Ny chef for Historie & Kunst
Marius Hansteen er 48 år og kommer fra en dobbelt stilling i udenrigsministeriet som kultur- og
presseråd på ambassaden i Paris og direktør for La Fondation Danoise, Det danske studenterhus i
Paris.
Før stillingen i Paris var han kommunikations- og marketingschef hos Gyldendal Akademisk A/S
og forlagsredaktør samt forlagschef hos Hans Reitzels forlag.
Marius glæder sig til at vende hjem til Danmark og det nye job:
“I flere år har jeg brugt min interesse for - og viden om dansk kunst, historie og kultur professionelt
på den internationale scene. Nu glæder jeg mig til at vende hjem til København med den inspiration
i bagagen. Men mest af alt vender jeg hjem med et ønske om sammen med medarbejdere,
samarbejdspartnere og alle der vil og kan, at se hvor meget vi sammen kan udvikle og understøtte
det store potentiale, der er i den københavnske kulturverden. Fra undergrund til elite. De fire KFF
institutioner; Københavns Museum, Thorvaldsen, Nikolaj Kunsthal og Stadsarkivet er unikke,
traditionsrige institutioner og har - samlet og hver for sig - stort potentiale til at blive endnu
stærkere og mere synlige aktører på den Københavns kulturscene. Det er et stort privilegium at få
lov til at stå i spidsen for dén udvikling”
Direktør Anders Bager Jensen ser også frem til ansættelsen:
”Marius har med sin mange års erfaring og sit store engagement i kunst- og kulturverdenen en dyb
indsigt i de aktuelle tendenser på den danske kunst- og kulturscene kombineret med stærke
lederkompetencer. Og så har han et stort netværk på tværs af de kunstneriske og institutionelle
miljøer. Alt det vil nu komme københavnerne og Københavns Kommune til glæde”.
Marius Hansteen har første arbejdsdag i Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 1. november 2018. Frem
til tiltrædelsen vil leder for udvikling og administration Sophie Bruun være konstitueret i stillingen.

