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MEDALJEMODTAGERE 2019
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
uddeler i aften Akademiets medaljer på Charlottenborg Slot
Ved Stiftelsesfesten i aften fejrer Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster sin 265 års fødselsdag og uddeler
hædersmedaljer til 8 billedkunstnere og arkitekter, som har haft stor betydning for udviklingen af dansk kunst.
Hendes Majestæt Dronningen og Akademiets medlemmer og øvrige indbudte udgør de godt 180 gæster ved festen, når statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål – Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet – i aften uddeler Akademiets medaljer i Festsalen på Charlottenborg Slot.
Akademiets medaljer uddeles én gang årligt til førende billedkunstnere og arkitekter udpeget af fagfæller i Akademiraadet.
Thorvaldsen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner inden for den frie kunst tildeles:
 Billedkunstner Eric Andersen
Eckersberg Medaillen – for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller den bundne kunst - tildeles:
 Arkitekt Bente Lange
 Billedkunstner Oda Knudsen
 Billedkunstner Christian Vind
Thorvald Bindesbøll Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik - tildeles:
 Keramiker Anne Tophøj
N.L. Høyen Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne
kunster - tildeles:
 Journalist Pernille Albrethsen
Franciska Clausen Medaljen - for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie
eller bundne kunst – tildeles:
 ”Urolige hjerte” ved billedkunstner Kirsten Astrup
 ”Studielandsbyen” ved Lenschow & Pihlmann
(arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann)
Se www.akademiraadet.dk for motiveringer for de enkelte medaljetildelinger, fotos af udvalgte værker og medaljer, samt tekst om medaljernes tilblivelse.
Kontakt: Præsident for Akademiet, Milena Bonifacini, eller projektkoordinator Mette Sloth Møller på
T: 33 74 49 11 eller E: metslo@akademiraadet.dk.
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