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Malgorzata CHOMICZ.  
First prize holder of the 2020 edition.  
Silence XI / Linocut / 49,5 x 69,2 cm

Scan this QR code to access it directly

De vzw « Espace René Carcan », organisator van de 
Internationale Prijs voor Grafische Kunsten René 
Carcan, heeft zijn vierde oproep tot kandidaturen 
gelanceerd. 

De Prijs werd in 2014, naar aanleiding van de 20ste 
verjaardag van de dood van graveur en aquarelschilder 
René Carcan (1925–1993), in het leven geroepen om 
tegemoet te komen aan zijn wens om de gravure- en de 
prentkunst op te waarderen. 

VERSCHILLENDE PRIJZEN ZULLEN WORDEN 
UITGEREIKT  

•    de Internationale Grote Prijs René Carcan van 5.000€ 
wordt toegekend aan de beste kunstenaar gekozen 
door een internationale jury; 

•     een Eerste vermelding, ter waarde van 3.000€ wordt 
toegekend aan de tweede beste kunstenaar gekozen 
door een internationale jury;

•   een Tweede vermelding, ter waarde van 2.000€ 
wordt toegekend aan de derde beste kunstenaar 
gekozen door een internationale jury; 

•  de Publieksprijs toegewezen door internetgebrui-
kerszonder geldelijke beloning.

Bestemd voor etsers en leerling-etsers uit alle landen 
en zonder leeftijdsbeperking gebruikmakend van de 
volgende technieken: reliëfdruk, lithografie, linosnede, 
xylogravure, zeefdruk en monotype.

Kandidaturen moeten worden geregistreerd uiterlijk op  
30 september 2021 op de website www.renecarcan.org.

De prijsuitreiking en de opening van de tentoonstelling 
vinden plaats op Zaterdag 5 februari 2022 in de 
Bibliotheca Wittockiana, de tentoonstelling zal worden 
gehouden tot 1 maart 2022.

Over het Leven en Werk van René Carcan
www.renecarcan.org

Over de Prijs (reglement en inschrijvingen)
www.renecarcan.org

Voor bijkomende vragen  
helpdesk@renecarcan.org

De vzw Espace René Carcan ontwikkelde dit project 
met de steun van de Koning Boudewijnstichting via 
de oprichting van het Fonds René Carcan ter 
opwaardering van de gravurekunst en meer 
specifiek het werk van René Carcan. 
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