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Cena za umění 2020    
   

Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu    
   

Ve stopách Oskara Kokoschky – současné pozice   
 
Cenu za umění, kterou uděluje Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu je 
udělována každé dva roky. Myšlenka smíření s našimi evropskými sousedy stanovená 
ve statutu je základem pro udělení ceny za umění v roce 2020 v České republice. 
Chceme kultivovat myšlenku Evropy a zlepšit sousedské vztahy prostřednictvím 
propagace umění.  
   
Oskar Kokoschka, jehož rodné kořeny z otcové strany jsou v Praze, ovlivnil zejména 
malířství 20. století. Jeho cesty vedly přes celou Evropu, mimo jiné – do Švýcarska – 
Anglie – Prahy – Drážďan. Stopy, které Kokoschka sám zanechal v Praze ve třicátých 
letech, jsou důležitou součástí jeho díla, která se nás stále ještě dotýká a inspiruje.  
 
Kokoschka pracoval s hlubokým zamyšlením, jeho obrazy – bez ohledu na to, zda 
portréty, zobrazení krajin nebo měst – vyprávějí silné emocionální příběhy.  
 
Jak se umělci v České republice zabývají uměleckým dědictvím Kokoschky dnes, jaké 
stopy Kokoschka zanechal, jak se umělci v současné době nechávají povzbuzovat 
barevnými světy Kokoschky, aby rozvíjeli svůj vlastní jazyk?  
 
Cenou za umění za rok 2020 chce nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu 
hledat profesionální výtvarníky v České republice, kteří se zaměřují na téma “Ve 
stopách Oskara Kokoschky – současné pozice“ a zabývají se jako on krajinou, 
městskými prostory a lidmi.  
 
 
Cena za umění  
Cena za umění je dotován částkou 7 500 eur.   
Slavnostní předávání cen a výstava děl nositelů umělecké ceny se bude konat v hlavním 
městě Praze. Dále se plánuje uspořádání druhé výstavy v domácím regionu umělce.  
 
Bude publikován katalog, který bude spoluvytvářet vítěz.  
	   
Umělec je vyzván, aby přenechal nadaci jedno dílo pro uměleckou sbírku nadace.  
 



 

Nadace Roland Gräfe– nadace pro umění a kulturu  
Lößnitzgrundstraße 13       D - 01445   Radebeul  

tel.: 0049 172 / 37 87 368       e-mail: info@roland-graefe-stiftung.de       www.roland-graefe-stiftung.de  
 

Datum slavnostního vyhlášení vítěze a udělení ceny:  
Září 2020  
 
 
Předpoklady / kritéria:  
Předkládající profesionální umělci mají bydliště a těžiště své práce v České republice.  
 
 
Doba pro předání přihlášek  
Od 01. února 2020 do 31. března 2020  
 
 
Zadávací řízení:  
Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu jmenuje nezávislou porotu. Vítěz 
ceny za umění bude vybrán prostou většinou. Právní proces je vyloučen.  
 
 
 Předložená díla / podklady / podání: 
-  max. 10 barevných fotokopií / fotografií (DIN A4) aktuálních prací v oleji / akrylu / 
smíšených médiích 
-  životopis (pokud možno také v angličtině nebo němčině) 
-  seznam výstav, adresa webové stránky (pokud možno také v angličtině nebo 
němčině) 
-  žádné katalogy ani jiné nosiče médií   
 
 
Uzávěrka:  31. března 2020  (datum poštovního razítka)  
 
 
Veškeré podklady pošlete prosím v obálce A4 s heslem "Cena za umění 2020 – 
Kunstpreis 2020“ na adresu:  
 
Roland Gräfe Stiftung – Stiftung für Kunst und Kultur  
(Nadace Roland Gräfe – Nadace pro umění a kulturu)  
Lößnitzgrundstraße 13   
01445 Radebeul   
Germany 
 
 
Podklady nejsou pojištěny.    
Podklady nebudou vráceny.  
  


