As inscrições para o
Derwent Art Prize 2022 estão abertas!
O concurso Derwent Art Prize está com inscrições abertas para artistas de todo o mundo, que
poderão concorrer a uma oportunidade única para:
•
•
•

Mostrar o seu trabalho a uma banca de jurados renomados do mundo da arte
Expor sua obra vencedora na gallery@oxo no centro de Londres
Ganhar até £12.500 em prêmios, o equivalente a R$95.000 (sujeito à cotação)

France Bizot, Madame Bovary, Primeiro Prêmio, Derwent Art Prize 2018
Katie Sollohub, Blue Bedchamber, Primeiro Prêmio, Derwent Art Prize 2020

Criado em 2012 pela Derwent, marca legitimada internacionalmente pelos seus materiais artísticos
de alta qualidade, o Derwent Art Prize reconhece e premia a excelência na arte gráfica
contemporânea.
O concurso convida os artistas a apresentar as melhores obras de arte 2D e 3D realizadas a lápis,
incluindo coloridos, aquareláveis, pastel, grafite e lápis carvão.
Em sua 6ª edição, a competição recebeu mais de 15.000 inscrições de 75 países, e, na edição de
2020, foram mais de 4.750 inscrições de 1.884 artistas de todo o mundo.
Todas as inscrições serão avaliadas por uma banca de jurados renomados do mundo artístico:
•

Katy Hessel, historiadora de arte, apresentadora e curadora: escreve e apresenta o podcast
semanal The Great Women Artists. Katy foi destaque na lista da Forbes 30 Under 30 em
Arte & Cultura, apresentou filmes para a BBC, Tate, Royal Academy, Barbican, Sotheby’s,

•

•

Hauser & Wirth; entrevistou nomes como Zadie Smith, Ali Smith, Olivia Laing, Lubaina
Himid, Tracey Emin, Frances Morris, Judy Chicago; e realizou curadoria de exposições em
Victoria Miro e Timothy Taylor.
Paul Hobson, Diretor do Museu de Arte Moderna de Oxford: estudou História na
Universidade de Oxford e fez pós-graduação em estética e teoria visual
contemporânea. Trabalhando por mais de vinte anos no mundo da arte, Paul é Diretor do
Museu de Arte Moderna de Oxford desde setembro de 2013, ocupando postos seniores na
Contemporary Art Society, The Showroom, Serpentine Gallery e Royal Academy of Arts, em
Londres.
Charmaine Watkiss, artista plástica: filha de pais jamaicanos e nascida em Londres,
Charmaine dedica seu trabalho à celebração de histórias conectadas à diáspora afrocaribenha. O desenho é a técnica fundamental da sua prática, em que são usados
basicamente lápis e papel para produção. As suas exposições de grupos recentes incluem
a Drawing Biennial 2021, Breakfast Under The Tree, com curadoria de Russell Tovey na
Carl Freedman Gallery em 2021, e o Trinity Buoy Wharf Drawing Prize 2019.

Xuetong Wang, Dog Walker, categoria Jovem Artista, Derwent Art Prize 2020

Aproximadamente 80 obras de arte serão selecionadas para uma exposição na gallery@oxo, em
Londres, de 24 de fevereiro a 6 de março de 2022.
Os prêmios, que totalizam £12.500, (equivalente a R$95.000, sujeito à cotação) serão entregues
em uma cerimônia fechada na noite de abertura da exposição.
•
•
•

Primeiro Prêmio: £4,000 (equivalente a R$30.000, sujeito à cotação) mais um ano de
fornecimento de produtos Derwent
Segundo Prêmio: £2,000 (equivalente a R$15.000, sujeito à cotação) e uma caixa de lápis
Derwent Lightfast
Prêmio People’s Choice: £500 (equivalente a R$3.700, sujeito à cotação)

O Derwent Art Prize também tem como objetivo apoiar jovens artistas no início de suas
carreiras. Aqueles com menos de 25 anos terão uma taxa de inscrição reduzida - apenas £5 por
obra - e dois prêmios dedicados:

•
•

Jovem Artista Primeiro Prêmio: £4,000 (equivalente a R$30.000, sujeito à cotação)
Jovem Artista Segundo Prêmio: £2,000 (equivalente a R$15.000, sujeito à cotação)

Faye Bridgwater, Studying Murmurations, Prêmio People’s Choice, Derwent Art Prize 2020

Desde 2012, o Derwent Art Prize tem se comprometido a premiar obras de arte realizadas a lápis
e também apoiar artistas em suas carreiras.
"Desde que ganhei o Prêmio People’s Choice em 2020, fui inundada com diversas
oportunidades maravilhosas em galerias, revistas etc. - incluindo entrevistas, exposições e uma
variedade de publicações", diz a artista Faye Bridgwater. "Tudo isso tem sido um verdadeiro impulso
para a minha confiança. A exposição internacional, em especial, foi algo completamente novo pra
mim!"
"Ao longo destes meses incríveis, eu aprendi que você não pode fazer tudo sozinho e precisa, ao
longo do seu caminho, de um grupo de apoiadores torcendo por você. Eu gostaria de ser uma
apoiadora de outros artistas e incentivá-los a desafiar-se e entrar no Derwent Art Prize deste
ano, assim como eu fiz!" conclui a artista de Brighton.
Os artistas têm até 4 de janeiro de 2022 para enviar até 6 obras criadas a lápis. Para se
inscrever e ficar por dentro de mais detalhes, incluindo os termos e condições completos sobre os
requisitos de inscrição, visite:
www.derwent-artprize.com

Chrys Allen, Walk in Progress: Koli, Primeiro Prêmio, Derwent Art Prize 2012

Para informações relacionadas à imprensa, entre em contato com Marine Costello, da Parker
Harris: marine@parkerharris.co.uk
Para outras informações, entre em contato com Parker Harris: info@parkerharris.co.uk
Para ficar por dentro das notícias sobre o Derwent Art Prize, siga-nos e marque-nos usando a
#DerwentArtPrize:
Facebook: @DerwentArtPrize
Instagram: @DerwentArtPrize
Para novidades sobre os produtos Derwent, visite os sites Derwent UK e Derwent Brasil e siganos nas redes sociais:
Facebook: @DerwentArtOfficial e @DerwentPencilsBrasil
Instagram: @DerwentArtOfficial e @DerwentPencils_Brasil
Twitter: @DerwentArt
Para conhecer nossos projetos, siga os perfis da Parker Harris nas redes sociais:
Facebook: @ParkerHarrisCo
Instagram: @ParkerHarrisCo
Twitter: @ParkerHarrisCo

Agim Sulaj, Refugees, Primeiro Prêmio, Derwent Art Prize 2016, detail
Brian Fay, Looted salt mine 1945 Manet in the Winter Garden, Primeiro Prêmio, Derwent Art Prize 2014, detail

Observações importantes:
Detalhes da Competição - como se inscrever
1. Site para inscrição: www.derwent-artprize.com
2. Taxa de inscrição: £15 para o primeiro trabalho e £5 para cada trabalho subsequente. Para artistas
com idade igual ou inferior a 25 anos: £5 para cada trabalho.
3. Serão aceitas obras realizadas em: lápis coloridos, aquareláveis, pastel, grafite e carvão vegetal
(todos em 2D ou 3D).
4. Número máximo de obras: 6.
5. Fim do prazo das inscrições: terça-feira, 4 de janeiro de 2022, 17h GMT.
Prêmios
1. Primeiro Prêmio: £4.000 mais um ano de fornecimento de produtos Derwent
2. Segundo Prêmio: £2.000
3. Primeiro Prêmio da Categoria Jovem Artista (para artistas com menos de 25 anos): £4,000
4. Segundo Prêmio da Categoria Jovem Artista (para artistas menores de 25 anos): £ 2.000
5. Prêmio People’s Choice: £500
Datas Importantes
• Terça-feira, 4 de janeiro de 2022: Fim do prazo das inscrições
• Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022: Artistas serão notificados da decisão dos jurados
• Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022: Exibição privada e anúncio dos vencedores
• Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022: Exposição aberta ao público na gallery@oxo
• Domingo, 6 de março de 2022: Encerramento da exposição
Derwent
Durante gerações, artistas têm escolhido e confiado na marca Derwent para o uso de materiais
artísticos em todo o mundo. Com uma história honrosa que remonta a 1832, a inovação da Derwent
vem de um profundo conhecimento dos artistas. A Derwent entende que suas necessidades e
aspirações podem mudar no decorrer da vida artística e, tendo isso em mente, produziu uma gama
de materiais artísticos que vão desde o primeiro lápis de cor até os produtos de mais alta qualidade
profissional - a maioria deles produzida em sua fábrica britânica no Lake District, Cumbria, Reino
Unido.
www.derwentart.com
gallery@oxo
A gallery@oxo é um espaço prestigiado de exposições localizado na movimentada South Bank
Riverside Walkway, que apresenta as melhores mostras de fotografia, design contemporâneo,
arquitetura e publicidade, e atrai grandes públicos, com uma média de 9.000 visitantes por mês. Com
janelas do chão ao teto com vista para o Rio Tâmisa, gallery@oxo é um local aberto iluminado e
arejado, altamente notável para os visitantes da principal trilha cultural de Londres entre o Southbank
Centre, Hayward Gallery e Tate Modern. gallery@oxo é de propriedade e administração da Coin
Street Community Builders (CSCB) e suas exposições são cuidadosamente selecionadas, formando
uma parte importante das atividades artísticas gratuitas da empresa.
www.coinstreet.org/space-and-venue-hire/galleryoxo
Parker Harris
Co-fundado por Emma Parker e Penny Harris em 1990, Parker Harris é agora uma das principais
consultorias de artes visuais no Reino Unido, e gere o projeto do Derwent Art Prize. Uma pequena
equipe dinâmica, orgulham-se da expertise em criação e gestão de projetos de artes visuais que

abrangem todas as disciplinas e escalas. Seus clientes variam de consórcios a fundações, pequenas
empresas e multinacionais a instituições de caridade, organizações artísticas a artistas individuais.
www.parkerharris.co.uk

