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Bakgrund & Presentation

Projektet Munthes Axel handlar om att, med Villa San Michele som utgångspunkt verka för internationella kulturella 
utbyten av hög kvalitet med betoning på samtid, den svenska kulturen och de svensk-italienska relationerna.

Villa San Michele byggdes under 1800-talets slut av Axel Munthe och testamenterades vid hans död till svenska 
staten. Villan, Munthes fd bostad, drivs av Stiftelsen San Michele sedan början av 50-talet och består av ett museum 
med trädgård, ett kapell, en borg, en utomhusscen, ett naturreservat och en stor anläggning med gästbostäder. 
Sedan 1929 har upp till 250.000 personer per år besökt villan. Utöver museiverksamheten bedriver stiftelsen en 
gästverksamhet där 100-talet stipendiater/kulturarbetare per år bor på villan för att jobba med personliga projekt. 
I Villa San Micheles uppdrag ingår att främja svensk-italienska kulturförbindelser.  Man bedriver konsert-, seminarie- och 
utställningsverksamhet.

Tanken är att Villa San Michele, i ett europeiskt och internationellt perspektiv, ska få en mer aktiv funktion 
såsom brobyggare och utgöra en fast grund för utforskande av nya samarbetsformer - en kulturell “axel” med 
utgångspunkt från den svenska kulturen. Avsikten är också att genom detta pilotprojekt utveckla den fi nansiella 
basen och ramverket som är nödvändigt inför en mer löpande verksamhet. Kulturverksamheten presenteras på Villa 
San Michele som första anhalt för att stimulera till vidare samarbeten mellan kulturutövare över gränserna. Projek-
tet har inte för avsikt att ersätta den befi ntliga verksamheten (konserter, utställningar etc.) som redan fi nns på Villa 
San Michele - utan snarare berika och utveckla det uppdrag man inom verksamheten förvaltar. 

Villa San Michele, Anacapri (Capri), Italien.

Intendent Villa San Michele:
Peter Cottino
 
Projektledare Munthes Axel: 

Martin Ålund



Rapport 2004

2004 var med projektet Munthes Axel på Villa San Michele avsevärt lyckat i det perspektivet att alla de programpunkter 
vi föresatte oss genomfördes - trots att Villa San Michele (ännu) inte har en fi nansiell bas för dylika arrangemang. Men 
framförallt har projektet vuxit vidare i den riktning som avsågs vad gäller nätverk och partnerskap; att knyta nya band 
mellan svenska och italienska aktörer, att utforska nya samarbetsformer både horisontalt och vertikalt 
- att fi nna nya former för en kulturinstitution att formulera samtiden. 

Projektet Munthes Axel har organiserats som en paraplyorganisation med mer eller mindre löst sammansatta part-
nerskap och nätverk - med en kärna bestående av huvudintendent Peter Cottino och projektledare Martin Ålund 
samt en referensgrupp vars huvudsyfte varit att söka fi nansiering till verksamheten inom ramen för Munthes Axel, 
bidra med idéer och konstnärlig kunskap kring de olika planerade evenemangen men också att själva curata och for-
mulera evenemang/projekt och härigenom generera nya projekt i projektet. Under projektets gång har nya synergier 
skapats genom att olika aktörer knutits till genomförda samt tilltänkta projekt & evenemang. 
 

Inbjudningskort till utställningen VERTIGO



Program 2004

Under 2004 genomförde projektet Munthes Axel på Villa San Michele en rad skilda events & projekt i samarbete med 
olika fi nansiärer och sponsorer. Huvudsponsorer var Af kultur östra regionen samt Svenska Institutet. Även Kulturrådet 
och SAS fi nansierade/sponsrade verksamheten. 

1. 28 maj: Nicole Renaud
 
Musikalisk performance, Viaggio musicale tra i giardini di Villa San Michele, med Nicole Renaud, Raphael 
Zweifel & ballerinor från dansskolan l´Isola Danza

2. 20-21 juni: Tempo dokumentärfi lmfestival 

Presenterade Dance, Documentary - Dream and Reality on Screen. Inbjudna 
var bl.a. Jan Troell och Yohanna Troell. Musikgruppen Double-8 Quartet spelade 
också till en fi lmvisning (The Comet). Curator var Sofi  Lagergren. 
Sponsorer och samarbetspartners var Filminstitutet, Shoot-Dance for screen! 
(ansvarig Agneta Mogren, närvarande under festivalen) och SI

I samband med festivalen fungerade Villa San Michele som en länk mellan 
Svenska Institutet och Neapel Film Festival 2004 och möjliggjorde på så vis att 
det senaste inom svensk fi lmproduktion introducerades på festivalen.

Genrep

Filmvisning på Villa San Michele



3. 3 juli - 3 september: VERTIGO: Samtida svensk konstutställning 

Ett samarbetsprojekt med Maria Bonnier Dahlins Siftelse och Villa 
San Michele. Utställningen visades i den till Villa San Michele 
angränsande skolbyggnaden Villa Rosa.

Curator: Martin Ålund
Co-curator: Richard G Carlsson
Assistant curator: Power Ekroth
 
Konstnärer:  Katalogskribenter:
Eva Marklund  Sven Olov Wallenstein
Karin Ohlin  Bengt Jangfeldt  
Tilda Lovell  Power Ekroth  
Ann Böttcher  Jakob Staberg
Richard G Carlsson
Martin Ålund
Petra Lindholm

Under vernissaget (3 juli) uppträdde också DJ ElectriCAT.
Sponsorer: Anacapri Komun, SAS, SI, Af Kultur

Entrén på Villa Rosa

Tilda LovellEva Marklund



4  10-18 september: Musikprogram Vertical Sound Music

Musikprogrammen genomfördes med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Coordinator var Eva Broberg & 
Elin Sleipnes. Musikerna uppträdde bl a i Villa San Micheles kapell men var också utlokaliserade till andra samarbet-
spartners (Hotel Capri Palace, Lanterna Verde - Hotel San Michele och Underground). 

10 september:  Travel Notes Project
Paolo Pandolfo, Andrea Pandolfo, Laura Polimeno

11 september: Anders Bergcrantz Quintet

17 september: SLEM stockholm live electronic musik
Lars Åkerlund, Andreas Berthling, Jean-Louis Huhta, Johan Skugge, Benny Nilssen

18 september: Nacka Forum
Jonas Kullhammar, Goran Kajfes, Johan Berthling, Kjell Nordeson 
Ensembel son: Ivo Nilsson, Magnus Andersson, Jonny Axelsson, Jörgen Pettersson

SLEM spelar på UndergroundJonas Kullhammar



6. 7-17 december: Kulturkontoret/Vårbygård projektet kommer till Villa San Michele

Kulturkontoret/Vårbygårdprojektet har bjudits in som ett partnerskapsprojekt i projektet Munthes Axel och ska utforska 
möjligheterna att genomföra ett kulturkontor i Anacapri. 

Medverkande: Projektledare: Thomas Liljenberg, Loulou Cherinet, Maria Hurtig, Anders Krüger, Mattias Larson, Johan 
Rosenquist ,Bo Samuelsson, Charlotte Åberg, Michele Masucci.

5. 17-27 november: VERTIGO & VERTICAL i Neapel

Konstutställningen Vertigo fortsätter till Neapel och visas 
i klostret & utställningslokalen Santa Maria La Nova. Elec-
tronmusikgruppen SLEM framför också i samband med 
invigningen en performance (Vertical). Utställningen 
organiseras och fi nansieras i samarbete med Neapels län 
och dettas kulturråd Antonella Basilico.

SLEM spelar på innergården till Santa Maria La Nova under vernissagedagen

Stora utställningsrumet i Santa Maria La Nova under vernissagedagen



Framtid

Vi ser fram emot ett uppföljande verksamhet av Munthes Axel på Villa San Michele där bl a de ansatser som gjordes 
under 2004 kommer att kunna följas upp och ytterligare bekräfta det potential Villa San Michele har i ett samtida och 
historiskt perspektiv.

Avsikten är bl a att utveckla de partnerskap och nätverk med Italienska/Napoletanska aktörer som påbörjats, för att fram-
förallt etablera och skapa uppmärksamhet kring Villa San Micheles samtida verksamhet i redan befi ntliga arenor. På så 
sätt breddas också möjligheterna för utbyte mellan de svenska och italienska aktörerna och artisterna samt att de olika 
projekten från Munthes Axel/Villa San Michele kommer att möta en större publik. Genom att sammanfoga olika typer av 
projekt kommer också spännande tvärdisciplinära möten med större genomslagskraft att uppstå.

För aktuellt program 2005 – se Villa San Micheles hemsida (www.sanmichele.org).

Kontakt & Info:

Assistent Villa San Michele / Munthes Axel
Elin Sleipnes
Villa San Michele
Tel:+390818371401
Mail: ass.axelmunthe@sanmichele.org
  
Villa San Michele
V.le Axel Munthe, 34
80071 ANACAPRI - ITALY
Ph. +39 - 081 - 8371401
Fax +39 - 081 - 8373279 

www.sanmichele.org

www.munthesaxel.org


