A Gallery8 (www.gallery8.org) képzőművészeti kurátor gyakornokot keres
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A Gallery8 (www.gallery8.org) – Roma Kortárs Művészeti Teret az Európa Roma Kulturális
Alapítvány (ERCF, www.romacult.org) hozta létre 2013-ban. Az ERCF független, Budapesten
bejegyzett non-profit szervezet, mely a roma közösségeket érő negatív sztereotípiák és előítéletek
leküzdését a roma művészet és kultúra megfelelő reprezentálásában és erősítésében látja. A Gallery8
célja, hogy a roma közösséget támogassa: galériánkat egy valódi interkulturális térként képzeljük el,
ahol a romák és nem-romák közti kísérletezés, kreativitás, együttműködés, eszmecsere helyet
kaphatna, új alkotásokat és megoldásokat eredményezve ezzel a jövőbeni békés együttélés érdekében.
Jelentkezési feltételek:
Előzetes tapasztalat nem feltétel, de nagy terhelés alatt és elkötelezetten kell dolgozni;
BA és MA-hallgatók jelentkezését várjuk;
Angol, német vagy francia nyelvtudás előny.
A gyakornokok feladatai:
Weboldal-szerkesztés, frissítés; kapcsolattartás hazai és nemzetközi művészekkel; PR és
kommunikáció a kiállítások és projektek kapcsán. Általános képzőművészeti-kurátori feladatok;
kurátori koncepció alakításában való részvétel; installáció tervezése, szervezése, előkészítése; kiállításszervezés; művészeti katalógus összeállítása, fundraising, pályázatírás, non-profit management,
kulturális antropológiai terepmunka, kutatómunka.
Milyen tapasztalatot, ismereteket szerezhet a gyakornok?
A Gallery8 a nemzetközi képzőművészeti élet vérkeringésének fontos része, a kritikai teóriákat mind
elméletben és gyakorlatban alkalmazó elismert kortárs kezdeményezés. Magyar és nemzetközi
művészekkel dolgozunk. A munka során gyakornokaink az általános képzőművészeti-kurátori
feladatok mellett gyakorlatot szerezhetnek a támogatásszerzésben (fundraising), az NGO
menedzsmentben, az általános projektmenedzsmentben, és a csapatban való hatékony
munkavégzésben.
Az év melyik szakában, milyen időtartamra és heti hány órában dolgozik a gyakornok?
A Gallery8-ban nyitvatartási idejében (szerda, csütörtök és péntek 11-15.00) dolgoznak a
gyakornokok. A heti beosztásban egy gyakornoknak minimum 1 teljes napot (10.00-15.00) a
galériában kell töltenie.
A kiállítások és események előtt és közben rendkívüli időbeosztással dolgozunk.
Egyszerre maximum 3 gyakornokot tudunk fogadni. A felvétel folyamatos, amíg minden pozíciót be
nem töltünk. Üresedés esetén a helyet újra meghirdetjük. Nyári időszakban is várjuk a gyakornokokat.
Miért a Gallery8 a legjobb hely egy gyakornok számára?
A Gallery8 volt gyakornokai a nemzetközi kortárs művészeti szcéna nagy presztízsű intézményeiben
is jól megállják a helyüket. A gyakornokok segítséget kapnak dolgozataik/kutatási témáik
alakításához. A Gallery8 és az ERCF Alapítvány részletes és személyre szabott, gyönyörű
ajánlólevéllel és igazi személyes referenciákkal segíti kiváló gyakornokait.
A gyakornokok nem részesülnek honoráriumban, de lehetőségük van a Gallery8 fizetett pozícióinak
megszerzésére.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1084. Mátyás tér 13. Gallery8.
Jelentkezés:
Junghaus Timea, tjunghaus@romacult.org. Jelentkezés magyar nyelvű CV-vel.
Kérdés esetén: +36.30.2490222,

