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KUNSTUTVALG 
 

Jørn Mortensen  

Kunstutvalgets leder, kunstkonsulent KORO 

(f. 1964) er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet 

som daglig leder i Unge Kunstneres Samfund (UKS), som direktør for Momentum 

– Nordisk festival for samtidskunst, som assisterende direktør i Office for 

Contemporary Art Norway (OCA) og som kommunikasjons- og formidlings-

rådgiver i Kunst i offentlige rom (KORO). Mortensen er for tiden dekan på Kunsthøgskolen i Oslo 

(KHiO), avd. Kunstfag. Som dekan har han blant annet arbeidet for etablering av et nytt masterstudie 

i Kunst og offentlige rom. 

 

Per Gunnar Eeg-Tverbakk 

Kunstkonsulent KORO 

Per Gunnar Eeg-Tverbakk (f. 1964) er kunstner og kurator utdannet fra 

Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. 

Frilansoppdrag inkluderer kuratering av Lofoten internasjonale kunstfestival 

(LIAF) i 1999, den nordiske kunstbiennalen Momentum 04 og Kunstneriske 

Forstyrrelser i Nordland i 2003-05. Eeg-Tverbakk har vært daglig leder av Galleri Otto Plonk, Bergen, 

utstillingsansvarlig ved NIFCA i Helsinki og intendant i Kunstnernes Hus. I 2005-09 var Eeg-Tverbakk 

stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Han har også i perioden 2009-12 vært direktør i 

Kunsthall Oslo. 

 

Bente Erichsen 

Representant for regjeringen 

Bente Erichsen (f. 1949) har vært direktør ved Nobels Fredssenter siden 2005. 

Hun har bred bakgrunn fra kulturfeltet, som filmprodusent og -regissør på 70- og 

80-tallet, som kultursjef i LOOC (OL på Lillehammer), teatersjef ved Hedmark 

Teater og Riksteatret (1997-2005). Hun har også omfattende styreerfaring, bl.a. 

fra NRK, Filmprodusentforeningen, Norsk Teater- og Orkesterforening og Høgskolen i Telemark. Hun 

var styreleder for Amnesty International Norge fra 2006 – 2010, og er nå styreleder for Dansens Hus 

og Dramatikkens Hus. 
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Mari Aaby West 

Representant for AUF 

Mari Aaby West (f. 1986) har vært medlem i AUFs sentralstyre siden 2010, hvor 

hun er del av Arbeidsutvalget, og har ansvaret for likestillings- og 

inkluderingsarbeidet. Fra 2008-10 jobbet hun som politisk rådgiver på AUFs 

sentrale kontor med ansvar for organisasjonsutvikling og skolering. Aaby West er 

inne i sin andre periode som folkevalgt i Porsgrunn kommune for Arbeiderpartiet. Her sitter hun i 

bystyret og utvalget for barn, unge og kultur. 

 

John Hestnes 

Representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene 

John Hestnes (f. 1959) er nestleder i den Nasjonale støttegruppen etter 22. juli-

hendelsene, og leder i Lokal støttegruppe for 22. juli i regjeringskvartalet. 

Hestnes var medlem av Kulturdepartementets oppnevnte styringsgruppe som 

utredet fase 1 i minnestedsarbeidet. Hestnes jobber til daglig som vaktleder i 

sikkerhetstjenesteavdelingen i Departementenes servicesenter (DSS). 

 

Magne Magler Wiggen 

Arkitekt 

Magne Magler Wiggen (f. 1965) er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i 

Oslo i 1993. Han har jobbet hos Bernard Tchumi architects i New York, og hos 

Niels Torp arkitekter i Oslo, før etablering av mmw arkitekter i 1997. Utvalgte 

arbeid inkluderer Villa Bakke 2003, ”Kyss frosken! Forvandlingens kunst” 

Tullinløkka 2005, Galleri GAD Tøyen 2007, Drammen stasjon 2011, Spriten kunsthall Skien 2012 og 

Sukkerbiten Bjørvika, 2012. Wiggen er for tiden også professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i 

Oslo og diplomsensor ved NTNU. 

 

Jo Ulltveit-Moe 

Representant for Statsbygg 

Jo Ulltveit-Moe (f.1964) er avdelingsdirektør i Plan, strategi- og 

utviklingsavdelingen. Ulltveit-Moe er utdannet sivilarkitekt ved Norges tekniske 

høgskole (nå NTNU), og har tidligere bla jobbet som divisjonsleder for Arkitektur 

og Landskap i Asplan Viak. Han var leder av Norsk bolig- og byplanforening i 

perioden 2002-2006, medlem i redaksjonsrådet for tidsskriftet PLAN fra 1999-2006, samt 

styremedlem i Arkitektbedriftene i Norge (AiN) fra 2010-2013. Ulltveit-Moe har bred erfaring innen 

fagområdene byutvikling, arealplanlegging og planprosesser. 


