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Pressmeddelande
Ny intendent på Röda Sten Konsthall - Aukje Lepoutre Ravn
Vi har glädjen att presentera Röda Sten Konsthalls nya intendent, Aukje Lepoutre Ravn.
Aukje (f 1979, Danmark) är konsthistoriker, skribent och frilansande curator och har nyligen slutat sin tjänst som
chef för Traneudstillingen, som är en utställningsplats för samtidskonst i Hellerup, Köpenhamn (2010-2014). Hon
har en MA Research Degree i konsthistoria från Aarhus Universitet (2008).
Ravns forskningsintressen och curatoriska metoder fokuserar på historiska och kulturella berättelser och fenomen
som undersöker och ställer frågor om vår globala värld, samt dominerande former av kunskapsproduktion. Hon har
i det senaste arbetat särskilt med Sydamerikansk post-kolonialism och dess sociala, religiösa och kulturella diaspora
och har ett särskilt intresse för den brasilianska samtidskonstscenen.
Ett urval av Ravns curatoriella projekt inkluderar New Garden City i samarbete med Art & Innovation Hub,
Traneudstillingen, Köpenhamn (2013), Sympathy for the Invisible, Fundação Ecarta, Porto Alegre, Brasilien (2012),
SALVAJES- Digesting Europe Piece by Piece curerad tillsammans med Guillermo Creus, (2012) Traneudstillingen,
Köpenhamn, med konstnärerna Luis Camnitzer, Carlos Motta, Jonathas de Andrade, Melanie Smith och Wilfredo
Prieto med fler, Peter Brandt: I Died In Italy But No One Knows It, Traneudstillingen, Köpenhamn (2010) och The Eye
in the Door på Nikolaj Kunsthal, Köpenhamn (2009) bland annat med konstnärerna Omer Fast, Paul Pfeiffer, A.K.
Dolven. Lepoutre Ravn har skrivit essäer, artiklar och katalogtexter för både institutioner och individuella konstnärer.
Under 2013 deltog hon i Residency Unlimiteds Curatorial residency program i New York. Tidigare har Aukje
Lepoutre Ravn även arbetat som konstkonsult för arkitektbyråer i Köpenhamn.
“Jag är väldigt motiverad inför tjänsten som intendent på Röda Sten Konsthall. Jag har följt Röda Sten Konsthall över åren och sett hur
konsthallen utvecklats till en inflytelserik och engagerad konstinstitution – inte minst med tanke på det ambitiösa engagemanget i
GIBCA – Göteborgs Internationella Konstbiennal.”
”Min ambition är att fortsätta – och utveckla - min företrädare Edi Mukas starka samtidskonstnärliga vision, och bidra till den
inspirerande dialog som Röda Sten Konsthall i nuläget erbjuder sin publik - inte bara i Göteborg utan som en viktig samtidskonstplats i
Sverige. Jag vill också lägga vikt vid att utveckla det konstnärliga programmet för Röda Sten Konsthall, så att synergieffekter mellan det
mycket uppmärksammade biennalprogrammet vartannat år, och den kvalitativa utställnings- och aktivitetsprogram som Röda Sten
Konsthall producerar ständigt blir mer integrerat och transparent”.
”Samtidigt ligger Röda Sten Konsthall benäget i ett fantastiskt gammalt pannhus, på en unik plats under Älvsborgsbron på Göta Älvs
västra strand. Den naturliga interaktionen mellan industribyggnaden och den öppna omgivningen har stor potential för konstärlig
interaktion. Jag ser fram emot att bidra med idéer till projekt som kan aktivera dessa kvalitéer, både innanför och utanför
utställningslokalerna”.
Aukje Lepoutre Ravn kommer att bo i Göteborg.
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