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Šaty pre Múzu Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2017
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych
tvorcov. Po Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi
Hrčovi (2012), Maji Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014), Andrei
Pojezdálovej (2015) a Lenke Sršňovej (2016) pripravila tento rok šaty pre „Múzu
večera“ Michaela Ľuptáková.
Michaela Ľuptáková (1982)
Michaela je absolventkou Vysokej školy výtvarných
umení,
ateliéru
doc.
akad.
mal.
Júlie
Sabovej. Skúsenosti získala nielen na Slovensku, ale
aj mimo jeho hraníc - v nemeckom Trieri, taktiež vo
Francúzsku a Taliansku. Svoju tvorbu a dizajn
predstavila na mnohých prehliadkach na Slovensku
aj v zahraničí - v Českej republike, New Yorku,
Barcelone, Londýne a Izraeli. Tvorí kolekcie pre
reálne nositeľky - na mieru nielen tela, ale hlavne
duše. Často ju ovplyvňujú jednoduché maličkosti
života. Odievanie je pre ňu hrou a zároveň
laboratóriom, v ktorom používa módne „zlúčeniny“
zmiešané s krásou z ulice. Vytvára tak módny elixír okamihu v reálnom priestore.
„Umenie a kultúra sú našim vyjadrením a obrazom charakteru spoločnosti – nás
všetkých. Spolupráca na tomto projekte je pre mňa veľkým potešením a výzvou.
Vizuálna forma róby je súčasťou projektu s nádhernou ideou. Motivuje ma k
vytvoreniu diela, ktoré vyjadruje ideu zrodenia krásna v nás a transformuje ju na
povrchu vo forme modelu šiat,“ uviedla autorka.
Šaty pre Adelu
„Pri návrhu šiat pre Adelu som sa inšpirovala svojim pobytom na ostrove Rhodos.
Jeho unikátnym svetlom a špecifickou zelenou farbou so smaragdovým odtieňom
drahocenného kameňa. Zelenou, ako symbolom rastu v jeho najširšom ponímaní,“
uviedla Michaela v súvislosti s prípravou tohtoročného modelu.

Šaty sú vytvorené z vlneného krepu, ktorý je zaujímavý svojou štruktúrovanou
väzbou. Vnútorná vrstva je z hodvábu, ktorý je rafinovane viditeľný najmä v oblasti
rukávu, ktorý sa od lakťa otvára a priznáva jeho lesk. Autorom dizajnu šperkov
k modelu Michaely Ľuptákovej je Marián Hornyák.

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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