H.C. Andersen Art Center søger kurator og kunstformidler
H.C. Andersen Art Center er et nyt kunstcenter, der tager afsæt i H.C. Andersens eventyr og den inspiration,
eventyrene har været og stadigvæk er for kunstnere i dag.
Centret, der er beliggende på godset Lerchenborg i Kalundborg, et af de mange godser og slotte, H.C.
Andersen besøgte, skal vise ambitiøst kuraterede udstillinger af kunst der går i dialog med Andersens
eventyr, herunder kunst skabt på stedet af indbudte kunstnere. Med baggrund i den indflydelse, H.C. Ørsted
havde på H.C. Andersens arbejde, er det desuden hensigten at arbejde i krydsfeltet mellem kunst og
naturvidenskab. Det er også ambitionen at være et tilbud for børn og unge. Der vil også være tale om
samarbejde med den lokale skoletjeneste.
H.C. Andersen Art Center søger en erfaren kurator og kunstformidler, der skal udvikle en strategi for stedet
samt har ansvar for centrets udstillings- og aktivitetsprogram i samarbejde med direktøren.
Vi søger en person med høje faglige ambitioner og en selvstændig vision for udviklingen af centrets
indhold. Første opgave er udarbejdelse af en kuratorisk visionsplan og hele planlægningen af projektet
herunder besøg hos kunstnere og udstillingssteder/museer.
Som kurator vil du være den, der lægger udstillingsprogrammet og løbende holder kontakten til kunstscenen
og de kunstnere, der samarbejdes med. Som kunstformidler vil du være ansvarlig for diverse
formidlingsaktiviteter, for den undervisning, som finder sted i forbindelse med udstillingerne og de aktiviteter,
der vil være for børn og unge.
Centret befinder sig i sin startfase og ansættelsen vil derfor i begyndelsen have karakter af en 30 timers
projektansættelse med forventelig senere fastansættelse.
Vi forventer at du:
- Har en stor interesse for og viden om samtidskunst og et godt netværk på den
danske og internationale samtidskunstscene
- Har interesse for H.C. Andersens forfatterskab og eventyrets både historiske og aktuelle rolle
- Har hands-on erfaring med eventplanlægning og formidling, helst fra andre kunst- og kulturinstitutioner
- Har erfaring med fundraising
- Er god til at prioritere din tid og formår at arbejde selvstændigt
- Har en relevant humanistisk eller kunstnerisk uddannelse
Ansættelsesvilkår: Aftales nærmere i forbindelse med ansættelse. Refererer til centrets direktør.
Ansøgningsfrist: 10. juli 2022
Ansættelsessamtaler vil ske løbende
Ansøgning bilagt eksamenspapirer, CV og eventuelle anbefalinger sendes til centrets direktør Susanne
Weihe weihe@hcaartcenter.dk.
www.hca-artcenter.com

