ПРЕСРЕЛІЗ
OBJECTS ART PRIZE 2020
Конкурс молодих митців OBJECTS ART PRIZE 2020 – проєкт, створений
U:CURATORS спільно з Національним музеєм «Київська картинна галерея»
для формування актуального соціокультурного контексту.
Проєкт має на меті продемонструвати сучасне українське мистецтво у стінах
Мистецького центру «Шоколадний будинок» для підтримки молодих митців у
їхньому творчому становленні та просуванні на арт-ринку.
Конкурсні роботи буде оцінювати професійне експертне журі, до складу
якого увійшли художники, архітектори, дизайнери та куратори:
– Юрій Вакуленко, генеральний директор Національного музею «Київська
картинна галерея» (голова журі);
– Віктор Сидоренко, директор Інституту проблем сучасного мистецтва
Національної академії мистецтв України;
– Сюзанна Ґарден, австралiйський iлюстратор, митець та педагог. Живе і
працює у Берліні;
– Степан Рябченко, медіа-художник, скульптор;
– Олег Соснов, куратор;
– В’ячеслав Балбек, архітектор, співзасновник майстерні «2В Group»;
– Анна Вовк, співзасновниця КАМА (Kyiv Academy of Media Arts).
Процес проведення премії відкритий та прозорий – кожен бажаючий зможе
ознайомитись із роботами претендентів на офіційному сайті премії.
Імена учасників фінального етапу будуть оголошені на офіційному сайті
проєкту www.prizeobjects.com.ua 5 березня 2020 року.
Результати конкурсу OBJECTS ART PRIZE 2020 :
–
групова виставка 15-ти фіналістів в Мистецькому центрі «Шоколадний
будинок»;
– вручення грошових премій трьом фіналістам;
– переможець конкурсу матиме персональну виставку в мистецькому центрі
«Шоколадний будинок».
Також 5 фіналістів отримають спеціальну нагороду – договір співпраці з
U:CURATORS. А один з митців – співпрацю з Німецькими партнерами та
проведення виставки в Берлінській галереї.

Переможців та призерів буде оголошено в день відкриття виставки, що
відбудеться 21 березня 2020 року.
За результатами OBJECTS contemporary art prize 2019 було подано 309 заявок з
52 міст України. А в жовтні 2019 року, відбулась персональна виставка
переможця – Юрія Денисенкова в галереї Art and Talking в Берліні.
ПОДАЧА ЗАЯВОК
Подати заявку на участь в конкурсі молодих художників України OBJECTS ART
PRIZE можна на сайті: www.prizeobjects.com.ua
Вимоги до претендентів та подання робіт:
– брати участь у конкурсі можуть громадяни України у віці 18-35 років, які
працюють в галузі живопису, графіки, скульптури.
Прийом заявок триватиме з 1 лютого 2020 року до 1 березня 2020 року
– один учасник має право надати для участі в конкурсі тільки один твір
мистецтва;
– до заявки обов’язково мають бути додані фотографії роботи з коротким
описом, у тексті заявки має бути наведена інформація про учасника конкурсу;
– художник може обрати вільну тему та техніку виконання, при цьому, твори,
подані до розгляду не повинні містити політичного контексту та сцен
насильства, не мають ображати глядачів та нести деструктивний посил;
– розмір роботи не має перевищувати наступні параметри: 2м х 2м х 2м
(ширина, довжина, висота)
Участь у конкурсі безкоштовна. Конкурс молодих художників OBJECTS ART
PRIZE 2020 – є неприбутковим заходом.
OBJECTS ART PRIZE 2020:
Прийом заявок:
1 лютого 2020 – 1 березня 2020
Виставка фіналістів:
21 березня 2020 – 28 березня 2020
Мистецький центр «Шоколадний будинок», Київ
Контактні дані:
www.prizeobjects.com.ua
prizeobjectsteam@gmail.com

