
Erasmus+ praksa na Dunaju                                                                                   

umetnost │arhitektura │kulturna dejavnost 

„den blick öffnen“ je organizacija, ki se ukvarja z dobrodelnim umetniškim delovanjem. Prireja 
umetniške razstave aktualnih tematik najboljših umetnikov v Avstriji, s poudarkom na Dunaju z 
različnimi partnerji galerij (Kro Art ...) ter aktivno razstavlja na umetniških sejmih (WIKAM, 
Wiener Kunst und Antiquitätenmesse ...). 

Mentorica Tanja Prušnik, arhitektka, slikarka in predsednica Künstlerhaus Wien, ponuja 
možnost opravljanja prakse v njenem studio na Dunaju. 

Išče se študent/ka, ki: 

- Izhaja iz področja umetnosti, umetnosti blizu študijskih smeri, umetnostne zgodovine, 
arhitekture, oblikovanja, komunikologije, organizacije in iz podobnih področij 

- Govori angleško  (in nemško – če možno, ni pa pogoj!) 
- Je prilagodljiv, odgovoren, samostojen in ima občutek za organizacijo in stik z ljudmi 

Delo je odvisno od praktikanta in izkušenj, načeloma pa obsega: 

- Galerijske dejavnosti, pomoč pri kuriranju 
- Organizacija dogodkov in razstav 
- Grafično oblikovanje, urejanje in priprava spletnih vsebin, PR 
- Fotografska dokumentacija, fotografiranje (repro) del, idr. 
- Umetniško-zgodovinsko pisanje tekstov 
- Arhitekturno projektiranje (priprava načrtov za različne projekte) 
- Arhivacija umetniških del ter dokumentov ipd. 

Potek dela: 

- Je zelo dinamičen in odvisen od samega programa. V primeru posebnih dogodkov se 
pričakuje delo izven običajnih ur – po dogovoru 

- Običajen urnik je med 9 in 17 uro 
- Vikendi in prazniki so prosti dela (razen v primeru posebnih dogodkov, potem pa v 

izmenjavi s prostimi urami med tednom!) 
- Potovanje na razne kraje z projekti možno, tedaj za potne stroške ter nastanitev 

poskrbljeno  

Trajanje:  

- Po dogovoru (zaradi samega razumevanja dela je priporočljivo vsaj 4 mesece, v 
posebnih primerih lahko tudi manj), podaljšanje možno 

Plačilo:  

- Erasmus+ financiranje 
- Nudimo stanovanje brez najemnine na Dunaju (samo 100€/mesečno za manipulative 

stroške, in enkratno 100€ za generalno čiščenje na koncu prakse ob odhodu, to 
plačilo v naprej)  

Zainteresirani naj pošljejo prošnjo (motivacijsko pismo, CV, portfolio) na:        

tanja.prusnik@prusnik.com 

dipl. ing. Tanja Prušnik 
http://www.prusnik.com/ 
,,den blick öffnen’’ 
 


