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Betingelder for at deltage

Ansøgningsbilag

Caspar-David-Friedrich-Selskabet uddeler årligt Caspar-David-Friedrich-Prisen.
Prisen blev første gang uddelt i 2001. Caspar-David-Friedrich-Prisen tildeles for
arbejder, som med aktuelle problemstillinger behandler forholdet mellem menneske, natur og kunst og har relation til og er beslægtet med Caspar-DavidFriedrichs værk. Prisen tildeles for arbejder indenfor området bildende kunst.
Der kan indsendes billeder repræsenterende alle kunstretninger af enhver slags
og fra alle medier. Gruppearbejder kan ikke komme i betragtning. Den af selskabet indstiftede pris andrager 2.500 Euro.
Berettiget til at deltage er kunststuderende fra uddannelsesinstitutioner i de
byer hvor Caspar David Friedrich selv studerede eller arbejdede/ var virksom Universitetet i Greifswald, Det Kongelige Kunstakademi i København og Kunstakademiet i Dresden. Konkurrencen henvender sig til studerende, som endnu
er under uddannellse, om muligt med flere semestre og størstedelen af studiet bag sig. Hvis det er muligt, skal applikationen være i form af en præsentationsmappe, en portefølje (med individuelle aftagelige sider) eller en printbar
portefølje PDF. Til levering af større digitale data kan overførslen bruges via
en passende udbyder (f.eks. Wetransfer.com). Derudover kræves en liste over
indsendte værker i digital form (tekstfil) - med oplysninger om titel, år, størrelse, teknik / materiale. Originaler, kataloger og bøger er også mulige. Disse kan
dog ikke tilbagesendt (for en størrelse, der er større end A4), dvs. Disse skal afhentes af indsenderen. Deltagerne blev underrettet straks efter juryen og returneret deres indsendte dokumenter i tilfælde af manglende tildeling.
Foruden de indsendt værker i form af dias eller fotos og alle forsynet med indsenderens navn vedlægges en tilmeldesesformular samt et studiebevis, hvoraf
det fremgår, at ansøgeren endnu befinder sig under studium, en kort levnedsbeskrivelse (curriculum vitae) samt om nødvendigt forklaringer til arbejderne.

Ansøgningsfrist

Indsendelsesfrist for at deltage i konkurrencen er hvert år den 29. november
2019. Af organisatoriske grunde anmoder selskabet om, at konkurrence-arbejderne først indsendes fra den 7. oktober 2019.

Udstilling og Postkortserie

Prismodtageren får mulighed for at udstille de præmierede arbejder i CasparDavid-Friedrich-Galleriet i Greifswald i 2019. Til udstillingen må om nødvendigt
stilles yderligere et antal arbejder til rådighed. På grundlag af de præmierede
værker udarbejdes en postkortserie.

Transport og Forsikring

Udgifterne til transport og fremsendelse af de originale værker afholdes af konkurrencedeltagerne/prismodtageren. Under udstillingen vil arbejderne være
forsikrede.Tilskud til transportudgifter er ikke muligt.

Jury

Jurymedlemmerne er medlemmer af Caspar-David-Friederich-Selskabet, universitetsprofessorer fra de involverede institutioner samt en repræsentant fra det
Greifswalds by. Juryens afgørelse er bindende, og kan ikke gøres til genstand
for retslig prøvelse. Med pristildelingen er¬hverver arrangør retten til at disponere over værkerne i mindst 2 måneder til brug for udstillinger samt til at gengive de præmierede arbejder eller offentliggøre dem i elektroniske medier.
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Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e.V.
Ansøgning Caspar-David-Friedrich-Prisen 2020
Lange Straße 57 / 17489 Greifswald
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www.caspar-david-friedrich-gesellschaft.de
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Personlige Oplysninger
Fornavn
Efternavn
Fødselsdato

Universitet/Akademi
Antal semestre

Gade/Vej
Postnummer/By

Telefon/Fax
E-mail

Oplysninger om de indsendte arbejder

Detaljer om værkerne titel / År / Størrelse/mål / Materiale / Teknik

digital form (tekstfil)

Dato/Underskrift
Med min Underskrift godkender jeg deltagerbetingelserne og forsikrer, at jeg selvstændigt har udført de værker, som indgår i konkurrencen.

