
Latvijas paviljona Venēcijas biennālē „It's not for You! It's for
the building” projekta komanda piedāvā prakses iespēju

Venēcijas arhitektūras biennāle ir viens no svarīgākajiem mūsdienu arhitektūras 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, un kopš 1999. gada Venēcijā ir pārstāvēta arī
Latvija.

17. Venēcijas arhitektūras biennālē, kas norisināsies no 2021. gada 21.maija līdz 26.
novembrim, Latvijas paviljons pievērsīsies arhitektūras, tehnoloģijas un indivīda attiecībām.
Ekspozīcija cenšas rast atbildi uz centrālo jautājumu – kā sadzīvot ar tehnoloģijām laikmetā,
kurā tās arvien vairāk ienāk mūsu mājokļos, darba vietās un publiskajās telpās?

Aicinām pievienoties projekta komandai pārstāvēt Latvijas valsti un
kultūru Venēcijā, kļūstot par izstādes darbiniekiem!

Prakses pienākumi:
● Informēt apmeklētājus par ekspozīciju Latvijas paviljonā un tās veidotājiem;
● Ieinteresēt apmeklētājus par Latvijas arhitektūras norisēm un instalācijas tematiku;
● Koordinēt un uzraudzīt Latvijas paviljona darbību biennāles darba laikā;
● Uzraudzīt instalācijas darba funkcionēšanu;
● Veidot īsas reportāžas no biennāles, aplūkojot gan notikumus citos paviljonos,

gan Latvijas ekspozīcijā.

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;
● Zināšanas par audio tehniku tiks uzskatītas par priekšrocību;
● Izpratne par arhitektūru un vēlme iegūt jaunas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
● Praksi vienā no nozīmīgājiem starptautiskās laikmetīgās mākslas notikumiem -
● Venēcijas biennālē - 10 nedēļu garumā;
● Darba pieredzi starptautiska mēroga arhitektūras izstādē;
● Iespēju strādāt ar starptautiski atzītiem arhitektiem, kuratoriem un kultūras
● nozares profesionāļiem, tādējādi iegūstot plašu kontaktu loku un profesionālu
● izaugsmi;
● Nepieciešamo apmācību.

Lai pieteiktos konkursam, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu
biennale2020.lv@gmail.com līdz 2021. gada 20. martam, norādot vienu vai vairākus no
prakses laikiem.

Iespējamie prakses laiki:
2020. gada 20. maijs - 12. jūlijs;
2020. gada 12. jūlijs - 13. septembris;
2020. gada 13. septembris - 29. novembris.


