
Hun forklarer i øvrigt, at hotellet i for-
længelse af Arena Casarini-renoverin-
gen har igangsat en årlig konkurrence,
Premio Casarini, hvor unge kunstnere
kan indsende kunstværker, og hvor vin-
derværket får lov at hænge i et af hotel-
lets andre kælderlokaler. 

Der er kun én betingelse for deltagelse
i konkurrencen, siger Giorgia Gazzuola:

»Det skal være værker, der er skabt i Pi-
no Casarinis stil og ånd«.
sune.bencke@pol.dk

P
å et tidspunkt i 1960’erne gik det i
glemmebogen. Overset. Mislig-
holdt. Ignoreret. Dækket af gip-
splader eller skærmet af.

En lille kunstskat forsvandt stil-
le og roligt. Nogle af 1900-tallets fi��neste
italienske freskoer var væk.

Indtil nu. 
For i dag funkler Arena Casarini igen.

Et 240 kvadratmeter stort lokale i kælde-
ren under det femstjernede Due Torri

Hotel i Verona. Her fi��k en af Italiens sid-
ste store freskokunstnere, Pino Casarini,
lov til at lade fantasien fl��yde og kreativi-
teten køre på væggene fra 1958 til 1959,
så Arena Casarini i dag står funklende,
nyrestaureret hen.

Til fornøjelse for såvel hotellets over-
nattende gæster som nysgerrige turister
udefra, fortæller Giorgia Gazzuola, der
er salgschef på Due Torri Hotel.

»Arena Casarini er åben for alle. Hvem
der kommer, er ikke noget, vi bestem-
mer. Det er en del af Veronas kulturarv«,
forklarer Giorgia Gazzuola, mens hun vi-
ser rundt i Arena Casarini, der i dag bru-
ges til fester, banketter, møder, konfe-
rencer og receptioner.

Og går du rundt langs væggene, åben-
barer cirkuslivet sig for dig i Arena Casa-
rini, magisk og mystisk, farverigt og for-
tryllende. 

Dér er en ung kvinde med hestehale
og lyseblå pailletbesat kjole, der balan-
cerer yndefuldt på en hvid hest.

Dér er en elefantdomptør i guld- og
orangefarvet tøj med turban og snabel-
sko, der holder styr på det store dyr med
de fi��nt udsmykkede stødtænder.

Dér er klovne, akrobater, jonglører, lø-
ver, bjørne, aber og giraffer, kameler,
hunde ...

Den sidste store freskokunstner
Selv om det på sin vis er overraskende, at
freskoer, der i høj grad hørte renæssan-
cen til, blev brugt som metode i midten
af 1900-tallet, undrer det ikke, at Pino Ca-
sarinis arbejde fandt sted i Verona. For

Verona var freskoteknikkens hovedstad.
Intet sted i Italien kunne man opleve by-
er, der på samme måde som Verona var
udsmykket med freskoer i 1600-tallet.
Rom, Napoli, Bologna og Firenze? De
kunne rende og hoppe ... 

Det var denne historik, som bysbarnet
Pino Casarini fi��k lov til at arbejde sig ind
i, da han i 1958 fi��k frie hænder til at ud-
smykke byens fi��ne gamle, hæderkrone-
de hotel, der gennem tiderne har sagt
velkommen til notabiliteter som Mozart
og Goethe, og som kan spore sin historie
som overnatningssted helt tilbage til
1674. 

Pino Casarini var en af Italiens ganske
få freskomalere i 1900-tallet. Og i øvrigt
også scenemester på Veronas berømte
romerske ruin, Arena di Verona, der si-
den 1913 har dannet ramme om koncer-
ter og teaterstykker af alskens slags. I
dag er det stadig en af Veronas helt store
attraktioner og i sommersæsonen et
must for særligt operaelskere, når der
bliver afholdt udendørs koncerter med
plads til op mod 15.000 publikummer. 

Restaureringen af Arena Casarini be-
gyndte i 2016 og tog halvandet år at fær-
diggøre. Prisen vil Giorgia Gazzuola ikke
ud med. Men hun kunne godt tænke sig,
at fl��ere besøgte hotellets kælderstolt-
hed.

»Det er måske kun fi��re-fem gange om
måneden, at der er nogen, der gerne vil
ned og se Arena Casarini. Og det synes
jeg er synd. Det er noget, Veronas borge-
re ejer i fællesskab og en vigtig del af by-
ens historie«, siger Giorgia Gazzuola.

På Due Torri Hotel i Verona
kan alle få adgang til Arena
Casarini, hvor en af Italiens
fornemmeste
freskokunstnere engang
boltrede sig på væggene.

Kulturarv var gemt i kælderen på italiensk luksushotel 

KUNSTVÆRK.
Hvis du er på 
storbyferie i 
Verona, bør du 
besøge Due Torri
Hotel for at opleve
Arena Casarini i
kælderen, hvor 
de fi��neste, 
nyrestaurerede
freskoværker af
cirkuslivet er skabt
af bysbarnet Pino
Casarini. Foto: 
Aromi Creativi, 
Sune Højrup 
Bencke 

SUNE HØJRUP BENCKE,
VERONA

14 POLITIKEN REJSER Søndag 23. juni 2019

Italien Verona

REJSEDEKLARATION
Politikens overnatning på Hotel Due Torri
var betalt af hotellet. Togrejsen fra
Hamburg til Verona var betalt af ÖBB.
Hverken hotel eller togselskab har haft
indfl��ydelse på artiklens indhold.

FAKTA

Turen til Verona
Klimaaftryk tur-retur:
Fly: 373 kg CO2 per person
Bil: 367 kg CO2 per bil (divider med antal
personer i bilen på rejsen, og udregn 
klimaaftryk per person)
Tog/bus: 113 kg CO2 per person
Privatforbrug: En dansker udleder
i snit 17.000 kg CO2 per år

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk,
og se, hvordan du kan klimakompensere 
WWW politiken.dk/klimaberegner

Transport: Verona kan nås med tog fra
Danmark via Hamburg og Innsbruck.
Turen tager godt 24 timer. Verona kan
også nås med bil. Det tager 16 timer fra
København nonstop. 


