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Poznáme mená nominovaných umelcov na
Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2015
Odborná porota už zverejnila mená nominovaných umelcov Ceny Nadácie Tatra banky
za umenie 2015. Slávnostné vyhlásenie laureátov prestížneho ocenenia sa uskutoční
v sobotu 21. novembra v novej budove SND. Tatra banka zároveň tento rok oslávi
svoju dvadsaťročnú podporu slovenských umelcov. Jubilejný ročník súčasne
rozširuje svoje oceňované kategórie o kategóriu Dizajn.
Na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Hlavná cena boli tento rok nominovaní:
°Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV film:
Jaroslav Vojtek (za réžiu poviedkového filmu Deti)
Ivan Ostrochovský (za réžiu filmu Koza)
Jaroslav Vojtek (za réžiu dokumentárneho filmu Tak ďaleko, tak blízko)
°Divadlo:
Ondrej Spišák (za réžiu hry Majster a Margaréta, Teatro Tatro, Nitra)
Daniel Majling (za spoluautorstvo a dramaturgiu hry Bál, Činohra SND, Bratislava)
František Lipták (za scénografiu hry Majster a Margaréta, Teatro Tatro, Nitra)
°Dizajn:
Ľubomír Longauer (za autorstvo a dizajn publikácie Vyzliekanie z kroja 2)
Michal Hanula (za autorstvo objektov Nádoby)
Ján Šicko (za svetelný dizajn na koncerte BURLAS & GLASS, festival Konvergencie,
Dóm sv. Martina, Bratislava)
°Hudba:
Andrej Kalinka (za autorstvo hudby k predstaveniu Majster a Margaréta, Teatro Tatro,
Nitra)
Moyzesovo kvarteto (za autorstvo, album String Quartets - pri príležitosti 40. výročia
založenia súboru)
Miki Skuta (za interpretačný výkon, klavírny recitál (Bach, Berger, Beneš), Mirbachov
palác, Bratislava)
°Literatúra:
Kornel Fӧldvári - in memoriam (za autorstvo knihy ...až pod čiernu zem)
Veronika Šikulová (za autorstvo zbierky poviedok Medzerový plod)
Daniel Majling (za autorstvo knihy/komiksu Rudo)
°Výtvarné umenie:
Alex Mlynarčík (za autorská výstava STOPY, GMB - Mirbachov palác)
Otis Laubert (za Otis Laubert Museum - vlastné múzeum, Bratislava)
Pavol Macho (za výstava Ve službách světla, Galerie Václava Chada Zlín)
Tento rok sa po prvý raz medzi nominovanými umelcami objavili mená známych slovenských
dizajnérov. Stalo sa tak na základe rozšírenia oceňovaných kategórií o kategóriu Dizajn.
Podpore dizajnu sa Tatra banka a rovnako tak jej nadácia venuje už niekoľko rokov. Sme
partnermi etablovaných dizajnérskych podujatí, mladým dizajnérom poskytujeme granty a
teší nás, že slovenskí dizajnéri sú svetoví v mnohých ohľadoch. Doplnenie témy dizajnu
k ostatným oceňovaným kategóriám chápeme ako doplnenie komplexnej podpory umenia.

V každej kategórii zároveň bude ocenený aj Mladý tvorca, teda umelec do 35 rokov aktívne
pôsobiaci v jednej z umeleckých oblastí. Táto špeciálna cena sa odovzdáva od roku 2008.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 86 členov - laureátov Ceny Nadácie Tatra
banky za umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá
odborná porota.
Členmi poroty pre rok 2015 sú Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Martin
Huba, Peter Michalica, Matej Drlička, Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota
Sadovská, Daniel Fischer, Katarína Hubová a Štefan Klein. Predsedom poroty je Igor Vida,
ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky.
Mená laureátov budú vyhlásené počas gala večera v sobotu 21. novembra 2015, ktorý
sa bude konať v novej budove SND.
Samotný gala večer je slávnostnou udalosťou spojenou s unikátnym umeleckým programom.
Netradičný večer si bude môcť vychutnať aj široká verejnosť vďaka prenosu na Jednotke
v sobotu 21. novembra o 21:50 hod.
Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Nadácia Tatra banky doteraz podporila 75 etablovaných umelcov, 35 začínajúcich tvorcov
a 5 mladých módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť
osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.
Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a
plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny, špeciálne pre túto príležitosť,
vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získavajú aj
finančnú odmenu.
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú
príležitosť vytvoriť šaty pre Múzu večera Adelu Banášovú. Po Márii Štranekovej (2010),
Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji Božović (2013) a Borisovi
Hanečkovi (2014) pripraví unikátne šaty pre Múzu večera návrhárka Andrea Pojezdálová.
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