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Kunstakademiet 1754-2004 Hent PDF Forlaget skriver: Et kvart årtusind - så længe har det Kongelige
Akademi for De Skønne Kunster eksisteret, og det har til stadighed været omdrejningspunktet for den danske

kunstscene, hvad enten det har tegnet udviklingen eller været en bremse for den.

I de 250 år har den ene omvæltning afløst den anden, og samfundet har været i forvandling og udvikling på
alle fronter, politisk, økonomisk og kulturelt, ikke mindst inden for billed- og bygnings-kunst.

Akademiet har bestået i alle disse år, men har ofte vaklet og rystet i grundvolden. Dets professorer og
uddannelser har til tider været betragtet med respekt, og til andre tider har kritikken haglet ned over det.

I anledning af jubilæet skrives Akademiets historie igen - som det skete i 1904 og 1954 - men nu på en anden
måde. 12 forfattere, der har særligt kendskab til den periode, de skildrer, fortæller om 250 omvæltende år med

vægten lagt på den nyeste og historisk set mest ubetrådte periode.
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