Vernisáž finalistov 20. ročníka v
DIG gallery, Košice
(Bratislava - Košice, 6. októbra 2015) Organizátori Ceny Oskára
Čepana a hosťujúci kurátor Barnabás Bencsik (HU) pozývajú na
vernisáž výstavy finalistov 20. ročníka, ktorými sú Radek Brousil,
Viktor Fuček, František Demeter a Ján Zelinka. Vernisáž sa
uskutoční vo štvrtok 15. októbra 2015 o 18 hod v priestoroch
košickej DIG gallery, ktorá bude výstavu hosťovať až do 8.
novembra 2015.
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40
rokov a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti výtvarného umenia i s autorskými presahmi do iných umeleckých oblastí. Organizačný tím Ceny i tento
rok pripravil niekoľko zmien – okrem posunutej vekovej hranice pre prihlásenie,
je to predĺženie pobytu laureáta v New Yorku, možnosť absolvovania rezidencie v
Japonsku a prizvanie externého kurátora k spolupráci na finálovej vý tave.
Finalistami 20. ročníka sú Radek Brousil (SK/CZ), Viktor Fuček (SK),
František Demeter (SK) a Ján Zelinka (SK). Z viac než päťdesiatich prihlásených umelcov ich vybrala medzinárodná odborná komisia, ktorá rozhodne aj
o víťazovi tohoto ročníka.
Prizvaný kurátor a teoretik Barnabás Bencsik (HU) k svojej špecifickej
pozícii hovorí: „Pre mňa, ako kurátora, je to veľká výzva: pomôcť im, aby vo svojich nových dielach realizovali príťažlivé a presvedčivé umelecké vyjadrenia, a
poskytnúť im inšpiratívnu odbornú podporu prostredníctvom osobných
konzultácii a rozhovorov o ich plánoch a nápadoch.“
Bencsik v súčasnosti s výtvarníkmi konzultuje diela, ktoré pripravujú špeciálne
pre finálovú výstavu v Košiciach a k ich tvorbe i samotnej výstave dodáva: „Vybraní štyria finalisti zastupujú široké spektrum mediálnej a teoretickej rozmanitosti súčasného umenia a predstavujú silné individuálne postoje, ktoré však majú
významné spoločné črty ako napríklad silný zmysel pre sebareflexiu prostredníctvom procesu tvorby, hľadanie inovatívnych postupov a silný emocionálny
náboj diel. Uvedomujem si, že táto situácia je veľmi kompetitívna, ale verím, že
každý z vybraných umelcov sa vyznačuje osobitými umeleckými kvalitami a že na
konci príprav v autentickom post-industriálnom priestore DIG gallery v Košiciach uvidíme výstavu, ktorá nám poskytne koherentný a relevantný obraz súčasného stavu umeleckej scény na Slovensku.“

Vernisáž výstavy: 15. 10. 2015 o 18 hod
Miesto konania: DIG gallery, Strojárenská 3, Košice
Otváracie hodiny výstavy: pon - pia 12 - 18 hod
Trvanie výstavy: 16. 10. 2015 - 8. 11. 2015

Kontakt
Ľubica Drangová / PR
info@oskarcepan.sk
+421 902 715 632

Cena Oskára Čepana
Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Nadácie
otvorenej spoločnosti (Civil Society Foundation, USA), ako paralela k českej Cene
Jindřicha Chalupeckého. Súťaž od svojho vzniku prešla viacerými premenami a
jej podobu formovali inštitúcie, ktoré ju dodnes organizovali: Slovenská národná
galéria (1996), Vysoká škola výtvarných umení (1997–1998), Contemporary Art
Agency – international (1999–2000), Nadácia – Centrum súčasného umenia
(2001 – dodnes). Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej
siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards.

Od roku 2014 Cenu Oskára Čepana koordinuje nový
realizačný tím:
Koordinátori – Tomáš Džadoň a Barbora Šedivá
PR manažérka – Ľubica Drangová
Dramaturgička sprievodných programov – Magdaléna Kuchtová
Grafický dizajn – Boris Meluš

Partneri a podpora projektu
The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Slovenská
národná galéria, Ministerstvo kultúry SR, K.A.I.R. – Košice Artist in Residence,
Zuzana Budská, advokátka, J&T Banka, Poľský inštitút v Bratislave, works.io, US
Embassy Slovakia, Flash Art Czech & Slovak Edition, Rádio Devín, Rádio_FM,
Slovenské múzeum dizajnu, Tabačka Kulturfabrik, Kino Úsmev, DIG Gallery,
Stanica Žilina-Záriečie, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Železničná
spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK), Visit KOŠICE, Východoslovenská galéria v
Košiciach

Profily finalistov a viac informácií k
programu: www.oskarcepan.sk

