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cecily ferguson 
curator | writer | creative collaborator  

Mariestad, Sweden 542 32 
cecily.ferguson@gmail.com 
070-584-9993 
@cecilyferguson

Mariestad Kommun | Mariestad, Sverige 
April 2018-Oktober 2018 
Projektledare 
Hanterade Off Season Art Gardening pilot program ett 
konstnärskriterium, hantering en artist call, upprättande av en jury, 
utvecklas av varumärket, samarbete med de tre konstnärer som valts, 
curating online-innehåll, marknadsföring. 

Kultur + Co | Mariestad, Sverige 
Juni 2018-September 2018 
Event Planner | Projektledare 
Planerad 2018 Kultur & Skördefest redesigned webbplatsen, skapad 
en ny kampanj som heter "Be Our Guest" för att uppmuntra fler 
besökare till Mariestad under festivalen, hanterade sociala medier och 
planerade några av helgens programmering. 

Kreativ Collabs Creative Studio | Mariestad, Sverige 
September 2016 - nu 
Curator | Författare 
Frilansprojekt som inkluderar curating konstutställningar, curating 
varumärkesidentiteter, hjälp småföretag och nystartade med web 
innehåll, design och sociala media. 

D + C Contemporary Online Art Gallery 
Maj 2015 - nu 
Curator | Författare 
Curated varumärkets identitet och hantera alla designprojekt, 
inklusive: webbplatsen / bloggen, konstkatalogerna och 
marknadsföringsmaterialen, genomföra intervjuer med artister, konst 
samlare och andra curators, skriva uppsatser, utforska konsttrender 
och dela vår historia genom flera sociala medieplattformar. Skapa 
konstutställningar online. 
  
Duke University Hospital Kommunikation | Durham, NC 
September 2011 - Juli 2012 
Kommunikationsassistent 
Hanterade, redigerade och utformade webbplatser och 
marknadsföringsmaterial och skrev webb- och 
marknadsföringsinnehåll. Redigerade foto och videoklipp, jobbade 
även med reklam video productions och planera för 
evenemangsceremonier.

professionella erfarenheter 

professionell sammanfattning 

Utbildad som konsthistoriker på grundnivå 
och forskarutbildning mina 
forskningsområden inkluderar: modernt 
och samtid konst, Karibiens och 
Skandinaviens geografiska områden och 
Diapsora & Post-Colonial Studies. 

Min utbild och professionella karriär utanför 
konsthistoriker inkluderar marknadsföring / 
PR, kommunikation, digital marknadsföring, 
varumärke + social media curation, 
webbdesign, evenemangsplanering och 
programutveckling.

professionella kunskaper  
kreativt tänkande och samarbete 
curating: konst + varumärken + innehåll 

detaljorienterad 
digital marknadsföring 

evenemangsplanering 

interpersonell kommunikation 

förvaltning 
fotostyling 
forska 

podcasting 
presentationer 
problemlösning 
projektledning 

sociala media 
strategiskt tänkande 
skrift 

webb/blogg design 

clickh clickherei clickher
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  of  2 2

cecily ferguson 
curator | writer | creative collaborator  

Artsy 
ArtStack 
Anchor 
Facebook 
Google 
Instagram+ Stories  
Pinterest 

Soundcloud 
SnapChat 
Spotify  
Twitter 
Vimeo 
VSCO 
Youtube 

social media kompetenser 

språkkunskape  
svenska – nybörjarnivå 

referenser 
tillgänglig på begäran 

utbildning 

MA: Art History, Theory & Criticism: [2011] 
The School of the Art Institute of Chicago: 
Chicago, IL  

MA Program: Art History: [2000 –2002]  
(completed all but thesis defense) 
Howard University: Washington, DC 

BA: Art History and Marketing/PR: [1997] 
(dual major) 
University of Pittsburgh: Pittsburgh, PA 

accomplishments + fellowships 

The School of the Art Institute of 
Chicago 
- Outstanding Leadership Award 
- Goldbelle Finn Graduate Travel Fellowship 
- John and Mary Hoggins Schol Graduate 

Fellowship 

Howard University  
- Modernist Art Fellowship 

University of Pittsburgh 
- Dean’s Honors List 

The School for the Art Institute of Chicago | Chicago, IL  
September 2009 - Januari 2011 
Utbildningsassistent 
Skapade social media-plattformar och webbplatsen för Alumni 
Relations-avdelningen, tillhandahöll föreläsningar i modern och 
samtid konsthistoria och biträdande professorer. 

Guarisco Gallery | Washington, DC 
December 2007 - Februari 2009 
Galleri Associate 
Cataloged art collections, skrev tillståndsrapporter och artists 
biografier och kommunicerade med klienter och biträdde 
direktören i personliga och professionella frågor, inklusive 
evenemang, resor och hem designprojekts. 

3Rd Root Aesthetic Art Consulting | Washington DC  
September 2004 - September 2009 
Direktör för Marknadsföring och PR 
Som delägare och marknadschef / PR, hanterade och befordrade 
konstnär och samlarehändelser, hanterade sociala medier, 
designade webbplatsen och bloggen och skrev webb- och 
marknadsföringsinnehåll. 

West Village Historic Lofts | Durham, NC 
September 2004 - Juli 2007 
Assistent Manager | Galleri Manager 
Förvaltade kreativa aspekter av fastighetshantering som 
inkluderade koncept för marknadsföringsmaterial, styling 
fotograferingar och videoproduktioner, PR, marknadsföra för 
bostad affärsprogram och marknadsföring av evenemang. 
Dessutom skapade och hanterade jag ett galleri space med 
månadsvis konstutställningar. 
  
John F. Kennedy Center | Washington, DC 
Augusti 2002 - April 2003 
Assistent till CIO 
Biträdande till chefsinformatören och hans team av Information 
Software/Information Technology och webbdesign avdelningarna. 

mer… 
tekniska  

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Sway, 
OneNote   

Adobe Creative Suite: Photoshop  

Web Design: WordPress, Square Space, 
Wix  
OS: MAC  & PC


