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Nominácie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
v Hlavnej cene kategórie Literatúra
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 Literatúra.
Mária Ferenčuhová
(za básnickú knihu Imunita, vyd. Skalná Ruža)
Ferenčuhovej bytostne civilná
mestská poézia, špecificky
citlivá a vnímavá voči
spoločenským fenoménom, v
jej básnickej knihe nadobúda
výrazne fyzický až
fyziologický charakter.
Dlhodobá autorkina
fascinácia momentom
prieniku cudzorodého a
obrany pred jeho účinkami tu
dostáva biologický až
medicínsky tvar. Inovatívne
pracuje s tradíciou písania
ako terapie, no posúva ho
predovšetkým smerom k
básneniu ako neúprosnej diagnostike subjektu, k analýze jeho vzťahu k sebe
samému, k svojmu telu, k budovaniu vlastného ja, svojej novej identity a jej vzťahu k
najbližším, k bezprostrednému okoliu aj k paralelne sa vyvíjajúcim príbehom a
osudom. Jej verše sú nevšedne neľútostné vo výraze, zdrvujúce svojou
nemilosrdnou vecnosťou.

Juraj Koudela a Filip Ostrowski
(za edičné aktivity vydavateľstva Absynt 2016 – 2017)
Vydavateľstvo Absynt bolo
založené pred dvoma rokmi s
cieľom prinášať na slovenský
knižný trh svetovú reportážnu
literatúru a fotografiu. Hlavnou
ambíciou jeho zakladateľov
Juraja Koudelu a Filipa
Ostrowskeho je vydávanie kníh
autorov, ktorí získali ocenenia
za svoju tvorbu alebo boli
ocenení významnými
organizáciami za boj o ľudské
práva. Výber reportážnej
literatúry je určený aktualnosťou
a dôsledným spracovaním
témy, objektívnym prístupom,
hľadaním zmierenia a odvahou
autora neuspokojiť sa s frázami,
ktoré sa núkaju pri hľadaní
zložitejších a nejednoznačných
odpovedí. Vydavatelia sa však
okrem kvalitného obsahu
zameriavajú aj na formu a
samotnú hodnotu knihy, čiže na
návrh obálky, výber materiálu,
sadzbu a typ písma i papiera.

Daniel Majling
(za autorstvo knihy poviedok Ruzká klazika, vyd. OZ Brak)
Počas práce na dramatizáciách
veľkých diel ruskej literárnej klasiky
sa dramaturg Slovenského
národného divadla Daniel Majling
inšpiroval a napísal príbehy, ktoré
síce slávne ruské diela v mnohom
pripomínajú, ale od ich
„čítankových“ verzií sa predsa len v
podstatnej miere líšia. Antológiu
poviedok vydal ako zostavovateľ a
prekladateľ pod súborným názvom
Ruzká klazika, ktorá je na prvý
pohľad „ruskou klasikou“, výberom
tém, postáv a prostredia pripomína
Dostojevského, Tolstého či
Turgeneva, ale jej hodnoty
prestávajú byť aktuálnymi už po
druhom prečítaní. Aj tu sa riešia tie
najväčšie otázky bytia a je
nespochybniteľné, že rovnako ako
ich literárne predlohy budú
poviedky vyvolávať vášnivé debaty
o osudoch a etike hlavných postáv.
Texty sú napísané s ľahkosťou, sú
originálne a zábavné, a ako je
uvedené na samotnej obálke, nie je
to brak.
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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