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CV 
Louise Munksø Jørgensen    
 
 
 
PROFIL 
Jeg trives godt i rollen som del af et team med plads til både fælles beslutningstagen og 
selvstændigt arbejde. At være i et forum med arbejdsopgaver, der lægger op til diskussion og 
samarbejde giver mig energi til mit arbejde og fungerer motiverende for mig. Ligeledes motiveres 
jeg af udfordrende arbejdsopgaver, hvor der gerne må tænkes kreativt. Jeg er kvalitetsbevidst med 
sans for æstetik og et blik for detaljen. Jeg sætter stor pris på god formidling – både skriftligt og 
mundtligt.  
 
UDDANNELSE 
2012 – 2015  Bachelor i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet, afsluttes 

• Viden om den moderne kulturs historie og teoridannelser 
• Viden om æstetiske relationer og deres funktioner i den moderne 

kultur 
• Evne til at løse faglige opgaver i et tværfagligt fællesskab 
• Kendskab til æstetiske udtryksformer inden for design, kunst, 

musik, reklamer og litteratur – jeg interesserer mig især for kunst 
og design 

• Evne til at beskrive og vurdere æstetiske og kulturelle 
fænomener og værker i forhold til deres specifikke kontekst 
(institutionelt og samfundsmæssigt) 

• Færdigheder i formidling af indsigter og vurderinger både 
skriftligt og mundtligt med fokus på forskellige, definerede 
målgrupper 

 
Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige aktuelle emner indenfor 
den visuelle kulturs felt, og dette felt har jeg også udforsket i mit tilvalg i 
Billedkunst og Visuel kultur. I mit bachelorprojekt undersøgte jeg 
brugen af en rammesættende stedsbetegnelse som 
markedsføringsstrategi med Hôtel Droog som case. 
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ERFARING MED KULTURELLE OG KUNSTNERISKE PROJEKTER 
2014  Frivillig assistent, Galleri V58 

• Opdatering af kunstnerprofiler på hjemmesiden 
• Produktion af tekstmateriale til hjemmesiden 
• Korrekturlæsning af tekster til hjemmesiden og kataloger 
• Medansvarlig for kuratering af værkophængninger i galleriet og 

hos firmaer   
 
2014  Frivillig, Art Weekend Aarhus (AWA) 

• Søge efter sponsorater 
• Promovering af AWA  
• Indgå i et team og sammen planlægge og udveksle ideer 
• Opsætning af åbningsarrangement 

 
2013  Frivillig, Sculpture by the Sea Aarhus 2013 

• Formidling af kunsten 
• Videregive information om udstillingen til de besøgende 
• Varetagelse af ad hoc-opgaver i forbindelse med åbningen af 

udstillingen  
 
 
 
 


