Jubilejný 20. ročník Ceny
Oskára Čepana bude hostiť
košická DIG gallery
(Bratislava, 10. júna 2015) Jubilejný 20. ročník Ceny Oskára
Čepana má svojich finalistov, ktorými sa stali Radek Brousil (SK/
CZ), František Demeter (SK), Viktor Fuček (SK) a Ján Zelinka (SK).
Výtvarníkov teraz čaká účasť na sprievodných programoch a
príprava spoločnej finálovej výstavy, ktorá sa tento rok na jeseň
odohrá v Košiciach. Organizačnou zmenou je však miesto a termín
konania výstavy – na základe posledných kontroverzných udalostí v
príspevkovej organizácii K13, sa koordinátori Ceny rozhodli výstavu
realizovať v priestoroch košickej DIG gallery v termíne 15. októbra 8. novembra 2015. Slávnostné vyhlásenie laureáta sa odohrá 24.
októbra 2015 v Tabačke Kulturfabrik.
Nová odborná komisia vybrala vo štvrtok 4. júna 2015 štyroch finalistov 20.
ročníka Ceny Oskára Čepana, ktorými sa tento rok stali Radek Brousil (*1980,
Nitra), František Demeter (*1975, Trebišov), Viktor Fuček (*1977,
Komárno) a Ján Zelinka (*1978, Vranov nad Topľou). Výtvarníkov teraz
čaká spolupráca na sprievodných programoch, ktoré odprezentujú ich tvorbu
verejnosti, natáčanie videoportrétov a príprava spoločnej jesennej výstavy v
Košiciach. Na základe finálových diel a doterajšej tvorby vyberie rovnaká komisia
i laureáta 20. ročníka, ktorý okrem prestížneho ocenenia získa finančnú odmenu
v hodnote 2600 Eur, rezidenčné pobyty v New Yorku a v Tokiu a po návrate
možnosť realizovať samostatnú výstavu s podporou Nadácie – Centra súčasného
umenia.
Aktuálne je zásadnou organizačnou zmenou miesto a termín konania
tohoročnej finálovej výstavy - koordinátori Ceny sa rozhodli výstavu realizovať v
priestoroch košickej DIG gallery v termíne 15. októbra - 8. novembra
2015. Slávnostné vyhlásenia laureáta 20. ročníka sa odohrá v sobotu 24.
októbra 2015 v priestoroch novozrekonštruovanej Tabačky Kulturfabrik. Oba
priestory sa nachádzajú v areáli bývalej tabakovej továrne v Košiciach.

„I keď nám ako koordinátorom Ceny Oskára Čepana neprislúcha vydávať
oficiálne stanovisko k udalostiam, ktoré sa odohrali v príspevkovej organizácii
K13 – Košické kultúrne centrá, v súvislosti s nečakaným zrušením divadelného
predstavenia súboru Farma v jeskyni a tiež náhlym uzatvorením Galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturpark z technických dôvodov, a tento krok očakávame skôr od
predstaviteľov miestnej scény, nemôžeme toto dianie ignorovať. Je pre nás
zásadným signálom nestability partnera a netransparentnosti v rozhodovaní o
realizácii plánovaných umeleckých akcií. Rozhodli sme sa preto osloviť iné
miestne organizácie, ktoré tohtoročnej finálovej výstave a slávnostnému
vyhláseniu poskytnú adekvátne a profesionálne zázemie bez kontroverzného či
nekorektného konania. Košickú kultúrnu a umeleckú scénu považujeme za
kvalitnú a životaschopnú a mnohých jej aktívnych protagonistov si veľmi vážime.
Preto by sme radi Cenu Oskára Čepana a tiež meno významnej osobnosti, ktoré
cena nesie, spojili práve s touto časťou miestneho kultúrneho života.“ – Barbora
Šedivá a Tomáš Džadoň, koordinátori Ceny Oskára Čepana 2015.
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Základné informácie o finalistoch Ceny Oskára
Čepana 2015
Radek Brousil (*1980, Nitra)
Štúdium: r. 2000-2001 – Akádemia umenia v Bruseli (Anderlecht) – maľba, r.
2002-2003 – Akadémia výtvarných umení v Prahe – nové médiá, r. 2006-2007 Concordia University Montreal – fotografia, r. 2008 - 2009 - London College of
Communication, r. 2002 - 2009 - Vysoká škola umeleckopriemyslová v Prahe,
MgA diplom – fotografia. Žije a pracuje v Prahe, Česká republika.
www.works.io/radek-brousil
www.brousil.name

František Demeter (*1975, Trebišov)
Štúdium: 1994 -2000 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof.
Jána Bergera). Žije a pracuje v Bratislave.
www.works.io/frantisek-demeter
krokusgaleria.sk/umelec/frantisek-demeter
Viktor Fuček (*1977, Komárno)
Štúdium: r. 1995 – 2001 Fakulta architektúry STU Bratislava – M.arch, r. 2007 2012
Akadémia výtvarných umení v Prahe, MgA – intermédia (prof. Miloš Šejn a
Tomáš Vaněk).
Žije a pracuje v Bratislave.
www.works.io/viktor-fucek
www.viktorfucek.net
Ján Zelinka (*1978, Vranov nad Topľou).
Štúdium: r. 2002-2006 - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení – BcA.
ateliér slobodnej kreativity (3D), r. 2006-2008 – MgA. voľné výtvarné umenie,
od r. 2012
doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, katedra
Socha – objekt – inštalácia. Žije a pracuje v Prešove.
www.works.io/jan-zelinka
www.janzelinka.com

Viac aj na www.oskarcepan.sk

