
Praktikant	  søges	  til	  Studio	  Jens	  Haaning	  
	  
Studio	  Jens	  Haaning	  søger	  en	  selvstændig	  praktikant	  med	  interesse	  for	  samtidskunst	  og	  kunst	  i	  det	  
offentlige	  rum.	  Praktikopholdet	  vil	  give	  praktisk	  erfaring	  og	  indsigt	  i	  at	  producere	  og	  realisere	  
kunstværker	  til	  kunstinstitutioner,	  gallerier	  og	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  	  
	  
Du	  skal	  have	  lyst	  til	  at	  arbejde	  med	  varierede	  opgaver,	  hvoraf	  nogle	  vil	  være	  af	  projektorienteret	  art.	  
Du	  vil	  skulle	  bidrage	  til	  alle	  aspekter	  af	  den	  daglige	  drift	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Jens	  Haaning	  og	  studio	  
manager	  Sidsel	  Kjærulff	  Rasmussen.	  Arbejdsopgaverne	  omfatter	  blandt	  andet	  kontakt	  til	  kuratorer,	  
gallerister	  og	  andre	  samarbejdspartnere	  (på	  dansk	  og	  på	  engelsk),	  research	  ifbm.	  produktion	  af	  
værker	  og	  diverse	  administrative	  opgaver.	  Desuden	  vil	  du	  få	  mulighed	  for	  selvstændigt	  at	  afvikle	  ét	  
eller	  flere	  projekter,	  fx	  realisering	  af	  kunstværker	  i	  det	  offentlige	  rum,	  bogprojekter	  eller	  anden	  
værkproduktion.	  
	  
Dine	  kompetencer	  

• Du	  har	  gode	  formidlings-‐	  og	  kommunikationsfærdigheder	  både	  mundtligt	  og	  skriftligt	  og	  både	  
på	  dansk	  og	  på	  engelsk	  

• Du	  kan	  arbejde	  selvstændigt	  og	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  tage	  ansvar	  
• Du	  arbejder	  struktureret	  og	  er	  lærenem	  
• Du	  har	  et	  godt	  kendskab	  til	  basale	  computerprogrammer	  
• Du	  er	  i	  gang	  med	  en	  videregående	  uddannelse	  inden	  for	  Kunsthistorie,	  Moderne	  Kultur,	  Visuel	  

Kultur	  eller	  lignende	  
	  
Vi	  tilbyder	  

• Indsigt	  i	  og	  erfaring	  med	  produktion	  af	  kunstværker	  
• Varierede	  administrative	  og	  praktiske	  opgaver	  
• Opgaver	  med	  eget	  ansvarsområde	  
• Indblik	  i	  den	  danske	  og	  internationale	  kunstscene	  
• Et	  spændende	  og	  praktisk	  supplement	  til	  din	  uddannelse	  

	  
Vi	  kan	  desværre	  ikke	  tilbyde	  dig	  løn,	  men	  til	  gengæld	  kan	  vi	  tilbyde	  en	  studierelevant	  og	  lærerig	  
praktik	  med	  spændende	  opgaver.	  
	  
Vi	  forestiller	  os,	  at	  arbejdet	  kommer	  til	  at	  ligge	  på	  to-‐tre	  hverdage	  ugentligt	  i	  minimum	  tre	  måneder	  
med	  start	  fra	  september.	  Såfremt	  praktikken	  er	  en	  del	  af	  et	  studieforløb,	  indgår	  vi	  naturligvis	  gerne	  i	  
en	  dialog	  om,	  hvordan	  vi	  bedst	  imødekommer	  studieordninger	  og	  dine	  egne	  forventninger	  til	  forløbet.	  
Arbejdet	  foregår	  på	  vores	  studie	  i	  Griffenfeldsgade	  på	  Nørrebro.	  
	  
Send	  en	  kort	  ansøgning	  til	  jh@jenshaaning.com,	  hvori	  du	  begrunder	  din	  interesse	  for	  at	  indgå	  i	  
studiets	  arbejde.	  Der	  er	  ansøgningsfrist	  d.	  25.	  august.	  Vi	  forventer	  at	  afholde	  samtaler	  onsdag	  d.	  2.	  
september.	  
	  
Om	  Studio	  Jens	  Haaning	  
Jens	  Haaning	  er	  en	  internationalt	  anerkendt	  dansk	  billedkunstner,	  der	  siden	  1990’erne	  jævnligt	  har	  
udstillet	  sine	  værker	  både	  i	  Danmark	  og	  i	  udlandet.	  Han	  har	  deltaget	  på	  nogle	  af	  verdens	  største	  
udstillinger	  og	  biennaler	  som	  fx	  Documenta	  XI	  (Tyskland)	  og	  9th	  Istanbul	  Biennial	  (Tyrkiet) og	  er	  
repræsenteret	  med	  værker	  på	  bl.a.	  SMK	  og	  Museet	  for	  Samtidskunst.	  Han	  er	  tidligere	  professor	  ved	  
Det	  Fynske	  Kunstakademi,	  udvalgsmedlem	  i	  Statens	  Kunstfonds	  Udvalg	  for	  kunst	  i	  det	  offentlige	  rum	  
og	  siden	  2014	  adjungeret	  professor	  ved	  Korea	  National	  University	  of	  Arts	  i	  Seoul,	  Sydkorea. 

Har	  du	  spørgsmål,	  kan	  du	  kontakte	  studio	  manager	  Sidsel	  Kjærulff	  Rasmussen	  på	  61	  38	  89	  85	  eller	  
sidsel@kunstformidling.dk.	  


