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Kvalifikasjoner 
● Brenner for kunst og kultur 
● Spesialisere i å jobbe med kunstnere og designere 
● Bredt erfaring i å produsere kurs, foredrag, utstillinger og konferanser 
● Fokus på utvikling og problemløsning 
● Selvstendig, flink til å sjonglere flere oppgaver samtidig 
● Positivt og godt humor 
● Trives i et diverse arbeidsmiljø 
● Naturlig nysgerrig 
● Dypt utdannelse I både kunst(2012) og design(2010) 

Arbeidserfaring 

Blank Space – Founder / Director 2013 – Now 

Dannet det kreative samfunnet Blank Space å bygge et bru mellom kunst og folk, å øke 
synlighet og ressurser i et spennende utviklingsfelt i norge. Vår 530kvm bygning på Storgata 
32 har 50+ kunstner, som gjøre oss en av norges største kollektiver av designere, og mest 
proaktivt med mer enn 17 arrangementer hver måned. Vi produserer unike utstillinger, kurs, 
og arrangementer med et stort utvalg av samfunnsbygging  og samarbeid muligheter.  
 
Nuart Festival – Shift Manager 2013, 2015- 2019 
Ansvarlig for daglig oppgaver og koordinering, som booking og administrering av kunstnere, 
utstyr, arrangementer, materialer, frivillige, mat, press, og sosiale medier.  
 
Nuart Festival, Oslo – Project Manager 2017, 2018 
Forfremmet i 2017 å administrere alle Nuart prosjektene i nærheten av Oslo, med samme 
oppgaver med enda større ansvar og selvstendighet.  

Hespe Gallery – Gallery assistant(USA – San Francisco) 2012 – 2013 
Internship – arbeidet med kundeservice og salg, montering og demontering av utstillinger, 
frakt av kunstverk, administrering av kunstner, utstillinger, og spesielle arrangementer.  
 
Ichen Art Academy – Teacher (USA), 2012-2013 
Bygd tre kurs for barn i kunstfeltet, alt fra pensum til kjøp av materialer, innenfor maling, 
tegning, og tegneserier. 
 
 
 



Academy of Art University – Printmaking service technician 2012 
Ansvarlig for oppbevaring, lagerbeholdning, hjelp med trykking. Sto som kontaktperson i 
nødstilfeller på universitetets grafikkavdelingen. 
 
Timelærer 

● Fagskolen Kristiania (2019 - nå) 
●              Einar Granum Kunstfagskole (2018 - nå) 
●              Skjeberg Folkehøyskole (2017 – nå) 

 
Foredragsholder 

● Fagskolen Kristiania - Karrieredagene (2019) 
●              Innspillsmøte Oslo - Kulturetaten (2018) 
● Pecha  Kucha – (2015/2016/2017) 
●              Creative Mornings Oslo (2018) 
●              Her og Der (2019,2020) 

 

Frivillige arbeid og relevante prosjekter 
 
Art and Design Market, at Kulturhuset- 2016 - nå: Hovedleder for kunstmarkedene i Oslo 
som fremhever uavhengige kunstnere og designere. Ansvarlig for administrasjon og alle 
deltakere, markedsføring, spillested, oppsett, samt kuratering og relevante klasser / 
workshops. 
 
Blank Space: Blah, Blah - 2016 – 2019: Grunnlegger og leder for en månedlig podcast som 
utforsker det internasjonale og norske kunstfeltet. Organiserer alle aspekter av prosjektet, 
fra intervju spørsmål og emner, koordinering av gjester og studioutleie, redigering av 
podkast, markedsføring og sponsing. 
 
Creative Mornings, Chapter Organizer - 2013 - 2018: Organiserte det månedlige 
internasjonale frokostforedrag, hvor oppgavene inkluderte ledelse, sosiale medier, mottak 
av sponsorer, koordinering av presse og medie, og kuratering av forelesere, lokaler, samt 
redigering av forelesninger og presentasjoner. Kontaktpunkt for hovedkontor i New York. 
 
Why Not? Festival- 2016 - 2017: En festival som ber "Hvorfor ikke?" - ansvarlig for alle 
aspekter samt administrasjon, produksjon, kuratering, koordinering av deltakere og frivillige, 
underholdning, mat og drikke, spillesteder, markedsføring, og PR. 

Utdanning 
● Bachelor's Degree, in Fine Art (Grafikk) 2013, Academy of Art University, San 

Francisco 
● Bachelor's Degree, in Fine Art (Illustrasjon) 2010, Academy of Art University, San 

Francisco 
 

Languages: Norsk, Flytende // Engelsk, Morsmålet 


