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Ny rektor på Det Fynske Kunstakademi  
 
Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi har ansat billedkunstner Lars Bent Petersen 
som rektor for Akademiet fra den 1. oktober 2016 til den 30. juni 2018. 
 
Lars Bent Petersen er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 
(1985 – 1992), hvor han også har været ansat som studieleder (2006 – 2015) og 
prorektor (2012 – 2014). Lars Bent kender Det Fynske Kunstakademi, hvor han 
fungerede som underviser i perioden 1999 – 2006 og siden 2016 har været en vigtig del 
af bestyrelsen. 
 
Lars Bent Petersen har udstillet på en lang række museer, gallerier og udstillingssteder i 
løbet af sin karriere, bl.a. kan nævnes Århus Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum og 
Hamburger Bahnhof i Berlin. Hans kunstneriske virke har medført et bredt nationalt samt 
internationalt netværk, der vil komme skolen og de studerende til gode. Derudover er 
Lars Bent Petersen også en erfaren kurator. 
 
Lars Bent kommer med en solid ballast til den nye stilling som rektor for Akademiet, 
udtaler Poul Falck, bestyrelsesformand for Det Fynske Kunstakademi:  
 
“Med Lars Bent Petersen som rektor får vi ikke blot en rektor, der er velanskrevet og 
anerkendt i kunstnerkredse. Vi får også en person, der har stor erfaring som underviser 
på både Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske 
Kunstakademi. Endvidere har Lars Bent Petersen været konstitueret rektor og prorektor 
ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Lars Bents store erfaring vil 
styrke Det Fynske Kunstakademis arbejde for at være en væsentlig brik i Odenses 
kulturliv i mange år frem”.  
 
Om sit kommende virke som rektor siger Lars Bent: 
 



“Jeg er glad for at være tilbage i Odense og på Det Fynske Kunstakademi. En by og 
uddannelsesinstitution, der betyder og har betydet meget for mig både fagligt og 
menneskeligt. Jeg ser frem til at kunne medvirke til at styrke både det internationale 
arbejde og den lokale forankring, der allerede er på Det Fynske Kunstakademi og i 
Odense”. 
 
Lars Bent Petersen har som en del af bestyrelsen været med til at formulere Akademiets 
nye strategi. Om det arbejde siger Lars Bent:  
 
”Det Fynske Kunstakademi er en uddannelse på højt fagligt niveau, men vi skal også 
være med til at skabe synlighed om Odense som en kulturby, skabe liv i byen og indgå 
nye samarbejder med andre kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet. Det 
er et arbejde, som jeg glæder mig til at tage fat på.” 
 
Lars Bent Petersens erfaring og netværk er et stort aktiv for Det Fynske Kunstakademi i 
den nuværende situation, hvor Akademiet er i færd med at finde nye lokaler i byen. 
Endvidere vil han fungere som en væsentlig arbejdskraft i Akademiets bestræbelser på 
at styrke dets synlighed, bidrage til at skabe en urban stemning i Odense og 
videreudvikle samarbejdet med lokale kunst- og kulturinstitutioner.   
 
Lars Bent Petersen afløser konstitueret rektor Kristine Kemp. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Poul Falck,       
e-mail: pfalck@pfalck.dk / telefon +45 22 40 25 00 eller Lars Bent Petersen, telefon + 45 
24 87 56 33. 
 
Det Fynske Kunstakademi er en længere videregående uddannelse af 5 års varighed, 
som har til huse på toppen af Brandtskomplekset i hjertet af Odense. Akademiet har ca. 
60 studerende fordelt på fem årgange, og undervisningen varetages af professorerne; 
Kristine Kemp, Sidsel Meineche Hansen, Mathias Kryger og Rasmus Røhling. 


