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Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v Hlavnej cene kategórie Hudba
Odborná porota zverejnila mená nominovaných umelcov Ceny Nadácie Tatra
banky za umenie 2017 v šiestich oceňovaných kategóriách. Predstavujeme
vám autorov a ich diela v kategórii Hudba.
Miloš Valent a Solamente Naturali (za album Pastorella, vyd. Pavian Records)
Názov telesa Solamente Naturali (jednoducho
prirodzene) je synonymom umeleckého kréda
jeho zakladateľa a vynikajúceho huslistu
Miloša Valenta. Spontánnosť, prirodzenosť až
naturalizmus
sú
jeho
základnými
východiskami pri oživovaní starých partitúr.
Často uplatňuje aj svoju schopnosť
improvizovať a odvoláva sa na folklórnu
tradíciu. Hudobný žáner vianočných pastorel
k nám prišiel z Talianska v prvej polovici 18.
storočia a o jeho šírenie sa postarali svetskí
skladatelia, kantori aj pastieri. Hudobníci zo
súboru Solamente naturali sa ich rozhodli
vydať na unikátnej nahrávke, ktorá v sebe
nesie stopy vedúce k našim predkom a
tradíciám. Poslucháč sa tak vydáva do doby,
kedy návšteva kostola, poklonenie sa pri
jasličkách či koledovanie pastierov boli
jednou z mála príležitostí na počutie
vianočných
piesní.
Celou
nahrávkou
Pastorella sa nesie leitmotív jednoduchosti
rozosievajúci pokoru i radosť, či už sú to
barokové fanfáry alebo ľudové nástroje, krátke motívy neodvádzajú pozornosť od
univerzálnosti a pravého poslania Vianoc. Vďaka tomu fungujú a oslovujú aj
súčasných poslucháčov.

Daniela Varínska (za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann,
J. Cikker, L. van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 2016,
Malá sála Slovenskej filharmónie)
Slovenská klavírna virtuózka Daniela Varínska,
ktorá sa v roku 2016 dožila významného
životného
jubilea,
patrí
k
nesmierne
disponovaným interpretom so sugestívnym
prejavom a vybrúseným rukopisom. Napriek
výrazným technickým danostiam sa pri svojich
umeleckých interpretačných výkonoch vyhýba
prázdnemu
virtuóznemu
exhibicionizmu,
vyhľadáva diela so závažným obsahom
a filozofickým nadhľadom. V jej koncertnom
repertoári sa nachádzajú náročné diela sólovej,
komornej i koncertnej klavírnej literatúry. Svedčí
o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu
na Bratislavských hudobných slávnostiach,
prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela
klavírnej svetovej i slovenskej literatúry: Roberta
Schumanna – Humoreska B dur, op. 20, Jána
Cikkera – Tatranské potoky, tri etudy pre klavír
(1954) a Ludwiga van Beethovena – Sonáta č.
32 C mol, op. 111.

Vec (Branislav Kováč) za album Domáce potreby, vyd. Sam System
Viac než singel, menej ako
album. EP Domáce potreby
obsahuje šesť skladieb vrátane
skladby Moja misia, ktorú Vec
vydal v predstihu k druhým
narodeninám
svojho
syna
Fedora. Vychádza len digitálne
a na desaťpalcovom vinyle, čo
je u nás netradičný formát.
Domáce potreby sú intímna
sonda do Vecovho života v
ostatných rokoch. Budovanie
vzťahu k synovi, spolužitie
s partnerkou, hľadanie koreňov
aj smrť blízkeho človeka mu pomohli zhudobniť speváci Juraj Benetin, Zuzana
Mikulcová, Šimon Švidraň, pražský raper Kato či producenti FVLCRVM a Matúš
Široký. Nepokúša sa fascinovať tínedžerov, skôr dokázať, že aj štyridsiatnici môžu
mať radi rap. Výsledkom je naozaj pestrá nahrávka bez hluchých miest a umelých
vypchávok.

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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