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CHART annoncerer ny direktør 
 
Pressemeddelelse, København d. 7. september 2022 
 

 
 
Julie Quottrup Silbermann tiltræder d. 1. oktober som ny direktør for 
CHART, Nordens førende kunstbegivenhed 
 
Julie Quottrup Silbermann bliver fra  d. 1. oktober ansvarlig for at tegne den 
videre udvikling af CHART som den primære platform for nordisk 
samtidskunst og samarbejde på tværs af den nordiske kunstscene. Julie 
Quottrup Silbermann bringer en solid erfaring fra den internationale 
kunstverden, hvor hun har været hhv. gallery director, kunstkonsulent, 
kunstformidler og kurator. Julie Quottrup Silbermann er drevet af en stor 
passion for kunst og tiltræder stillingen med et omfattende lokalt og 
internationalt netværk.	 
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Julie Quottrup Silbermann udtaler: “Jeg glæder mig til at tiltræde stillingen og 
arbejde videre med CHARTs visionære planer og positionering som en både 
stærk og toneangivende aktør på den nordiske kunstscene. Jeg ser frem til at 
viderudvikle den nye digitale platform, så CHART er synlig og aktiv året 
igennem.“ 
 
Bestyrelsesformand Annette Sadolin udtaler: "Med ansættelsen af Julie 
Quottrup Silbermann får CHART en direktør med stor faglighed, bred 
erfaring og med en dynamisk tilgang til kunstverdenen. Julie kan således 
fortsætte og styrke CHARTs position som den centrale og førende nordiske 
kunstbegivenhed." 
 
CHARTs bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Julie Quottrup Silbermann. 
 
Julie Quottrup Silbermann er uddannet Cand.mag. i Moderne kultur og 
kulturformidling fra Københavns Universitet og har blandt andet arbejdet som 
Senior Director i galleri Nils Stærk; København, Director i David Risley 
Gallery; København og Director i Martin Asbæk Gallery; København. De 
seneste år har Julie Quottrup Silbermann arbejdet som kunstkonsulent og 
rådgiver hos COLLABORATIONS; København, hvor hun har samarbejdet 
med private aktører og institutioner. 
 
Julie Quottrup Silbermann tager over for Nanna Hjortenberg, der har stået i 
spidsen for CHART siden 2018 og som overtager direktørstolen i 
Kunstforeningen GL STRAND fra 1. oktober.  
 
Om CHART 
 
CHART er Nordens førende kunstbegivenhed, der hvert år foregår på 
Charlottenborg i hjertet af København. CHART samler lokale og 
internationale kunstprofessionelle og et bredt kulturinteresseret publikum om 
samtidskunsten. Aktiviteter tæller bl.a. en kunstmesse, en 
arkitekturkonkurrence for unge talenter og et offentligt program med talks, 
performances, film og musik. 
 
CHART blev grundlagt i 2013 af fem danske gallerier og er i dag drevet som en 
erhvervsdrivende fond med en professionel bestyrelse bestående af Annette 
Sadolin (forkvinde), Klaus Eldrup-Jørgensen (næstformand, CEO, 
Trackman), Tommy Ahlers (iværksætter, tidl. minister), Mette Kynne 
Frandsen (CEO, Henning Larsen Architects), Knud Foldschack (advokat), 
Kirse Junge-Stevnsborg (Direktør, Malmø Kunstmuseum), Bo Bjerggaard 
(Galleri Bo Bjerggaard), Claus Andersen (Andersen’s), Jesper Elg (V1 
Gallery), Mikkel Grønnebæk (V1 Gallery) og Susanne Ottesen (Galleri 
Susanne Ottesen). 
 


