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Copenhagen Contemporary  
ansætter international kuratorprofil 
Copenhagen Contemporary har pr. 1.2.2023 ansat Aukje Lepoutre Ravn i en 
nyoprettet stilling som seniorkurator. Hun skal blandt andet være med til at løfte 
de ambitiøse, internationale udstillingsprojekter, som CC har på programmet i de 
kommende år. Lepoutre Ravn er mag. art i kunsthistorie og har mere end 15 års 
erfaring fra kurator- og lederjobs på institutioner i ind- og udland, herunder 
MoMA P.S.1, New York, Röda Sten Konsthall og GIBCA- Biennalen i Göteborg og 
senest O-Overgaden i København. Derudover har Lepoutre Ravn en mangeårig 
freelance kuratorisk praksis bag sig med internationale udstillinger i bl.a. 
Brasilien, Spanien og USA. 

Om ansættelsen siger CCs direktør Marie Laurberg: 
”Copenhagen Contemporary vil i de kommende år præsentere meget ambitiøse 
udstillinger skabt i tæt samarbejde med førende kunstmuseer i Europa. Aukje 
Lepoutre Ravn besidder i eminent grad det kunstfaglige overblik og 
internationale udsyn, som der er behov for i denne nye fase af kunstcenterets 
udvikling.” 

Aukje Lepoutre Ravn udtaler:   
”På bare 6 år har Copenhagen Contemporary formået at etablere sig som en 
central og toneangivende institution for international samtidskunst i store 
formater – et sted, der leverer høj kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Det 
er uhørt imponerende og helt uden fortilfælde i Danmark. Jeg glæder mig 
utrolig meget til at blive en del af husets dynamiske team og bidrage til 
Copenhagen Contemporarys næste spændende kapitel, hvor endnu flere 
verdensklassekunstnere vil komme til at slå deres folder på Refshaleøen.”  

Om CC 
Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter, der 
viser installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. 
CC har til huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal istandsat af arkitekt Dorte 
Mandrup, der med sine i alt 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at 
udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere 
arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale 
videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen. 

CC er et af Skandinaviens største udstillingssteder for samtidskunst og et 
levende samlingssted for et bredt publikum. CC skaber samarbejder og 
arrangementer med en række forskellige partnere på tværs af kulturelle genrer 
både lokalt og internationalt. Her kan man deltage i art talks, art walks, koncerter, 
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kreative værksteder, undervisning for børn, besøge CCs egen butik med 
skandinavisk design og opleve den helt unikke og historiske bydel Refshaleøen. 

CC har siden 2016 vist udstillinger med bl.a. Bruce Nauman, Yoko Ono, Carsten 
Nicolai, Ragnar Kjartansson, Pierre Huyghe, Bill Viola, Céleste Boursier-
Mougenot, Sarah Sze, Christian Marclay, Anselm Kiefer, SUPERFLEX, Doug Aitken, 
Claudia Comte, Marianna Simnett, Donna Huanca, Carsten Höller, Wu Tsang, 
Larissa Sansour og David Shrigley. 

For mere information om ansættelsen: 
Marie Laurberg, Direktør 
marielaurberg@cphco.org 
+45 3017 1404 

Pressekontakt: 
Ida Maj Ludvigsen, PR & Kommunikationschef 
ida@cphco.org 
+45 6021 9321  

DOWNLOAD PRESSEMATERIALE HER: https://copenhagencontemporary.org/
presse/ 

Copenhagen Contemporary er i 2023 støttet af:  
Augustinusfonden, Bikubenfonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond,  
Beckett-Fonden, Kulturministeriet, Københavns Kommune, Statens Kunstfond,  
Minister Erna Hamiltons Legat, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen,  
Goethe-Institut Dänemark, Refshaleøens Ejendomsselskab
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