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Jorne Vriens 
Kunsthistoricus 

Opleiding 
Master kunstgeschiedenis - Moderne en Hedendaagse Kunst, 
Universiteit Utrecht 
2015-2016

Met een 8,0 afgestudeerd op het Kunstenaarsinitiatief in de jaren 80.


Kunstgeschiedenis (Beeldende Kunst en Architectuur), Vrije 
Universiteit, Amsterdam 
2012 - 2015

Mijn scriptie ging over de receptiegeschiedenis van het kubisme in 
Nederland. Afgestudeerd met aanvullend Honours Programme. Voor dit 
Honours Programma was ik studentvertegenwoordiger aan de Faculteit der 
Letteren van 2013 tot 2015. 


Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
2014 - 2016

Vakken afgesloten binnen de propedeuse en specifiek over de 
deelgebieden intellectueel eigendomsrecht en kunstbeleid.


Werkervaring 
Allround Office Assistant, Art Europe Auctions, Amsterdam 
september 2016 tot januari 2017  
In een klein team van een jong veilinghuis (thans failliet) was ik betrokken bij 
nagenoeg alle aspecten van het veilen van kunst en designobjecten. Het 
was mijn taak om onderzoek te verrichten naar de werken en deze 
informatie vervolgens zowel op schrift als tijdens gesprekken toegankelijk te 
maken voor klanten.

Scriptiebegeleider, Studiemeesters, Amsterdam 
sinds mei 2017 

Na het lezen en corrigeren van de afstudeerwerkstukken van studenten van 
opleidingen binnen de geesteswetenschappen, bespreek ik met hen 
verbeterpunten die voor een beter eindresultaat moeten zorgen. In deze 
functie probeer ik mijn redactionele vaardigheden te verbeteren en deze 
inzichten over te brengen aan de studenten. 

Student-assistent en redacteur, Universiteit van Amsterdam / 
Hogeschool van Amsterdam 
sinds september 2017 

Bij het vak ‘Heel de Mens’ redigeer ik columns van studenten en geef 
advies hoe ze betere, meer pakkende teksten kunnen schrijven. De beste 
columns worden opgenomen in een publicatie over medische ethiek. Over 
deze publicatie voerde ik de redactie. 

Baliemedewerker Centrale Studenten Administratie HvA 
(kohnstammhuis) 
augustus - oktober 2018

Om studenten zo goed mogelijk te kunnen helpen leerde ik de systemen 
kennen die nodig zijn om vragen over inschrijvingen te beantwoorden. 
Doordat ik in de organisatie al snel mijn weg vond, lukte het me ook voor 
om vragen die ik zelf niet kon beantwoorden de juiste hulp te zoeken. 
Achter de balie leerde ik om altijd vriendelijk en soms vastbesloten met 
studenten en medewerkers om te gaan. 

Inhoudelijk sterk, communicatief vaardig en open, zijn woorden die mij goed omschrijven. Met mijn passie 
voor kunst en cultuur, hoog leervermogen, objectiviteit en zorgvuldige manier van kijken, schrijven en 
spreken ben ik in staat om contact te leggen met nagenoeg alle mensen.

http://www.jorne.eu/wp-content/uploads/2017/08/Het-Kunstenaarsinitiatief-in-de-Jaren-Tachtig.-Jorne-Vriens.pdf
http://www.jorne.eu/wp-content/uploads/2017/08/Het-Kunstenaarsinitiatief-in-de-Jaren-Tachtig.-Jorne-Vriens.pdf


Stage 
Stagiair artistieke staf, Van Abbemuseum Eindhoven 
februari tot juni 2016

Tijdens een intensieve samenwerking binnen een klein team van curatoren 
en productiemedewerkers maakten we de tentoonstelling De jaren 80. 
Begin van het nu? Ik schreef de teksten en vertalingen voor de publicatie 
die bij de tentoonstelling verscheen. Binnen de tentoonstelling mocht ik 
vanuit mijn kennis door het scriptieonderzoek materiaal over 
kunstenaarsinitiatieven selecteren. Daarnaast heb ik onderzoek uitgevoerd 
naar publieksbemiddeling door middel van teksten op zaal.


Nevenactiviteiten 
Nieuwsbrief over kunst ‘Het Commentaar’ 
2017 - heden 
Elke zondag stuur ik een nieuwbrief rond met daarin een selectie van 
kunstnieuws dat ik voorzie van een kort commentaar of toelichting. Dit 
stelt me in staat om op een actieve manier het nieuws uit het vakgebied 
bij te houden en te experimenteren met een online communicatievorm. Op 
dit moment ontvangen ongeveer honderd mensen deze update.


Tentoonstelling ‘Schaduwmacht’ 
2018 
Bij de lezingenreeks ‘Schaduwmacht’ van HappyChaos stelde ik een 
tentoonstelling samen die aansloot op het thema. Zes kunstenaars lieten 
toonden werk dat reageerde op bijvoorbeeld lobbypraktijken of 
piratenzenders. Als curator bedacht ik een bemiddelingsprogramma 
waarbij bezoekers de beschrijvingen van de werken op hun smartphone 
konden oproepen. De tentoonstelling was in de Stadsschouwburg en in 
Lab111 te zien. (website bij de tentoonstelling)


Studentengenootschap Kairos, Amsterdam 
2015 - 2017 
Door het organiseren van presentaties in het cultureel centrum van de 
Universiteit van Amsterdam, leerde ik hoe een avond rondom een 
maatschappelijk relevant thema kan worden vormgegeven en hoe zonder 
budget een professionele productie kan worden gemaakt. 


Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut, Florence 
2013 - 2016 
Als ambassadeur van het instituut bracht ik de cursussen en 
onderzoeksfaciliteiten onder de aandacht van studenten 
kunstgeschiedenis aan de Nederlandse universiteiten.

  

http://hetcommentaar.nl/
http://schaduwmacht.nl/
http://hetcommentaar.nl/
http://schaduwmacht.nl/
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