
 

 

Anne-Mette Villumsen (f. 1973) 

Kandidatur til Museumsudvalget for Kunsthistorie 

 

Med stærke kunstfaglige kvalifikationer inden for både den ældre og nyere kunsthistorie og flere års erfaring med 

museumsarbejde, ledelse, formidling, og tværfaglige projekter, stiller jeg op som kandidat til museumsudvalget for 

kunsthistorie.  

 

Siden 1995 har jeg arbejdet på flere kunstinstitutioner i Danmark og udlandet. I min nuværende stilling er jeg 

museumsleder på Skovgaard Museet i Viborg. Siden jeg kom til museet i slutningen af 2005, har jeg arbejdet for at 

gøre det til en mere professionel, dynamisk, tilgængelig og brugerorienteret kunstinstitution. Jeg har skabt en ny 

profil ved at veksle mellem udstillinger af ældre kunst og samtidskunst, der perspektiverer samlingen, og satset 

intensivt på formidling. Arbejdet på Skovgaard Museet har således givet mig mulighed for at udfolde et fagligt 

kunsthistorisk perspektiv – og samtidig skabe erfaringer med, hvad nytænkende formidling, tværfaglighed og 

digitale projekter kan.   

 

Jeg har taget initiativ til og været projektleder på flere samarbejder med andre kunstinstitutioner, så vi sammen 

kunne gennemføre større projekter, end hvad vi enkeltvis kunne realisere. Jeg lægger vægt på at gøre kunsten 

tilgængelig uden at give køb på fagligheden.  For at nytænke udstillingsformen og tilbyde innovative 

formidlingsmæssige perspektiver har jeg skabt tværfaglige projekter med inddragelse af kulturaktører fra andre 

fagområder så som teater, musik, animation og litteratur.  Jeg har videreuddannet mig og deltager i faglige netværk 

og bestyrelser for at sikre min egen såvel som mit museums fortsatte udvikling og inspirationsgrundlag. 

 

 

2011 - : Diplomuddannelse i kunst- og kulturledelse 

2007 - 2009 : Diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge 

2002 :  Magistergrad i kunsthistorie fra Københavns Universitet 

 Arbejdserfaring 

 
Sep. 2010 - : Museumsleder på Skovgaard Museet 

Dec. 2005 - aug. 2010 : Museumsinspektør på Skovgaard Museet 

Okt. 2004 - aug. 2005   Arkivar / Registrar på Ny Carlsberg Glyptotek 

Nov. 2002 - aug. 2003 : Udstillingsassistent og PR medarbejder i Nikolaj Udstillingsbygning 

 Andre kvalifikationer 

 
Bestyrelsesposter m.m. : Medlem af ODM’s formidlingsudvalg 

Bestyrelsesmedlem i MMU (Midtjyske Museers Udviklingsråd) 

Styregruppemedlem i MMEx (Meaning Making Experiences) 

  

Curriculum Vitae 


