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Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v Hlavnej cene kategórie Divadlo
Odborná porota už zverejnila mená nominovaných umelcov Ceny Nadácie
Tatra banky za umenie 2017 v šiestich oceňovaných kategóriách.
Predstavujeme vám autorov a ich diela z kategórie Divadlo.
Marián Pecko
(za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, SKD, Martin)
Téma inscenácie Vojna nemá ženskú
tvár podľa jedinečnej literárnej predlohy
držiteľky Nobelovej ceny Svetlany
Alexijevič je pre diváka šokujúca a
zároveň mimoriadne pútavá. Podobne
ako kniha, aj jej dramatizácia vyrastá z
dokumentárneho základu orálnej
histórie, no usiluje sa sprostredkovať
predovšetkým emocionálny svet
sovietskych žien – aktívnych vojačiek
počas druhej svetovej vojny. Je epická,
citlivo utkaná z jednotlivých rozprávaní,
ktoré sú prezentované siedmimi
ženskými postavami v sugestívnom
podaní herečiek martinského
divadelného súboru. Marián Pecko sa
sústredil práve na to, čo je za
zapísanými dejinami. Na ženské tváre a
duše, ktoré tieto dejiny skutočne žili. Na
každú sekundu dňa, ktorú prežili na
fronte po boku mužov, zbraní, ranených
a mŕtvych. O to viac divákmi otrasie
vnútorná sila a odvaha žien, ich
pragmatickosť, ale aj obyčajný strach
a túžby.

Sláva Daubnerová
(za text a réžiu inscenácie Spievajúci dom, Činohra SND – Štúdio)
Eva N. štrnásť rokov ohlušovala svojich
susedov nie práve najpestrejším výberom
operných árií. Nepretržitý akustický teror
priniesol Kossuthovej ulici v Štúrove
neželanú slávu a z nenápadného
mestečka spravil mediálny ťahák
uhorkových sezón a turisticky
vyhľadávané centrum. Eva N. spravila
susedom zo života opernú tragédiu a oni
ju ohovárali, označovali za bláznivú a
rozširovali o nej nepravdivé báchorky.
Sláva Daubnerová vycítila, že táto téma
je ideálnym materiálom pre divadlo a už
v minulosti sa jej venovala v
komornej sólovej performancii Solo
lamentoso. Pre Činohru SND obohatila
o svoju vlastnú fantáziu pôvodný
dokumentárny materiál – výpovede ľudí,
blogy, novinové i televízne vyjadrenia a
mnohé ďalšie. Spievajúci dom je trochu
absurdná komédia o bizarnom konflikte,
trochu svedectvo o kríze vzťahov a
zlyhávajúcej komunikácií, trochu štúdia
psychózy hlavnej antihrdinky.

Andrej Kalinka
(za koncept a réžiu inscenácie Kráľ, Bratislavské bábkové divadlo)
Andrej Kalinka sa vo svojej tvorbe ako
skladateľ, libretista a režisér takmer
výhradne venuje hudobnodramatickému žánru v jeho rôznych
podobách. Inscenácia Kráľ vznikla ako
súčasť repertoáru Bratislavského
bábkového divadla, ale pod vedením
Kalinku jeho spolutvorcovia opäť
prekračujú hranice žánrov a foriem. V
špecifickom priestore sa otvárajú úvahy
o tom, čo znamenal a znamená pre
ľudské spoločenstvo pojem kráľ. Jeho
postava rozpráva cez vizuálny koncept,
priestorovú kresbu, hudobnú
dramaturgiu a hudobnú kompozíciu.
Tento inštalovaný koncert s prvkami
fyzického divadla a výtvarného umenia
umocňujú sugestívne spievané
viachlasy aj sluch trhajúce bubnovania,
tanečné výstupy evokujúce fyzickú
tyraniu či nekonečne pomalé
rozkladanie zlatého papiera. Kráľ je
autorským konceptuálnym projektom,
akousi výtvarnou inštaláciou, koncertom
a pohybovo-performatívnym divadlom s
textovými vstupmi. Výsledkom je
organický celok podnecujúci diváka k asociatívnemu mysleniu a odhaľovaniu stále
nových a nových významov.
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.
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