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CURRICULUM VITAE   
Eva Wendelboe Kuczynski, f. 22-12-72 

• Scenograf 
• Konceptdesigner 
• Oplevelsesudvikler 
• Projektleder 

 
Resume:  
Eva arbejder med udvikling og produktion af formidlings- og kulturprojekter samt kreative 
udviklingsprocesser i etablerede sammenhænge, der involverer byrum, attraktioner, 
kunst- og kulturinstitutioner.   
Eva har mange års erfaring med udvikling, formidling, projektledelse og produktion af 
kunst og kultur f.eks. ved Workshopscenen, Die Asta Experience, Lys over Lolland eller 
områdeløftet Skt. Kjelds Kvarter,  
Parallelt udvikler hun i eget regi kunstoplevelser, der handler om af skabe narrative 
miljøer til udfordring, understøtning, formidling og fornyelse af vores kultur.  
 
Kompetencer indenfor: 

- Projektledelse – af kunst, formidlings- og kulturprojekter 
‐ Oplevelsesudvikling - Formidlings, lærings og kulturoplevelser - udvikling og 

produktion  
‐ Udvikling af narrative miljøer – fra sight specific iscenesættelse til 

udstillingsmiljøer på museer.  
‐ Crossmedia-koncepter, hvor nye medier eks. film, lyd, spil, web, mobil alps 

integreres i et samlende formidlingskoncept.   
‐ Procesudvikler og facilitator - specifikt tværfaglige udviklingsprocesser 
‐ Udvikling af sanselige lege og læringsrum til børn.  
‐ Brugerinddragelse – principper fra web 2.0 overfører virtuelle oplevelser til 

fysiske tilstand.  
‐ Branding – analyse og identitetsudvikling 
‐ Kommunikation – tekst og opdatering af WEB, artikler, programtekster, 

pressemeddelelser.  
‐ Dokumentation – Blog – film – journal – rapport.  

 
 
PROJEKTLEDELSE/KOORDINERING/PRODUKTION 
Feb. 2008 - 2011 
Die Asta Experience – www.dieasta.dk 
Scenograf & Projektleder i firmaet der arbejder med attraktionsudvikling, 
udstillingskoncepter, new media, læring og interaktivitet. 
 
Maj 2005 – dec. 2006 
Erling Bløndal Bengtson – ‘the Cello and I’ 
Producent af portræt film om cellisten Erling Bløndal Bengtson 
Produceret af Alba Nowik production 
 
Okt. 2004 – okt. 2005 
OperaLab - www.operalab.dk  
Producent og projektleder på Workshopscenens samarbejdsprojekt med Operaen i Kbh. 
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Jan. 2004 –okt. 2008 
Daglig leder på Workshopscenen (fra 2011 kaldt CAKI) 
www.workshopscenen.dk 
Workshopscenen er et tværfagligt center placeret på Holmen. Workshopscenens 
opgave er at inspirere til / facilitere tværfaglige aktiviteter mellem 11 kunstneriske 
uddannelser i København.  
 
KONCEPTUDVIKLING/SCENOGRAFI/VISUEL ISCENESÆTTELSE 
Feb. 2012 –  
Udvikling af børnekulturelt udviklingscenter i Skt. Kjelds Kvarter 
 
Aug. 2012 
”Til ord der skaber hvad de nævner” 
Scenografisk installation til Lys over Lolland 
 
Nov. 2010 
”Masser af mus”  
Børneinstallation for Børnekulturanstalten Vesterbro 
 
sept. + okt. 2007 
Radioinstallationer  
- til åbningen af udstillingen Future of Cities - samt på Kulturnatten 
 
Aug. 2007 
Lys over Lolland 
http://www.lysoverlolland.dk 
Kunstnerisk leder på åbnings- og afslutningsarrangement (fra konceptudvikling over 
scenografi til afvikling) 
Ansvarlig for udstillingsbutik samt indretning af børneudstilling. 
 
Jan – maj 2007 
MANIFESTOS 
Konceptudvikler på et workshopforløb, der over fire faser undersøger kreative processer 
under tværkunstneriske samarbejder. Produceret for Workshopscenen. 
 
2001 - 2006 
I perioden 2001 – 2006 har Eva arbejdet på projekter indenfor scenografi og 
iscenesættelse. F.eks. på events for Den Danske Filmskole 60 års jubilæum, Stalka 
Agency, BIF-event for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens. 
Scenografi til Værløse Bibliotek, Montré åbning en erhvervspark v. EVU. 
Radio Grande installation på Luftkastellet og Roskilde festivalen, ”Vinter” scenografi på 
Rialto teatret 
Koncept for ”Den flyvende hollænder” operainspireret samarbejdsprojekt med Rytmisk 
Musikkonservatorium eller IMAGES OF ASIA – ”Eternal Childhood” 
Herunder skal bemærkes totalkoncepterne ”Himmeldalen” aktivitetsunivers for 
handicappede børn i Københavns Rådhushal, hvor Eva var scenograf og koncept-
udviklet og ”Total Tys Tys” iscenesat koncert som integrerede fortællinger fra 
lokalmiljøet ved Gilleleje. Her var Eva konceptudvikler, producent, kunstnerisk leder og 
scenograf. 



 3 

 
VIDEOPRODUKTION/DOKUMENTATION 
Eva har parallelt arbejdet med videoproduktion og dokumentation for 
performancegruppen Hallo Earth, Vinklen bosted for udviklingshæmmede, 
Disturbances, Huse i Danmark, SDS (Sammenslutningen af Danske scenografer), og 
et video koncept til det hollandske spillested Eysbrecker.  
 
UDDANNELSE 
Juni 2002 
Afgang fra Danmarks Designskole, scenografi 
 
Aug. 1999 – sep.2000 
MA-scenography, 
Theaterfaculty, Art Academy of Utrecht, Holland 
Graduation, sep. 2000 
 
Aug. 1994 – Aug. 1999  
Danmarks Designskole - Scenografi 
 
Efteruddannelseskurser i bl.a.: 
Powerwriting, fundraising, Filmisk fortælleform, dramaturgi, alternativ filmlancering, 
Ledelsesuddannelse TEC, scenografiske arbejdsmetoder, Space Creation Uddannelse i 
brobygning mellem kunst og erhverv m.m. 
 
ANDET 
Eva har i årene 2008 – 2011 skrevet programtekster for Lys over Lolland,  
Været fast redaktør på fagbladet for Scenografer 1:25 
Jeg har arbejdet med analyse og prejektering for Prejekthuset,  
Jeg har været medlem af bestyrelserne for OperaNord og Sammenslutningen af Danske 
Scenografer 
 
I August  2005 – åbnede hun firmaet Alba Nowik Production 
Alba Nowik production udvikler og producerer oplevelser med afsæt i rumlig 
iscenesættelse: Udstillinger, Events  Oplevelsesforløb/større kulturarrangementer 
Workshops (kulturprojekt fra A-Z) 
Alba Nowik Production har grundet ansættelse andetsteds været på standby til 2012. 
 
I 2000 Etablerede Eva kunstnergruppen Soundlife med Giorgio Ronna (Brasil) og Akiko 
Amasaki (Japan). Gruppens arbejde baseres på iscenesættelse af lyd i rumlige, 
narrative strukturer. I forlængelse af Soundlifes arbejde rejste hun i 2002 til Japan i 40 
dage for at videreudvikle udstillingskonceptet ”Eternal Childhood”.  
 
PRIVAT: 
Mor til to - Una (3) og Balthazar (1) og gift med gamedesigner Peter Josef Kuczynski 
 
Kontaktinfo: 
Thomas Laubs Gade 13, 3.tv., 2100 Kbh. Ø , Mobil: 26 22 97 12 
E-mail: eva.wendelboe@gmail.com 


