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Despre organizație:
BIENALA BUCUREȘTI (BB) promovează cunoașterea și propagarea culturii – în special în domeniul
artelor – prin intermediul cooperării și al schimburilor culturale în interiorul Europei și dincolo de
granițele sale, elaborând concomitent strategii ce stimulează înțelegerea reciprocă și oferă
posibilități comprehensive din perspective diverse. Printre scopurile noastre se numără studierea
legăturii dintre practicile creatoare și dezvoltarea socială și a relațiilor existente între contextul local,
cel european și cel global. Programele noastre promovează schimburile artistice și de idei prin
expunerea unor lucrări și tendințe artistice contemporane la nivel local și global, contopind astfel o
viziune de tip internațional asupra artei și a schimburilor culturale, cu intenția declarată de implicare
în viața comunității și de îmbogățire a resurselor culturale din București. Considerăm că este necesar
să avem un dialog cu publicul și o platformă de manifestare pentru artiști, tot astfel cum trebuie să
reinventăm noi forme de expresie artistică și să încurajăm curatorii să selecteze un grup consistent
de artiști, care să reprezinte cel mai bine unitatea în diversitate a Europei. BB urmărește să rezolve
problemele complementare legate de tradiție și modernitate, de trecut și prezent, de localismul și
satul global și se străduiește să atingă un nivel de echilibru între calitatea sa estetică/artistică și
nivelul de audiență, prin depășirea sentimentului de reținere pe care îl are publicul larg față de
artele contemporane. Bienala creează un parteneriat trainic între București – care este mai mult
decât un oraș, căci reprezintă un simbol al modului în care politicul se reflectă în toate aspectele
vieții – și Europa Occidentală, făcând totodată conexiunea cu o problemă universală, care nu ia în
considerație contextul istoric sau geografic – problema rezistenței în viața de zi cu zi, a traiului și
mărunțișurilor cotidiene ca mod de viață în general.
BB este o structură ce are capacitatea de a transforma Orasul însuși într-un atelier permanent și întrun câmp de acțiune. În esența sa, cultura europeană este rezultatul schimburilor – uneori pașnice,
alteori violente – care au avut loc între societățile învecinate și între diversele grupuri sociale
existente în cadrul unui stat anume. Astfel de forme orizontale și verticale de schimb cultural s-au
manifestat în diverse moduri: prin imitație, asimilare, disimulare, apropriere (luare în posesie), prin
acord reciproc sau prin dominație hegemonică. Vom încerca să acționăm într-un mod care să
dovedească sensibilitate și competență în interacțiunea cu „celălalt” ca alter provenit din spații
culturale diferite. BB intenționează sa încurajeze creativitatea artiștilor, accesul publicului la cultură,
propagarea artei și a culturii, dialogul intercultural, precum și cunoașterea istoriei și a moștenirii
culturale
a
popoarelor
din
Europa
și
din
afara
Europei.
Scopul BB este de a stimula nașterea unui areal cultural comun prin asocierea persoanelor, fără a
altera pluralitatea și diversitatea națională și regională a acestora.

Candidatul ideal pentru programul de internship:
A face parte din echipa BB poate presupune diferite abilități, întrucât bienala este un eveniment
complex. Voluntarul BB poate să vină din orice domeniu și să arate interes fie pentru instalare de
expoziție, producție de lucrări, graphic design (design de carte/revistă; exhibition design), fie pentru
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PR, traduceri etc. De asemenea, voluntarul BB trebuie să fie capabil să lucreze bine într-o echipă, și
să știe să comunice eficient atât cu ceilalți voluntari cât și cu managerii de proiect și directorii
bienalei.
Nr. poziții: 10
Aplicații pentru internship:
Candidații interesați de pozițiile de intern sunt invitați să își trimită CV-ul însoțit de o scrisoare de
intenție de max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro, punând în Subiect
”Pentru Bienala București”, până pe 5 martie inclusiv.
Persoană de contact: Silvia Vasilescu

