6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ: Κάλεσµα εθελοντών
Η Μπιενάλε της Αθήνας αναζητά ταλαντούχους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συµβάλλουν στην
ΑΒ6: ANTI, που θα πραγµατοποιηθεί από 25 Οκτωβρίου έως 9 Δεκεµβρίου 2018 στο κέντρο της
Αθήνας, µε πάνω από 100 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες να συµµετέχουν.
Αν έχεις δηµιουργικότητα, τεχνικές γνώσεις, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και οµαδικό
πνεύµα, ανυποµονούµε να σε γνωρίσουµε και να συνεργαστούµε µαζί σου.
Ως εθελόντρια / εθελοντής, θα έχεις την ευκαιρία να συµµετέχεις στη διοργάνωση του µεγαλύτερου
διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, αξιοποιώντας και εξελίσσοντας τις
δεξιότητές σου στο πεδίο που σε ενδιαφέρει.
Η συµµετοχή σου στην οµάδα παραγωγής της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας, ΑΝΤΙ, περιλαµβάνει:
- Συνεργασία µε τους επιµελητές και την οµάδα παραγωγής της AB6
- Υποστήριξη των εργασιών προετοιµασίας και παραγωγής των έργων τέχνης που θα παρουσιαστούν
στην έκθεση
- Συνεργασία µε επί µέρους καλλιτέχνες για το έργο τους
- Υποστήριξη των εργασιών παραγωγής που θα πραγµατοποιηθούν στους εκθεσιακούς χώρους
- Υποδοχή επισκεπτών και ξεναγήσεις
Η συµµετοχή σου στην οµάδα επικοινωνίας της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας, ΑΝΤΙ, περιλαµβάνει:
- Υποστήριξη των εργασιών της οµάδας επικοινωνίας (γραφείο Τύπου και digital επικοινωνίας) ή/και
της οµάδας µάρκετινγκ και στρατηγικών συνεργασιών
- Συµµετοχή στις συναντήσεις επικοινωνιακής στρατηγικής για την έκθεση
- Υποστήριξη των κοινωνικών µέσων της Μπιενάλε της Αθήνας
- Συµµετοχή στην οργάνωση και την παραγωγή της Συνέντευξης Τύπου
- Παραγωγή και διαχείριση περιεχοµένου
- Συµµετοχή στην οργάνωση και την παραγωγή των πάρτι και άλλων event
- Υποδοχή και επικοινωνία µε τους επισκέπτες της έκθεσης
Η συµµετοχή σου στην οµάδα υποδοχής - εποπτείας εκθεσιακών χώρων περιλαµβάνει:
- Οµαλή διεξαγωγή της έκθεσης
- Επικοινωνία και καθοδήγηση των επισκεπτών
- Εποπτεία τω εκθεσιακών χώρων
- Εµπλοκή στις δράσεις και την επικοινωνία του ΑΝΤΙ
Τι θα κερδίσεις:
- Την ευκαιρία να συµµετέχεις σε µία διεθνή, µεγάλης κλίµακας έκθεση
- Την ευκαιρία να συνεργαστείς µε την επιµελητική οµάδα και τους καλλιτέχνες της έκθεσης
- Tη δυνατότητα να συνοµιλήσεις µε επαγγελµατίες και ανθρώπους από τον χώρο της τέχνης
- Βεβαίωση συµµετοχής για την 6η Μπιενάλε της Αθήνας
- Ευέλικτο ωράριο βάσει της διαθεσιµότητάς σου
- Ελεύθερη είσοδο στην έκθεση και το πρόγραµµα της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας
Εάν:
- Είσαι πάνω από 18 χρονών
- Μιλάς αγγλικά
- Ενδιαφέρεσαι για τα πολιτιστικά γεγονότα και την σύγχρονη τέχνη
- Έχεις οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
- Είσαι συνεπής και υπεύθυνη / ος
Συµπλήρωσε την φόρµα και στείλε µας το βιογραφικό σου στο volunteers@athensbiennial.org.

