
STARTPOINT
Během třinácti let existence se cena StartPoint rozrostla 
z původně národní přehlídky diplomových prací v rozsáhlý 
evropský projekt sledující nastupující umělecké talenty. 
I letos členové kurátorského týmu spolu s dalšími lokálními 
experty a zástupci škol zmapovali 34 uměleckých škol 
z 18 evropských zemí a vyberou na každé škole jednu práci, 
která bude zveřejněna na webových stránkách projektu: 
startpointprize.eu. Všechny práce pak procházejí dalším 
kurátorským výběrem až k finální výstavě a doprovodnému 
katalogu, představujícím kolem 20 nejvýraznějších 
nastupujících evropských umělců. Všichni vystavující 
umělci jsou osobně pozváni na instalaci a zahájení výstavy 
s bohatým doprovodným programem.

Kromě výstavy doprovázené katalogem a webovými 
stránkami jde především o setkávání nadějných umělců 
a odborníků napříč zeměmi, tradicemi a žánry, které 
mohou jim i divákům přinést nové možnosti srovnání. 
Toto sbližování se snaží dále rozvíjet i residenční program 
STARTED pro celkového vítěze a oceněné finalisty.

V den vernisáže hlavní výstavy vybere mezinárodní  
jury držitele hlavní ceny a také několika čestných 
uznání. Odměnou pro všechny oceněné je měsíční 
rezidence v Praze následujícího roku spojená s výstavou. 
Držitel hlavní ceny má navíc možnost realizovat vydání 
autorského katalogu či speciálního projektu.

HARmOnOgRAm 2015

26. 8. –   4. 10.  
Started 2015 v gAVU Cheb

29. 9. –  1. 11.  
finální výstava ve 
Veletržním paláci ng v Praze 
s vyhlášením vítěze 
a  čestných uznání poroty

28. 9. – 30. 9. 
Started 2015, Berlínskej model, 
Praha, zima/jaro 2016  další reprízy 
výstavy (Bratislava, Bukurešť, 
další v jednání)

čERVEn 2016  
výběr ročníku 2015 
ve výstavním prostoru 
Arti et Amiciatae v Amsterdamu

StartPoint svým ojedinělým rozsahem pokrývá pestrou směsici žánrů  
i lokálních přístupů, které sahají od klasické malby přes sochu či 
fotografii až po multimediální instalaci a video, a představuje tak celou 
šíři nastupující evropské umělecké generace.

STARTPOINT 2015. prize for European art graduates 
since 2003, 18 countries, 34 artist, 

DAlší InfORmACE  
lzE nAlézT nA wEBU: 
startpointprize.eu  
či na facebooku: 
facebook.com/startpointprize.

HlAVní PARTnEřI 
ministerstvo kultury čR 
magistrát hl. města Prahy 

mEDIální PARTnEřI 
e-artnow.org
Artmap.cz

PARTnEřI
Academy of fine Arts 
in Prague (AVU) 
Academy of Arts, Architecture 
& Design in Prague (UmPRUm) 
goethe Institut 
Embassy of the Kingdom  
of the netherlands
DSV Road a.s.
gAVU Cheb
Joinmusic.cz
Dragonpress.cz



Po počátečních letech fungování v rámci galerie Klatovy/Klenová 
a mezizastávek v Kutné Hoře a Brně se finální výstava STARTPOInT 
v letech 2012 - 2014 konala v Centru současného umění DOX v pražských 
Holešovicích, kde našla důstojné prostory i kvalitní zázemí a přitáhla 
značný počet návštěvníků 

Pro rok 2015 jsme uzavřeli partnerství s národní galerií v Praze  
a hlavní výstava StartPointu se bude konat od 29. 9. 2015 v prostorách 
5. patra Veletržního paláce.

V letech 2013-14 se odehrálo zatím rekordní množství  
výběrových evropských repríz.

KASK gent
Arti et Amicitiae Amsterdam
Hit gallery Bratislava
Victoria Art Center Bucuresti

V dalších letech bychom dále rozšířili tuto  
expanzi i do dalších zemí.

startpointprize.eu

KURáTORSKý Tým

PAVEl VAnčáT
hlavní kurátor projektu

mARCEl fIšER
koordinátor projektu 
ředitel GAVU Cheb, 

lUCIA gAVUlOVá
Slovenská národná galéria
Bratislava

ADAm BUDAK
hlavní kurátor 
Národní galerie v Praze

mEzInáRODní POROTA

AlICE mOTARD
kurátorka
Spike Island
Bristol

ADAm mAzUR
kurátor
Varšava

CHRISTOPH TAnnERT
umělecký ředitel 
Künstlerhaus Bethanien 
Berlin 

OnDřEJ CHROBáK
kurátor
Moravská galerie v Brně
Brno

RADEK VáňA
kurátor
Amsterdam

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 
30.9. – 1.11. 2015, vernisáž 29.9. od 19h

Cena StartPoint mapuje již od roku 2003 diplomové práce studentů 
evropských uměleckých škol a dnes je největší přehlídkou svého druhu. 
Také letos bude z celkem 34 škol z 18 evropských zemí vybráno  
pro finální výstavu kolem 20 umělců, kteří se osobně účastní instalace 
výstavy a vernisáže, během níž je vyhlášen vítěz a další ocenění.

UmĚlCI

nICOlA ARTHEn 
GRA Amterdam

AmElIA BEAVIS-HARRISOn 
Kunstakademiet Oslo 

CORSIn BIllETER 
HfGK Zürich

RUBEn BIRREll 
KASK Antwerpen

JOHAnnES DAnIEl 
HGB Leipzig

TOmáS ESPInOSA
UdK Berlin

BARBORA fASTROVá 
UMPRUM Praha

zUzA gOlInSKA 
ASP Warszawa

ESTHER HOVERS 
KABK Den Haag

KARl ISAKSOn 
Kunstakademiet 
Copenhagen

VyTAUTAS KAzImIERAS
JUOzEnAS 
VDA Vilnius

PETRA lElláKOVá 
& VlADImíRA VEčEřOVá
AVU Praha

EDwARD llOyD
AdBK Wien

glORIA lUCA 
UAGE Iasi

JEnny PAlén 
KKH Stockholm

DOyOUn PARK 
Muthesius Kunsthochschule Kiel

JUlIE ROCH-CUERRIER
RCA London

AnSElm SCHEnKlUHn
KHB Weißensee

JIří STAnĚK
FaVU VUT Brno
 

zúčastněné akademie 2015


