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Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v Hlavnej
cene kategórie Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
Odborná porota už zverejnila mená nominovaných umelcov Ceny Nadácie
Tatra banky za umenie 2017 v šiestich oceňovaných kategóriách.
Predstavujeme vám autorov a ich diela v kategórii Audiovizuálna tvorba, film,
TV a rozhlas.
Iveta Grófová
(za réžiu filmu Piata loď)
Rodinná dráma, ktorá vznikla na motívy
úspešného rovnomenného románu
Moniky Kompaníkovej, ponúka pohľad
do sveta dospelých očami detí i pohľad
do detského sveta, ktorý dospelí
nemávajú. Je o deťoch, ktoré hľadajú
záchranné člny spájajúce svet fantázie
a tvrdú realitu života. Desaťročná Jarka
sa pokúša napraviť nie práve ideálny
svet dospelých – ukradne dve batoľatá
a v opustenej záhradnej chatke sa hrá
na rodinu, akú by chcela mať. Grófová
od prvých záberov rozmaznáva divákov
zrak aj sluch magickým a
neopozeraným spektrom farieb a
zvukov, výborným obsadením detských
aj dospelých postáv (nehercami)
podtrháva ich charaktery aj miesto v
Jarkinom svete a s neomylným
inštinktom vyberá tie detaily a epizódy z
knižného deja, ktoré sú pre vykreslenie
jeho atmosféry kľúčové. Režisérka opäť
potvrdila, že má nielen dobre vyvinutý
cit pre výber silného príbehu, ale tiež
nadanie preniesť jeho vnútorné pnutie a
atmosféru divácky príťažlivým spôsobom na plátno.

Robert Kirchhoff
(za réžiu a scenár filmu Diera v hlave)
Esejistická freska príbehov a osudov
európskych Rómov spojených s
krajinami, kde žili a žijú, reflektuje
odvrátenú stranu veľkej tragédie zvanej
Porrajmos. Prežitá – interpretovaná
skúsenosť je nielen historickým
svedectvom posledných žijúcich
pamätníkov rómskeho holokaustu,
ktorých hlas nebol nikdy vypočutý, ale aj
variáciou na diery v našom kolektívnom
vedomí. Genocída spáchaná na Rómoch
počas druhej svetovej vojny je tak svojím
spôsobom stále neuzavretá a živá
záležitosť – a to je, napokon, asi aj
najsilnejší odkaz snímky. Pre
zdôraznenie tejto aktuálnosti sa režisér
rozhodol nepoužiť vo svojom dokumente
ani jediný archívny záber. Všetok
priestor ostal svedectvám konkrétnych
ľudí, ktorých sa Porrajmos dotkol – či už
ako priamych účastníkov alebo svedkov.
A objavuje sa tu s nimi aj motív, ktorý sa
v tej či onej podobe v Kirchoffovej
filmografii opakuje neustále – motív
pamäte a jej neuveriteľnej ohybnosti.

Zuzana Mauréry
(za herecký výkon - hlavnú postavu učiteľky Márie Drazdechovej
vo filme Učiteľka)
Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý
pohľad milej a láskavej, ktorá rafinovaným
spôsobom manipuluje žiakmi a ich
rodičmi, je inšpirovaný skutočnými
udalosťami. Dej strhujúcej a veľmi
aktuálnej snímky Jana Hřebejka o sile
ľudského charakteru sa síce odohráva
začiatkom 80. rokov minulého storočia, no
ide o príbeh univerzálny, ktorý by sa
mohol odohrať kdekoľvek a v akomkoľvek
čase. Korupcia a prospechárstvo, rovnako
ako ľudská malosť a vypočítavosť, vládnu
totiž svetom neustále. Zuzana Mauréry sa
zhostila postavy učiteľky jedinečne, vo
svojom civilnom herectve presvedčivo
stvárnila obidve polohy hlavnej hrdinky –
osamelú láskavú ženu a zároveň bravúrnu
manipulátorku sofistikovane terorizujúcu
svoje okolie.

Mená laureátov v Hlavnej cene a špeciálnej cene Mladý tvorca budú vyhlásené
počas gala večera, ktorý sa bude konať v piatok 24. novembra 2017 v novej
budove SND. Po prvýkrát bude možné sledovať živý prenos z odovzdávania
cien online na www.cntbu.sk.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie
Nadácia Tatra banky doteraz podporila 87 etablovaných umelcov, 47 začínajúcich
tvorcov a 7 mladých módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto
spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu
ďalších špičkových diel. Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 98 členov –
laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v uplynulých rokoch. Finálne
nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.
Členmi poroty pre rok 2017 sú Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová,
Martin Huba, Peter Michalica, Michal Novinski, Viliam Klimáček, Monika
Kompaníková, Dorota Sadovská, Jana Geržová, Katarína Hubová a Štefan Klein.
Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie
Tatra banky.
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.

Kontakt:
Zuzana Böhmerová
manager nadácie a sponzoringu
02/ 5919 1450
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk
Zuzana Žiaranová
hovorkyňa
02/ 5919 1557
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk

