Opäť podporíme viac mladého slovenského dizajnu
Tlačová správa
9. september 2016, Bratislava
Nadácia Tatra banky otvára štvrtý ročník mimoriadne úspešného grantového
programu Viac dizajnu, ktorého cieľom je v prvom rade podporiť tvorbu mladých,
začínajúcich dizajnérov.
Grantom chceme podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti
experimentálneho dizajnu. Pomôžeme tak uplatneniu mladých slovenských dizajnérov
prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

„Grantový program Viac dizajnu sme otvárali pred štyrmi rokmi ako doplnenie
k už existujúcej podpore umeleckých disciplín. Nesmierne nás teší, že grant otvára možnosť
vzájomnej konfrontácie tvorcov, čo nepochybne pozitívne vplýva na úroveň domáceho
dizajnu. V minulých ročníkoch sa nám podarilo takto podporiť 75 projektov mladých
dizajnérov vo výške 65 000 €,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky
a sponzoringu.
Tešíme sa z úspechov podporených projektov
V minulom roku sa vďaka podpore grantu Viac dizajnu podarilo zrealizovať aj nasledovné
kreatívne projekty:
Egreš magazín
"Pri každom novom čísle Egreš magazínu chceme byť lepší a posúvať sa. Pri realizácii
tretieho tlačeného čísla sme chceli nadviazať spoluprácu aj s európskymi ilustrátormi. Vďaka
podpore Nadácie Tatra banky a ich programu Viac dizajnu, sa nám podarilo získať finančné
prostriedky práve na možnosť spolupráce so zahraničnými, ale i slovenskými ilustrátormi,“
uviedla Zuzana Mitošinková, spoluautorka projektu.
Svieže grafické spracovanie dáva celému
magazínu punc knihy, taktiež kvalitné
fotografie a ilustrácie. Egreš sa snaží
ilustráciu posunúť ďalej, čím pomáha
mladým
talentovaným
tvorcom/ilustrátorom. Svojimi príspevkami
zároveň podporuje ochranu životného
prostredia, znovu-objavuje čaro ručnej
práce. Čitatelia sa vždy dozvedia nové
zaujímavosti nielen z prostredia umenia a
ilustrácie, ale i z prostredia, v ktorom žijú.
Egreš magazín napreduje a teší sa
zväčšujúcej sa popularite.

Vytvorené na Slovensku
Vytvorené na Slovensku je nový projekt, za
ktorého konceptom stoja odevná dizajnérka
Lenka Sršňová a sochárka Nina Šošková.
Autorky projektu pripravili jedinečné tvorivé
dielne, z ktorých si návštevníci odniesli svoj
vlastný originálny suvenír. Inšpirované
čičmianskou
tematikou,
organizátorky
vytvorili hravé “polotovary”, ktoré si
účastníci ľubovoľne dotvárali. Dielne boli
otvorené pre širokú verejnosť, turistov či
obyvateľov Čičman a okolia.
Na rezidenčnú časť projektu Vytvorené na Slovensku si autorky prizvali skupinu piatich
výtvarníkov (umelcov, dizajnérov a architektov), ktorí v dedinke strávili pár dní a svoje dojmy
a inšpirácie zhmotnili do umeleckých výstupov. Neoddeliteľnou súčasťou projektu boli
odborné prednášky a prezentácie zamerané na ľudové tradície, architektúru, módu, umenie
a dizajn.
Dôležitými kritériami pri hodnotení žiadostí budú:
 význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
 pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
 rozsah vplyvu na verejný priestor
 dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov
 ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu dizajnérov
Termín na prihlásenie projektov do druhého kola: 31. 10. 2016
• Projekty musia byť zrealizované do 30. 10. 2016.
• Plánovaná výška grantu: 33 000 €
• Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na webovej stránke:
www.nadaciatatrabanky.sk.
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