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AAnnddrreeaa BBeenneettttii ,, pp iittttoo rree iittaa ll iiaannoo ,, hhaa ccoommppiiuuttoo ii pprroopprrii ss ttuuddii aarrttiiss ttiicc ii aa BBoo llooggnnaa ee ddooppoo uunnaa lluunnggaa ppaarreenn tteess ii ccoommee

mmuuss iicc iiss ttaa pprrooffeessss iioonn iiss ttaa ,, èè rriittoo rrnnaattoo aall ll ’’ aann ttiiccoo aammoorree ppeerr llee aarrttii vviiss iivvee ,, aa ll llee qquuaall ii ddaa cciirrccaa uunn ddeecceennnn iioo ss ii ddeeddiiccaa aa

tteemmppoo ppiieennoo .. NNee ll 22000055 hhaa iiddeeaattoo ee ssttii llaattoo iill MMaann iiffeessttoo ddee ll ll ''AA rrttee NNeeoorruuppeessttrree ,, cchhee ssuu iinnvviittoo ddee ll MM .. AA .. CC.. II .. AA .. MMuusseeoo

dd''AArrttee CCoonn tteemmppoorraanneeaa IIttaa ll iiaannaa iinn AAmmeerriiccaa ,, hhaa pprreesseenn ttaattoo aall llaa 5533ªª BBiieennnnaallee ddii VVeenneezziiaa ,, nnee ll ppaaddiigg ll iioonnee ""NNaattuurraa

ee ssooggnn ii"",, ss iittuuaattoo aall ll ’’ iinn tteerrnnoo ddee ll ll ''uunn iivveerrss iittàà CCaa'' FFoossccaarrii .. LLee eessppooss iizziioonn ii ddeeggll ii uu llttiimm ii aannnn ii ssoonnoo ssttaattee aall llee ssttiittee nnee ii lluuoogghh ii

iiss ttiittuuzziioonnaall ii iittaa ll iiaann ii pp iiùù pprreessttiigg iioo ss ii ,, ttrraa ccuu ii llaa CCaammeerraa ddee ii DDeeppuuttaattii ,, llaa ppaarrtteecciippaazziioonnee aall llaa LLXXII eeddiizziioonnee ddee ll PPrreemmiioo

MM iicchheettttii ee llaa ssuuggggeessttiivvaa mmoossttrraa ttrraa ppiittttuurraa ee mmuullttiimmeeddiiaa llee rreeaall iizzzzaattaa aall ll ’’ iinn tteerrnnoo ddee ll llee ggrroottttee ddii CCaassttee ll llaannaa ..

SSeemmiinnaarrii ee mmoossttrree ssuu ll llaa ssuuaa aarrttee ee ssuu ll llee iinnnnoovvaattiivvee tteeccnn iicchhee iiddeeaattee ,, lloo hhaannnnoo vviiss ttoo pprroottaaggoonn iiss ttaa eedd ooggggeettttoo ddee ll llaa

rriicceerrccaa ddee ll llee uunn iivveerrss iittàà ddii BBaarrii ,, BBeerrggaammoo ,, BBoo llooggnnaa ,, FFeerrrraarraa ,, LLeeccccee ,, RRoommaa ee JJoohhnn ss HHooppkkiinn ss UUnn iivveerrss iittyy,, ccoonn llee qquuaall ii

aannccoorraa ooggggii ccoo ll llaabboorraa ee pprroommuuoovvee ii pprrooggeettttii ccrreeaattii iinn ss iieemmee .. LLee ooppeerree ddee ll ll ’’ aarrttiiss ttaa bboo llooggnneessee ssoonnoo pprreesseenn ttii nnee ii

mmuussee ii ee nnee ll llee ccoo ll lleezziioonn ii ddii ttuuttttoo iill mmoonnddoo ,, ttrraa ccuu ii qquuee ll llee iiss ttiittuuzziioonnaall ii iittaa ll iiaannee ,, mmoottiivvoo ppeerr iill qquuaallee èè ssttaattoo rriicceevvuuttoo aall

QQuuiirriinnaa llee ,, aa ll llaa CCaammeerraa ddee ii DDeeppuuttaattii eedd iinn VVaattiiccaannoo ,, ddoovvee hhaa iinnccoonn ttrraattoo PPaappaa BBeenneeddeettttoo XXVVII ee PPaappaa

FFrraanncceessccoo .. OOrrmmaaii ddaa uunn ddeecceennnn iioo llee mmoossttrree ddee ll pp iittttoo rree eemmiill iiaannoo ssoonnoo ccuurraattee ddaaii pp iiùù iimmppoorrttaann ttii nnoommii ddee ll llaa

ccrriittiiccaa iittaa ll iiaannaa ,, ttrraa ccuu ii nnuummeerrooss ii pprrooffeessssoo rrii ee rriicceerrccaattoorrii uunn iivveerrss iittaarrii .. DDaall 220011 44 ,, ccoonn iill pprrooggeettttoo eessppooss iittiivvoo iisspp iirraattoo

aall llaa ppiittttuurraa rruuppeessttrree ,, ccoo ll llaabboorraa ccoonn vvaarrii mmuussee ii aarrcchheeoo llooggiicc ii eedd aallccuunn ii ss iittii ccoo ll lleeggaattii aa ll lloo ssttuuddiioo ddee ll llaa pprree iiss ttoo rriiaa .. LLaa

mmoossttrraa aassssoocciiaattaa aall pprrooggeettttoo èè ccoommppoossttaa ddaa ooppeerree ssuu ttee llaa ,, rreeaall iizzzzaattee uuttii ll iizzzzaannddoo mmaatteerriiaa llee PPaalleeoo ll iittiiccoo ,, ffoo rrnn iittooggll ii

ddaall ll ’’ UUnn iivveerrss iittàà ddii FFeerrrraarraa ((ttee rrrriicccciioo ,, ooccrraa ,, ccaarrbboonnee ee sseeddiimmeenn ttii pprroovveenn iieenn ttii ddaall llaavvaaggggiioo ddee ii rreeppeerrttii aarrcchheeoo llooggiicc ii)) ..
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