Publieksmedewerkers gezocht voor
Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution
deze zomer in het Cobra Museum
Voor de grote zomertentoonstelling Frida Kahlo en Diego Rivera: A
Love Revolution (28 mei t/m 26 september 2021) is het Cobra
Museum voor Moderne Kunst op zoek naar collega’s die ons team
komen versterken. Heb je interesse in Mexico, Mexicaanse Cultuur
en Frida Kahlo? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!
Om zoveel mogelijk bezoekers de gelegenheid te geven om deze
tentoonstelling veilig te bezoeken zal het museum 7 dagen in de
week en ook ‘s avonds open zijn. In de tentoonstelling worden
werken getoond van het wereldberoemde kunstenaarsechtpaar
Frida Kahlo en Diego Rivera. Naast de beroemde zelfportretten van
Kahlo zijn er ook immense muurschilderingen te zien van muralist
Diego Rivera en zijn tijdgenoten, zwart-wit fotografie van o.a.
fotograaf Nicolas Murray en Lola Alvares Bravo.
Over het Cobra Museum
In 1948 veroorzaakte Cobra in Nederland een revolutie; een doorbraak in de moderne kunst die tot op
de dag van vandaag in de kunst doorwerkt. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen
bestaat sinds 1995 en maakt het erfgoed van de Cobra-beweging zichtbaar en houdt het
gedachtegoed van de kunstenaars van de beweging levend. Het museum is de plek waar – geheel in
de geest van Cobra – experiment en expressie in de kunst worden benadrukt.
Wat ga je doen?
● Je voorziet onze bezoekers van informatie
● Je houdt toezicht in het museum
● Je werkt in shifts van 4 uur
Jij bent:
● Enthousiast, open-minded en flexibel bent
● Hebt affiniteit met kunst
● Bent gastvrij
● Spreekt zowel Nederlands als Engels
● Bent minimaal 2 keer in de week beschikbaar
● Bent minimaal 18 jaar oud
Wat bieden wij?
●
●
●

Een fijne en inspirerende werkomgeving in het hart van Amstelveen
Een jaar lang gratis entree tot het museum en korting in de winkel en het café
Uitnodigingen voor previews, openingen en finissages

Tijdens de tentoonstelling is het museum dagelijks geopend van 10:00 - 22:00. Je werkt in shifts van
een uur en een kwartier.
Bevalt de samenwerking en vind je het leuk om je voor langere tijd aan het Cobra Museum te
verbinden? Dan behoort dat tot de mogelijkheden.
Enthousiast geworden of meer weten? Neem contact op met Esther en mail je CV en motivatie onder
vermelding van ‘vacature publieksmedewerker’ naar e.vandenberg@cobra-museum.nl

