GETHER CONTEMPORARY

Praktikant søges!
GETHER CONTEMPORARY
Gether Contemporary søger en praktikant til foråret 2017
Interesserer du dig for kunst, og er du i gang med en videregående uddannelse indenfor kunsthistorie, performance design, kommunikation e.l. kan du få et ulønnet praktikophold hos Gether Contemporary ca. 20 – 25
timer ugentligt mandag – fredag i 4-6 måneder med start fra 9. Januar 2017 eller efter aftale.
Praktikopholdet inkluderer varierende opgaver, der vil give praktisk erfaring og indsigt i galleriarbejdet. Som
praktikant vil du således gennem forløbet få et godt kendskab til galleriets rolle, samtidskunstscenen herhjemme og i udlandet samt det daglige arbejde med kunstnerne, opbygning af udstillinger, kommunikation
med presse, kunder og kunstinstitutioner, udarbejdelse af kunstfagligt materiale osv.
Galleriets opgaver er mangeartede og spænder fra deciderede kunstfaglige til mere praktiske opgaver. Som
mindre ungt galleri kan du få rigtig meget hands-on erfaring og der er rig mulighed for at få indflydelse på
dine egne opgaver, som bl.a. kunne være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, udstillingstekster
Opdatering af databaser
Kundepleje
Kommunikation på sociale medier (facebook, Linkedin, Instagram)
Opdatering af hjemmeside
Opsætning af udstillinger
Forberedelse og deltagelse til ferniseringer
Messedeltagelse og ansøgninger
Varierende administrative og praktiske opgaver

Praktikken afhænger i sidste ende af dine færdigheder, lyst og engagement. Jeg forventer, at du er udadvendt, selvstændig arbejdende og har en god fornemmelse og forståelse for kunstscenen i dag og brænder
for at lære mere.
Galleriet er etableret i Kødbyen i 2014 og drives af Sophus Gether. Galleriet repræsenterer en række danske
og udenlandske kunstnere.
Send et CV og en kort tekst om dig selv til gallery@gethercontemporary.com, hvori du begrunder din interesse for at indgå i galleriets arbejde. Deadline 15. november.
Vi glæder os meget til at høre fra dig!
Venlig hilsen
Gether Contemporary
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Follow us on Instagram: gether_contemporary #gethercontemporary

