KMSKA zkt
artistiek
directeur m|v
Een kunstcollectie van wereldklasse ook wereldfaam
geven. Participatieve projecten ontwikkelen die bezoekers
prikkelen. Oude en moderne kunst verweven tot een
inspirerend programma.
Ben jij een inspirator, curator, coach én ideeënkunstenaar?
Hou je van een uitdagende en grensverleggende functie?
Reageer dan snel. Misschien ben jij binnenkort onze nieuwe
artistiek directeur.

Jouw functie
Samen met de algemeen directeur vorm jij de directie van het KMSKA. Je
stelt de artistieke en wetenschappelijke ambities van het museum scherp.
De collectie is daarbij je inspiratie, de missie en visie zijn je leidraad.

Jouw uitdagingen
•

•
•

•
•
•
•

•

Je vertaalt het artistieke en wetenschappelijke beleid naar een
meerjarenprogramma binnen het institutionele, structurele
en budgettaire kader van het KMSKA. Je neemt hiervoor de
eindverantwoordelijkheid.
Je ontwikkelt in nauw overleg met het managementteam een
uitdagend en vernieuwend artistiek beleid voor tentoonstellingen,
onderzoek, publicaties en publiekswerking.
Samen met de managers Tentoonstellingen & publiekswerking
en Collectieonderzoek begeleid je de teams om eigen
programmaconcepten te bedenken, ontwikkelen en uitvoeren, geschikt
voor alle doelgroepen.
Je anticipeert op maatschappelijke tendensen en tilt met je
vernieuwende ideeën de museumbeleving naar een hoger niveau.
Je bent klankbord, inspirator en coach voor de teams die het artistiekwetenschappelijke programma uitwerken en uitvoeren.
Je denkt mee na over nieuwe manieren om inkomsten te genereren.
Je bepaalt samen met de algemeen directeur de positie van het
KMSKA binnen de nationale en internationale museumsector. Om de
internationale dynamiek van het museum te waarborgen, zorg je voor
de nodige artistieke en museale partnerschappen.
Je bent voor het artistiek-inhoudelijke luik hét gezicht van het KMSKA.
Vanuit die positie neem je actief deel aan museale netwerken en
overlegorganen die bijdragen tot de artistieke en wetenschappelijke
ontwikkeling van het museum, zowel nationaal als internationaal.

Jouw profiel
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de kunstgeschiedenis of
kunstwetenschappen. Je hebt een brede én diepgaande kennis van de
kunstgeschiedenis, in het bijzonder in relatie tot de collectie van het
KMSKA.
Je hebt een solide ervaring van minimaal 5 jaar inzake artistieke
creatie, tentoonstellingen, curatorschap. Ervaring met complexe
publieksprogrammatie geldt als pluspunt.
Als artistiek directeur voel je de polsslag van de culturele sector
en begrijp je de wetmatigheden en speciale dynamiek van een
kunstmuseum.
Je hebt een uitgebreid netwerk van musea, kunstenaars, verzamelaars,
pers en andere stakeholders dat je goed onderhoudt en verder uitbouwt.
Je bent bereid collega’s te introduceren in jouw netwerk.
Je hebt een creatieve, pragmatische en enthousiaste aanpak waarmee
je belanghebbenden weet te inspireren en enthousiasmeren, zowel
intern als extern.
Je bent een originele denker die kansen ziet en durft buiten je eigen
comfortzone én die van de organisatie te treden.
Je beschikt over een gezonde dosis commerciële affiniteit om
wetenschappelijk-artistieke en commerciële belangen te verzoenen.
Je geeft leiding vanuit visie, vertrouwen, verbinding en daadkracht. Als
teamspeler kan je helder delegeren en ben je efficiënt, besluitvaardig en
actiegericht.
Je bent een gedreven netwerker, diplomaat en communicator in een
drietalige context (NL, FR, ENG). Een bijkomende taal geldt als pluspunt.

Ons aanbod
•
•
•
•

Je krijgt de kans om mee te werken aan de heropening van het
Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen!
We bieden je een fulltimebetrekking (38h) met glijdende uren en een
contract van onbepaalde duur.
Hierbij hoort een marktconforme verloning.
Dit alles vullen we aan met onder meer een hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, groepsverzekering, vergoeding voor woonwerkverkeer, een interessante verlofregeling.

Het Schoonste Museum
Het KMSKA beheert een topcollectie met internationale uitstraling.
KMSKA is het enige Vlaamse museum met een wetenschappelijk
statuut. We voeren zelf onderzoek uit naar de collectiestukken, zowel
kunsthistorisch als materiaaltechnisch. Deze kennis delen we via
lezingen, congressen, installaties en tentoonstellingen. Dit doen we voor
een breed en divers publiek dat we willen verwonderen, verrijken en
verbinden.

Ga jij de uitdaging aan?
Solliciteren kan tot en met 17 januari 2021
door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
ellen.goetstouwers@kmska.be.
De uitgebreide functiebeschrijving kan je eveneens via
bovenstaand e-mailadres opvragen.

