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MEDALJEMODTAGERE 2022
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har her til aften
uddelt Akademiets hædersmedaljer på Charlottenborg
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fejrer her til aften 268-året for sin stiftelse, og har netop
uddelt hædersmedaljer til 10 billedkunstnere og arkitekter, der har udmærket sig på deres fags vegne
og bidrager til at udvikle dansk kunst.
Hendes Majestæt Dronningen, et bredt udsnit af repræsentanter fra dansk kunst- og kulturliv og Akademiets medlemmer udgør de godt 180 gæster ved festen.
Akademiets medaljer uddeles én gang årligt. I år uddeles:
Thorvaldsen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner inden for den
frie kunst – til:
 Billedkunstner Malene Landgreen
 Billedkunstner Ursula Reuter Christiansen
Eckersberg Medaillen – for indsats af høj kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst – til:
 Billedkunstner Henrik Olesen
 Arkitekt Stig Mikkelsen
 Arkitekt Claus Pryds
 Billedkunstner Jacob Kirkegaard
Thorvald Bindesbøll Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik –
til:
 Arkitekt Bodil Kjær
N.L. Høyen Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af
de skønne kunster – til:
 Arkitekt Anna Mette Exner
Franciska Clausen Medaljen - for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden
for den frie eller bundne kunst – til:
 ”CAT COW” ved billedkunstner Nina Beier
 ”Take the Money and Run” ved Jens Haaning
På www.akademiraadet.dk/medaljer kan du finde motiveringer for de enkelte medaljetildelinger samt fotos af
udvalgte værker, og læse om medaljernes historie og udformning.
Kontakt: Akademiraadets leder, Merete Ahnfeldt-Mollerup, på T: 2810 4060, eller kontaktperson i sekretariatet,
Mette Sloth Møller, på T: 3374 4911 eller e-mail: metslo@akademiraadet.dk.
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