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Nieuwe internationale prijs voor Grafische kunsten René Carcan
De vzw ‘Espace René Carcan’ lanceert op maandag 18 november de eerste oproep voor
kandidaten van de Internationale prijs voor Grafische kunsten René Carcan.
Graveur en aquarelschilder René Carcan was een groot promotor van de gravurekunst. Hij was ook een
voorstander van een goede opleiding van jonge talentvolle kunstenaars. Meerdere jonge graveurs
werkten in residence in zijn atelier om hun opleiding te vervolmaken.
Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van zijn dood wordt aan de wens van de kunstenaar om de
gravure- en de prentkunst meer te waarderen tegemoet gekomen door een Internationale Prijs voor de
Gravure in het leven te roepen.
Het gaat om een initiatief van L’Espace René Carcan, die ontstond uit de Stichting René Carcan die hij
zelf heeft opgericht. L’Espace René Carcan ontwikkelde het project samen met de Koning
Boudewijnstichting dat het Fonds René Carcan oprichtte om de gravurekunst en meer specifiek het
werk van René Carcan op te waarderen.
Het ambitieuze project heeft als doel om België een plaats te geven in de internationale wereld van de
gravure. Drie prijzen worden uitgereikt:
-‐
-‐
-‐

De Internationale Grote Prijs René Carcan van 5.000 euro
De Internationale Prijs voor Jonge grafische kunstenaars René Carcan van 3.000 euro voor een
kandidaat jonger dan 40 jaar
De Publieksprijs René Carcan van 2.000 euro, toegewezen via sociale media

De oproep richt zich tot graveurs en studenten gravure van alle nationaliteiten en zonder
leeftijdsbeperking die de volgende technieken gebruiken: kopergravure, lithografie, linogravure,
houtgravure, seriegrafie en monotype.
Kandidaturen moeten ten laatste op 25 augustus 2014 worden ingezonden via
www.award.renecarcan.be
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