Vacatures (kunst)historische stages Musea Brugge voorjaar 2019

Stageplaats onderzoeksproject 18de-, 19de- en 20ste-eeuws werk op papier
Omschrijving project
Musea Brugge werkt in het najaar van 2019 aan verschillende projecten rond werk op papier uit de
eigen collectie. Twee deelcollecties uit het prentenkabinet worden geïnventariseerd en
geregistreerd, namelijk een collectie ‘kunst in oplage’ en documentatie van de kunstenaar en dichter
Marcel Broodthaers (1924-1976) en een verzameling lithografieën, houtgravures en staalgravures uit
de late 18de en de 19de eeuw. Musea Brugge zoekt een gemotiveerde student kunstgeschiedenis met
belangstelling voor 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse kunst om de adjunct-conservatoren bij deze
projecten te assisteren.
Takenpakket
De stagiair(e) ondersteunt de adjunct-conservator moderne en hedendaagse kunst bij het
inventariseren en registeren van de deelcollectie ‘kunst in oplage’ en documentatie van Marcel
Broodthaers. Daarnaast assisteert de stagiair(e) de adjunct-conservator kunst na 1750 met het
inventariseren en registreren van laat-18de-eeuwse en 19de-eeuwse grafiek. De stagiair(e) voert ook
zelfstandig kunsthistorisch onderzoek uit naar deelaspecten van de laatstgenoemde collecties en
ondersteunt de adjunct-conservatoren bij hun dagelijkse taken.
Wanneer
Het Groeningemuseum biedt een fulltime stageplaats van maximaal 60 werkdagen aan in de periode
van augustus tot december 2019. De precieze stageduur en stageperiode wordt in overleg
vastgelegd.
Gelieve een motivatiebrief en cv te sturen voor 1 april 2019 naar
internships.musea@brugge.be

Stageplaats tentoonstellingsproject ‘Lancelot Blondeel’
Omschrijving project
Het Groeningemuseum organiseert in het najaar van 2021 de tentoonstelling ‘Lancelot Blondeel, een
Brugse homo universalis’ (werktitel). Deze tentoonstelling onderzoekt een Brugse kunstenaar die bij
het grote publiek nauwelijks bekend is, maar van groot belang is voor de Brugse kunstgeschiedenis
en daarbuiten. Hij was in vele disciplines actief en heeft een zeer divers oeuvre nagelaten. In deze
tentoonstelling wordt ingegaan op zijn inspiratiebronnen, zijn artistieke contacten, zijn artistiek
output en zijn rol als spin het web van grote prestigieuze opdrachten.
Takenpakket
Voor de praktische organisatie van deze tentoonstelling is het Groeningemuseum op zoek naar een
stagiair. De stagiair ondersteunt de curator van de tentoonstelling in het doen van objectgebaseerd

onderzoek, het samenstellen van de objectenlijst, de bruikleenadministratie en het voorbereiden van
wetenschappelijke comités.
Wanneer
Het Groeningemuseum biedt een fulltime onbetaalde stageplaatsen van maximaal 60 werkdagen of
betaalde stageplaatsen van maximaal 5 maanden aan binnen dit project, en dit ten vroegste vanaf 1
september 2019. De begin- en einddatum zijn in overleg aan te passen.
Gelieve een motivatiebrief en cv te sturen voor 1 april 2019 naar internships.musea@brugge.be

Stageplaats: tentoonstellingsproject
Omschrijving project
Musea Brugge organiseert regelmatig tentoonstellingen met een (inter)nationale uitstraling zowel
intra als extra muros. Deze tentoonstellingen hebben diverse thema’s, maar sluiten aan bij de rijke
collecties die door Musea Brugge worden beheerd. Voor de opstart van twee
tentoonstellingsprojecten over kunst uit de middeleeuwen en vroege renaissance wordt een
stagiaire gevraagd.
Takenpakket
•
•
•
•
•

Assisteren van de directeur en conservator;
Meewerken aan het opstellen van de objectenlijst;
Aanleggen van (wetenschappelijke) bruikleendossiers;
Mee opvolgen van bruikleenadministratie;
Meelopen/draaien in tentoonstellingswerkgroep.

Wanneer
Musea Brugge biedt een fulltime betaalde stageplaats van maximaal 5 maanden of een stage van
maximaal 60 werkdagen (onbetaald) aan binnen dit project. Start ten vroegste september 2019. Deze
data zijn in overleg aan te passen.
Gelieve een motivatiebrief en cv te sturen voor 1 april 2019 naar internships.musea@brugge.be

