Til
Kunstnersamfundets medlemmer og Akademiets æres- og rådsvalgte medlemmer,
Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen i Aarhus, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, BKF, UKK, Akademisk
Arkitektforening og Pressen

Akademiraadet afholder KUNSTNERSAMFUNDETS DAG med temaet:

					

”STEDER”

fire beretninger om arkitekter og billedkunstneres møder på tværs

Mødet finder sted torsdag den 3. december 2009 kl. 15.30 – ca. 18.00 i Festsalen på Charlottenborg, med offentlig adgang.

I fortsættelse af den årlige tradition med kunstnersamfundets dag ser vi frem
til at mødes med gamle og nye kunstnersamfundsmedlemmer og hylde årets
modtagere af legater. Eftermiddagen afsluttes i Udstillingsbygningens forhal,
hvor vi byder på en forfriskning og muligheden for tværfagligt networking. Rådet håber på stort fremmøde. Se det foreløbige program for dagen i modstående
box.
Venlig hilsen

Foreløbigt program:
Velkomst v/Kristine Jensen, formand for Akademiraadet
Årets legatuddelinger
”Megaron” v/Stig L. Andersson og Morten Stræde
”Soup” et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen v/Gitte Juul og Kaj Nyborg
”Bits, blik og biceps” om kroppen som hyper-intelligent
navigatør v/ Jette Gejl Kristensen

Kristine Jensen
Præsident for Akademiet for de Skønne Kunster

”Long Bien Bridge” v/Cai-Ulrich v. Platen, Steen Møller
Rasmussen og Peter Schultz Jørgensen

Medlemmer af Kunstnersamfundet, husk venligst at oplyse/opdatere jeres mailadresser
og evt. adresseændringer på hjemmesiden www.akademiraadet.dk under fanen Kunstnersamfundet/Adresseændring.

Der bydes på en forfriskning kl. ca. 18.00 i Charlottenborg Kunsthal
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