
NABÍDKA PRÁCE: PRODUKČNÍ PRO PROJEKT LES

Uzávěrka přihlášek do 19. 2. 2023

Kurátorská organizace Are hledá produkční, který/á převezme odpovědnost za produkci
mezioborového projektu Les, který skrze výzkum, workshopy, filmy, publikace a sympozia
propojuje současné umění s oblastmi ekologie, etologie a neurovědy. Do náplně práce bude patřit
produkce a koordinace lesního sympozia, rezidencí a dalších výstupů projektu, komunikace s
projektovými partnery, administrativa a smlouvy se s spolupracujícími autory/kami a
odborníky/cemi, koordinace rezidenčních pobytů zahraničních umělců/kyň aj.

Tým Are je malý a flexibilní a snaží se vyjít vstříc potřebám svých členů a členek, zejména v
otázkách rodinných závazků.

Pozice je na částečný úvazek s možností kombinovat home office s prací v kanceláři a v terénu.

Termín spolupráce od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023 s možností prodloužení spolupráce.

Náplň práce:
– Produkce a management projektu Les (lesní sympozium, rezidence, workshopy, online akce
atd.)
– Komunikace s projektovým týmem a zahraničními partnery
– Administrativa, smlouvy, objednávky
– Spoluvytváření a dohled nad komunikační strategií projektu
– Správa sociálních sítí
– Koordinace technické produkce a PR v rámci lesního sympozia v červenci 2023
– Zajištění dopravy, ubytování a smluv pro host/ky lesního sympozia
– Dohled nad technickou produkcí, odpovědnost za včasné zajištění techniky a materiálu na lesní
sympozium
– Koordinace týmu lesní kuchyně v rámci sympozia

Profil vhodného kandidáta/ky:
– Zkušenosti s produkcí kulturních akcí a projektovým managementem
– Zodpovědnost, preciznost, samostatnost, předvídavost
– Skvělé organizační a manažerské schopnosti
– Kladný vztah k administrativě
– Řidičský průkaz skupiny B
– Komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem
– Časovou flexibilitu a ochotu pracovat příležitostně a po předchozí domluvě o
víkendech/večerech a mimo Prahu, pokud to vyžadují projektové akce
– Dobrý vztah k přírodě a zvířatům
– Plné pracovní nasazení v průběhu lesního sympozia včetně delšího pobytu na pozemku v
Orlických horách (cca od 20. 7. – 31. 7. 2023)

Nabízíme:
– Práci na částečný úvazek (3,5 dne v týdnu tj. 28 h/týdně)



– Měsíční plat 28.000 Kč na fakturu
– Získání zkušeností z realizace mezinárodního a interdisciplinárního projektu
– Možnost využít vlastní produční kreativitu a organizační schopnosti
– Příspěvek na náklady mobilního telefonu
– Možnost kombinovat práci v kanceláři Kampusu Hybernská a home office dle dohody
– Spolupráce se zahraničními projektovými partnery a osobnostmi ze současného umění a vědy

Pokud vás nabídka zaujala, pošlete strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (max. dva
odstavce) do 19. 2. 2023 na e-mail les@are-events.org, do předmětu uveďte „Produkce Les“.
S vybranými kandidáty/kami proběhne on-line pracovní pohovor ke konci února v kanceláři Are v
Kampusu Hybernská a/nebo online.

O Are
Are | are-events.org (Are) je kurátorská organizace aktivní na české a mezinárodní scéně od roku
2013. Reaguje na potřebu větší rozmanitosti v oblasti současného umění, upřednostňuje kolektivní
přístup před individuálními projekty, rozvíjí mezinárodní týmovou práci a spolupracuje s
akademickými, kulturními a uměleckými institucemi a nezávislými iniciativami.

Are v roce 2019 iniciovala projekt Les – společenství pro pěstování, teorii a umění, v rámci kterého
byl v roce 2019 zakoupen lesní a luční pozemek o rozloze 2,8 ha v obci Hnátnice v Orlických
horách. Are zde pořádá mezinárodní lesní sympozia (JSME LES, 2019; Vzdoruj jako les, 2020;
Potomci hub, 2021) a další umělecký a vzdělávací program, včetně permakulturních kurzů a
rezidencí.

O projektu Les. Více-než-lidská zvědavost
Část lidstva se spoléhá na technologie, které nám mohou pomoci udržet zodpovědný vztah mezi
naší přítomností, minulostí a budoucností. Jiná část se budoucnosti, ve které superinteligence
převezme řízení světa, obává. Skrze druhismus sledujeme, jak lidský tvor rozdělil rodinu zvířat,
vyčlenil se z ní a nadřadil se jí. Také umělou inteligenci, kterou stvořil, vyčlenil do oblasti “jiného”.
Jak jsou do procesů návratu k více-než-lidskému společenství zapojeny výzkumy neuroplasticity
mozku (nejen lidského, ale i zvířecího), paměť, kreativita, neuro a roboetika a neuroetologie
sleduje dvouletý projekt Les. Více-než-lidská zvědavost.

Projekt se bude naplňovat prostřednictvím mezinárodního sympozia, uměleckých rezidencí,
workshopů, přednášek, kurátorských výjezdů, videorozhovorů, online formátů a skrze antologii
textů, dokumentární film a iniciovaná umělecká díla.

Les. Více-než-lidská zvědavost je součástí aktivit společenství pro pěstování, teorii a umění Les,
jehož každoročními hlavními aktivitami jsou lesní sympozia. Čtvrtý ročník těchto
interdisciplinárních setkání se uskuteční 28. – 30. července 2023. Program sympozia bude
sledovat tři výzkumné oblasti: neuroplasticita a paměť, kreativita, zvířecí mozek a druhismus.
Čtvrtou součástí je Dětská lesní skupina, která pracuje s uvedenými tématy pomocí metod
přístupných mladším lidem.

http://are-events.org/
https://www.facebook.com/LES.SpolecenstviWOODS.Community
https://www.youtube.com/watch?v=DjcCQUOCMKs
https://www.youtube.com/watch?v=2LDuV1yEttU
https://www.youtube.com/watch?v=N4Ocf5nXbkI&t=2s


Sympozium užívá různé umělecké a teoretické formáty a způsoby sdílení: přednášky, panelové
diskuze, lesní kino a koncert, krajinné a architektonické intervence, workshopy, kolektivní
imaginaci, procházení, skupinové čtení, performance a další umělecké přístupy. Probíhá v
otevřeném prostředí na louce a v lese v Orlických horách.

Pozemek vlastní a pečuje o něj spolek Are, který od roku 2019 inicioval vznik společenství pro
pěstování, teorii a umění Les, které se zabývá vztahem současného umění, krajiny, lidského
zdraví a mezidruhového soužití.

Projekt Les. Více-než-lidská zvědavost kurátorují Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Tereza
Porybná, které na něm spolupracují na kterém spolupracují s lidmi z oblasti umění, aktivismu,
vědy, ekologie a permakultury.

Partnery projektu jsou instituce pro současné umění Kunsthall Trondheim a rezidenční centra Røst
Air a Ovenecká 33.

FB: @LES.SpolecenstviWOODS.Community
IG: les_woods
Videa: Potomci hub, 2021; Vzdoruj jako les, 2020; JSME LES, 2019

Projekt Les je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura.

www.fondyehp.cz
www.eeagrants.org
#EEANorwayGrants #cultureprogramme #fondyehpanorska
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