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1.

Om fonden

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev etableret i forbindelse med Nationalbankens 150 års
jubilæum i 1968, hvor der blev givet 15 mio. kr. til oprettelse af fonden. Dette beløb er blevet
suppleret flere gange, og den indbetalte kapital er ultimo 2020 på 85 mio. kr. Fondens
nettoindtægt uddeles i henhold til fondens fundats.
Fonden støtter projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk.

2.

Bestyrelsen

Jubilæumsfondens bestyrelse består af nationalbankdirektør Lars Rohde (formand), adm. direktør
Anne Hedensted Steffensen (næstformand), landskabsarkitekt Kristine Jensen, arkitekt Dorte
Mandrup, keramiker Morten Løbner Espersen, designer Ditte Hammerstrøm og
beklædningsdesigner Bettina Milling Bakdal.

3.

Ansøgninger

Jubilæumsfondens bestyrelse mødes fire gange om året. I 2020 var det 26. februar, 2. juni,
25. august og 24. november.
Fonden har i 2020 modtaget 396 ansøgninger (465 ansøgninger i 2019) og har bevilget
3.439.932 kr. (3.906.670 kr. i 2019). Der er givet 115 bevillinger, heraf 10 bevillinger uden
forudgående ansøgninger (112 bevillinger i alt i 2019).

4.

Følgende bevillinger er blevet uddelt i 2020

Hæderslegat
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 uddelte ikke noget hæderslegat i 2020.
I sommeren 2020 flyttede Nationalbanken fra domicilet i Havnegade 5. Der er tradition for, at lave
en udstilling i bygningens forhal i forbindelse med uddeling af Jubilæumsfondens hæderslegat,
men det kunne ikke lade sig gøre i 2020. På Nationalbankens nye adresse kan fonden ikke tilbyde
legatmodtagerne en udstilling. Fonden arbejder på at finde et egnet udstillingssted til
hæderslegatmodtagerne i de år, hvor bygningen i Havnegade renoveres.
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Påskønnelseslegater
I 2014 begyndte Jubilæumsfonden at uddele påskønnelseslegater på 100.000 kr. Disse legater
uddeles kun uden forudgående ansøgning og i 2020 uddelte fonden to påskønnelseslegater.
Bestyrelsen besluttede at give et påskønnelseslegat til:
Martin Nannestad Jørgensen
Rundtosset, ør og glad bliver man når man står stille og betragter dine vævede tæpper. Når man
er i bevægelse fra det ene til det næste, er det straks sværere at beskrive, da de usædvanligt
komplekse billeder selv sitrer i et væld af sublimt komponerede farvespil, afstemte toner og vilde
kontraster. Dit billedunivers overrumpler os på en måde, og det minder om alle de rejser - i stor
hast og i kontemplativ gang - man i sit liv har været på. Her er de fastfrosset med tråd, tid og
tålmodighed, som minder os om at kigge bedre efter, næste gang vi glemmer at sanse verden, for
det er i særdeleshed det, dine værker gør.
Du er en mand med kæmpestor entusiasme for dit håndværk. Du mestrer det tunge, svære og
tidskrævende arbejde. Du har formået at aktualisere genren så den peger ind i fremtiden og viser,
hvordan et urgammelt håndværk har stor relevans i dag. Det er et imponerende værk, det er
smukt, det er hæsligt, det er mildt, det byder indenfor, det er afvisende. Det er som livet selv, det
er alt det, man er stolt af, og det man ikke kan lide ved sine kvaliteter som menneske, det rummer
med andre ord essensen af det at være til.

Gitte Jungersen
Dit udgangspunkt er meget klassisk keramisk, intuitivt og sanseligt, men så skifter du gear, og
klemmer dig ind i præcist udtænkte koncepter, som er friske og fornyende for arbejdet med de
keramiske materialer.
Du har mere end temmelig godt styr på, hvordan du iscenesætter og delvist kontrollerer det kaos
du søger. For det bliver kaos, når man arbejder med glasur i de enorme mængder du gør. Og
selvfølgelig er det en del af pointen, at du kun til dels har styr på og kontrol over udsmeltningen
og lader glasuren definere værket.
Dine arbejder er radikale og banebrydende, og som den anti-æstet du (foregiver) at være, lader
du de poppede, og for keramikken usædvanlige, primærfarver dominere og trækker den hardcore
klassiske keramik op af sofaen. Dine værker er eksperimenterende og en af styrkerne i dit samlede
arbejde er, at det altid overrasker beskueren, og går nye veje. Du er konstant på vej videre, imod
noget nyt, noget andet, noget endnu mere ekstremt. Eller helt stille. Hvem ved?
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Studierejselegater til afgangselever
Nedennævnte skoler, hvor der undervises i arkitektur, design og kunsthåndværk, har hver udvalgt
en afgangselev til at modtage et studierejselegat fra Jubilæumsfonden. Legatet kan ikke søges, og
det bliver uddelt i forbindelse med den enkelte skoles dimittendfest.
Arkitektskolen i Aarhus

25.000 kr.

Francesco Cauda
Kunstakademiets Arkitektskole

25.000 kr.

Ask Aune og Adrian Hildrum
Kunstakademiets Designskole i København

25.000 kr.

Monica Louise Hartvigsen
Kunstakademiets Designskole på Bornholm

25.000 kr.

Alexander Kirkeby
Designskolen i Kolding

25.000 kr.

Frederikke Ryhl Toft
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (grafisk design)

25.000 kr.

Camilla Linda Grønbeck Green
UC Syd – Grafisk Kommunikation

25.000 kr.

Københavns Erhvervsakademi – Design, Technology and Business

25.000 kr.

Afgangsudstilling
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Arkitektur
Nacho Ruiz Allen og Andriette Ahrenkiel – Arkitektskolen Aarhus

40.000 kr.

Til produktion af katalog til udstillingen "Escandinavia" i Utzon Centeret i
marts/april 2021.
Pil Bachmann og Elisabeth Jerichau Nissen – JEBA Arkitekter

25.000 kr.

Et arbejdslegat til at fortsætte den faglige og kreative udvikling gennem
fordybelse i kommende projekter.
Ruth Baumeister – Arkitektskolen Aarhus

30.000 kr.

Ttil at udgive "Un/sustained – Over 40 once revolutionary office buildings
worldwide". De danske eksempler på kontorbygninger og møbeldesign kan ses
som forbilleder for udformningen af fremtidens arbejdspladser.
Marco Berenthz - Norrøn

50.000 kr.

Til at sikre arkitektonisk kvalitet i den rivende udvikling, som turismesektoren og
kulturlivet undergår i Nuuk, Grønland.
Emilie Lund L. Christensen og Humberto Baeza

70.000 kr.

Til design og materiale til udvikling af Black Circle der er en scene, der er
arkitektonisk designet, så den lever op til behovet for fysisk afstand.
Lars Horneman Hansen og Maria Fabricius Hansen

30.000 kr.

Til udarbejdelse af illustrationer til bogen "Rom: En illustreret arkitekturhistorie",
skrevet af kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen.
Kasper Baarup Homboe og Troels Thorbjørnson – Spant Studio

20.000 kr.

Til at gennemføre etape to af projektet "Erfarings- og metodeudveksling mellem
dansk og sydamerikansk tegnestue".
Maria Louise Jacobsen – Københavns Museum

25.000 kr.

Til en udstilling på Københavns Museum omhandlende Stadsarkitektens
Tegnestues samling.
Gitte Juul – Gitte Juul Arkitekter

50.000 kr.

Til udvikling af udstilling og udgivelse af publikation på KØS i efteråret 2020.
Rune Bundgaard Jørgensen

25.000 kr.

Til udgivelse af en bog om keramiske og lette teglfacader i dansk arkitektur.
Bogen vil give en præsentation af et stykke dansk kulturarv inden for
arkitekturen, som ikke er set før.
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Frode Birk Nielsen – Urban Design

50.000 kr.

Til bogen "Landskabskunst i Danmark" med fokus på landskabelige, kunstneriske
og kulturhistoriske monumenter – en inspirationsbog.
Signe Kahr Sørensen – Charlottenborg Fonden

40.000 kr.

Til nyt website, der skal styrke formidlingen af Charlottenborg
Forårsudstillingens betydning for den danske kunst- og arkitekturhistorie.
Rasmus Strange Thue Tobiasen

25.000 kr.

Til at synliggøre lims usete muligheder som primært byggemateriale og dermed
dets strukturelle, æstetiske og rumlige potentialer i en arkitektonisk kontekst.
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Design
Thomas Albertsen

25.500 kr.

Til at deltage i danishdesign MAKERS udstilling, udvikling og produktion af
prototype.
Thomas Albertsen – danishdesign MAKERS

50.000 kr.

Til deltagelse på messen NeoCon i Chicago, USA i juni 2020 med udstillingen "In
Union".
Anker Bak - Ankerspoint

15.000 kr.

Til produktion af prototyper til lancering af en møbelserie i Japan, der som noget
helt unikt forener hjælpemiddels- og møbelindustrien.
Boris L. Berlin – Boris Berlin Design

50.000 kr.

Til udstilling hos Maria Wettergren Galerie i Paris november 2020 til januar 2021.
Projektet kombinerer design, arkitektur og kunsthåndværk.
Maria Bruun

25.000 kr.

Til at repræsentere og producere dansk møbelkunst internationalt med
udstillingen "Reflected Surrounding - surrounded reflections" i Basel, Schweiz i
2020.
Maria Bruun og Anne Dorthe Vester – MBADV

21.750 kr.

Til den eksperimentelle praksis på tværs af disciplinerne design, arkitektur,
håndværk og kunst. Resultatet præsenteres som en del af gruppeudstillingen af
danske designere i Schindler House i Los Angeles, USA i november 2020 til
februar 2021.
Karin Carlander – Snedkernes Efterårsudstilling

50.000 kr.

Til udstilling af ny dansk møbeldesign i Tivoli i august til september 2020.
Anne Damgaard

30.000 kr.

Et arbejdslegat til ophold på Statens Værksteder for Kunst.
Anne Lahn Hornbæk Hansen – Femme and Fab

4.500 kr.

Til to udlandsrejser med ophold i forbindelse med to internationale udstillinger.
Pernille Snedker Hansen – Snedker Studio

20.000 kr.

Der blev bevilget 20.000 kr. til udarbejdelse af prototypen "Marble" og af
fotorealistiske visualiseringer af "Marble" i interiør.
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Nanna Hjortenberg – Chart Design

50.000 kr.

Til forankring og videreudvikling af Chart Design, en nystartet platform for
samtidsdesign og unika kunsthåndværk.
Jakob Sommer Holmberg

20.000 kr.

Til arbejds- og udviklingsrejse til Canada fra oktober 2020 til oktober 2021.
Zsuzsanna Horvath

20.000 kr.

Der blev bevilget 20.000 kr. til udvikling og produktion af prototyper og
deltagelse som udstiller på Salone Satellite i Milan Design Week 2021.
Jonas Lundby Jensen

15.000 kr.

Til at udvikle og bygge en prototype af en snedkerstol, der skal udstilles på
møbelmessen NeoCon i Chicago, USA i juni 2020.
Pia Jensen

25.000 kr.

Til at videreudvikle samarbejdet med den amerikanske designer Matt McConnell.
Akiko Kuwahata og Ken Winther – Akikokenmade

15.000 kr.

Til udvikling og fremstilling af et nyt møbel til Snedkernes Efterårsudstilling i
Tivoli.
Birgitte Due Madsen – Birgitte Due Madsen Design

20.000 kr.

Til udvikling og produktion af nye værker i gips, neonlys og travertin til den
danske kunstmesse Chart Design Fair på Den Frie Udstillingsbygning i
København i august 2020.
Annette Meyer

50.000 kr.

Til udvikling og design af prototyper af en bæredygtig regntøjskollektion,
Rainlight.
Jonas Edvard Nielsen – JEN Design

50.000 kr.

Til visning af akustisk sejl i svampemycellium og plantefibre samt til produktion af
nye værker, Myx Chair, til Mindcraft 2020.
Camilla Polmer – Copenhagen Phil

25.000 kr.

Der blev bevilget 25.000 kr. til Dark Matters' design af videoscenografi til to
forestillinger ud af seks i koncertrækken "Afgørende øjeblikke".
Kamma Rosa Schytte - Ukurant

60.000 kr.

Der blev bevilget 60.000 kr. til Ukurants anden udstilling i 2021. Ukurant er en
udstillingsplatform og kreativt fællesskab for nye uetablerede designere.
Kari Svarre – AP Udstilling og Formidling

75.000 kr.

Til udstillingsprogrammet med to store udstillinger, der åbnes i 2020 samt
mindre visninger.
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Rune Bering Sørensen

25.000 kr.

Et arbejdslegat til at kunne fortsætte det eksperimenterende arbejde med
formgivning inden for digital og industriel produktion.
Mathias Weber

25.000 kr.

Et arbejdslegat til målrettet og fokuseret tid til udvikling af nye projekter og
produkter.
Stine Lundgaard Weigelt – Weigelt Studio

25.000 kr.

Til deltagelse på designmessen NeoCon i Chicago, USA i juni 2020, som en del af
designfællesskabet danishdesign MAKERS udstilling.
Linda Weimann og Birgitte Due Madsen

20.000 kr.

Til materialer, assistance og formidling af projekt som skal støtte et nyt
samarbejde, der består af eksperimenter og resultater.
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Tekstil
Drua Sif Simone Albrechtsen – Drua Simone Studios

27.000 kr.

Et arbejdslegat til udvikling af to vægtæpper samt støtte til udstilling på Chart
Design Studio i august 2020.
Drua Sif Simone Albrechtsen – Drua Simone Studios

15.000 kr.

Et arbejdslegat til fordybelse i projektet "Borders", en serie af tekstile værker,
som skal udstilles på Officinet i 2021/22.
Malene Bach

25.000 kr.

Til undersøgelse af tekstile kvaliteter gennem en serie skulpturelle frakker til 16
stole samt medfølgende formidlingspublikation.
Bettina Milling Bakdal

22.000 kr.

Til formidling af designs via nyt digitalt katalog.
Helle Baslund

25.000 kr.

Til produktion af et værk, der skal indgå i Dansk Gobelinkunsts udstilling "Frie
formater – Dansk Gobelinkunst" på Johannes Larsen Museet til marts 2021.
Signe Emdal – Emdal Studio

25.000 kr.

Til at producere værker til Master Artisan Biennalen Homo Faber Event i Venedig
arrangeret af Michelangelo Foundation (CH) og Fondazione Giorgio Cine (IT) i
2021.
Julie Helles Eriksen og Kristine Boesen

25.000 kr.

Til udvikling af foranderlige, brugerinddragende og langtidsholdbare tekstiler.
Sofie Osmark Genz, Linnea Karoline Holck, Anja Puggaard Hansen og Sofia

50.000 kr.

Hagström Møller – Plain Weavers
Til produktudvikling og udstilling af den første konceptkollektion, som skabes i
samarbejde med Kjellerup Væveri.
Kari Guddal

25.000 kr.

Til nyt været tæppe til udstilling på Johannes Larsen Museet til marts 2021.
Bonnie Hvillum – Natural Material Studio

16.050 kr.

Til at videreudvikle et bionedbrydeligt tekstil til brug i modeindustrien på højt
internationalt niveau.
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Klaus Ib Jørgensen – Danmarkshuset i Paris

50.000 kr.

Til gruppeudstillingen "In a Slow Manner" med dansk design med fokus på tekstil
og farver i 2021.
Else Borup Kallesøe

25.000 kr.

Til produktion af trykte tekstiler til udstilling i USA i samarbejde med ni i en
gruppe.
Tove Ellen Papp Lindkvist

21.000 kr.

Til udstillingen "Vores vævninger" på Melbourne Design Week i marts 2020 i
Melbourne, Australien.
Ane Lynge-Jórlen – Designers' Nest

30.000 kr.

Til Designers' Nest designpris og –show under Københavns modeuge og
udstilling på Prins Eugen Waldemarsudde i Stockholm.
Kristine Kofoed Mandsberg – Kristine Mandsberg

30.000 kr.

Et arbejdslegat til videre kunstnerisk udvikling og til at gennemføre projektet
"Everyday Objects".
Yoko Matsumoto

14.789 kr.

Til studierejse til Færøerne med det formål, at videreudvikle de kunstneriske
ideer og undersøge færøske vejrforhold med hensyn til lys, vind og farver.
Sofia Hagstrom Møller

15.000 kr.

Et arbejdslegat til arbejdsro og fordybelse for at kunne udføre værker til
udstillingen "Loud Volumes Soft Stuff" i Officinet.
Siff Pristed Nielsen

30.000 kr.

Til at arbejde eksperimenterende med kasserede materialer fra "I Tråd Med
Verden" og den danske tekstilindustri.
25.000 kr.
Nicklas Skovgaard Pedersen
Der blev bevilget 25.000 kr. til udførelsen af de vævede projekt "Hand-woven
Collection 02". Et projekt der omhandler tilblivelsen af håndvævede tekstiler,
fremstillet på en ældre dansk rammevæv, og mødet med den moderne, nutidige
modescene.
Sabine Marie Poupinel

25.000 kr.

Til udstillingen "Fan Out" nummer fem.
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Louise Sass

20.000 kr.

Til separatudstillingen "Forskydninger" hos A. Petersen, fortællingen om en
stoftrykker og farvespecialists arbejdsunivers.
Morten Ussing

25.000 kr.

Til udvikling af prototyper til SS21 kollektion samt støtte til deltagelse på messen
Revolver i august-september 2020.
Emma Wind

25.000 kr.

Et arbejdslegat til at kunne færdigudvikle og producere projektet "Refugium", en
serie af tuftede vægtæpper, som skal være med til at fremme flere æstetiske og
sanselige oplevelser for patienter i psykiatrien.
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Keramik og glas
Stine Bidstrup

25.000 kr.

Til udvikling af ny type kunsthåndværksprodukt i form af en hængende glas- og
lysinstallation til udstilling hos Gallery FUMI i London i 2020/2021.
Anette Biliczki – Studio Anette Biliczki

25.000 kr.

Til realisering af udstillingen "The Study" på Glasmuseet Ebeltoft.
Pernille Braun

25.000 kr.

Til produktion og udstilling af nye værker til soloudstilling ved Galerie NeC i Paris
og gruppeudstilling ved Køppe Contemporary Objects på Bornholm.
Manuel Canu

15.000 kr.

Til produktion og design af værker til udstilling på Clay Keramikmuserum i juni
2021.
Michael Geertsen

30.000 kr.

Et arbejdslegat til udstilling i Hjorths Fabriks udstillingssal i Rønne på Bornholm
samt en interventionsudstilling på Bornholms Kunstmuseum.
Anne Mette Hjortshøj

25.000 kr.

Et arbejdslegat til den sidste intense periode ud af et tre årigt forløb, op til en
soloudstilling hos Goldmark Gallery i England i november 2020.
Ole Jensen

30.000 kr.

Til projektet "Manuelt Design", der er et meget håndlavet og personligt projekt,
som alligevel har udviklet sig til, at være et eksperiment udi grundlæggende
formgivning og design.
Anders Hald Johansen

15.000 kr.

Til projekt, hvis mål er at udforske og udvikle nye muligheder inden for brugen af
farve og stoflighed i samspillet med keramisk form.
Martin Bodilsen Kaldahl – Copenhagen Ceramics

75.000 kr.

Til dansk keramikudstilling hos Hostler Burrows Gallery i New York, USA i
november 2020.
Maria Koshenkova - Koshmar

15.000 kr.

Til udvikling og formgivning af nye produkter på Holmegaard Værk i 2020.
Produktionen vil være åben for museets publikum.
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Klaus Lindbak

15.000 kr.

Til de materielle omkostninger ved projekt med den keramiske flise som medium
for kunstnerisk udfoldelse.
Karina Malling

30.000 kr.

Til udgivelse af bogen "Keramisk kunst – Hvad handler det om?".
Karina Malling

15.000 kr.

Til produktion af tre nye værker og til at dække den beskedne lejeudgift af
Officinet.
Karin Mørch

30.000 kr.

Et arbejdslegat til fremstilling af nye værker til udstilling ved Vessel Gallery i
London, England i 2021.
Marianne Nielsen

30.000 kr.

Et arbejdslegat til arbejdet med udstillingen "Natur – spor og spejlinger" på CLAY
Keramikmuseum Danmark med åbning 5. juni 2021.
Teresa Lilian Nielsen – Vejen Kunstmuseum

25.000 kr.

Til en unik produktion af keramiske lamper.
Pernille Pontoppidan Pedersen

30.000 kr.

Et arbejdslegat til arbejdsro og fordybelse til at eksperimentere og udvikle nye
værker til udstilling på galleriet Hostler Burrows i New York, USA.
Charlotte Thorup – Keramik Charlotte Thorup

26.500 kr.

Til transport af værker, transportkasser og rejseudgifter i forbindelse med
gruppeudstillingen "Danish Women in Contemporary Ceramics" på Lycy Lacoste
Gallery i Boston, USA i december 2020.
Mariko Wada

15.000 kr.

Til udvikling og produktion af nye keramiske værker til soloudstilling i Design
Square Gallery i Kolding fra 19. november 2020 til 23. januar 2021.
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Kunsthåndværk diverse
Nikoline Liv Andersen

20.000 kr.

Til udvikling af udstillingsprojekt til Nikolaj Kunsthals Nedre Galleri.
Kim Buck og Jurunn Veiteberg – Guldsmed Kim Buck

30.000 kr.

Til udgivelse af monografi, der beskriver processer og teknikker og den udvikling
der ligger bag og hvorledes teknikker forstærker og understreger ide og
budskab.
Kim Buck

50.000 kr.

Til separatudstilling med titlen "Kammertonen" i Bygning A hos A. Petersen og
senere hos Galleri Sebastian Schildt i Stockholm.
Tine Delfs og Mette Olsen

10.000 kr.

Til udstilling og fotografering af Antropocæne Perler 1-7 optaget på KP20.
Mie Dinesen, Lise Dres og Signe Kirk Lomholt

15.000 kr.

Til udstillingen "Effekt II", der arbejder imod en tværfaglig sammensmeltning
mellem scene, lyd og objekt.
Rasmus Bækkel Fex

20.000 kr.

Til det permanente udendørs værk "Benchmark", som skal installeres i parken
rundt om Augustiana Kunstpark & Kunsthal i Sønderborg.
Lisbeth Frey – Det Kgl. Teater

30.000 kr.

Til praktikophold hos systuen Kittat i Nuuk, der er et Economuseum, hvor de syer
nationaldragter i overensstemmelse med den autentiske teknik og
fremgangsmåde.
Helen Clara Hemsley

25.000 kr.

Til det internationale smykkeprojekt "UP AND DOWN", der rummer to udstillinger
– en i Johannesburg, Sydafrika og en i København.
Carl Emil Jacobsen

37.993 kr.

Til produktion af en serie nye værker til gruppeudstillingen "Sculpted matter" i
Rundetårn.
Carl Emil Jacobsen

30.000 kr.

Til udvikling og produktion af 10-15 nye skulpturelle værker, som vil udgøre
omdrejningspunktet for soloudstilling på Overgaden i 2021.
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Helle Vibeke Jensen

30.000 kr.

Til at videreudvikle egen form for visualisering af store litterære værker.
Kaori Juzu

30.000 kr.

Til separatudstilling på Gallery Deux Poissons i Tokyo, Japan samt udstilling i
Irland.
Ida Elke Kallehave

15.000 kr.

Et arbejdslegat til undersøgelse af de kunstneriske muligheder ved mycelliumteknologi fra lokal skov.
Steen Bille Larsen og Mads Brunsgaard – Forening for Boghaandværk

30.000 kr.

Til udstilling og prisuddeling af "De smukkeste bøder, Det bedste boghåndværk
2021". Prisuddeling sker i Den Sorte Diamant i 2021, hvor de udvalgte bøder
præsenteres i en udstilling. Derefter vises udstillingen andre steder.
Gitte Lægård

15.000 kr.

Til 50 aftryk af prægede strukturer udført i håndlavet papir og samlet i to
håndindbundne bøger med inspiration hentet fra Pantonebiblioteker.
Aftryksbiblioteket udstilles til Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2021 eller
BogGods 2021.
Martine Myrup

15.000 kr.

Til ophold på Goethe-Institut & Nordic Leipzig Residency, LIA International Art
Programme 2020 i Leipzig, Tyskland.
Justyna Poplawska – Studio Justyna Poplawska

22.000 kr.

Til fremstilling af prototyper til ny kollektion af objekter som genfortolker Pietra
Dura og Scagliola teknikker.
Camilla Prasch

10.850 kr.

Der blev bevilget 10.850 kr. til promovering af to smykkeudstillinger i forbindelse
med Munich Jewellery Week i München, Tyskland.
Marie Katrine Retpen og Begitte Lynge Andersen

30.000 kr.

Til udstillingen "Et ægte menneske har flere rum" på Glasmuseet Ebeltoft.
Helle Dyrlund Severinsen – Danske Kunsthåndværkere & Designere

50.000 kr.

Til Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2021, der skaber en stærk scene for
samtidens kunsthåndværk og design og kan udvikle, formidle og styrke området.
Peter Steffensen – Plethora Magazine

30.000 kr.

Til at udgive særligt bogværk med den franske kunstnerduo Julien Colombier og
Ludovic Flottante under titlen "Like a Hurricane".
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Signe Kahr Sørensen – Charlottenborg Fonden

40.000 kr.

Til at realisere Charlottenborg Forårsudstillingen 2021.
Alberte Nicoline Tranberg

20.000 kr.

Til soloudstilling ved Shylo Arts i Detroit i april 2021. Støtten vil gå til udvikling
og produktion af nye værker, stedsspecifikt for Shylo Arts udstillingsplatform og
historie – en forhenværende synagoge og kirke.
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5.

Udbetalinger

Fonden har i 2020 bevilget 3.439.932 kr., heraf er 3.374.932 kr. udbetalt.

6.

Tilbageførte bevillinger

Tre bevillinger er trukket tilbage ved udgangen af 2020. En legatmodtager havde modtaget 15.000
kr., men har ikke kunne rejse de resterende midler til at gennemføre projektet. To studierejselegater på hver 25.000 kr. er trukket tilbage. To uddannelsesinstitutioner, der skulle uddele
legaterne, er ikke vendt tilbage. Pengene er blevet ført tilbage til fondens midler.

7.

Regnskab

Det fremgår af fondens regnskab, at resultatet før uddelinger blev 1.943.022,57 kr. Der var uddelinger for i alt 3.374.932 kr. og resultatet før skat blev -1.431.909,43 kr., der overføres til næste
år.

København 25. februar 2021

Lars Rohde

Anne Hedensted Steffensen

Kristine Jensen

Dorte Mandrup

Ditte Hammerstrøm

Bettina Milling Bakdal

Morten Løbner Espersen
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