Začína sa 20. ročník
Ceny Oskára Čepana 2015
(Bratislava, 16. apríla 2015) Nadácia – Centrum súčasného umenia
vyhlasuje 20. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená
vizuálnym umelcom a umelkyniam. Okrem finančnej podpory
a tvorivého pobytu v New Yorku získa tohtoročný laureát aj
možnosť umeleckej rezidencie v spolupráci s projektom K.A.I.R.
Novinkou je tiež veková hranica pre prihlásených, ktorá sa posúva
na 40 rokov. Jubilejný 20. ročník Ceny sa odohrá v Košiciach
a výstavu štyroch finalistov bude hosťovať Galéria Alfa
v Kasárňach/Kulturparku. O tom, kto postúpi do finálovej výstavy,
rozhodne nová komisia v medzinárodnom zložení Milena Bartlová
(CZ), Monika Mitášová (SK), Joanna Rajkowska (PL), Adam Budak
(PL/CZ), Peter Tajkov (SK) a Dušan Barok (SK/NO).
Pravidlá a priebeh súťaže
Prihlásiť sa do 20. ročníka súťaže je možné do 16. mája 2015 (vrátane)
prostredníctvom online prihlášky prístupnej cez www.oskarcepan.sk.
Súťaž je určená umelcom a umelkyniam žijúcim a pôsobiacim na území
Slovenskej republiky, štátne občianstvo SR nie je podmienkou. Vek uchádzača
nesmie do 31. decembra 2015 prekročiť hranicu 40 rokov. Účasť nie je
obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy
v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia i s autorskými presahmi do
iných umeleckých oblastí. Cena nie je primáne určená študentom.
Nová odborná komisia, v zložení Milena Bartlová (historička a teoretička
umenia, CZ), Monika Mitášová (teoretička umenia a kritička architektúry, SK),
Joanna Rajkowska (umelkyňa, PL), Adam Budak (kurátor Narodní galerie v
Prahe, PL/CZ), Peter Tajkov (výtvarný teoretik, SK), Dušan Barok (teoretik,
SK/NO), zasadne na konci mája a z prihlásených uchádzačov vyberie štyroch
finalistov. Ich mená zverejníme začiatkom júna.
Spoločná výstava finalistov sa uskutoční od 21. augusta do 26. septembra
2015 v Galérii Alfa v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach. Súčasťou výstavy a tiež
slávnostného vyhlásenia bude sprievodný program venovaný finalistom, Cene
i osobnosti Oskára Čepana v dramaturgii Magdalény Kuchtovej. Slávnostné
vyhlásenie víťaza sa uskutoční 25. septembra 2015.

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2015 získa rezidenčný pobyt v New Yorku, finančnú
odmenu v hodnote 2600 € a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť
realizovať samostatnú výstavu. Vďaka spolupráci s projektom K.A.I.R. – Košice
Artist in Residence je tohtoročnou novinkou aj možnosť absolvovať dvojmesačný
rezidenčný pobyt.

Cena Oskára Čepana
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers,
prezidentky Nadácie otvorenej spoločnosti (Civil Society Foundation, USA), ako
paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Cena od svojho vzniku prešla
viacerými premenami a jej podobu dodnes formovali viaceré inštitúcie a
organizátorské tímy. V súčasnosti ju odborne zastrešuje a realizuje Nadácia –
Centrum súčasného umenia.
Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických
súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách
stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Cena
Radoslava Putara (HR), Cena Dimitrija Bašičevića Mangelosa (RS), Denes Award
(MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group
Award (SLO), Ardhje Award (ALB) a Baza Award (BG).

Partneri a podpora projektu
The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo
kultúry SR, Galéria Alfa v Kasárňach/Kulturparku, K.A.I.R. – Košice Artist in
Residence, J&T Banka, www.works.io
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