Vabilo k sodelovanju

Henkel Art.Award. 2012: Umetniška nagrada za Srednjo in Vzhodno
Evropo
Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) s sedežem na Dunaju že enajstič objavlja razpis
za sodelovanje na natečaju Henkel Art.Award, ki zajema Srednjo in Vzhodno Evropo. Partnerja
projekta sta KulturKontakt Austria in “museum moderner kunst stiftung ludwig wien” (Muzej
moderne umetnosti) na Dunaju. Zahvaljujoč sodelovanju muzeja zmagovalec natečaja Henkel
Art.Award. ne bo osvojil samo denarne nagrade v znesku 7.000 evrov in samostojne razstave
v državi zmagovalca, ampak tudi priložnost, da svoja umetniška dela v okviru samostojne
razstave razstavi v Muzeju moderne umetnosti na Dunaju vključno s katalogom.

»Umetnost ne prispeva le h kulturni izmenjavi, pač pa tudi k medsebojnemu razumevanju,« pravi
Günter Thumser, predsednik Henkel CEE, ko pojasnjuje osnovne razloge za dolgoročno
zavezanost Henkla pri sponzoriranju umetnosti.
Henkel Art.Award. tem ne določa vnaprej, ampak nagrajuje izjemna in inovativna umetniška dela
kreativnih umetnikov iz srednje in vzhodne Evrope iz področja slikarstva, risbe, fotografije, videa in
instalacije. Zmagovalec se izbere na podlagi prejetih prijav in več faz kvalifikacij.
Henkel Art.Award. 2012 – Materiali/pogoji za prijavo:
-

Življenjepis in opis umetniške kariere (v angleščini ali nemščini)

-

Starost: do 40 let (Umetnik ne sme dopolniti 40 let do datuma svečane podelitve nagrad, ki
bo oktobra 2012 v Avstriji.)

-

3-5 reprodukcij umetniških del: Ne originalov!


Dela

iz področja

slikarstva,

risbe,

fotografije: reprodukcije

v

obliki

mape/kataloga fotografij (Format: maksimalno A3). Bez slajdov, CD-jev ali
DVD-jev!


Dela iz področja videa in instalacije: Prijave v obliki video DVD-ja!
(Maksimalno trajanje prezentacije: 10 minut)

-

Vsa prijavljena dela morajo biti ustvarjena po letu 2009
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-

Prijavijo se lahko umetniki iz: Albanije, Bjelorusije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške,
Češke, Estonije, Madžarske, Kazahstana, Kosova, Latvije, Litve, Makedonije, Moldavije,
Črne gore, Poljske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Turčije in Ukrajine.

V mesecu juniju se bodo prijave najprej predale lokalni žiriji. Najboljša umetniška dela bodo poslana
na Dunaj, kjer se bo sestala mednarodna žirija. Ta bo izbrala pet finalistov (tako imenovana Short
lista). Izbrani umetniki bodo po objavljenih rezultatih povabljeni na svečano podelitev nagrad Henkel
Art.Award. Gala 2012.
U okviru svečane podelitve nagrad bo Henkel Art.Award. podeljena enemu od pet finalistov.
Prijavljena dela bodo umetnikom vrnjena takoj po tem, ko jih bo žirija pregledala.

Opomba:
-

Umetniki za sodelovanje v natečaju ne bodo dobili povrnjenih stroškov za prijavo.

-

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo predloženih
dokumentov.

Vse prijave za Henkel Art.Award. 2012 morajo biti poslane najkasneje do 25. maja 2012 na naslov:
Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor, s pripisom za Henkel Art.Award.
Henkel Art.Award.- partnerji:
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