
 

PROFIL 
Bubblig projektledare och konstvetare med stor erfarenhet av marknadsföring, PR, outreach och 
events. Har ett sylvasst driv samt kärlek för gruppdynamik och för att tillgängliggöra konst och 
kultur.  

ERFARENHET I URVAL 
Konstpedagogisk resurs, Haugar Kunstmuseum, Tønsberg, 2021-pågående 
Håller visningar och konstverkstäder för barn- och ungdomsgrupper med fokus på den pågående 
utställningen. Alexandra var även ansvarig över söndagsvisningarna för vuxna varannan vecka. 

Processledare Visionsfonden, Helsingborgs stad, Helsingborg, 2018-pågående 
Delar ut en miljon kronor om året till projekt som vill göra Helsingborgs mer innovativt och 
kreativt. Projekten driver förändringsarbete inom tech, kultur, konst och socialt arbete. Jobbar 
med det operativa arbetet som inkluderar handläggning av ansökningsprocessen och 
marknadsföring för fonden men även strategisk utveckling, samt processleder innovativa 
stadsövergripande projekt. Arbetar just nu på 20% och är tjänstledig resten pga av studier och 
tillfälligt boende i Oslo.  
 
Project Manager, Doc Lounge Malmö, Malmö, 2017-2018  
Bokning av gäster, koordination av volontärer, outreach och PR-arbete samt bygga en tematik 
kring varje dokumentärfilm som visades varje tisdag. Under hösten 2017 arrangerade Alexandra 
25 events på 15 veckor varav 4 av dem var en del av Doc Lounges fängelseturné.  
 
Project Manager, Mindpark/Helsingborgs Stad, Helsingborg, 2016-2017 
Uppstart av ny kulturell och innovativ mötesplats. Projektledning av entreprenörscoachning, 
aktiviteter av gräsrotsorganisationer, marknadsföring och PR. Arbetet innebar också att göra plats, 
uppmärksamma och etablera mötet mellan teknik och konst i staden.  
 
Ägare och grundare, Whaleartbranch, Malmö, 2014-pågående 
Enskild firma med fokus på konst, innovation och kommunikation. Arrangerar events, föreläsningar 
och modererar några av Sveriges största tech- och kulturfestivaler. Kunder: HACK for Sweden, 
Lunds universitet, Minc, Ideon Innovation, Nordisk Panorama och Helsingborgs stad. 
 
Marknadskoordinator, The Creative Plot, Lund, 2013-2014 
Skapade innehåll för den kommunala organisationens sociala medier och webb. Coachade 
kommunikation och PR till startups med tillhörighet i de kreativa och kulturella näringarna. 
Arrangerade events och producerade utställningar på bland annat Lunds konsthall som 
assisterande curator.  

Alexandra Hvalgren 
Portfolio: www.whaleartbranch.com  
Email: alexandra.hvalgren@gmail.com  
iPhone: +46(0)723-60 93 14 

https://www.whaleartbranch.com/faengelseprojektet


Övriga anställningar 
Konstkritiker, FEMTIDEN, Malmö 
Kommunikatör, Future by Lund, Lund  
Digital Media Strategist, Ideon Innovation, Lund 
Assisterande curator och värd, Lunds konsthall, Lund  
Galleriassistent, Konstfrämjandet, Malmö 
Konstkritiker, Konstpretto, Malmö 
Guide, Strömma kanalbolag, Stockholm 
Assisterande curator, Bonniers konsthall, Stockholm 
 
UTBILDNINGAR 
Magisterprogram i konstvetenskap, Linnéuniversitet, Växjö, 2021-pågående  
Service Manager - Creative Leadership, Yrkeshögskola, Malmö, 2012-2014 
Estetikprogrammet, inriktning konstvetenskap, Södertörn högskola, Huddinge, 2009-2012  
Samhällsprogrammet, inriktning kultur, Fässbergsgymnasiet, Mölndal, 2005-2008 
 
ÖVRIGA MERITER 

• Initierade och processleder internationaliseringsprojektet ”Över sundet”. Ett konst- och Internet 
of Things-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella 
sektorn på båda sidor om sundet. Projektet är ett samarbete med Helsingör kommun och 
arbetar med två grupper konstnärer, en från vardera land. Aktörerna kommer tillsammans skapa 
en ljusinstallation som mäter måendet på invånarna i städerna med hjälp av 60 stycken 
utplacerade sensorer och ett samarbete med städernas scouter. Konstinstallationen ställs ut 
på Kulturværftet i Helsingör och på Dunkers kulturhus i Helsingborg under våren och sommaren 
2022.  

• Skapade satsningen #kidsedition hos Visionsfonden under 2020-2021. En satsning som riktade 
sig till föreningar och organisationer i Helsingborg som tillsammans med sina barn- och 
ungdomsgrupper skapade prototyper för hur staden kommer att se ut, kännas, vara, lukta och 
låta år 2035. Fem organisationer fick beviljat stöd, bland dem fanns bland annat Svenska kyrkan 
Helsingborg, Fryshuset Helsingborg och en kampsportsklubb. Prototyperna ställdes ut på 
aktivitetshuset Tryckeriet.  

• Producerade Gudrun Schymans publika 70-års fest år 2018. Några av Sveriges största artister 
och komiker uppträdde under arrangemanget. Eventet samarbetade med det lokala närings- 
och kulturlivet för att ge eventet en smak av Malmö och över 300 personer dansade med oss 
hela natten lång. 

• Producerade kortdokumentären ”jag fattar inte konst” i samband med rAndom Internationals 
utställning på Lunds konsthall 2014.  

• Har arbetat ideellt som social media manger för det politiska partiet Feministiskt initiativ under 
valåret 2018.  

• Producerade tre konstevent mellan 2014-2016 med inriktning på feminism och gräsrötter i 
Malmö och Stockholm. Eventen går under samlingsnamnet F/Art - Feminist Art.  

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kultur-och-museer/over-sundet/
https://www.whaleartbranch.com/kidsedition
https://www.whaleartbranch.com/gudruns-kalas
https://vimeo.com/110084913
https://www.whaleartbranch.com/f-art

