
 
 
Tisková zpráva 
 
CELEBRATING PRINT 2014                 
soutěž volné grafiky s výstavou v New York City 
 
Výzva pro výtvarníky českého a slovenského původu  
termín přihlášek: 10. října 2014 
web soutěže: www.kadsny.com/cpc2014 

 
 

 
kontakt 

Katerina Kyselica  
email: katerina@kadsny.com 

telefon: 001-212-744-0841 
 

 
New York City, 23.7.2014 | KADS NY představuje soutěž volné grafiky „Celebrating 
Print Competition 2014” určenou výtvarníkům českého a slovenského původu a těm, 
kteří vystudovali uměleckou školu v Česku nebo na Slovensku.  Grafiky vybrané 
porotkyní - newyorskou výtvarnicí Evou Nikolovou budou prezentovány na výstavě 
v BBLA Gallery v České národní budově v New Yorku od 8. prosince 2014 do 15. ledna 
2015.  Budou také uděleny finanční odměny. 
 
Do soutěže je možné přihlásit všechny grafické techniky: tisk z hloubky, tisk z výšky, 
litografie, sérigrafie a sítotisk, monotyp a monoprint.  Práce vytvořené digitálně se do 
soutěže přijímají jen tehdy, pokud zároveň obsahují některou tiskařskou techniku 
uvedenou výše.  Všechny práce musí být vytvořeny na matrici (kameni, kovové či jiné 
desce) za použití tiskařského procesu.  Prezentované práce musí být z let 2010 – 2014. 
 
Kvalifikovaní výtvarníci musí mít český nebo slovenský původ (občanství nebo předky) 
nebo vystudovanou uměleckou školu v Česku nebo na Slovensku.  Soutěž CPC 2014 
bude hodnocena newyorskou výtvarnicí bulharského původu, grafičkou a kurátorkou 
Evou Nikolovou. 
 
Termín přihlášek: pátek 10. října 2014, 18:00 hod newyorského času 
Registrační poplatek: 30 USD (zahrnuje poštovné zpět) za maximálně 3 grafiky 
Maximální velikost papíru: 18 x 24 palců (45 x 60 cm) (větší grafiky do velikosti 24 x 36 
palců, tj. 60 x 90 cm, budou akceptovány za dodatečný poplatek 20 USD) 
Oznámení vybraných grafik: pátek 24. října 2014, 18:00 hod. newyorského času 
Termín pro doručení vybraných grafik: pátek 28. listopadu 2014, 18:00 hod. newyorského 
času. 
Termín výstavy: 8. prosince 2014 – 15. ledna 2015 v BBLA Gallery v New York City 
 
Výtvarníci se mohou přihlásit elektronicky nebo poštou.  Více informací, včetně pravidel 
soutěže, je k dispozici na webové stránce www.kadsny.com/cpc2014 nebo na emailu 
www.celebratingprint@gmail.com. 
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První soutěž CPC 2014 je organizována newyorským studiem KADS NY pod záštitou 
Generálního konzulátu České republiky v New Yorku a Generálního konzulátu 
Slovenské republiky v New Yorku, s mediální podporou Českého centra v New Yorku. 
 
KADS NY je kreativní studio v New York City, které se věnuje prezentaci volné grafiky 
ze střední a východní Evropy.  Od založení v roce 2010 KADS NY pravidelně 
představuje českou a slovenskou volnou grafiku v New Yorku a v dalších amerických 
státech a organizuje vzdělávací akce ve spolupráci s jinými kulturními institucemi.  
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