Dnes otvárame II. kolo grantového programu Viac dizajnu,
prihlášky podávajte do 16.10. 2019
Nadácia Tatra banky, tlačová správa, 4. september 2019, Bratislava

Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu už 7 rokov s radosťou
podporujeme vizionárske a kreatívne projekty mladých slovenských dizajnérov
„4. septembra sme otvorili ďalšie kolo grantového programu Viac dizajnu. Už teraz sa
tešíme na rôznorodosť dizajnérskych projektov“, uviedla Eva Šinková, manažérka
Nadácie Tatra banky a sponzoringu.
Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia
nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na
vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ
chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. Podporíme tiež výstavu, prezentáciu diela.
Grant poskytneme mladým dizajnérom, za ktorými nestojí veľká obchodná značka.
Tým, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tým, ktorí
ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo
mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.
Žiadosti príjmame do: 16. októbra 2019 do 24.00 (streda)
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2000 €
Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu

Príklady projektov z I. kola Grantového programu Viac dizajnu v r. 2019:
Šimon Kern
Beleaf - Belamp (lampa z odpadového lístia)
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je návrh série lámp s
tienidlami vyrobenými zo zmesi odpadového lístia. Projekt je založený na recyklácii
odpadového lístia z miest, ktoré by inak skončilo na skládke. Lístie sa mixuje s
prírodnou živicou a následne lisuje do požadovaných tvarov. Zámerom je osloviť čo
najširšie spektrum verejnosti a poukázať na to že existujú aj iné varianty ku
súčasným plastovým svietidlám. Veľkou prednosťou je, že používaný materiál je
úplne zadarmo a využitie je ekologické. Projekt ráta s vyrobením hliníkovej formy,
ktorá postačí na vylisovanie niekoľko tisícov výliskov a podporou na prezentácii v
rámci Designbloku 2019.
Mgr. art. Ľubica Poncik
HABAN TOUCH (habánsky dotyk)
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je vytvorenie kolekcie HABAN
TOUCH. Autorka, inšpirovaná ľudovými motívmi, vytvára modely použitím jedinečnej
potlače - fotografie na textil a tradičného plisovania. Zámerom projektu je odkryť pre
širokú verejnosť cenné zbierky múzeí prostredníctvom odevnej kolekcie a zároveň
vytvoriť novú experimentálnu techniku vychádzajúcu z tradičných slovenských vzorov
a zabudnutých techník. Výstupmi projektu je kolekcia HABAN TOUCH a katalóg,
ktorý zviditeľňuje náš národný podklad - posthabánsku keramiku v novej kreatívnej a
nevšednej podobe.
Matej Rabada
ZPRÍRODY
Nadácia Tatra banky podporila projekt, ktorého cieľom je priniesť modrotlač do
všedného dňa cez ležérnu odevnú kolekciu. Kolekcia kombinuje tradičnú farbiarsku
techniku modrotlače so súčasným dizajnom a autorskými dezénmi. Tie vychádzajú
„ZPRÍRODY“ a vnášajú tak určitú emóciu a pokoj do každodenného zhonu. Samotná
odevná tvorba je akýmsi prirodzeným vývojom projektu, ktorý má za cieľ obnoviť
výrobu modrotlače na Slovensku a tiež propagovať túto techniku medzi verejnosťou.
S prezentáciou kolekcie je spätá aj realizácia autorskej módnej prehliadky.
Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na webovej
stránke www.nadaciatatrabanky.sk
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