VYHLÁSENIE CENY OSKÁRA ČEPÁNA 2018
Cena Oskára Čepana má 23 ročnú tradíciu, ktorá je na Slovensku unikátna. Cena pre mladých umelcov sa
odlišuje tým, že je nekomerčne orientovaná, má medzinárodný rozmer, komunitné zázemie a osobitú
atmosféru. Nadácia – Centrum súčasného umenia ju úspešne organizuje už 17 rokov. O podobe a zameraní
Ceny sa na scéne vedie dlhodobá diskusia, do ktorej sa tradične premietajú aktuálne témy súčasného umenia
a jeho inštitúcií. Minulý ročník priniesol turbulencie a množstvo verejných diskusií o poslaní a ohodnotení
umeleckej práce v spoločnosti, ktoré však zároveň ukázali, akou relevantnou a neodmysliteľnou hodnotou je
práve toto ocenenie pre umeleckú obec. Je zrejmé, že Cena Oskára Čepana nie je klasickou súťažou, alebo
vyhlásením jedného objektívneho víťaza, keďže v kultúre a umení podľa nás nejde o vzájomné konkurenčné
súťaženie autorov a autoriek. Cenu pre umelcov vnímame skôr ako možnosť prezentácie talentu a možnosť
využiť príležitosť na profesionálny rast. Zároveň im ponúka šancu verejne prezentovať svoju tvorbu a myšlienky
a tak upriamiť na seba pozornosť kurátorov, teoretikov, inštitúcií, zberateľov aj širšej verejnosti. Cena nemá
ambície riešiť problémy umeleckej prevádzky na Slovensku. Keďže je dôležitou súčasťou tvorby diskurzu
o súčasnom umení, bude naďalej témy s ňou spojené otvárať na kritickú reflexiu vo verejných diskusiách.
Cena Oskára Čepana je súčasťou medzinárodnej siete partnerov Young Visual Artist Awards, v rámci ktorej
rozvíja spoluprácu a vytvára príležitosť pre slovenských umelcov vstúpiť do širšieho kritického dialógu. Cieľom
nového tímu bude profesionalizácia prevádzkových štandardov ocenenia. Pripravovaný ročník 2018 vzniká
v tímovej spolupráci (Christian Potiron, Lucia Gregorová Stach, Lucia Miklošková a Peter Liška). Nový tím
vyhlasuje Cenu Oskára Čepana 2018 ako otvorenú platformu, ktorá je umeleckou súťažou v najlepšom zmysle
slova. Bude preto smerovať aj k skvalitneniu kurátorského zabezpečenia a celkovo k prehĺbeniu dialógu medzi
organizačným tímom, porotou a finalistami, aby už vzájomná komunikácia a spolupráca bola pre všetky
zúčastnené strany obohacujúca.
V poradí už 23. ročník Ceny Oskára Čepana je pre NCSU významným prechodným ale skôr transformačným
rokom. Výstavným priestorom spoločnej prezentácie finalistov bude pop-up galéria v priestoroch OD Dunaj
v centre Bratislavy. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. októbra 2018. Výnimočnou situáciou je skrátený čas pre
prípravu nového diela. Časovanie ceny je práve jedna z vecí, ktoré chceme do budúcnosti zmeniť. Výzva pre 24.
ročník bude preto zverejnená na jeseň 2018 a vyhlásenie finalistov uskutočníme už počas Čepan víkendu 20.
októbra 2018. Budúci finalisti Ceny tak získajú k dispozícii jeden rok na tvorbu a prípravu nového diela
a plánovanie svojich profesionálnych aktivít.
Ďalším bodom budúcich zmien bude pohyb Ceny v trajektórii troch miest Bratislava – Žilina - Košice.
Nadácia získala prísľub spolupráce od nových partnerov: Novej Synagógy v Žiline a Východoslovenskej galérie
v Košiciach. Aktuálne je v rokovaní tretí partner sídliaci v hlavnom meste. Cieľom spolupráce je, aby ďalej cena
žila v obmene miesta, priestoru a inštitucionálnej praxe. Putovanie ocenenia medzi vopred známymi partnermi
má byť pre organizátorov zárukou cieľavedomého plánovania nasledovných ročníkov, pre finalistov zárukou
kvalitných výstavných podmienok na predĺženú dvojmesačnú výstavu a v neposlednom rade, pre cenu vo
všeobecnosti, priniesť obohatenie o osobný vklad profesionálov pôsobiacich v daných inštitúciách. Partnerské
organizácie cenu nemajú len „pasívne“ hostiť, ale aktívne sa zapojiť do priebehu podujatia a podieľať sa na
sprievodných aktivitách s ňou spojenými. Laureát Ceny získa ako súčasť odmien aj prísľub na usporiadanie
samostatnej výstavy. Výstava sa uskutoční v rovnakej inštitúcii, kde sa konal aktuálny ročník a do výstavného

plánu bude zaradená na druhý rok. Laureát aj organizujúce subjekty takto získajú k dispozícii dostatočný čas
pre prípravu výstavy.
Centrálnym elementom Ceny Oskára Čepana naďalej zostáva skupinová výstava finalistov. Finalisti získajú
možnosť konzultovať svoje diela s kurátorkou. Na výslednej podobe výstavy sa tak bude odborne podieľať
kurátorka a výstavný architekt, ktorý poskytne pomoc s navrhnutím priestorového riešenia. Novým
rozhodnutím je obmedziť rozsah sprievodného programu počas Čepan Víkendu a program Čepan Talks
transformovať do novej podoby. Dôvodom zmien je, že tieto podujatia boli v minulosti vnímané ako časová
záťaž pre finalistov. V rámci sprievodných aktivít bude prioritou vytvoriť kvalitné video-profily finalistov, ktoré
budú môcť autori a autorky v budúcnosti ďalej využívať pre účely vlastnej prezentácie.
Ak sa naskytá otázka „Čo je Cena Oskára Čepana?“, potom je potrebné preformulovať ju a pýtať sa inak
„Kto je Cena Oskára Čepana?“. Vo výmene mŕtveho predmetu v otázke za živý subjekt môžeme nájsť jednu
z odpovedí. Sú ňou mená laureátov predchádzajúcich ročníkov, z ktorých sa mnohí etablovali na
medzinárodnej umeleckej scéne, ale aj finalistov, ktorých tvorba dodnes vyniká a potvrdzuje výnimočné
kvality. Cena je živá len vtedy, pokiaľ tu stále visí vo vzduchu táto otázka, pokiaľ je tu komunita a v nej kritickí
diváci a sama je otvorená sebareflexii. Organizátori si s porozumením vypočuli minuloročnú spätnú väzbu od
finalistov a prijali rozhodnutie založiť poradný orgán vo forme umeleckej rady. Partnerská galéria, finalisti
predchádzajúcich ročníkov a členovia poroty tak dostanú príležitosť vyjadrovať sa k smerovaniu ceny,
programu a iným záležitostiam.
Zmeny sa prejavili aj v štatúte, preto predtým ako sa prihlásite, si ho prosím pozorne prečítajte a uvážte
svoju účasť. Prihlásiť sa do súťaže máte možnosť do 18.6.2018 23:59 CET.
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