
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs piedāvā prakses iespējas, strādājot
par Latvijas paviljona 59. Venēcijas mākslas biennālē asistentiem
Venēcijā

Venēcijas mākslas biennāle ir viens no svarīgākajiem mūsdienu mākslas
notikumiem pasaulē. Tā norit katru otro gadu, ik reizi pulcējot vairāk nekā
pusmiljonu apmeklētāju. Katrai valstij sniedzot iespēju veidot savu nacionālo
ekspozīciju, biennāle ir kļuvusi par starptautiskās kultūraprites krustpunktu,
kurā kopš 1999. gada pārstāvēta arī Latvija. 59. Venēcijas mākslas biennālē, kas
norisināsies no 2022. gada 23. aprīļa līdz 27. novembrim, Latvijas paviljons
atvēlēts mākslinieču duetam Skuja Braden, kuru saturiski asprātīgie un vizuāli
ievelkošie porcelāna mākslas darbi jau guvuši atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Šo projektu producē biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” – lielākā
un pieredzes bagātākā laikmetīgās mākslas institūcija Latvijā, kas jau kopš 1993.
gada virza laikmetīgās mākslas procesus Latvijā un ārpus tās, kritiski un radoši
domājot par norisēm mūsdienu sabiedrībā.

Darba pienākumi:
● Informēt apmeklētājus par ekspozīciju Latvijas paviljonā un tās veidotājiem;
● Prezentēt Latvijas laikmetīgo mākslu Venēcijas biennāles apmeklētājiem;
● Koordinēt un uzraudzīt Latvijas paviljona ekspozīcijas darbību biennāles darba

laikā;
● Veidot datubāzi par interesentiem Latvijas paviljona ekspozīcijā;
● Veidot saturu komunikācijas platformām par notiekošo Latvijas paviljona

ekspozīcijā sadarbībā ar komandas komunikācijas speciālistiem.

Prasības kanditātiem:
● Precizitāte, organizētība un atbildības sajūta, spēja ātri reaģēt kritiskās situācijās;
● Lieliskas komunikācijas spējas;
● Teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas, itāļu un citu valodu prasmes tiks

uzskatītas par priekšrocību;
● Izpratne par laikmetīgo mākslu un vēlme iegūt jaunas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
● Praksi vienā no nozīmīgājiem starptautiskās laikmetīgās mākslas notikumiem -

Venēcijas mākslas biennālē - 11 nedēļu garumā;
● Darba pieredzi starptautiska mēroga laikmetīgās mākslas biennālē;
● Iespēju strādāt ar starptautiski atzītiem māksliniekiem, kuratoriem un kultūras

nozares profesionāļiem, tādējādi iegūstot plašu kontaktu loku un profesionālu
izaugsmi

● Nodrošinātu dzīvesvietu un nepieciešamo apmācību



Lai pieteiktos konkursam, atsūti savu CV un motivācijas vēstuli līdz 2022. gada 28.
janvārim uz kitija.vasiljeva@gmail.com, norādot vienu vai vairākus no prakses laikiem.
Intervijas norisināsies no 7. – 11. februārim.

Iespējamie prakses laiki:
● 2022. gada 18.aprīlis - 3. jūlijs;
● 2022. gada 1. jūlijs - 18. septembris;
● 2022. gada 16. septembris - 27. novembris.


