PRAKTIKANT MED INTERESSE FOR SAMTIDSKUNST OG PROJEKTLEDELSE
CHART EMERGING
CHART søger en praktikant med interesse for samtidskunst, som ønsker at få erfaring
med tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af udstillinger herunder projektledelse.
CHART er et lille passioneret team, der arrangerer norden vigtigste kunst- og
designmesse, samt udstillinger med dansk og international kunst.
CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo
Bjerggaard, V1 Gallery, Andersen's Contemporary og David Risley Gallery med ønsket
om at udfordre grænserne og forståelsen for, hvad en kunstmesse kan være. Mere end
1000 internationale besøgende og kunstprofessionelle lagde vejen forbi CHART i 2016.
Over 8.900 københavnere deltog i messens åbningskoncert, og messen bød i alt mere
end 18.000 besøgende velkommen. CHART var nomineret til adskillige priser bl.a.
IBYEN prisen og AOK.dk Byens Bedste for "Årets Kunstoplevelse". Kunstmessen er
åben for oﬀentligheden. I 2016 blev CHART udvidet med en designsektion, CHART
DESIGN. Sideløbende med kunst- og designmessen afholdes CHART SOCIAL, som er
en række kulturbegivenheder og kunstprojekter, der er gratis og åbne for alle.
CHART EMERGING er en ny platform initieret i 2016, som har det formål at promovere
en yngre generation af kunstnere i Norden. Projektet udvides i 2017 til et ambitiøst
researchprojekt og opslagsværk, som dokumenterer en yngre generation af Nordiske
kunstnere, samt en udstilling med et udpluk af dem.
I 2017 ønsker vi at videreudvikle CHART EMERGING til et ambitiøst og banebrydende
researchprojekt, der både udfoldes som et opslagsværk og en udstilling. Opslagsværket
vil dokumentere en hel generation af Nordiske kunstnere, som har taget afgang fra de
førende akademier i de Nordiske lande inden for de seneste 5 år. Udstillingen vil vise et
udpluk af de kunstnere på CHART og herefter på andre internationale udstillingssteder.
Helga Christoﬀersen, som er assisterende kurator på New Museum i New York, vil
konceptualisere og kuratere projektet.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsaglig være research, konceptudvikling, fundraising,
tekstproduktion og konkret udformning af udstillingen.
Vi ser gerne at:

- Du har en stor interesse for samtidskunst
- Du er i gang med en videregående uddannelse inden for Kunsthistorie, Moderne Kultur, Visuel
Kultur, Æstetik, Kultur, Kommunikation eller lignende uddannelser

- Du er åbensindet, tager ansvar og arbejder selvstændig
- Du har gode formidlings- og kommunikationsfærdigheder både mundtligt og skriftligt, på dansk
og på engelsk
- Du kender sociale medier som Facebook og Instagram og interesserer dig for hvordan man
kommunikerer i en digital kontekst
- Solid erfaring med billederedigering og kendskab til Adobe Photoshop er en fordel
Praktikperioden går som udgangspunkt fra februar til oktober 2017 – eller efter
nærmere aftale. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af kravene
på din uddannelsesinstitution. Det er dog et krav med minimum 20 timer ugentligt. Vi er
fleksible omkring eksamensperioder og studieintensive perioder. Arbejdsstedet er
Kongens Nytorv 1, København K.
Send en ansøgning (max 1 side, som skal være på engelsk + CV til Mamie Beth Cary
mamie@chartartfair.com).

