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Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v Hlavnej cene kategórie Dizajn
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 Dizajn.
Pavol Bálik
(za koncept a grafickú úpravu knihy Italo Calvino Neviditeľné mestá,
vyd. Artforum)
Kniha Neviditeľné mestá talianskeho spisovateľa a mysliteľa Itala Calvina roky
fascinuje čitateľov, architektov aj filozofov. Jej aktuálne slovenské vydanie je
výnimočné vďaka rafinovanej grafickej úprave Pala Bálika a výtvarnej koncepcii
ilustrátorky Daniely Olejníkovej. Obaja dostali z vydavateľstva Artforum pri tvorbe
vizuálnej stránky voľnú ruku a vytvorili neobyčajné stvárnenie Calvinovho diela.

Na prvý pohľad sa čitateľ dostáva do kontaktu s klasickou knihou. Grafický dizajnér
Bálik stojí za celkovým spracovaním knihy, typografiou a za nápadom schovať
kresby dovnútra dvojlistov, aby čitateľovi pripravil dve možnosti čítania. Pri
predstavovaní si jednotlivých miest, ktoré autor opisuje, si môžete dotvárať vlastné
vizuály k textu a využiť tak svoju fantáziu, alebo zlepené dvojlisty rozrezať špeciálnou
rezacou pomôckou v tvare starovekého cestovného dokladu a odhaliť Olejníkovej
ilustrácie. Výsledkom nie je obyčajná kniha, ale doslova galéria so stálou expozíciou.
Mikina Dimunová
(za vizuálny koncept „Zaži skutočnú vášeň“ pre Balet SND)
Renomovaná grafická dizajnérka
stavia svoj umelecký prístup na
vnútornej myšlienke a prepájaní
formy s obsahom. V rámci
kampane pre Balet SND bola
ilustrátorkou
claimu
Zaži
skutočnú vášeň. Na základe
tejto výzvy vytvorila vizuálny štýl,
ktorý komunikuje emóciu tanca,
umenia,
bezhraničnosti
a bezpredsudkovosti. Koncept
zobrazuje
balet
v
jeho
esenciálnej forme: akcentuje
čistotu
pohybu
a vyjadrenie
vášne
prostredníctvom
telesného spojenia a farby.
Kampaň predstavujú výrazne
farebné fotografie sólistov Baletu
SND v pohybe s finálnymi
kompozíciami vytvorenými až v
postprocese,
kde
sa
telá
prekrývajú
v
transparencii.
Vzniklo cez 80 kombinácií, ktoré
sa v priebehu celej sezóny
využívajú v online aj offline
priestore.

Dušan Junek a Vladislav Rostoka
(za autorstvo koncepcie publikácie T1 – Typo:Grafik:Um, vyd. Veldan)
Publikácia so šifrovaným názvom T1 – Typo:Grafik:Um (abeceda súčasnej vizuálnej
komunikácie a kultúry) sa venuje téme vizuality, jej profesionálnej úrovni a pôsobeniu
špičkových tvorcov v oblasti jej tvorby. Autori knihy – renomované osobnosti
slovenského grafického dizajnu Vladislav Rostoka a Dušan Junek – podávajú nielen
svoju generačnú výpoveď, ale prostredníctvom 26 rozsiahlych umeleckých profilov
výnimočných slovenských, českých a svetových majstrov grafického dizajnu vytvorili
pozoruhodnú a reprezentatívnu paletu vizuálnej komunikácie 20. a 21. storočia.
Práca s korektným a precíznym obsahom prekonáva svojou objavnou koncepciou aj
v medzinárodnom kontexte všetky očakávania.

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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