TLAČOVÁ SPRÁVA

Výstava
finalistov
19. ročníka
(Bratislava / Žilina, 13. október 2014)
Organizátori Ceny Oskára Čepana pozývajú
na vernisáž výstavy štyroch finalistov
19. ročníka, ktorými sú Jana Kapelová
(SK), Martin Kochan (SK), Jaroslav Kyša
(SK) a Matěj Smetana (CZ). Vernisáž sa
uskutoční 16. októbra o 18 hod v Novej
Synagóge / kunsthalle v Žiline, ktorá
tohtoročnú výstavu hosťuje.
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom
a umelkyniam do 35 rokov. Účasť v súťaži nie je
obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje
sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti výtvarného umenia
i s autorskými presahmi do iných umeleckých oblastí.
V súčasnosti ju realizuje Nadácia – Centrum súčasného
umenia v spolupráci s viacerými partnerskými
organizáciami.

Finalisti 2014
Finalistami 19. ročníka sú Jana Kapelová (SK), Martin
Kochan (SK), Jaroslav Kyša (SK) a Matěj Smetana
(CZ). Zo štyridsiatich prihlásených umelcov ich
vybrala medzinárodná odborná komisia v zložení Áron
Fenyvesi (HU), Piotr Stasiowski (PL), Jiří Ptáček (CZ),
Michal Murin (SK) a Mira Keratová (SK). Táto komisia
rozhodne aj o víťazovi 19. ročníka.
Víťaz Ceny Oskára Čepana 2014 získa 6 - týždňový
rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial
Program v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote
2600 Eur a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť
realizovať samostatnú výstavu.
Profily finalistov:
www.oskarcepan.sk/finalisti-2014

Vernisáž výstavy
štvrtok 16. októbra 2014 18:00
Miesto konania
Nová Synagóga / Kuntshalle, Kuzmányho 1, Žilina
Trvanie výstavy
16. október – 16. noveber 2014
Otváracie hodiny výstavy
Pondelok – Piatok 12:00 – 17:00

Slávnostný ceremoniál
piatok 24. októbra 2014 20:00
Slávnostné vyhlásenie víťaza 19. ročníka sa bude konať
v piatok 24.10. 2014 od 20:00 v priestoroch Stanice
Žilina-Záriečie (Závodská cesta 3, Žilina). Večerom
budú autorskými piesňami i slovom sprevádzať Ingrid
Hrubaničová a Ľubomír Burgr z bratislavského divadla
SkRAT. Pre záujemcov bude na slávnostné vyhlásenie
zorganizovaná spoločná doprava autobusom
z Bratislavy do Žiliny a späť.

Viac info na

www.oskarcepan.sk
ww.novasynagoga.sk

