir safnið, með nýju skipulagi í umsjón Rodolfo Lanciani.  

Museo Mussolini safnið var opnað árið 1925 sem varð síðar Museo Nuovo 

Capitolino. Það safn varðveitir minjar af fornu hofi sem var til heiðus Júpíter Giove 

Ottimo Massimo sem er talið hafa verið stærsta minnismerki á Campidoglio hæðinni, 

sem er í Palazzo Caffarelli byggingunni. Pólitísk tengsl voru afnumin við Palazzo dei 

Conservatori og endurheimt í Palazzo Caffarelli. Söfnin voru kölluð „galleria di 

conguinzione“ þar sem þau voru tengd saman, andspænis hvort öðru á capitolina-

torginu sem opnað var árið 1952 (Mazzi, 2010). 

5.2 La Galleria degli Uffizi í Flórens 

Uffizi safnið – listasafn ráðhússins í Flórens var opnað fyrir almenning árið 1591. Safnið 

er þrjár hæðir með 45 sölum, 8000 fermetrar að stærð. Safnkosturinn byggist upp á 

minna en 5000 verkum: 1700 málverk, 300 höggmyndir og 46 verk af listvefnaði (Mazzi, 

2010). Helstu hvatamenn safnsins voru: Cosimo I de’ Medici, Giorgio Vasari, Francesco I 

de’ Medici, Ferdinando I de’ Medici og Bernardo Buontalenti á 16. öld; Ferdinando II de’ 

Medici og Leopoldo de’ Medici kardínáli á 17. öld; Anna Maria Luisa de’ Medici, Pietro 

Leopoldo di Lorena, Giuseppe Bencivenni Pelli, Luigi Lanzi og Tommaso Puccini á 18. öld; 

Enrico Ridolfi og Corrado Ricci á 19. öld; Giovanni Michelucci, Ignazio Gardella og Carlo 

Scarpa á 20. öld (Mazzi, 2010:54). 

Helstu nýjungar voru ný deild frá árinu 1992 Dipartimento Tecnologie Avanzate 

(DTA) sem styðja átti við varðveislu og forvörslu og ný loftræsting sem sett var upp á 

safninu. 

Cosimo I de’ Medici (1519-1574), hertogi Toscana-héraðsins hafði valið svæðið milli 

Piazza della Signoria og árinnar Arno fyrir Fabbrica dei XIII magistrati, mikla byggingu 
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fyrir skrifstofur helstu valdhafanna. Það var áður en ákveðið var að nota bygginguna 

fyrir listasafn sem útskýrir nafn safnsins sem kennt er við skrifstofur. Arkitektinn Giorgio 

Vasari var ráðinn til verksins sem hafist var handa við árið 1560. Arkitektinn Bernardo 

Buontalenti (1523-1608) kom einnig að verkinu í samvinnu við Francesco I de’ Medici.  

Vasari hannaði leynilega leið sem gerði mögulegt að ganga á milli Palazzo Vecchio 

og Palazzo Pitti innanhúss, gangur sem kenndur er við Vasari, „Corridoio vasariano”. 

Gangurinn var viss forréttindastaður, þar sem hægt var að ganga á milli bygginga með 

stórbrotið útsýni yfir ána Arno. Antonio Tempesta byrjaði að skreyta loftið á austurhlið 

gangsins árið 1579, sem Alessandro Allori og fleiri á verkstæðinu héldu síðan áfram 

með. Gangurinn var skreyttur með röð af stórum portrettmyndum af Medici-ættinni 

ásamt þekktum körlum og konum frá ýmsum tímum og stöðum. Cosimo I hafði áður 

látið gera eftirmyndir af andlitsmyndum úr safni Paolo Giovio, sem hann hafði safnað 

fyrir safn sitt við Como-vatn, af nafntoguðum mönnum (De Benedictis, 2010). Medici-

fjölskyldan framlengir þannig þema tengt þekktum mönnum sem hún vill tilheyra. Safnið 

af portrettmyndunum varð þannig viðamikil sagnfræðileg samantekt sem sýnir Medici-

ættina, meðal annars konunga sögunnar, páfa og kardínála, húmanista og menntamenn.  

Á stjórnarárum Ferdinando I de’ Medici (1549-1609) komu vel þekktar fornar styttur 

á safnið sem fundist höfðu í Róm, Scudo con la Medusa eftir Caravaggio og voru gjöf frá 

Francesco Maria del Monte kardínála. Með Cosimo II óx safnið þrátt fyrir stutta 

stjórnartíð (1608-1621), fjárhagsvanda og stjórnmálalega erfiðleika en brúðkaup hans 

og Maria Maddalena frá Austurríki varð til hjálpar. Sonur þeirra Ferdinando II (1610-

1670) kom með arf Rovere-fjölskyldunnar frá Urbino árið 1631, þegar kona hans Vittoria 

sem var síðasti erfingi fjölskyldunnar, flutti fjölmörg fræg listaverk fjölskyldunnar til 

Flórens. Meðal verka voru tvískipt myndspjöld á hjörum með portrettmyndum Federico 

Montefeltro hertoga og Battista Sforza konu hans eftir Piero della Francesca, og verk 

eftir Federico Barocci, Raffaello og Tiziano (Mazzi, 2010).  

Leopoldo de’ Medici kardínáli (1617-1675) bætti við ríkulegu einkasafni sínu af 

grafíklist árið 1675, sem tilheyrir í dag „Gabinetto dei disegni e delle stampe“ í Flórens, 

og einnig safni af portrettmyndum af gömlum málurum frá samtímanum, ásamt kjarna 

flæmskra og þýskra málverka. Leopoldo annaðist stækkun á rýmum og skreytingar á 

vesturganginum. Ferdinando de’ Medici (1663-1713), hélt áfram herferð fjölskyldunnar í 
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að safna verkum eftir stóru meistarana til forna en einnig verkum vinsælla málara í 

samtímanum. 

Í kjölfarið á uppgjöri Medici-ættarinnar þegar Habsborgara-Lorena-ættin náði 

völdum í Toscana, arfleiddi Anna Maria Luisa de’ Medici verðmæti listasafnsins „Galleria 

degli Uffizi” til yfirvalda Flórensborgar árið 1737, til að tryggja að safnið glataðist ekki 

eða yrði flutt á brott.  

Í stjórnartíð Habsborgara-Lorena-ættarinnar (1737-1859), breyttist kerfið sem 

söfnun á listgripum, vopnum og vísindatækjum hafði verið tákn fyrir. Stefnan varð sú að 

aðskilja listasöfn og vísindasöfn, og til urðu sérhæfð söfn. Gripir voru fluttir og gerðir að 

kjarna annarra safna eins og Argenti, Museo di Storia Naturale og Specola sem öll eru í 

Flórens. Francesco Stefano fyrsti stórhertogi Toscana-héraðsins af Habsborgara-Lorena-

ættinni (1737-1765) lét útbúa lista yfir djásn, styttur, gripi úr bronsi, sjálfsmyndir og 

fleiri skrár árið 1726. Helsta nýjungin varð árið 1769 þegar reglur voru settar um fastan 

opunartíma listasafnsins fyrir almenning og safnverðir voru ráðnir, sem voru ábyrgir fyrir 

að aðstoða safngesti en áttu einnig að annast þrif á sölum og þurrka ryk af höggmyndum 

og myndum. 

Á áttunda áratug 18. aldar var komið á fót rannsóknarstofu í Uffizi safninu þar sem 

gerðar voru tilraunir með nýjar uppsetningar. Byrjað var að nota nýtt flokkunarkerfi fyrir 

skráningar sem byggðist á nýjum vísindum. Meiri áhersla var lögð á að efla forvarnir og 

varðveislu. Áhrif af nýjum stefnum bárust frá Róm, frá Capitolino-söfnunum og Pio 

Clementino safninu í Vatíkaninu sem Luigi Lanzi (1732-1810), fornminjafræðingur leiddi.  

Tommasso Puccini, sem var safnstjóri Uffizi safnsins á árunum 1793 til 1811, varð að 

verja safnið eftir að Napóleon heimsótti safnið árið 1796 og lét flytja mörg verk leynilega 

til Palermo. Lögð var rækt við mismunandi skóla í málaralist, sérstaklega frá Toscana, 

Veneto og þann flæmska; viðmiðum um gæði var gert hærra undir höfði. Á þessum 

árum byrjuðu að birtast verk eftir frummennina (í. primitivi) svokölluðu, sem átti við 

listamenn frá miðöldum og byrjun endurreisnartímabilsins, og kaup og flutningur verka 

héldu áfram: árið 1799 var skipt á tveimur verkum Luca Giordano, Pietro Leopoldo 

d’Asburgo Lorena (stórhertogi 1765-1790), vöruskipti voru við Siena Annunciazione eftir 

Simone Martini; síðan komu verk eftir Duccio, Cimabue, Giotto komu árið 1919; frá 
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kirkju San Bartolomeo í Monteoliveto Annunciazione eftir Leonardo frá Vinci og frá 

Medici-villunni í Castello La Primavera og Nascita di Venere eftir Sandro Botticelli. 

Á 19. öld, þegar safnið tekur sífellt á móti fleiri gestum kemur að því að dómara-

skrifstofurnar misstu hlutverk sitt og þeirra pláss fékk opinbert skjalasafn.  

Carlo Scarpa ásamt Giovanni Michelucci og Ignazio Gardella, unnu að uppsetningu í  

sex sölum sem voru tileinkaðir skólanum í Toscana frá 13. öld til fyrri endurreisnar. Í 

fyrsta salnum voru loftplötur fjarlægðar þannig að stórir viðarbúkkar komu í ljós. Notað 

var hefðbundið efni frá Toscana, múrsteinn, steinn og hvít múrhúð. Stórir veggir voru 

málaðir í björtum litum (Mazzi, 2010). 

La Tribuna degli Uffizi salurinn sem inniheldur fyrst og fremst málverk og 

höggmyndir, var opnaður fyrir almenning árið 1587. Helstu hvatamenn að þessum sal 

voru: Francesco I de’ Medici og Bernardo Buontanti á 16. öld; Ferdinando II de’ Medici á 

17. öld; Luigi Lanzi á 18. öld og Luciano Berti á 20. öld. Salurinn sem er átthyrndur var 

hannaður til að hýsa verðmætustu gripi Medici-fjölskyldunnar. 

Sala della Niobe salurinn var opnaður fyrir almenning árið 1779. Um er að ræða 14 

styttur, einn vasa og listvefnað. Helstu hvatamenn að þessum sal voru: Pietro Leopoldo 

d’Asburgo Lorena stórhertogi, Gaspare Maria Paoletti, Luigi Lanzi Innocenzo Spinazzi á 

18. öld en einnig Enrico Ridolfi á 19. öld. 

5.3 Pinacoteca di Brera í Mílanó 

Pinacoteca di Brera listasafnið var opnað fyrir almenning árið 1809. Safnið 

samanstendur af 35 sölum og er 3700 fermetrar. Safnkosturinn byggist á 1800 

málverkum, 745 teikningum og 100 höggmyndum (Mazzi, 2010). Helstu hvatamenn 

safnsins voru: Francesco Maria Richini á 17. öld; Carlo Bianconi og Giuseppe Piermarini á 

18. öld; Giuseppe Bossi, Andrea Appaini, Pietro Gilardoni og Giuseppe Bertini á 19. öld; 

Corrado Ricci, Ettore Modigliani, Piero Portaluppi, Fernarda Wittgens, Franco Russoli, 

Carlo Bertelli og Vittorio Gregotti á 20. öld. 

Byggingin sem hýsir Brera-listasafnið frá byrjun 18. aldar er frá seinna 

barokktímabilinu og tilheyrði klausturreglu Umiliati. Listasafnið deilir húsnæðinu með 

annarri starfsemi, heild sem samanstendur af Pinacoteca, Soprintendenza per il 

patrimonio storico e arti, stjórn fyrir sögulegar og listrænar eignir, Accademia di belle 
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arti, akademía fyrir fagrar listir, Biblioteca nazionale braidense, landsbókasafn, 

grasagarður, stjörnuathugunarstöð og Istituto lombardo di scienze e lettere, vísinda- og 

bókmenntastofnun. 

Uppruni safnkostsins tengist listaverkasöfnun fyrir listaakademíuna sem stofnuð var  

árið 1776 þar sem listaverk voru notuð til kennslu. Carlo Bianconi gaf akademíunni safn 

af listmunum úr gifsi, leturmyndum og teikningum, til notkunar fyrir nemendur skólans.  

Saga Brera listasafnsins er ólík annarra listasafna eins og Uffizi safnsins að því leytinu 

að safnkosturinn byggir ekki á upprunalegu einkasafni aristókrata (Arrigoni, 1998). Þegar 

Mílanó varð höfuðborg Konungsríkisins Ítalíu, ákvað Napóleon að koma upp 

listaverkasafni með helstu málverkum frá þeim landsvæðum sem Frakkar höfðu unnið á 

sitt vald. Frá byrjun 19. aldar bárust safninu verk úr klaustrum þegar reglur voru lagðar 

niður. Sá uppruni skýrir fjölda helgra málverka sem tilheyra safnkostinum. Napóleon 

sem var krýndur konungur Ítalíu árið 1905 í Mílanó vildi fá safn til jafns við Louvre 

listasafnið í París fyrir Konungsríkið Ítalíu.  

Árið 1882 var akademían og listasafnið aðskilið eins og gerðist líka í Feneyjum og 

Bologna. Pinacoteca safnið sem fékk megnið af fornmunum safnsins var endurnýjað og 

stækkað af Giuseppe Bertini safnstjóra (1882-1897) sem var málari og forvörður. 

Corrado Ricci, listfræðingur og rithöfundur, vann að nýjum uppstillingum á safninu á 

árunum 1898 til 1903. Verkum sem voru til sýnis var fækkað og þeim raðað í tímaröð og 

eftir mismunandi skólum sem þau tilheyrðu. Ricci skrifaði bók um listaverkin, þar sem 

komu fram nánari upplýsingar og heimildir um verkin sem var gefin út árið 1907. Einnig 

var verkum bætt við safnkostinn til þess minnka áherslu á illa fengin verk sem Napóleon 

færði safninu á sínum tíma. 

Ettore Modigliani, safnstjóri á tímabilinu 1908 til 1947 (fyrir utan árin 1934-1945) 

vann að róttækri endurskipulagningu á árunum 1920 til 1924. Piero Portaluppi, arkitekt, 

vann að endurbótum fyrir svið málaralistar frá Veneto héraðinu. 

Brera listasafnið varð fyrir sprengjuárásum í seinni heimsstyrjöldinni árið 1943. Piero 

Portaluppi vann síðar að uppbyggingu safnsins og hannaði skreytingar og Franco Albini 

arkitekt vann einnig að endurbótum og var talað um nýtt og stórt Brera safn. 
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Fernanda Wittgens sem var safnstjóri á árunum 1946 til 1957 lagði áherslu á verk frá 

15. og 16. öld en hafnaði að mestu að sýna verk frá 19. öld. Safninu bárust mörg verk að 

gjöf næstu tvo áratugi. 

Niðursveifla varð á áttunda áratugnum. Þó urðu miklar framfarir í rannsóknum og 

kennslufræði. Franco Russoli var þá safnstjóri eða frá árinu 1973 til 1977. Russoli lokaði 

safninu til þess að vekja athygli á vandamálum þess og setti upp sýningu „Processo per il 

museo“ sem haldin var í sal sem þar sem uppstillingar höfðu verið fjarlægðar. Russoli 

hafði áform um að stækka safnið í byggingu Citterio í Brera götunni, sem ríkið hafði 

keypt árið 1972, en það varð ekki að veruleika vegna fráfalls hans. Carlo Bertelli sem var 

safnstjóri frá árinu 1977 til 1984 átti á hinn bóginn þátt í stækkun safnsins sem opnaði 

að nýju. Safninu barst meðal annars gjöf, safn af nútímalist frá Emilio e Maria Jesi (1976-

1984). 

Frá árinu 1989 eftir erfitt efnahagsástand, var farið í uppbyggingu og nýtt  

sýningarrými var tekið í notkun í byggingu Citterio. Vittorio Gregotti arkitekt vann að 

verkefninu sem var í gangi til ársins 1996. Salir voru meðal annars nefndir eftir Napóleon 

og fleiri salir endurnýjaðir. 

5.4 La Galleria Nazionale d’Arte Moderna í Róm 

Ríkislistasafnið Galleria nazionale d’arte moderna í Róm var opnað fyrir almenning árið 

1883. Safnið er ein hæð með 66 sölum, 10150 fermetrar að stærð. Safnkosturinn byggist 

á 4400 verkum, 13000 teikningum og prentunum á grafíksafni, 80% málverkum, 15% 

höggmyndum og 5% listgripum. Helstu hvatamenn safnsins eru: Guido Baccelli og 

Francesco á 19. öld; Ugo Fleres, Cesare Bazzani, Roberto Papini, Palma Bucarelli, Giorgio 

De Marchis, Bruno Mantura og Sandro Pinto á 20. öld (Mazzi, 2010).  

Galleria Nazionale d’Arte Moderna safnið var í upphafi á efri hæð í Palazzo delle 

Esposizioni í via Nazionale götunni, þar sem Pio Piacentini (1846-1928) setti upp 

listsýningu Esposizione nazionale di belle arti árið 1883. 

Fyrsti kjarni safnsins var seinna skilgreindur sem mikilvægasta heimildasöfnun á 

Ítalíu á 19. aldar list og nútímalist. Safnið byggðist upp á málverkum og höggmyndum 

sem voru keypt á sýningu í Róm og sýningum í Flórens, Parma, Mílanó, Napolí og Tórínó. 

Verkin voru sett upp í Menntamálaráðuneyti Ítalíu og Collegio Romano.  
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Samþykkt var með reglugerð að byggja upp safn af framúrskarandi listaverkum eftir 

núlifandi listamenn, málverk, höggmyndir, teikningar og grafíkmyndir. Með síðari 

breytingum á reglum var ákveðið að kaupa líka verk eftir erlenda listamenn á 

alþjóðlegum listsýningum í Feneyjum frá 1909 og starfandi listamenn frá 1912.  

Árið 1915 fluttist safnið í Palazzo per l’Esposizione internazionale di belle arti. Í nýju 

byggingunni fékk safnið skipulag við hæfi. Listaverkum var raðað eftir upprunastað 

listamanna. 

Á fjórða áratugnum þegar Roberto Papini (1883-1957) var safnstjóri, breyttist 

yfirbragð safnsins hins vegar og árið 1933 var byggingin tvöfölduð. 

Við lok seinni heimsstyrjaldarinnar árið 1944 í stjórnartíð Palma Bucarelli, voru 

kynntar breytingar sem áttu eftir að breyta yfirbragði listaverkasafnanna og uppstillinga 

á áberandi hátt. Árið 1960 fékk Bucarelli úthlutað fjármagni til þess að geta keppt við 

sambærileg erlend söfn í Evrópu og Bandaríkjunum, en safnið hafði veikari stöðu. Árið 

1951 tókst Bucarelli að komast yfir 94 listaverk sem höfðu tilheyrt Galleria Mussolini 

sem var búið að loka. Árið 1962 var safnið stækkað. Á árunum 1964 til 1968 stóð 

Bucarelli að endurskipulagningu á listaverkasöfnunum. 

Árið 1972 felldi Menntamálaráðuneytið niður fjárveitingar til safnsins til kaupa á 

listaverkum á Feneyjartvíæringnum sem varð upphaf að erfiðum árum í rekstri safnsins. 

Á árunum 1995 til 1999 var farið í aðgerðir til þess að vinna að forvörslu og endurnýja 

listaverkasöfnin. 

5.5 La Specola í Flórens 

Specola safnið var opnað 22. febrúar árið 1775 í Palazzo Torrigiani byggingunni. Það var 

Pietro Leopoldo di Lorena hertogi í Toscana héraðinu sem stofnaði safnið í anda 

upplýsingarstefnu um að fræða almenning og byggðist á söfnum Medici-fjölskyldunnar.  

Safnið sem fékk mikla aðsókn frá upphafi var opið fyrir almenning - borgarbúar og íbúar 

úr sveitinni voru velkomnir, svo framarlega sem þeir voru snyrtilegir og í hreinum fötum. 

 Safnið var fyrst nefnt Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale og var 

fyrsta náttúrufræðisafnið sem var opið fyrir almenning. Safnið varðveitir einnig 

mikilvægt vaxmyndasafni með eftirlíkingum af mannslíkömum og líffærum frá 18. öld 

(Corti og Barbagli, 2017). Safnið er í dag á vegum Háskólans í Flórens, sem 
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dýrafræðideild Náttúruminjasafnsins og nefnist Museo di Storia Naturale, Sezione di 

Zoologia „La Specola”. Árið 1984 tók Háskólinn í Flórens að sér að sameina vísindasöfnin 

og stofnaði þá safnið undir nýju heiti Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi 

di Firenze. Undir stjórn Curzio Cipriani sem var safnstjóri frá árinu 1984 til 2003 var 

fræðsluhlutverki safnsins sinnt betur á öllum skólastigum. Safnið er þó best þekkt undir 

heitinu Specola sem er vísun í stjörnuathugunarstöð sem var staðsett í turni 

byggingarinnar. 

Talið er að dýrafræðideildin sé fyrsta og stærsta vísindasafnið í Evrópu sem opnað 

var fyrir almenning. Dýrasafnið er mjög umfangsmikið – telur yfir þrjár og hálfa milljón 

safngripa en aðeins um fimm þúsund dýr eru til sýnis. Safnkosturinn er einnig notaður til 

rannsókna. Stærstur hluti sýnishornanna er frá tímabilinu 1850 til fyrri hluta 20. aldar. 

Flest dýrin voru veidd í tengslum við vísindaleiðangra sem voru skipulagðir á vegum 

safnsins. 

Fuglafræðisafnið er gríðarlega stórt og telur um 18 þúsund skráðar tegundir. 

Grunnur þess er byggður á safni frá stórhertogatímabilinu en á 19. og 20. öld var fuglum 

svo safnað frá ýmsum löndum í heiminum, þar á meðal frá Íslandi. Ýmist var um að ræða 

gjafir til safnsins, kaup á safngripum eða skipt á gripum við önnur söfn. 

Meðan ég var í skiptináminu í Flórens hafði ég tækifæri til að athuga hvort íslensk 

dýr væri að finna á safninu. Engin dýr fundust sem voru til sýnis en við leit í 

handskrifuðum skrám fann ég fálka og skinn af æðarfugli (Jóhanna Viggósdóttir, 2016). 

Um var að ræða ungan fálka, karlfugl sem hafði verið veiddur á Akureyri 11. ágúst 1904. 

Fálkinn falco rusticolus hafði verið seldur til safnsins árið 1906 og W. Schlüter skráður 

sölumaður. Líklegt er að þar sé átt við Wilhelm Schlüter22 (1828-1919) sem var þýskur 

miðlari sem verslaði með náttúrugripi. Hann seldi söfnum mikilvæga fugla og 

skordýrasöfn auk þess að sjá háskólum fyrir náttúrugripum. Ég fann líka skinn af 

æðarfugli somateria molissima sem samkvæmt skráningu var upprunnið frá Íslandi en 

Herra Aubry gaf safninu skinnið árið 1867. Fausto Barbagli, sérfræðingur í fuglafræði á 

Specola safninu, staðfesti að fálkinn væri frá Íslandi en taldi að rannsaka þyrfti betur 

                                                      
22 Novitates Zoologicae, 1896, vol. II. 
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uppruna æðafuglsins. Fálkinn og skinnið af æðarfuglinum voru í geymslu í annarri 

byggingu safnsins sem tengist mannfræðisafninu í Via del Proconsolo götunni.  
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6 Safnafræði 
Hugtakið safnafræði (í. museologia) var fyrst notað árið 1955 á Ítalíu og vísar til safna út 

frá fræðilegu og sögulegu sjónarhorni til aðgreiningar frá múseografíu. Þessar tvær 

náskyldu fræðigreinar þarfnast nánari útskýringar. Múseografía fjallar um söfn út frá 

samsetningu arkitektúrs, uppsetningu safna, tæknilegar lausnir og rými (Grassi, 2015). 

Það snýr að skipulagi og framkvæmd bygginga, safnrými og uppstillingum á sýningum. 

Safnafræði aftur á móti rannsakar söfn út frá fræðilegum og sagnfræðilegum kenningum 

(De Benedictis, 2015). Safnafræði felur í sér greiningu á helstu hlutverkum safna, sem 

snúa að forvörnum, fræðilegum og kennslufræðilegum þáttum. Safnafræði hefur verið 

skilgreind sem sérstakt rannsóknartæki, til fræðslu og ekki síst tæki til skilnings á 

listaverkum, þar sem byggð er upp ein gerð af gagnrýni samkvæmt túlkun Ragghianti 

(De Benedictis, 2015). Samkvæmt skilgreiningu Andrea Emiliani, getur safnafræði 

ennfremur verið útfærsla á listasögu sem fæst við greiningu á tilgangi safna, sem nota 

sömu aðferðir listasögunnar (De Benedictis, 2015).  

Safnafræði og múseografía eru því skyldar greinar sem ná yfir margþætt svið, sem 

þarf þó stöðugt að skilgreina betur þar sem mörkin eru ekki alltaf greinileg. Hugtakið 

múseografía er enn notað á Ítalíu þegar fjallað er fræðilega um söfn. Hjá bókaforlaginu 

Edifir í Flórens er til að mynda sérstök ritröð um safnafræði og múseografíu gefin út sem 

nefnist Le Voci del Museo sem Cristina De Benedictis ritstýrir en hún ásamt Antonio 

Paolucci stofnuðu bókaflokkinn í lok níunda áratugarins. Í þessum ritrýnda bókaflokki 

hafa verið gefnar út 38 bækur, sú fyrsta kom út árið 1998. Tenging múseografía við 

byggingarlist kemur meðal annars fram á bókasöfnum þar sem bækur um safnafræði 

eru oft flokkaðar á sviði byggingarlistar eins og reyndin er á bókasafni Università di 

Firenze.  

Á fyrri hluta 20. aldar í Evrópu þegar umræður um hlutverk safna og myndun 

alþjóðlegra umræðna um múseografíu um áætlun og skipulagningu á stofnun nýrra 

safna, er Ítalía einangruð og tekur lítinn þátt í þeim skoðanaskiptum (Marani og Pavoni, 

2012). Þróunin í safnafræði á Ítalíu var hægari á 20. öld og minna um endurnýjun 

samanborið við svo sem samtímalistasöfn í Bandaríkjunum, Frakklandi og Þýskalandi. 

Skipulagsleysi var um að kenna, vandamál varðandi varðveislu, eftirlit og erfitt aðgengi 

(Lugli, 1992).  



50 

Frá árunum eftir seinni heimsstyrjöldina hefur mikil vinna farið í að endurnýja 

fyrirkomulag og yfirbragð safna. Söfn hafa mætt miklum áskorunum. Lugli (1992) segir 

að safnafræðin sem byrjar í kringum árið 1948 sé svar við nýju sambandi safna við 

almenning og samfélagið, sem mótar í framhaldinu ný hlutverk sem safnið verður að 

bregðast við. Lugli ítrekar að safnafræðin hafi orðið til vegna safna en ekki öfugt. Í 

upphafi var safnafræðin mikið til falin innan safna og í fáum rannsóknum vitnað til 

safnafræði. Safnafræði verður til á því tímabili þegar söfn hafa beint athygli sinni 

sérstaklega að sambandinu við almenning. Þegar safnið verður að því sem það er í dag, 

spegill samfélagsins sem tjáir skýran pólitískan vilja með umboð til samanburðar á 

fortíð, nútíð og framtíð (Lugli, 1992).  

Fyrsta ráðstefnan um safnafræði var haldin í borginni Perugia á Ítalíu árið 1955 í 

tilefni af endurnýjaðri uppsetningu á Galleria Nazionale dell’Umbria safninu í Perugia 

(Mazzi, 2010). Ráðstefnan var í umsjón Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti á 

vegum Pubblica Istruzione í samvinnu við Accademia americana í Róm (Gioli, 2010). 

Fyrir utan að fjalla um viðfangsefni varðveislu og framsetningu verka á ríkislistasafninu 

var einnig verið að skilgreina lög um nýja grein safnafræði, um starfsmenntun og 

stöðuhækkun sem niðurstöður í skoðanakönnun sýndu að skorti mest. Safnstjórar og 

forstöðumenn ítalskra safna tóku þátt í ráðstefnunni ásamt listfræðingum, 

fagurfræðingum, safnafræðingum, kennslufræðingum og erlendum gestum. Í tilefni af 

ráðstefnunni voru stofnuð landssamtök ítalskra safna „Associazione Nazionale dei Musei 

italiani” (Mazzi, 2010).  

Hugtakið museologia birtist í endurnýjun á ítalskri alfræðiorðabók23 og í ritum á 

vegum ICOM þar sem stuðlað var að umræðum um málefni safna. Eldra hugtakið 

múseografía sem Neickel kom fram með á 18. öld og byggðist á flokkun var í samræmi 

við áherslu á vísindi þess tíma.  

6.1 Ný safnafræði 

Giovanni Pinna (2016) lýsir þróuninni í Frakklandi og Bretlandi þar sem nýjar hreyfingar 

komu fram sem vildu opna umræðu um merkingu safna og skoða nýjar leiðir í rekstri 

safna sem stofnana. Þessar tvær hreyfingar gengu undir sama nafni „ný safnafræði“ en 

                                                      
23 Enciclopedia italiana. 
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voru þó með ólíka nálgun, komu fram á mismunandi tíma og voru með ólíkar hugmyndir 

að baki.  

Í Frakklandi var ný safnafræði að mótast árið 1982 í borginni Marseille „La Nouvelle 

Muséologie“ sem byggðist á hugmyndum um opið safn, það er að segja opið út á við, 

þar sem safn er fært út fyrir veggi byggingar og gert fyrir samfélagsheildina. Markmiði 

nýju safnafræðinnar var lýst á táknrænan hátt með því að rífa þyrfti niður 

viðhafnartröppur safnsins, eyða fjarlægð milli almennings og innihalds safnsins og 

undirstrika hlutverk safnsins fyrir sameiginlega notkun. Hugmyndirnar samsvara 

hugmyndum um vistsöfn sem komu fram á sjöunda áratugnum í Frakklandi.  

Í Bretlandi varð önnur hreyfing til um nýja safnafræði sem birtist í bók Peter Vergo 

árið 1989 The New Museology. Sú hreyfing vildi innleiða nýja tækni og nýtt tungumál inn 

í safnafræði sem myndi endurskoða félagslegt- og pólitískt hlutverk safna án þess að 

umbreyta þeim í alþýðustofnun sem myndi þjóna þjóðinni, það er að halda í 

undirstöðuhefðir og virðingarstöðu í samfélaginu. Pinna (2014) heldur því fram að 

almennt séð hafi safnafræðingar á Ítalíu staðið fyrir utan þessa alþjóðlegu umræðu um 

safnafræði þó finna megi undantekningar og segir að af þeim sökum hafi ný safnafræði í 

raun ekki verið innleidd á Ítalíu. Sambærileg umræða um safnafræði eins og fram fór í 

Frakklandi og Bretlandi hafi því ekki farið fram á Ítalíu. Pinna leggur áherslu á að það 

vanti umræðu á Ítalíu um safnafræði, faglega umræðu um söfn, sögu þeirra og 

heimspeki, félagslega- og pólitíska þýðingu sem og menningar- og fræðsluhlutverk 

(Pinna, 2014). 

6.2 Einkenni ítalskrar safnafræði 

Ítölsk safnafræði hefur mótast af sögunni sem er oft á tíðum flókin eins og komið hefur 

fram. Sú staðreynd að Ítalía var ekki sameinuð í eitt ríki fyrr en árið 1861 hefur áhrif á 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Hvers vegna hefur til að mynda þjóðminjasafn Ítalíu ekki verið 

stofnað?  

Í evrópsku rannsóknarverkefni um þjóðarsöfn EuNaMus (European National 

Museums) er meðal annars fjallað um sérstöðu Ítalíu. Rannsóknarverkefnið hafði það að 

markmiði að skoða hvernig fortíðin er notuð til að endurskilgreina hugmyndina um 

ríkisborgara og til að skilja mikilvægi landfræðilegra tenginga. Til dæmis um það hvernig 

þjóðarsöfn hafa greint frá þjóðinni og tekist á við deilumál. Þó að tekið sé fram að 
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þjóðarsöfn séu ekki einu söfnin sem gefa mynd af þjóðinni þar sem svæðissöfn og 

staðbundin söfn leika stórt hlutverk í því að búa til myndina af þjóðinni og eru einnig 

mikilvæg sem mótvægi við áherslur og frásagnir sem finna má á þjóðarsöfnum (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 2013). 

Upphaf þjóðarsafna má rekja til útbreiðslu upplýsingarstefnunnar, aukinnar 

þjóðernishyggju í kjölfar sigra Napóleons og myndunar þjóðríkja (Aronsson, 2011). Þrátt 

fyrir sameiningu Ítalíu í eitt ríki hafa héruð og svæði haft sterka stöðu áfram. Segja má 

að forn menningararfur og sterk staða héraða takmarki notkun á þjóðarhugtakinu á 

Ítalíu. 

Eins og Aronsson bendir á er mikill fjöldi safna í Róm en vill meina að þau skorti 

bæði rökfærslu og möguleika á að tákna eða að vera fulltrúar fyrir ítalska ríkið í langri og 

yfirgripsmikilli frásögn. Á sama hátt og Aþena í Grikklandi á Róm tvær aðgreindar sögur, 

eina af fornum rómverskum menningararfi og aðra sem varðar nútímasögu, en 

hugmyndin um menningarlega einsleitni og samhengi er ekki eins skipulega uppbyggð á 

söfnum í Róm. Tilraunir hafa þó verið gerðar til að skapa alhliða frásögn. Eitt dæmið er 

stofnun listasafnsins Galleria Nazionale d’arte moderna árið 1883 sem hluta af 

undirbúningi fyrir heimssýninguna í Róm árið 1887. Meira en hálfri öld síðar, gerði 

Mussolini tilraun til að sýna sitt vel skipulagða fasistaríki, með rómverska upprunanum í 

Esposizione Universale Roma. Byggt var í úthverfi Rómar fyrir fyrirhugaða sýningu sem 

átti að fara fram árið 1942 en varð ekki vegna seinni heimsstyrjaldarinnar. Galleria 

Nazionale d’arte moderna, er eitt af fáum söfnum sem gerir skýra tilraun til að takast á 

við dekkri hliðar menningararfs Ítalíu á 20. öldinni með sýningu á list frá fasista 

tímabilinu að mati Aronsson. 

Maria Anna Bertolino (2011) segir að staðar- og svæðisbundin viðhorf séu lífseig og 

komi fram þegar reynt sé að undirbúa stofnun nýrra safna sem eigi að innifela 

fjölbreytta sjálfsmynd Ítala. Það sanni dæmi tengd mannfræðisöfnum á Ítalíu. 

Draumurinn um þjóðminjasafn varð að engu á tímabili millistríðsáranna. Museo 

Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari í Róm var ekki stofnað fyrr en árið 1956. Þar 

var gripum safnað sem báru vitnisburð um list og þjóðlegar hefðir frá lok 19. aldar til 

miðrar 20. aldar, um daglegt líf, vinnu og þjóðtrú á tímabilinu fyrir iðnvæðingu. Paolo 

Mantegazza (1831-1910) stofnaði fyrsta háskólasafnið um mannfræði í Evrópu í Flórens 



53 

árið 1869, sem færa átti heimildir fyrir þróun mannsins og siðmenningu. Á því safni var 

einnig þjóðfræðilegt efni frá öðrum löndum. Áhugi fyrir þjóðfræði jókst á Ítalíu í byrjun 

20. aldar. Museo Etnografico Siciliano var stofnað árið 1910 í Palermo á Sikiley sem 

læknirinn Giuseppe Pitré (1841-1916) var forstöðumaður fyrir. Að mati Bertolino var þó 

mikilvægasta skrefið þegar þjóðfræðingurinn Lamberto Loria (1855-1913) og 

mannfræðingurinn Aldobranchino Mochi (1874-1931) stofnuðu ítalska þjóðfræðideild í 

Flórens árið 1907. Gripum sem hafði verið safnað á Ítalíu voru bornir saman við 

þjóðfræðisöfn frá öðrum löndum. Mannfræðisöfn urðu mikilvæg sem pólitísk og 

þjóðfélagsleg rödd fyrir sterka þjóðarímynd. Hugmyndin um að hægt væri að nota hluti 

til að sýna fram á mismuninn tengdan Ítölum milli Norður- og Suður-Ítalíu og þróunina í 

gegnum aldirnar en einnig til að uppgötva einingu í margbreytileikanum til að byggja 

þjóðina á. Loria stóð fyrir þjóðfræðilegri sýningu í tengslum við alþjóðlega vörusýningu í 

Róm árið 1911. Sýningin sem var hugsuð sem undirbúningur fyrir stofnun 

þjóðminjasafns fjallaði einnig um svæðisbundinn mismun. Tilgangurinn var að sýna 

efnismenningu sameinaðra Ítala, til að vera ímynduð frásögn um þjóðina og samantekt á 

staðar söfnum. Þau áform urðu þó ekki að veruleika fyrr en árið 1956 þegar Paolo Toschi 

(1893-1974) stofnaði Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari í Róm. Nafni 

safnsins „þjóðminjasafn” var breytt vegna þess að hugtakið þjóðfræði þótti ekki eiga við 

þar sem tilgangurinn var að sýna aðeins efni tengt alþýðulist frá Ítalíu en ekki öðrum 

þjóðum. Bertolino bendir á að þó mannfræðisöfn séu mikilvæg á Ítalíu í dag þá hafi þau 

horfið frá hugmyndinni um að beina athygli að fjölbreytileika héraða og staðareinkenna 

Ítala. Stuðningur hafi þó komið frá héruðum sem hafa hvatt til uppbyggingar á 

skjalasöfnum í samvinnu við háskóla. Staðarsöfn þróuðust fyrr á Norður-Ítalíu í 

samanburði við Suður-Ítalíu þar sem þéttbýlismyndun varð meiri eftir stríðsárin þegar 

lífsstíll breyttist sem leiddi til áhuga á að varðveita menningu sem var að hverfa. Ungt 

fólk kom að stofnun safna til að sýna menningu sem tilheyrði foreldrum þeirra, ömmum 

og öfum og breytingar á  iðnaðarsamfélagi.  

Mannfræðingar sem hafa rannsakað ítalskar hefðir hafa meðal annars byggt á 

kenningum Antonio Gramsci (1891-1937)  um ráðandi menningu (e. hegemonic culture) 

(Bertolino, 2011). Með því að beita mannfræði sem vísaði til myndunar þátttökusafna 

og túlkunar á gripum sem voru til sýnis. Í gegnum þá uppbyggingu var byrjað að 

skilgreina alþýðumenningu út frá vísindum um mismun milli ráðandi menningar og 
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óæðri menningar. Gramsci hélt því fram að lægra settir þjóðfélagshópar, sem skilgreini 

fólkið, hafi menningu sem endurspegli félagslega fjölbreytni svo sem mismunandi 

hugmyndir, fatnað, trúarbrögð og siðferði. Mannfræðingarnir Alberto Mario Cirese 

(1921-2011) og Pietro Clemente útfærðu safnafræðikenningar sem eru til grundvallar 

við skipulag staðarsafna. Þeir undirstrika sjónarhorn safnsins sem beiti samtali 

mannfræði í framsetningu og líti á hlutverk gripa sem heimild yfir mismunandi 

þjóðfélagslegt samhengi. Cirese var aðalhvatamaðurinn í að vinna með þessar kenningar 

og var upphafsmaður að nýjum safnarannsóknum í mannfræði sem fjalla um það þegar 

hlutur er færður úr sínu umhverfi og samhengi og sem afleiðing þegar hlutur glatar 

upprunatengingu, missir kraft og verður dauður.  

En hvað einkennir helst ítalska safnafræði? 

Safnafræðingurinn Giovanni Pinna hefur tekið virkan þátt í umræðum um málefni 

safna á undanförnum árum. Pinna sem er prófessor í steingervingarfræði vann á 

náttúrufræðisafninu Museo di Storia Naturale í Mílanó á árunum 1964 til 1996, fyrst við 

varðveislu og síðar sem safnstjóri (1981-1996). Árið 1980 kom út bók eftir Pinna og 

Lanfranco Binni, Museo. Storia di una macchina culturale dal cinquecento ad oggi. Sú 

bók getur verið talin sem fyrsta handbókin um safnafræði sem er gefin út á Ítalíu eftir 

seinni heimsstyrjöldina og hefur orðið sígild í fræðunum. Í dag fæst Pinna við að skoða 

félagsfræðilegt hlutverk safna, uppbyggingu safna og menningarframleiðslu, samband 

safna og samfélags og samband safna og valds. Árið 1999 stofnaði Pinna tímarit Nuova 

Museologia sem fjallar um safnafræði og er hann ritstjóri þess. Tímaritið hefur verið 

gefið út í rafrænu formi frá árinu 2014.   

Pinna (2014) lýsir einkennum ítalskrar nútíma safnafræði. Í fyrsta lagi er skýr 

aðskilnaður í stjórnsýslunni á milli ríkissafna sem eru miðstýrð frá menningarmála- og 

menningararfsráðuneytinu MiBact: Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo og safna sem tilheyra stofnunum eins og til dæmis bæjarfélögum sem hafa ríkt 

sjálfstæði. Það er því ólík nálgun faglega séð í þessum tveimur heimum safna en fyrst og 

fremst ólíkt samband við samfélagið. Í öðru lagi hafa ríkissöfn búið við ákveðið 

ósjálfstæði (fram að nýlegum breytingum), lútað yfirumsjón sem hefur ekki leyft það 

starf og fagmennsku sem safnastofnun ber að hafa. Ríkissöfn hafa því ekki verið 

rekstarlega- og fjárhagslega sjálfstæð. Söfn eins og Uffizi safnið í Flórens, Museo 
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Archeologico í Napolí, Le Gallerie dell’Accademia í Feneyjum, Pinacoteca di Brera í 

Mílanó sem dæmi hafa því ekki alltaf haft viðeigandi starfsfólk vegna afskipta 

yfirumsjónar. Þetta á einnig við Poli Museali regionali söfnin í Flórens, Feneyjum, Róm 

og Napolí, sem er svæðisbundið landskerfi safna. Í mörg ár voru ríkissöfnin með mjög 

takmarkaðan opnunartíma, nýttu ekki kennslufræði, voru ófær um að hafa samskipti við 

almenning og án stefnu um öflun safnkostsins samkvæmt því sem Pinna segir (2014). 

Sambandið milli yfirstjórnar og safna var ekki til að auka menningarlega afkastagetu 

vegna þess að þessar tvær stofnanir höfðu ólík markmið, sú fyrri með forræði og eftirlit 

og sú seinni með menningarlega framleiðslu og fræðslumiðlun. Skilgreining á safni sem 

vísar til ríkisstofnunar kom fyrst fram í lögum á Ítalíu árið 1999 en þar segir að safn sé 

bygging skipulögð fyrir varðveislu, verðmætasköpun og not almennings af söfnun 

menningararfs (Art. 99 Testo unico per i beni culturali). 

 Söfn sem tilheyrðu stofnunum svæðisbundið höfðu allt aðrar aðstæður þar sem 

ákvarðanir stofnunarinnar og reglugerðir tryggðu safnafræðilega nálgun, starfsmenn 

safna voru með ákveðið hlutverk, eins og safnstjórar, safnverðir og sérfræðingar. Söfnin 

hafa meira sjálfstæði gagnvart eiganda stofnunarinnar, eins og til dæmis á 

borgarsöfnum/byggðasöfnum. Í þriðja lagi einkennist ítölsk safnafræði af sterkum 

tengslum við sögu landsins. Sú staðreynd að ekki eru til aðalþjóðarsöfn sem eru 

samanburðarhæf við Louvre í Frakklandi, Prado á Spáni, Rijksmuseum í Hollandi, British 

Museum í Bretlandi eða Þjóðminjasafn Íslands á Íslandi, þrátt fyrir að mörg önnur 

mikilvæg söfn séu til staðar. Sum söfnin eru reyndar titluð sem þjóðarsöfn sem annars 

vegar kristallast í menningarpólitík ráðuneyta og endurspegla hins vega landfræðilega 

dreifingu á menningararfinum. Það á við fornleifasöfn ríkisins sem hafa leyfi til að vera 

skráð sem þjóðarsöfn. 

Fornleifasöfn finnast í öllum héruðum á Ítalíu, í stórum sem smáum bæjum sem eru 

tileinkuð því að varðveita og sýna fornleifar staðarins. Pinna (2014) segir ekki viðeigandi 

að bera saman fjölda safngesta í Galleria degli Uffizi við fjölda í Louvre eða British 

Museum sem dæmi, heldur þyrfti að taka með öll söfn í Toscana héraðinu, jafnvel öllu 

landinu. Á Ítalíu eru sterk tengsl á milli samfélaga og arfleifðar þeirra. Það er því óskráð 

regla í menningarpólitíkinni að sýna ber menningararf sem tilheyrir ákveðnu landsvæði á 
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safni á upprunalega landsvæðinu. Á áttunda áratugnum voru sett ný lög (Legge 5/1975) 

sem bættu stöðu safna í héruðum.  

Árið 1993 voru í fyrsta skipti samþykkt lög (Legge 4/1993) sem leyfðu söfnum að 

bæta þjónustu fyrir safngesti þegar söfn fengu leyfi til að reka kaffihús, bókabúð, 

skipuleggja þjónustu með fræðsluefni, bjóða upp á frekari þjónustu við miðasölu og hafa 

frjálsari opnunartíma. Hugtakið „valorizzazione“ sem hefur þá merkingu að efla gildi 

safna var notað í lögunum. Pinna (2014) lýsir notkuninni á hugtakinu sem birtist í 

gegnum menningarpólitíkina sem afraksturs takmarkaðs skilnings á menningararfi og 

hlutverki safna í þjóðfélaginu. Það átti að standa fyrir að efla gildi safna með því að 

stuðla að því að almenningur fái notið menningararfs í gegnum gott aðgengi að söfnum, 

fræðslu, móttöku, veitingasölu og verslun en átti ekkert að gera með að styðja við nám, 

sköpun á menningararfi eða miðlun á þekkingu sem ætti þó að vera hluti af sjálfsmynd 

þeirra og félagslegu- og menningarlegu hlutverki. Talið er að breytingin á notkun 

hugtaksins gefi til kynna að ríkið og stjórnsýslan hafi byrjað að meta menningararf sem 

uppsprettu fyrir tekjuöflun og sjá má merki um einkavæðingu á vissum sviðum. Með 

tilskipun frá árinu 1997 hefur til dæmis verið opnað fyrir verktakavinnu í þjónustu fyrir 

söfn. Ríkið hefur treyst einkaframtaki fyrir safnamiðlun og þar með gefið eftir einn hluta 

af fræðsluhlutverki sínu. Efnt hefur verið til samkeppna um störf og verktakasamningar 

boðnir fram.  

Umbætur hafa þó verið gerðar nýlega í safnamálum á Ítalíu þar sem ríkissöfn hafa 

öðlast meira sjálfstæði eins og fram kemur á vef MiBACT - Ministero dei beni e delle 

attività culturale e del turismo (MiBACT: Ráðuneyti menningar, menningararfs- og 

ferðaþjónustu) (2014). Dario Franceschini, ráðherra menningar, menningararfs- og 

ferðaþjónustu, undirritaði tilskipun í desember 2014 sem boðaði byltingu í rekstri 

ríkissafna. Nýtt kerfi safna var sett á fót með 20 sjálfstæðum ríkissöfnum ásamt 

tengingu við 17 héraðssöfn. Efnt var til alþjóðlegrar samkeppni um stöður safnstjóra á 

þessum 20 söfnum og ráðið í stöðurnar árið 2015. 

Nýr ráðherra ráðuneytis menningar og menningararfs frá 1. júní 2018, Alberto 

Bonisoli skipaði í nefnd 9. ágúst 2018 fyrir nýtt landskerfi safna, Musei italiani: Il sistema 

museale nazionale. Breyting varð á ráðuneytinu þar sem ferðaþjónusta heyrir ekki 

lengur undir ráðuneyti menningar og menningararfs. 
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6.3 Menntun 

Giovanni Pinna (2014) gagnrýnir ítalska ríkið fyrir að hafa ekki enn sett á stofn 

samræmda námsbraut fyrir safnafræðinga né viðurkenningu á faginu. Carlo Ludovico 

Ragghianti átti þátt í að koma upp fyrstu námsbrautinni í safnafræði við Istituto di Storia 

dell’Arte við Università di Pisa í Písa árið 1967 þegar fyrsta kennarastaða í safnafræði var 

veitt (Gioli, 2010). Til samanburðar má nefna University of Leicester í Englandi sem var 

meðal brautryðjenda í að koma upp námsbraut í safnafræði árið 1966, sem leiddi af sér 

aukna sérfræðiþekkingu í safnageiranum meðan safnafræði við Háskóla Íslands var fyrst 

kennd á fyrsta námsstigi í þjóðfræði, síðan á meistarastigi frá árinu 2008 þegar fyrsti 

háskólakennarinn í safnafræði var ráðinn og doktorsnám í boði frá árinu 2011 (Guðrún 

D. Whitehead og Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2018).  

Í bókinni Museologia eftir Lugli frá árinu 1992 kemur fram að kennsla í safnafræði á 

þeim tíma hafi verið í hugvísindadeildum ítalskra háskóla. Það átti við Università di Pisa, 

Università di Udine, og einnig var í boði háskólanám í varðveislu á menningarminjum. Á 

sama tíma var hugtakið múseografía notað með áherslu á söguleg einkenni og gagnrýni, 

sem kennt var við Università di Firenze, Università di Napoli, Università di Roma „La 

Sapienza“. Einnig var kennsla í uppstillingum/uppsetningum (í. allestimento) og 

múseografía í arkitektúradeildum í Mílanó, Feneyjum og Flórens.  

Það er auðvelt að taka undir gagnrýni Pinna og finnast það mótsagnakennt að á 

Ítalíu sé ekki til ákveðin námsleið í háskóla fyrir safnafræði til jafns við bókasafnsfræði 

(Cataldo, 2014). Meistaragráða í skjala-, bókasafns- og upplýsingafræði samsvarar ekki 

meistaragráðu í safnafræði samkvæmt Cataldo (2014), nám sem er ætlað fyrir 

þverfagleg fræði safna, menningarstjórnun, skipulag og stjórnun/rekstur safna, hugsað 

fyrir margskonar menningarstofnanir. Vandinn liggur í menntakerfinu. Með umbótum á 

ítölskum háskólum sem voru aðlagaðir að evrópskum staðli árið 1999, það er að segja 

þriggja ára grunnnám, fylgt eftir með tveggja ára framhaldsnámi. Á sviði 

bókmenntafræði, hugvísinda og varðveislu á menningarminjum var sett á laggirnar 

þriggja ára háskólanám fyrir sérmenntun, enda þótt útkoman hafi verið umdeild, sem 

beindist að aðgangi að starfi á menningar- og umhverfissviði, tæknifræði fyrir 

menningararf, í ferðaþjónustu og miðlun, en ekki sérstaklega á sviði safna. Þó höfðu 

háskólar byggt upp sér námskeið og kynnt nýtt efni, meðal annars í safnafræði (í. 
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museologia), vísindasafnafræði (í. museologia scientifica), safnatækni (í. museotecnica), 

safnamiðlun (í. comunicazione museale), menningarhagfræði og markaðsfræði sem 

dæmi (Cataldo, 2014). Í mörgum tilvikum voru sérfræðingar frá menningarstofnunum 

ráðnir til að sinna háskólakennslu sem breyttist með nýjum lögum um takmörkun á 

ríkisfjárveitingu til háskóla árið 2010 (L. 240/2010), þegar dregið var úr kennslu eða hún 

felld niður. 

Á sviði menningararfs var sett á stofn meistaranám í menningarmannfræði og 

þjóðfræði, fornleifafræði, listasögu, varðveislu og forvörslu á menningarminjum en ekki 

var gert ráð fyrir meistaranámi í safnafræði þrátt fyrir að til sé samsvarandi 

framhaldsnám í bókasafns- og upplýsingafræði, tónfræði og menningarminjum. Því er 

um að ræða skort og þversögn sem heftir eðlilega þróun náms í safnafræði og hamlar 

safnafræði sem sjálfstæðrar námsgreinar. Safnafræði sem fag heldur áfram að vera til 

en tilheyrir eingöngu vísindagreinum (hugvísinda) fornaldar, texta- og bókmenntafræði, 

sögu- og listfræði og fagi „safnafræði, listagagnrýni og forvörslu“, sem er álitin í 

meginatriðum sem aukagrein listasögu með áherslu á söguleg einkenni.  

Margir háskólar á Ítalíu bjóða upp á meistaranám í menningararfsfræðum, sem 

tengjast hagfræði, stjórnun, menningar og menningarviðburða markaðsfræði (Donato 

og Visser Travagli, 2010). Einnig hefur verið sett á laggirnar meistaranám á sviði 

safnfræðslu, miðlun menningararfs og viðburðastjórnun sem dæmi. Ein námsleiðin sem 

var eingöngu í boði á Ítalíu byggðist upp á skólum með sérmenntun, sem miðaði að 

undirbúning fyrir starf hjá soprintendenza – strutture nazionali di tutela, sambærilegt 

við minjastofnun. Eftir breytingar á háskólum var sú námsleið afnumin og við tók 

doktorsnám og meistaranám, árið 2001 og endurmyndað með tilskipun árið 2006 (D.M. 

31 gennaio 2006). Þannig var sett á laggirnar nám varðandi fornminjar, menningararf 

byggingarlistar og landslags, sögulegan- og listrænan menningararf, þjóð- og mannfræði 

sem dæmi en ekki nám með sérhæfingu í safnafræði (Badia og Visser Travagli, 2012). 

Íslandsdeild ICOM birtir skýrgreiningu um faglærða starfsmenn frá árinu 1995: 

Faglærðir safnmenn telst allt það fólk sem starfar við söfn eða stofnanir sem falla 
undir þá skýrgreiningu á söfnum sem reifuð er í 1. tölul. 2. gr., enda hafi það hlotið 
sérhæfða starfsþjálfun eða öðlast sambærilega starfsreynslu á einhverju sviði sem 
varðar rekstur og starfsemi safna, og sjálfstæðir aðilar sem hafa í heiðri siðareglur 
ICOM og starfa fyrir söfn eins og hér hefur verið lýst, ýmist sem fagmenn eða 
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ráðgjafar, en tengjast ekki á neinn hátt kynningu á eða viðskiptum með varning eða 
búnað sem notaður er í safnrekstri.  

Félög ítalskra safna og fagfólk safna hafa unnið að endurbótum sem hafa til 

viðmiðunar skilgreiningu ICOM á söfnum og alþjóðleg skjöl varðandi starfsfólk safna og 

menntun (ICTOP24). ICOM á Ítalíu ásamt öðrum félögum ítalskra safna (AMACI25, AMEI26, 

ANMLI27, ANMS28, SIMBDEA29) sömdu allsherjar skjal um starfsgreinar safna árið 2005  

Carta Nazionale delle Professioni Museali (Garlandini 2006, 2007). Í skjalinu var tuttugu 

starfsgreinum lýst sem skiptust á fjögur svið: 1) umsjón, rekstur og rannsóknir á 

safnkosti; 2) þjónusta og samskipti við almenning; 3) stjórnunar-, fjármála- og 

rekstargeiri, almannatengsl; 4) mannvirki/byggingar og öryggismál. Þessar fyrirhuguðu 

endurbætur, sem áttu að verða nútímalegar og fyrirbyggjandi, hafa ekki haft þau áhrif 

sem vonast var eftir vegna efnahagserfiðleika, minni fjárveitinga til safna og almennt 

varðandi menningararf, afgerandi niðurskurðar til launa starfsmanna. Með þeim 

afleiðingum að ungt háskólamenntað fólk á erfitt með að finna starf, bæði í ríkis- og 

einkageiranum. Þar að auki er bagalegt að reglugerð vanti um framboð á námi í 

hugvísindum, samtengt því að reglugerð vanti fyrir störf í menningararfsgeiranum. 

Margir neyðast til að þiggja afleysingavinnu án fastráðningar þegar fá atvinnutækifæri 

bjóðast sem er í raun dulið atvinnuleysi á Ítalíu. 

Starfsgrein forvörslu á Ítalíu á rætur að rekja til stofnunar rannsóknarstofu forvörslu 

listmunaráðs Gabinetto Restauri della Soprintendenza delle Belle Arti í Flórens árið 1932 

sem sameinaðist síðar Opificio delle Pietre Dure sem var þegar starfandi og stofnunar 

miðstöðvar forvörslu Istituto Centrale del Restauro að ráði Giulio Carlo Argan. Sagan 

nær þó lengra aftur því Opificio delle Pietre Dure var komið á fót í Flórens árið 1588 af 

Ferdinando I de’ Medici, sem listaverkstæði (í. manifattura artistica) sérhæft í vinnu 

með steina (Cataldo, 2014:123). Á 19. öld, eftir sameiningu Ítalíu, var starfsemin 

stækkuð og forvörslu bætt við. Síðan á 20. öld var Gabinetto del Restauro 

                                                      
24 ICOM International Committee for the Training of Personnel. www.ictop.org 
25 AMACI – Associazione Nazionale Musei di Arte Contemporanea italiani. www.amaci.org 
26 AMEI – Associazione Musei Ecclesiastici Italiani. www.amei.info 
27 ANMLI – Associazione Nazionale dei Musei Locali e Istituzionali Italiani. www.anmli.it 
28 ANMS – Associazione Nazionale Musei Scientifici. www.anms.it  
29 SIMBDEA – Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-etno-antropologici. www.simbdea.it  
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rannsóknarstofan sameinuð Opificio delle Pietre Dure. Forverðir hafa umsjón með 

viðhaldi, forvörslu og varðveislu menningarminja (Cataldo, 2014). 

6.4 Aukið faglegt starf safna 

Upp úr seinni heimsstyrjöldinni á 20. öld fara nýjar kenningar að ryðja sér til rúms í 

fræðum um söfn ekki síst vegna aukinnar alþjóðlegrar samvinnu. Áhersla á 

samfélagslega þátttöku og umræða um mikilvægi safnfræðslu verður áberandi. 

Alþjóðaráð safna ICOM, eru samtök sem voru stofnuð í nóvember árið 1946 í París í 

Frakklandi. Það eru fyrstu alþjóðlegu samtök safna og eru þau tengd UNESCO – 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. Ítalía tók virkan þátt í starfi samtakanna 

frá upphafi en samtök ICOM á Ítalíu voru stofnuð 13. maí árið 1947 í Róm.  

Samtök ICOM á Ítalíu hafa farið í gegnum miklar breytingar á þessum sjö áratugum 

sem liðnir eru frá stofnum þeirra eins og á við um söfnin sjálf. Hægt er að tala um tvö 

tímabil, frá stofnun samtakanna og fram til byrjunar áttunda áratugarins (1947-1976) 

þegar um var að ræða félag elítu þar sem nýir félagar voru kjörnir inn í samtökin 

samkvæmt kvóta, sem síðan þróaðist í að félagið var opnað fyrir allt fagfólk safna (1971-

1974). Í gegnum fyrra tímablið voru safnstjórar stórra ríkissafna Ítalíu í forsvari fyrir 

ICOM á Ítalíu, sem gat gefið þá ímynd að samtökin væru tengd ríkinu. Það breyttist hins 

vegar þegar safnstjórar borgarsafna/byggðasafna voru einnig valdir í forystu 

samtakanna, sem er annar stór hluti opinberra safna á Ítalíu (ríkissöfn, borgarsöfn). 

Tímabil fasistastjórnar og stríðsára hafði þau áhrif að Ítalía einangraðist og þrátt fyrir 

mikla uppbyggingu að þeim tíma loknum sættu söfn og yfirvöld á Ítalíu gagnrýni fyrir að 

innleiða ekki nægjanlega nýjungar í fræðslu og rekstri safna sem endurnýjast einnig 

vegna tilkomu alþjóðlegs nets sem ICOM byggði upp. Seinna tímabilið byrjar þegar 

Franco Russoli var kjörinn fyrsti formaður ICOM á Ítalíu. Russoli sem var listfræðingur og 

safnstjóri Museo Nazionale di Brera kom með framsæknar hugmyndir en vannst ekki 

nægur tími til að koma þeim öllum í framkvæmd þar sem hann féll skyndilega frá. Það er 

jafnvel talað um hæga þróun á ítölskum söfnum miðað við nýjungar sem þróuðust í 

öðrum löndum. Það var ekki fyrr en í lok síðustu aldar sem aðstæður breytast og ICOM á 

Ítalíu verður aftur tengiliður milli Ítalíu og alþjóðasamfélagsins. ICOM á Ítalíu verður 

virkari innanlands og endurheimtir stöðu sína á alþjóðlegum vettvangi (Sutera, 2016).   
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Meðlimum ICOM á Ítalíu hefur fjölgað stöðugt frá því að fagfólk safna fékk 

inngöngu. Árið 1970 voru 15 stjórnarmeðlimir auk 40 félagsmanna, árið 1990 voru 94 

meðlimir, árið 2000 voru meðlimir 230, árið 2010 voru 750 meðlimir, árið 2015 voru 

1087 meðlimir og árið 2016 voru meðlimir orðnir 1400 (Sutera, 2016). Það er 

athyglisvert að sjá dreifingu félagsmanna ICOM á Ítalíu eftir héruðum frá árinu 2015 þar 

sem flestir eru í Lombardia (Mílanó) næst flestir í Lazio (Róm) og þar á eftir fylgja 

félagsmenn í Toscana (Flórens) (Mynd 2) (Sutera, 2016). 

 

Mynd 2. Dreifing félagsmanna ICOM á Ítalíu árið 2015. 

 

Dario Franceschini, fyrrverandi ráðherra ráðuneytis menningar, menningararfs- og 

ferðaþjónustu, lýsir þróuninni í safnaumhverfinu og varðandi menningararf á Ítalíu í 

tilefni af 60 ára afmælis ICOM á Ítalíu (Sutera, 2016). Fyrstu tuttugu árin voru formenn 

ICOM tengdir Direttori generali delle Antichità e Belle arti í menntamálaráðuneytinu, 

ásamt ríkisstjórnendum, fornleifafræðingum, listfræðingum, arkitektum og safnstjórum 

borgar- og háskólasafna. Markmið sem ICOM unnu að snéru að forvörslu, menntunar- 

og félagshlutverkum, skiptum á listaverkum og baráttu gegn ólöglegum viðskiptum, og 

einnig nýjum uppstillingum á sýningum og menntun starfsmanna. Ýmis vandamál hafa 

tengst eftirstríðsárunum, þegar mikill tími fór í enduruppbyggingu. Franceschini lagði 
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áherslu á mikilvægi hlutverka UNESCO og ICOM í að standa vörð um fornar minjar og 

menningu og þess að vera tengiliðir fyrir samvinnu milli þjóða. Ekki síst þegar 

hryðjuverkamenn  hafa af ásettu ráði ráðist á menningararf vegna þess að hann stendur 

fyrir sjálfsímynd og einingu, hefðir og ólík trúarbrögð. Róttækar endurbætur sem hafa 

farið fram varðandi ríkissöfnin (almenningssöfn) og myndunar safnakerfis á Ítalíu 

byggjast á siðareglum ICOM, viðmiðum og leiðbeiningum frá alþjóðasamfélaginu. Söfn 

og menningarlandslag (í. musei e paesaggi culturali), er málefni sem er sérstaklega 

mikilvægt fyrir ítalska safnafræði og múseografíu að mati Franceschini, að mynda tengsl 

safna við umhverfið, miðla þekkingu og taka virkan þátt í stjórnun og verndun, bæði 

innan og utan veggja safnsins (Sutera, 2016). 

Þátttaka Ítalíu í framkvæmdaráði (Executive Council) og í stjórn alþjóðlegra nefnda 

hefur verið til góðs og staðfest alþjóðlegri sjónarmið á Ítalíu að mati Daniele Jalla 

(Sutera, 2016). Þetta ferli endurspeglast einnig í fjölgun meðlima ICOM á Ítalíu. Jalla 

telur hins vegar að mikilvægasti árangurinn felist í því þegar endurbætur á ítölskum 

söfnum fór fram árið 2014 sem MIBACT stóð fyrir þar sem Dario Franceschini ráðherra 

menningararfs og ferðaþjónustu, notaði  skilgreiningu ICOM á safni með tilvísun í 

siðareglur safna „Codice etico per í musei“ (Sutera, 2016).  
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7 Fræðimenn  
Fjöldi fræðimanna hafa átt þátt í mótun fræða um söfn á Ítalíu. Ég hef valið fjóra þeirra 

sem hafa gegnt mikilvægu hlutverki í að móta og þróa fræðin, og raðað þeim eftir 

fæðingarári. Margir fleiri hafa komið við sögu sem verður ekki hægt að fjalla frekar um í 

þessari ritgerð.   

7.1 Carlo Scarpa 

Carlo Scarpa var fæddur 2. júní árið 1906 í Feneyjum. Hann var arkitekt og kom fram 

með nýjar uppsetningar á sýningum og söfnum sem áttu eftir að hafa mótandi áhrif í 

tengslum við múseógrafíu. Scarpa lést af slysförum í Sendai í Japan 28. nóvember árið 

1978.   

 

Mynd 3. Carlo Scarpa 

 

Scarpa hóf nám í listum, teikningu og listfræði en valdi síðan að tileinka sér arkitektúr, 

sem hann nam á árunum 1922-1926 við Accademia di Belle Arti í Feneyjum undir 

leiðsögn Guido Cirilli, sem var dósent í arkitektúr (Lanzarini, 2018). Scarpa lauk prófi í 

arkitektúr og hönnun disegno architettonico30 árið 1926 en tók þó ekki próf hjá 

yfirvöldum sem hefði veitt honum starfsréttindi sem arkitekt. Cirilli réði Scarpa sem 

                                                      
30 Diploma di professore di disegno architettonico. 



64 

aðstoðarkennara í nýstofnuðum skóla Scuola superiore di architettura í Feneyjum 

(1926-1929), sem fékk nafnið IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia á 

fjórða áratugnum. Scarpa starfaði við stofnunina í fimmtíu ár allt til ársins 1976, þar sem 

hann stóð fyrir ráðstefnum og kenndi greinar tengdar innanhússhönnun, rúmfræði og 

teikningu disegno dal vero. Scarpa fékk lektorstöðu árið 1952 og varð yfirmaður 

stofnunarinnar á árunum 1972-1974. Scarpa kenndi einnig við Istituto artistico 

industriale árin 1945-1947 og við Istituto Veneto per il lavoro árin 1955-1961. 

Scarpa byrjaði snemma á ferlinum að taka að sér verkefni við uppsetningar á 

sýningum en sýningahönnun og hönnun safna eru talin meðal helstu afreka hans. Scarpa 

byrjaði með vörusýningu á VI Triennale í Mílanó árið 1936 með skála frá glersmiðju 

Venini, frá Murano-eyjunni í Feneyjum sem hann vann við og hannaði einnig glervöru. 

En fyrsta sýningin sem Scarpa var sýningarstjóri fyrir var um gullsmíði frá Feneyjum 

Oreficeria veneziana í Loggetta del Sansovino í Feneyjum árið 1937, sem var fyrsta 

uppsetningin í röð sýninga sem átti eftir að verða einkennandi fyrir hans feril. Scarpa 

hafði því tekið þátt í verkefnum tengdum sýningum og innanhússhönnun verslana áður 

en hann byrjaði að vinna við Feneyjartvíæringinn, sem hófst árið 1942 og er talið hafa 

markað upphaf að mikilvægum þætti hans við uppsetningu sýninga (Vivio, 2010). 

Vittorio Moschini fól Scarpa að endurskipuleggja Gallerie dell’Accademia di Venezia 

(1944-1959), en það var fyrsta safnið á Ítalíu sem komið var í númtímalegra horf 

(Lanzarini, 2018). Scarpa lagði áherslu á að hreinsa rýmið af eldri uppsetningu og 

innréttingum. Múrhúðun var endurnýjuð og panill klæddur með efni eða annarri 

hönnun. Færri verk voru valin til sýninganna en þau voru skoðuð í smáatriðum og 

upplýsingum bætt við um verkin. Scarpa stillti upp einstökum verkum á áberandi hátt til 

að draga að athygli gesta. Verkunum var raðað í tímaröð, til að undirstrika gildi listar, 

skynjunar og smekk. Fyrsta róttæka breytingin sem Scarpa gerði var að lækka hæð sem 

málverkum af sögum Sant’Orsola del Carpaccio hafði verið stillt upp í. Viðmiðið 

samkvæmt gamla skólanum eftir fyrri heimsstyrjöldina var næstum tveir metrar frá 

gólfi. Scarpa valdi að lækka hæðina á málverkunum til þess að gera verkin læsilegri fyrir 

áhorfandann og fjarlægði jafnframt ramma sem voru margvíslegir (Censi, 2015). 

Uppsetningar á söfnum og sýningum sem á eftir komu voru byggðar á sömu aðferð 

(Lanzarini, 2018).  
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Rodolfo Pallucchini, (listrænn stjórnandi) aðalritari Feneyjartvíæringsins, valdi Carlo 

Scarpa sem sýningarstjóra fyrir nokkra sali með upphleyptum myndum árið 1948. Þessi 

alþjóðlega myndlistarsýning sem helguð er samtímalist hefur verið haldin annað hvert ár 

frá árinu 1893 en féll niður vegna seinni heimsstyrjaldarinnar árin 1944 og 1946. Mikil 

ánægja var með störf Scarpa sem vann að verkefnum með stjórn Feneyjartvíæringsins 

Ente Autonomo fram til ársins 1972 og opnaði jafnframt leið fyrir önnur verkefni. Scarpa 

hannaði meðal annars breytingar á útliti ítalska skálans, þar sem hann bætti við 

tröppum (1948), gluggum á austurhlið (1950) og hirðgarði með skýli (1950-52). Scarpa 

hannaði einnig endurnýjun á allri byggingunni (1962-63; 1964-65) en að lokum var 

einungis miðrýminu skipt í tvær hæðir (1968) (Lanzarini, 2018). 

Scarpa varð þekktur fyrir uppsetningar á sýningum í Feneyjum: „Giovanni Bellini“ 

(1949), „Giovan Battista Tiepolo“ (1951) og „Bicchiere di Siena“ (1952); söguleg svið á 

safninu Museo Correr (1952-53), „Quadrieria“ (1957-60). Árið 1953 setti Scarpa upp 

sýningu í Messina á Sikiley ásamt Roberto Calandra „Antonello da Messina e la pittura 

del ‘400 in Sicilia“. Scarpa vann að uppsetning á Galleria nazionale della Sicilia í Palazzo 

Abatellis (1953-54). Scarpa vann einnig að uppsetningu í sex sölum á Uffizi safninu í 

Flórens (1953-56) ásamt Ignazio Gardella og Giovanni Michelucci og í Gabinetto disegni 

e stampe með Edoardo Detti, og var einnig meðhöfundur í sýningu um kirkju 

„Firenzuola“ (1956-63) (Lanzarini, 2018). 

Carlo Scarpa nýtti sér þekkingu sína og reynslu af arkitektúr og þótti hann hafa 

næmt auga fyrir smáatriðum í hönnun og fagurfræði. Scarpa vildi nota náttúrulega 

lýsingu, og sagði að ekkert gerði listaverk eins stórkostlegt og birta sólarinnar (Scarpa, 

1981) sem mætti þó ekki vera beint heldur þyrfi að beita fíngerðu ljósi, til dæmis ljósi að 

ofan sem náð er í gegnum þakglugga sem hulið er með léttu einföldu efni, dúk, þykkri  

bómull eða með fellingum, dýrmætu efni eins og silki eða opal-gleri til þess að gera 

birtuna mýkri og betri án þess að speglast í verkunum.   

Scarpa talaði um að fanga himinblámann „catturare l’azzurro del cielo“ við opnun 

nýja skálans í gifsmyndasafni Gipsoteca canoviana í Possagno í Veneto-héraðinu (1955-

57) sem hann hannaði. Í sýningarrýminu streymir niður sólarljósi að ofan, eins og verk 

leikstjóra sem setur á svið draumkennda sýningu þegar hann undirbýr nauðsynlega 

sviðsetningu. Í þessu verkefni heldur Scarpa áfram að gera tilraunir með náttúrulega 
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lýsingu sem hann hafði einnig gert við hönnun skála Venesúela (1954-56) á 

Feneyjartvíæringnum. Að sýna bláma himins er myndlíking sem lýsir uppgötvun á 

óteljandi litum og blæbrigðum. Fyrir Scarpa hafði „að fanga blámann“, þá þýðingu að 

skynja raunverulegt innihald verks en ekki aðeins skilgreining á formlegu vali, byggingu 

eða formgerð. Að leita eftir bláma himins er áminning Carlo Scarpa um að skynja það að 

tilheyra stað (Giunta, 2017).  

Það sem talið er meistaraverk Scarpa tengt múseografíu varð í framhaldi að 

uppsetningu á sýningu „Da Altichiero a Pisanello“ frá árinu 1958 í álmu Reggia del 

Museo Castelvecchio í Verona og í framhaldinu endurhönnun á allri byggingunni, sem 

unnin var í þremur áföngum (1958-64, 1967-69, 1974). Scarpa hlaut verðlaunin IN-ARCH 

fyrir verkefnið árið 1965. Sérstaða safnsins Museo di Castelvecchio sem vísað er til 

varðandi alþjóðlega múseógrafíu byggist á teikningum sem varðveist hafa af hönnun 

Scarpa og vinnu hans við forvörslu og uppstillingar. 

Undirstaða múseógrafíu sem kennd er við Scarpa felst í því að skoða hvern grip af 

kostgæfni, sem dæmi höggmyndir og málverk, veita athygli vissum listrænum og 

menningarlegum eiginleikum sem verkin innihalda og koma þeim til skila í gegnum 

uppsetningu með það að markmiði að upplýsa almenning (Lanzarini, 2018). 

Þegar samdráttur varð í verkefnum á sjöunda og áttunda áratugnum vegna aukinnar 

skriffinsku, og af fjárhagslegum og pólitískum ástæðum, gekk vinnan við uppsetningu á 

sýningum mun betur. Meðal sýninga voru: „Vitalità nell’arte“ í Feneyjum (1959); „Frank 

Lloyd Wright“ á XII Triennale í Mílanó (1960); „Il governo delle acque. Il senso del colore“ 

Veneto-skálinn, „Mostra delle Regioni – Italia“, Torino (1961); „La Poesia“ ítalski skálinn, 

Expo í Montreal (1967); „Arturo Martini“ í Treviso (1967); „Florentine frescoes“ (1969) 

og „Giorgio Morandi“ (1970) í London; „Venezia e Bisanzio“ í Feneyjum (1974). Að 

lokum hélt Scarpa einkasýningar í London og Vicenza (1974), París (1975) og Madrid 

(1978). 

Sú staðreynd að Scarpa hafði ekki starfsréttindi sem arkitekt olli vandamálum. Hann 

fékk tvær kærur frá félagi arkitekta, Ordine degli Architetti, árið 1956 og 1960 fyrir að 

nota ólöglega titilinn arkitekt en var sýknaður árið 1965. Árið 1956 vann Scarpa Olivetti-

verðlaunin, Premio Nazionale Olivetti, fyrir arkitektúr. Scarpa var veitt háskólagráða sem 

arkitekt „ad honorem“, á árinu sem hann lést (Lanzarini, 2018). Scarpa skildi eftir sig 
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mikið magn af teikningum sem arkitektar eru enn að uppgötva. Safnið MAK í Vín 

varðveitir efni um Carlo Scarpa og hefur haldið sýningar um verk hans. 

Scarpa giftist Nini Lazzari barnabarni Vincenzo Rinaldo árið 1934. Eignuðust son, 

Tobia 1935, sem varð arkitekt. Fjölskyldan bjó í Feneyjum til 1962 þegar þau fluttu til 

Asolo og síðan árið 1972 til Vicenza báðir í Veneto héraðinu. Scarpa hafði áhuga á 

austurlenskri menningu frá unga aldri og ferðaðist fyrst til Japan árið 1969. 

Carlo Scarpa er talinn einn þekktasti arkitekt frá Ítalíu á 20. öld. Hönnun Scarpa er 

þekkt meðal arkitekta sem sækja innblástur í verk hans. Skreytingarstíll hans hefur orðið 

að fyrirmynd og hvernig hann notaði ljós, liti og efni, mótaður af sögu Feneyja.  

7.2 Palma Bucarelli 

Palma Bucarelli var fædd 16. mars árið 1910 í Róm. Hún var listgagnrýnandi, 

listfræðingur og safnafræðingur. Hún var safnstjóri Galleria Nazionale d’Arte Moderna í 

Róm í yfir 30 ár og átti stóran þátt í að opna leið fyrir framúrstefnulist á Ítalíu.  Hún beitti 

nýjum aðferðum og opnaði safnið fyrir skoðanaskiptum og samtali milli listamanna og 

almennings. Hún innleiddi nýjar aðferðir í safnfræðslu, stóð fyrir ráðstefnum, sýningum 

um samtímalist, samvinnu við alþjóðlega listamenn og þeirra sýningar. Palma Bucarelli 

lést 25. júlí árið 1998 í Róm. 

 

Mynd 4. Palma Bucarelli 
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Bucarelli lauk prófi frá Università „La Sapienza“ í listasögu, listfræði og listagagnrýni í 

Róm. Hún var nemandi Adolfo Venturi. Í gegnum námið kynntist hún Giulio Carlo Argan, 

sem áttu eftir að halda persónulegu og faglegu sambandi allt lífið. 

Bucarelli var ráðin á Galleria Borghese listasafnið í Róm (1933-1936) eftir að hafa 

unnið samkeppni um stjórnunarstarf listfræðinga hjá Amministrazione delle Belle Arti, 

og byrjaði því að vinna aðeins 23 ára gömul í stjórnsýslu ríkisins. Í framhaldinu fluttist 

hún til Napolí og vann hjá Soprintendenza di Napoli í eitt ár og síðan Soprintendenza del 

Lazio í tvö ár. Frá árinu 1939 var hún umsjónarmaður hjá Soprintendenza alla Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna í Róm og varð forstöðumaður árið 1941, starf sem hún 

gegndi í 34 ár, til ársins 1975 (Cimoli, 2018).  

Palma Bucarelli er talin einn mikilvægasti kvensafnstjóri ítalskra safna á 20. öld. Hún 

var fyrsta konan á Ítalíu til þess að vera forstöðumaður fyrir opinberu safni, 

brautryðjandi í karllægum heimi, á tímum mikilla breytinga eftir seinni heimsstyrjöldina, 

þegar stjórnun safna fól í sér nýjar áherslur (Cimoli, 2018). Hún vakti athygli fyrir sterkan 

persónuleika, fegurð og fágun í framkomu. Hún hafði mikla ástríðu fyrir list og helgaði líf 

sitt starfi á listasöfnum. Hún var elskuð og dáð en fékk einnig mikla gagnrýni í störfum 

sínum sem hún tók af fagmennsku. Marino Mazzacurati gaf henni nafnið „Palma e 

sangue freddo” eða Palma og kalt blóð”, til að undirstrika kaldan og ósveigjanlegan stíl, 

sem nýttist í baráttu hennar fyrir abstrakt og óformlegri list (Cimoli, 2018). 

Bucarelli átti frumkvæði að því að bjarga listaverkum sem tilheyrðu Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna í Róm, í seinni heimsstyrjöldinni, sem var áhættusamt, sem 

voru varðveitt í Palazzo Farnese í Caprarola bænum nálægt Róm og einnig í Castel 

Sant’Angelo í Róm eftir 8. september 1943, gert með leyfi páfans. Mikið af listaverkum 

var því bjargað frá því að verða fyrir sprengjuárásum eða stolið af nasistum. 

Bucarelli skrifaði dagbókina Cronaca di sei mesi árið 1944, sem gefin var út árið 

1997. Árið 1944 var Galleria Nazionale d’Arte Moderna opnað að nýju, með ellefu sölum 

sem voru tileinkaðir ungum ítölskum málurum, í fyrsta sinn á Ítalíu. (Cimoli, 2018). 

Safnstjóranum fannst vanta verk eftir framúrstefnulistamenn frá byrjun 20. aldar og 

gerði það að markmiði að fylla í þá eyðu safnkostsins, og vildi leggja áherslu á að hafa 

verk eftir fulltrúa fyrir helstu hreyfingar síðustu tvöhundruð ára (Frattolillo, 2015). Þar 
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kom smekkur Bucarelli í ljós, þegar hún valdi listamennina: Morandi, Scipione, Savinio 

en meint málþóf gagnvart De Chirico varð að erfiðum fjandskap, og olli úlfúð næstu árin.  

Bucarelli vann að fræðsluefni árið 1946 með stuðningi Lionello Venturi, 

listagagnrýnanda. Frá árinu 1948 kemur fram hrifning hennar á abstraktstefnu í listum, 

þegar sett var upp sýning „Arte astratta in Italia“. Árið 1951 var sett upp sýningin „Arte 

astratta e concreta in Italia“ sem staðfesti enn frekar stefnu safnsins (Cimoli, 2018). 

Eftirlætismálarar Bucarelli voru: Perilli, Consagra, Dorazio, Turcato, Corpora, Scialoja, 

Capogrossi og meðal alþjóðlegra innkaupa voru verk eftir Moore, Klee, Ernst, 

Giacometti, Zadkine og Picasso. Fyrstu fyrirspurnir þingsins varðandi öflun safnkosts og 

val á verkum komu upp á árunum, 1950, 1952 og í lok sjötta áratugarins. 

Bucarelli tengdist Paolo Monelli, blaðamanni Corriere della Sera, árið 1936, sem hún 

síðan giftist árið 1963. Árið 1952 flutti hún í íbúð sem staðsett var í einni álmu safnsins. 

Á sjötta áratugnum voru settar upp stórar sýningar sem vöktu athygli fyrir 

óhefðbundið val og ekki síst fyrir ádeilur sem fylgdu í kjölfarið: Picasso (1954), Scipione 

(1954), Mondrian (1956) þar sem Carlo Scarpa sá um uppsetningu og Pollock (1958) 

(Cimoli, 2018). Deilur sköpuðust um abstrakt-raunsæisstefnu safnsins. Þetta voru erfið 

ár fyrir Palma Bucarelli, listamenn og gagnrýnendur sem voru tengdir henni, aðallega 

Argan og Venturi komu henni til varnar. Hún fékk  harða gagnrýni fyrir val á efni sýninga 

og kaup á listaverkum fyrir hið opinbera safnið. Hún þurfti að svara fyrirspurnum 

kommúnista og kristilegra demókrata á þingi (1959) um upphæð sem safnið greiddi fyrir 

verkið „Grande sacco“ eftir Burri, sem var gjöf listamannsins, mál sem spillti fyrir starfi 

hennar (Frattolillo, 2015). Bucarelli glímdi við veikindi, mígreni og þreytu. 

Á sama tíma vann Bucarelli að mikilvægu verki, ritgerð um Fautrier sem var gefin út 

árið 1960 af Saggiatore.  

Á sjöunda áratugnum öðlaðist hún síðan mikla viðurkenningu og velgengni. Árið 

1961 hélt hún fyrirlestra í Bandaríkjunum. Antonio Segni forseti Ítalíu veitti henni 

heiðursverðlaun árið 1962 og fékk boð víða að úr heiminum, meðal annars frá Kanada, 

Brasilíu og Japan. Bucarelli lýsti því yfir að safn mætti ekki hafna gagnrýni og að  

gagnrýnin ætti einnig að eiga upptök sín á safninu sjálfu, af staðreyndum þess með 

kaupum og sýningu á verkum, þar sem borin væru kennsl á mikilvæg gildi fyrir stöðu 

menningar. 
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Á áttunda áratugnum kynnti Bucarelli nýja stefnu í menningardagskrá  listasafnsins, 

þar sem settar voru upp sýningar Tadeusz Cantor, haldnir tónleikar „Nuova 

Consonanza“ og sýning Piero Manzoni (1971) og við tók aftur tímabil mikillar gagnrýni. 

Kaup á „Merda d’artista“ eftir Manzoni varð tilefni fyrirspurna frá þinginu sem endaði 

fyrir dómstólum. Bucarelli varðist ásökunum varðandi reglur um kaup á listaverkum í 

hennar stjórnartíð, með rökstuddum heimildum og gafst aldrei upp. Bucarelli var 

fylgjandi því að safnið sætti gagnrýni og skoðunum en krafðist réttar á að velja 

listamenn og þær hreyfingar sem safnið vildi styðja og kaupa verk af (Frattolillo, 2015).  

Sem safnstjóri var hún fyrst til að stofna til alþjóðlegrar samvinnu við ýmis söfn í 

heiminum, þar á meðal í Bandaríkjunum, Japan, Rússlandi, Þýskalandi, Englandi og 

Frakklandi. Palma Bucarelli var meðvituð um að nútímalistasafn væri stofnun sem 

tilheyrði þjóðinni en þyrfti einnig að vera menningarlega alþjóðlegt (Frattolillo, 2015).  

Árið 1972 fékk hún verðlaunin „Légion d’Honneur“ og var heiðruð í Accademia di 

San Luca. Árið 1975 var hún  sæmd Grande ufficiale lýðveldisins af forseta Ítalíu. 

Palma Bucarelli gaf listaverkasafn sitt, um sextíu verk til Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna í Róm, bréfasafn til ríkisskjalasafnsins og bókasafnið til Accademia di San Luca í 

Róm (Cimoli, 2018). Hún gaf jafnframt glæsilegan fatnað sinn til safnsins Museo 

Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative í Róm (Frattolillo, 2015). Yfirvöld í Róm 

nefndu götu eftir henni í nálægð við Galleria Nazionale d’Arte Moderna eftir að hún lést. 

7.3 Carlo Ludovico Ragghianti 

Carlo Ludovico Ragghianti var fæddur í Lucca í Toscana héraðinu 18. mars 1910. Hann 

var sagnfræðingur, listfræðingur, listagagnrýnandi og stjórnmálamaður. Ragghianti 

arfleiddi verðmætt bókasafn sitt til Fondazione Ragghianti stofnunarinnar sem hann 

stofnaði ásamt Licia Collobi og er starfrækt í Lucca. Ragghianti lést 3. ágúst 1987 í 

Flórens. 

Ragghianti stofnaði tímaritið Critica d’Arte árið 1935 ásamt Ranuccio Bianchi 

Bandinelli sem fjallaði um myndlist og var gefið út á tveggja mánaða fresti, reyndist 

mikilvægt framlag sem stuðlaði að endurnýjun á sviði listgreina (Fondazione Ragghianti, 

2018). Ragghianti stofnaði annað tímarit um list seleArte árið 1952, sem hann ritstýrði til 

ársins 1965, var einnig gefið út á tveggja mánaða fresti.  
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Mynd 5. Carlo Ludovico Ragghianti 

 

Á árunum 1948 til 1964 framleiddi hann flestar af kvikmyndum sínum „critofilm“ 

sem fjölluðu um ítalska list, út frá sjónarhorni listgagnrýni. Ragghianti stofnaði ýmsar 

menningarstofnanir: Istituto di Storia dell’Arte; Raccolte nazionale di Disegni e Stampe 

við Università di Pisa; Università Internazionele dell’Arte í Fórens (1969) stofnun sem var 

ætlað að auka fagmennsku varðandi menntun og varðveislu á menningararfi. Hann 

kenndi við háskólann og var meðal fyrstu til að dýpka tengsl milli sjónlista og 

kvikmyndagerðar. Fyrsta fagblaðið um safnafræði Museologia var gefið út árið 1972 að 

tilstuðlun Ragghianti í Centro di Studi per la Museologia hjá Università Internationale 

dell’Arte í Flórens. Árið 1981 stofnaði Ragghianti ásamt Licia Collobi eiginkonu sinni 

stofnun í borginni Lucca í Toscana Fondazione Centro Studi sull’arte Licia e Carlo L. 

Ragghianti, sem fæst við listagagnrýni og kvikmyndir „critofilm“.  

Ragghianti tók virkan þátt í pólitísku starfi gegn fasisma. Ragghianti missti 

kennarastöðu sína við Università di Pisa þegar hann neitaði að ganga til liðs vð ítalska 

fasistaflokkinn Partito Nazionale Fascista. Hann var handtekinn og fangelsaður um tíma 

en var sleppt lausum 26. júlí 1943 við endalok fasismans. Að stríði loknu var hann 

fastráðinn prófessor við Università di Pisa frá árinu 1948 til 1972 (Fondazione 

Ragghianti, 2018). Ragghianti var seinna kjörinn á ítalska þingið. 
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Ragghianti vann að málefnum safna alla sína starfsævi og var virkur á mörgum 

sviðum. Ragghianti beindi athyglinni að mörgum hliðum safnamála, kom að 

dagblaðaskrifum, útgáfum, sýningum, ritgerðarskrifum, bréfaskrifum, ráðstefnum, 

rannsóknarstofnunum og háskólakennslu (Gioli, 2010). Fyrstu merki um áhuga 

Ragghianti fyrir söfnum voru teikningar af hönnun á safni sem hann gerði í kringum árið 

1930. Nokkru seinna dvaldi Ragghianti ásamt konu sinni Licia Collobi í nokkra mánuði í 

London þar sem mótaðist andstaða hans gegn málstað fasisma. Meðan á dvölinni stóð 

heimsótti Ragghianti málverkasöfn (í. pinacoteche), gallerí, söfn og einkasöfn sem hann 

hafði mikinn áhuga á að skoða vandlega, vildi breyta uppstillingum á málverkum og setja 

í sögulegt samhengi. 

Ragghianti átti samstarf við arkitektinn Carlo Scarpa. Samband Ragghianti við söfn 

virðist byrja innan frá, milli verka og rýmis. 

Á eftirstríðsárunum var Ragghianti ráðuneytisstjóri í Belle Arti í stjórn Parri frá júlí til 

nóvember árið 1945, þar sem áherslan var á nauðsyn þess að hefja enduruppbyggingu á 

gömlu bæjunum og minnismerkjum. Uppbygging safna varð mikið til útundan þó byrjað 

væri á framkvæmdum. Ragghianti tókst þó að vinna að breytingum, að rjúfa tengsl við 

fasistastjórn, endurreisa söfn og leggja grunn að nýrri safnastefnu (Gioli, 2010). Ettore 

Modigliani var endurráðinn sem yfirmaður yfir Gallerie í Mílanó sem átti eftir að styðja 

Fernarda Wittgens, safnstjóra Pinacoteca di Brera í undirbúningi fyrir enduropnun 

safnsins, sem Wittgens þakkaði Ragghianti fyrir. 

Ragghianti skrifaði fjölmargar greinar í dagblöð um stjórnmál og menningararf. Í 

greininni „Per i nostri musei provinciali“ í blaðinu Il Mondo, leggur hann til tvær tillögur 

að breytingum fyrir safnastofnanir: Í fyrsta lagi að endurbyggja það sem hafði verið 

eyðilagt á stríðstímabilinu, gripi sem höfðu glatast eða verið stolið. Í öðru lagi að 

betrumbæta safnkostinn sem fyrir væri, til þess að geta boðið almenningi að fræðast og 

hafa ánægju af að skoða listgripi. Hann vildi láta safna saman listmunum úr geymslum 

og stofnunum sem tilheyrðu ríkinu og skila þeim í hérað sem myndi hafa þá kosti að 

verkum væri þannig skilað til almennings  og hægt væri að rannsaka verk sem höfðu ekki 

verið aðgengileg, í tengslum við ferlið að ríkisvæða sum borgarsöfn. Ennfremur til að 

miðla listrænni menningu. 
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Ragghianti var hvatamaður að fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunni um myndlist árið 1948 

sem var haldin í Medici-höllinni í Flórens, í Sala Luca Giordano í Palazzo Medici Riccardi. 

Ráðstefnan var á vegum Studio Italiano di Storia dell’Arte di Firenze og studd af 

Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti. Múseografía og sýningar var meðal 

málefna á dagskrá. Ekki var fjallað um söfn sérstaklega en múseografía var nefnd í 

tengslum við sérmenntun fyrir forvörslu og múseografía sem dæmi. Á sama tíma fór 

fram alþjóðleg ráðstefna um listagagnrýni í París þar sem var meðal annars fjallað um að 

auka aðgengi að söfnum og auka til muna safnfræðslu (Gioli, 2010). 

Ragghianti skrifaði um söfn í tímaritinu Critica d’arte. Skrifaði meðal annars um 

hvernig einkasöfn sem voru gefin gerði söfnum mögulegt að byggja upp mikilvæg 

listasöfn á fáum áratugum. Málefni safna í tímaritinu seleArte voru fjölþætt og reynast 

vera þýðingarmikil bæði út frá hugmyndum Ragghianti og samvinnu við fleiri sem voru í 

ritstjórn. Tímaritið var gefið út á árunum 1952 til 1966. 

7.4 Franco Russoli 

Franco Russoli var fæddur í Flórens 9. júlí 1923. Hann var listfræðingur og fyrsti 

safnafræðingurinn sem tilheyrir nútíma safnafræði (Lugli, 1992). Hann var safnstjóri 

Brera-listasafnsins í Mílanó yfir 20 ára tímabil frá árinu 1957 til 1977. Russoli varð 

bráðkvaddur 21. mars 1977 í Mílanó. 

 

Mynd 6. Franco Russoli 
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Franco Russoli stundaði nám í listfræði við Università di Pisa. Frá árinu 1946 vann 

hann hjá Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti ráðuneyti í Pisa og var einnig kennari. 

Árið 1950 fluttist hann til Mílanó og byrjaði að vinna með Fernarda Wittgens þáverandi 

safnstjóra Brera listasafnsins og tók síðar við starfinu.  

James M. Bradburne telur nafn Franco Russoli lítt þekkt fyrir utan Ítalíu þrátt fyrir 

mikilvægt framlag hans sem safnstjóra Pinacoteca di Brera (Russoli, 2017). Russoli lagði 

fram sýn í safnamálum sem reynist ennþá hafa gildi í dag. Sem sýningarstjóri lagði 

Russoli áherslu á listina og samfélagið á þeim tíma. Russoli hafði mikla ástríðu fyrir 

pólitík, var vinstrisinnaður og friðarsinni sem birtist glöggt í verkum hans á starfsævinni. 

Russoli setti upp fyrstu einkasýningu um listamanninn Pablo Picasso á Ítalíu í Palazzo 

Reale í Mílanó árið 1953, ásamt Gian Alberto Dell’Acqua. Russoli tilheyrði kynslóðinni 

sem hafði tekið þátt í endurreisn Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina og hafði jafnframt 

sjálfur tekið þátt í andspyrnuhreyfingunni í stríðinu. 

Árið 1972 birtist grein sem Russoli skrifaði um skoðun sína á rekstri safna „Il museo 

come elemento attivo nella società“. Þar fjallar hann um að endurskoða þurfi 

stjórnarhætti, að gefa þurfi söfnum möguleika og getu til þess að efla lifandi menningu 

ekki síst vegna þess upplausnarástands sem ríkti á þeim tíma (Russoli, 2017). Russoli var 

undir áhrifum frá Fernarda Wittgens, fyrrum safnstjóra Pinacoteca di Brera sem hafði 

ráðið hann til starfa á safninu. Russoli taldi að fræðsluhlutverk safna fælist í að bjóða 

almenningi að verða þátttakendur í að skapa menningu. Líta ætti á safn eins og lifandi 

vinnustofu fyrir gagnrýna hugsun. Russoli vildi fá sérfræðinga úr ýmsum faggreinum til 

þess að skilgreina söfn. Sem dæmi þar sem væri listaverkasafn ætti að vera boðið upp á 

leiðsögn með félagsfræðingi, sálfræðingi, sagnfræðingi, hagfræðingi og fleirum. Þetta 

þýddi einnig að að endurskoða þyrfti hlutverk safna í samfélaginu og þá sérstaklega 

hlutverk safna sem mikilvægra samfélagslegra stofnana sem eiga þátt í mótun 

sjálfsmyndar íbúa. Russoli og Wittgens byggðu sýn sína á sömu hugmyndum en Russoli 

útlistaði þær betur þannig að þær skiptu fólk meira máli en áður. Russoli lagði áherslu á 

að allir þeir sem væru hluti af safnasamfélaginu þyrftu að leggja rækt við að áminna sig 

um að slík stofnun þyrfti ekki að vera helgistaður, herbergi með dýrgripum, skjalasafn, 

rannsóknarstofa, upplýsingartæki fyrir ýmis menningarstig eða staður fyrir 
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sérfræðirannsóknir (Russoli, 2017). Heldur að efnið sem safnið varðveitir verði að vera 

aðgengilegt fyrir fólkið í samfélaginu. 

Russoli sá safnið ekki sem stað til að sinna ferðamennsku eingöngu, heldur sem stað 

sem gestir gætu haft ánægju af að skoða listmuni og sett í menningarlegt samhengi og 

veitt merkingu. Safnið að hans mati var ekki eingöngu umgjörð fyrir hluti úr fortíðinni, 

heldur vettvangur fyrir málefni sem skipta máli í samtímanum. Fyrir Russoli var lykillinn 

til að finna sjálfsímynd safns, var að vera samtíða. Að vera samtíða þýddi jafnframt að 

hafa virkt hlutverk í samfélaginu í gegnum samstarf og verkefni með öðrum stofnunum, 

bæði á Ítalíu og erlendis.  

Á áttunda áratugnum voru mörkin á milli nútímalistar og samtímalistar óstöðug. 

Russoli taldi samtímalist vera verk síðustu 20 ára, skilin myndu þess vegna breytast. 

Russoli helgaði allt sitt líf því að styðja við nauðsyn þess að safna verkum samtímans og 

að skapa nútíma- og samtímalistasafn í Mílanó, draumur sem varð aðeins að hluta til að 

veruleika með stofnun Galleria d’arte moderna og Museo del Novecento sem 

sveitarstjórnin átti þátt í að stofna.  
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8  Lokaorð 
Eftir að hafa rannsakað heimildir um uppruna safna allt frá miðöldum sést að uppruninn 

á sér sterkar rætur í endurreisnartímabilinu þegar nýjungar komu fram í vísindum og 

listum. Tilvísun í menntagyðjurnar í grískri goðafræði koma víða fram í tengslum við 

hugtakið safn sem húmanistar áttu þátt í að endurvekja. Sterkar heimildir eru fyrir því 

að safn húmanistans Paolo Giovio við Como vatn á 16. öld sé hið fyrsta raunverulega 

safn í sögunni. Mikilvægt var að skoða sögu og bakgrunn Ítalíu sérstaklega þegar 

endurreisnin var að mótast, til að skilja þróun söfnunar og síðar safnafræðinnar á Ítalíu.  

Skrifstofuherbergin eru dæmi um vissar gerðir söfnunar. Þessi nýjung á Ítalíu leiddi 

af sér fyrstu dæmi um almenningssöfn á tímabilinu milli 15. og 16. aldar. Söfnun Medici-

fjölskyldunnar er dæmi um söfnun sem var í þeim tilgangi að undirstrika vald og stöðu í 

samfélagi. Fyrstu vitnisburðir um söfnun ná allt til miðalda á 12. öld. Minnisblað úr 

sjálfsævisögu Oliviero Forzetta er dæmi um skjal sem tilheyrir uppruna ítalskrar 

söfnunar. Húmanistar höfðu mikil áhrif á söfnun á 15. öld. Bókmenntagagnrýni Giorgio 

Vasari felur í sér fyrsta nútímarit í sagnaritun um list og er jafnframt mikilvæg heimild 

um söfnun Medici-fjölskyldunnar. Samskipti húmanista og listamanna sýna þróun 

söfnunar og umbreytingu þegar listamenn byrja að safna verkum á vinnustofum sínum. 

Skrifstofuherbergin teljast dæmigerð fyrir ítalska menningu á þessum tíma sem má rekja 

til skrifa Petrarca um miðja 14. öld. 

Hugtakið múseografía í tengslum við söfn kom fyrst fram á 18. öld af þýskum 

fræðimanni en náði fótfestu á Ítalíu og er enn notað í fræðunum. Meðvitund um að 

varðveita menningararf nær langt aftur í sögunni á Ítalíu þar sem páfar og kirkjunnar 

menn koma víða við sögu. Fyrstu lög sem sett voru með páfabréfi eru frá 15. öld um 

vernd fornminja í Róm. Lögin frá árinu 1939 áttu eftir að verða helstu lög varðandi 

varðveislu næstu sex áratugina. Lögin frá árinu 2004 snéru að menningararfi þar sem 

byggt var í fyrsta sinn á Siðareglum ICOM varðandi söfn og fagfólk safna. 

Við val á söfnum til umfjöllunar hafði ég í huga að velja elstu söfnin og þau sem 

væru mikilvæg í sögulegu samhengi; Capitolini söfnin í Róm, Uffizi safnið í Flórens, Brera 

listasafnið í Mílanó, nútímalistasafnið í Róm og Specola safnið í Flórens. Safnafræði sem 

verður til um miðja 20. öldina fjallar um söfn út frá fræðilegu og sögulegu sjónarhorni. 

Ný safnafræði sem kom fram í Frakklandi og Bretlandi á níunda áratug 20. aldar hefur 
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haft áhrif á Ítalíu. Skoðuð voru margþætt einkenni ítalskrar safnafræði sem byggðust á 

greiningu safnafræðinga. Ítalía hefur sérstöðu þegar kemur að þjóðarsöfnum þar sem 

forn menningararfur og sterk staða héraða takmarkar notkun á þjóðarhugtakinu á Ítalíu. 

Staðar- og svæðisbundin viðhorf reynast lífseig. Farið var yfir brotalamir varðandi 

menntun fyrir starfsfólk safna. Faggrein forvörslu á rætur allt til endurreisnartímabilsins 

í Flórens. Með tilkomu ICOM Alþjóðaráðs safna hefur faglegt starf safna aukist til muna. 

Meðal stofnenda ICOM á Ítalíu voru þeir sem komu að uppbyggingu ítalskra safna eftir 

seinni heimsstyrjöldina. Þeir fjórir fræðimenn sem ég valdi að fjalla nánar um voru Carlo 

Scarpa, Palma Bucarelli, Carlo Ludovico Ragghianti og Franco Russoli. Fræðimennirnir 

eru ólíkir en gefa innsýn inn í það tímabil þegar safnafræði er að mótast á 20. öld.    

Vinna við ritgerðina hefur verið skemmtilegt en krefjandi verkefni. Sagan gat verið 

yfirþyrmandi á köflum, eins og hún væri að toga mig í allar áttir. Þá gerði þýðingarvinnan 

verkefnið flóknara. Hér læt ég staðar numið, fróðari en þegar lagt var af stað. 

 

Reykjavík, 9. janúar 2019 

 

_____________________________ 

Jóhanna Ingibjörg Viggósdóttir 

  



78 

Heimildaskrá 

Ambrose, T. og Paine, C. (1998). Grunnatriði safnastarfs. (Helgi M. Sigurðsson, þýddi). 
Reykjavík: Árbæjarsafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  

Aronsson, P. (2011). Explaining national museums. Exploring comparative approaches to 
the study of national museums. Í S. J. Knell, P. Aronsson, A. B. Amundsen, A. J. 
Barnes, S. Burch, J. Carter, V. Gosselin, S. A. Hughes, og A. Kirwan (ritstjórar), 
National museums: New studies from around the world (bls. 29-54). London: 
Routledge. 

Aronsson, P. og Elgenius, G. (2011). Making national museums in Europe – A 
comparative approach. Í Building national museums in Europe 1750-2010. Sótt af 
http://www.ep.liu.se/ecp/064/002/ecp64002.pdf 

Arrigoni, L. (1998). Pinacoteca di Brera. Mílanó: Touring club italiano. 

Badia, F. og Visser Travagli, A. M. (2012). Nuove competenze manageriali per i musei 
italiani nello scenario delle riforme del settore pubblico e dell’università. Università di 
Ferrara, Dipartimento di Economia e Management, Quaderno n. 9/2012, Maggio 
2012. Sótt af www.unife.it/dipartimento/economia/pubblicazioni/quaderni-del-
dipartimento. 

Bertolino, A. B. (2011). Museology and ethnograpy in Italy: an historical perspective. Í 
Great narratives of the past. Traditions and Revisions in national museums. Sótt af 
http://www.ep.liu.se/ecp/078/018/ecp12078018.pdf 

Black, J. (2011). The British abroad: The grand tour in the Eighteenth Century. Stroud: 
The History Press. 

Cataldo, L. (ritstjóri) (2014). Musei e patrimonio in rete. Dai sistemi museali al distretto 
culturale evoluto. Mílanó: Hoepli. 

Censi, R. (2015). L’Art d’exposer. Carlo Scarpa museografo. Nazione Indiana. Sótt af 
https://www.nazioneindiana.com/2015/03/10/lart-dexposer-carlo-scarpa-
museografo/ 

Cimoli, A. C. (2018). Palma Bucarelli. Sótt af 
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/palma-bucarelli/ 

Corti, C. og Barbagli F. (2017). Le cere anatomiche del Museo di storia naturale di 
Firenze. Nuova Museologia 37. Sótt af 
https://www.nuovamuseologia.it/2017/11/13/le-cere-anatomiche-del-museo-di-
storia-naturale-di-firenze/  

De Benedictis, C. (2015). Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti (3. 
útgáfa). Flórens: Ponte alle Grazie. 



79 

De Benedictis, C. og Roani, R. (2005). Riflessioni sulle Regole per comprare collocare e 
conservare le pitture di Giulio Mancini. Flórens: Edifir. 

De Jaucourt, C. (1765). Musée, í D. Diderot og J.P. D’Alembert (ritstjórar), Encyclopedie 
ou dictionnaire des sciences, des arts et des metiers. París. 

Donato, F. og Visser Travagli, A. M. (2010). Il museo oltre la crisi. Dialogo fra museologia 
e management. Mílanó: Electa Mondadori. 

Dragoni, P. (2010). Processo al museo. Sessant’anni di dibattito sulla valorizzazione 
museale in Italia. Flórens: Edifir. 

Eco, U. (1986). Art and beauty in the Middle Ages. London: Yale University Press. 

Emiliani, A. (1978). Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali 
negli antichi stati italiani 1571-1860. Bologna: Alfa. 

Falletti, V. og Maggi M. (2012). I musei. Bologna: Il Mulino. 

Fiorio, M. T. (2011). Il museo nella storia. Dallo studiolo alla raccolta pubblica. Mílanó: 
Bruno Mondadori. 

Fondazione Ragghianti (2018). Sótt af http://www.fondazioneragghianti.it/carlo-
ludovico-ragghianti-2/ 

Frattolillo, R. (2015). Biografie di donne protagoniste del loro tempo. Palma Bucarelli. 
Sótt af https://donneprotagoniste.blogspot.com/2015/10/palma-bucarelli.html 

Garlandini, A. (2006). Carta nazionale delle professioni museali. Conferenza nazionale 
dei musei, Milano, 24 ottobre 2005, Regione Lombardia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna, ICOM Italia, 2006. 

Garlandini, A. (2007). Professioni museali in Italia e in Europa. Il Conferenza nazionale 
dei musei, Roma, 2006, ICOM Italia, 2007. 

Gioli, A. (2010). Ragghianti, i musei e la museologia. Predella 28. Sótt af 
http://www.predella.it/archivio/index2130  

Giunta, S. (2017). L’Azzurro del cielo: Carlo Scarpa a Palermo. International Journal of 
Architecture, Art and Design. doi:10.19229/2464-9309/1112017 

Grassi, C. (2015). Il museo tra storia, cultura e didattica. Funzione educativa e ruolo 
sociale. Písa: ETS. 

Guðrún D. Whitehead og Sigurjón Baldur Hafsteinsson. (2018). Museology and the 
Icelandic museum field. Nordisk Museologi 1, 104-110. 

Hooper-Greenhill, E. (1992). Museums and the shaping of knowledge. London: 
Routledge. 



80 

International Council of Museums (2015). Siðareglur ICOM fyrir söfn. (Jón Proppé 
þýddi). Reykjavík: Íslandsdeild ICOM. 

Jóhanna Viggósdóttir (2016). Fálkinn frá Akureyri sem varð safngripur í Flórens á Ítalíu. 
Safnablaðið Kvistur, (3). 

Lanzarini, O. (2018). Scarpa, Carlo. Sótt af http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-
scarpa_%28Dizionario-Biografico%29/ 

Lugli, A. (1992). Museologia. Mílanó: Jaca Book. 

Marani, P. og Pavoni, R. (2012). Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna 
al contemporaneo (3. útgáfa). Feneyjar: Marsilio.  

Marini Clarelli, M.V. (2011). Il museo nel mondo contemporaneo. La teoria e la prassi. 
Róm: Carocci. 

Marini Clarelli, M. V. (2012). Che cos’è un museo. Róm: Carocci. 

Mazzi, M. C. (2010). In viaggio con le muse. Spazi e modelli del museo. Flórens: Edifir. 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (2014). Sótt af 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html 

Moretti, S. (2005). Chiesa, Stato della. Sótt af 
http://www.treccani.it/enciclopedia/stato-della-chiesa_%28Enciclopedia-dei-
ragazzi%29/ 

Najemy, J. M. (2009). Italy in the age of the Renaissance. Oxford: Oxford University 
Press.  

Nardi, E. (1999). Quale didattica per i musei d’arte?. Cadmo 20. 

Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (2015). Gagnrýnin menningararfsfræði. 
Rannsóknarsvið í mótun. Í Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (ritstjórar) 
Menningararfur á Íslandi: Gagnrýni og greining. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Paul, C. (2012) (ritstjóri). The first modern museums of art: The birth of an institution in 
18th- and early- 19th Century Europe. Los Angeles: Getty Publications. 

Pinna, G. (2014). Museographia Italica. Nuova Museologia 31. Sótt af 
http://www.nuovamuseologia.it/archivio/31-2014/ 

Pinna, G. (2016). Presentazione. Nuova Museologia 36. Sótt af 
http://www.nuovamuseologia.it/presentazione/ 

Ruggiero, G. (2015). The Renaissance in Italy. A social and cultural history of the 
Rinascimento. New York: Cambridge University Press. 



81 

Russoli, F. (1964). Arte d’oggi nei musei: ordinatori statali e collezionisti privati. L’Europa 
Letteraria (giugno-settembre).  

Russoli, F. (2017). Senza utopia non si fa la realtà. Scritti sul museo (1952-1977). Mílanó: 
Skira. 

Safnalög nr. 141/2011 

Samþykktir Íslandsdeildar ICOM. (1995). Sótt af http://icom.is/samthykktir/islensk-
thyding-a-eldri-samthykktum-icom/ 

Scarpa, C. (1981). Volevo ritagliare l’azzuro del cielo. Í Rassegna (7) bls. 83. 

Schaer, R. (1996). Il museo. Tempio della memoria. Mílanó: Electa Gallimard. 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson (2013, 4. janúar). Þjóðarsöfn: Menningarleg stjórnarskrá. 
Fréttablaðið.  

Sutera, S. (2016) (ritstjóri). International council of museums. ICOM Italia. Dalla nascita 
al 2016. Siena: Cantagalli. 

Tani, M. (2012). Storia d’Italia dalle origini al Concilio di Trento (1563). Alle origini delle 
odierne specificità italiane. Reykjavík: Forlagið Snorri Sturluson. 

Tosco, C. (2014). I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione. Bologna: Il Mulino. 

Vasari, G. (1906). Le vite de’ più eccelenti pittori, scultori ed architettori, Firenze, 1568. 
Umsjón, Gaetano Milanesi. Flórens: Sansoni. 

Vivio, B. (2010). Franco Minissi. Musei e restauri. La trasparenza come valore. Róm: 
Gangemi. 

Þorsteinn Helgason (1997). Leskaflar í listasögu. Frá endurreisn til impressjónisma. 
Reykjavík: Iðnú. 

 

 

 


