Ceny Nadácie Tatra banky sú už udelené
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Javorková, Burlas, Dušek, Popovič, Leščák a Herz. To sú mená umelcov, ktorým patril večer
v Slovenskom národnom divadle. A samozrejme, nezabúdajme aj na päticu z kategórie Mladý
tvorca.
Bronzové sošky Múzy od slovenského výtvarníka Daniela Brunovského si dnes našli svojich majiteľov.
Z troch nominácií v piatich kategóriách Hlavnej ceny a rovnakých kategóriách špeciálnej ceny Mladý
tvorca putovali do rúk týchto umelcov:
Hlavná cena:
°Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Marek Leščák, za scenár k filmu Cigán a Juraj Herz, za
réžiu filmu Habermannov mlyn. V tejto kategórii bola udelená cena dvom umelcom.
°Divadlo: Anna Javorková, za stvárnenie postavy Volumnia v divadelnej dráme Coriolanus, Činohra
SND, Bratislava
°Hudba: Martin Burlas, za hudbu k inscenácii Mobil mŕtveho muža, Činohra SND, Bratislava
°Literatúra: Dušan Dušek, za knihu Holá veta o láske
°Výtvarné umenie: Vladimír Popovič, za výstavu Déjà vu, Danubiana Art Museum, Bratislava
Mladý tvorca:
°Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Tomáš Hulík, za námet, scenár a réžiu
dokumentárneho filmu Návrat rysov
°Divadlo: Milan Ondrík, za stvárnenie postavy Gaius Marcius Coriolanus v divadelnej dráme
Coriolanus, Činohra SND, Bratislava
°Hudba: Dalibor Karvay, za otvárací koncert 46. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské
hudobné slávnosti
°Literatúra: Ivana Dobrakovová, za knihu Bellevue
°Výtvarné umenie: Lucia Dovičáková, za výstavu Márnosť desivá, Galéria Krokus, Bratislava
Večer plný umenia
V roku 2010 sa Tatra banka po prvý raz rozhodla oceniť aj prácu mladých módnych návrhárov, keď šaty
pre Múzu večera pripravila Mária Štraneková. Tento rok vznikli šaty pre moderátorku, Adelu Banášovú v
dielni Marcela Holubca. Moderátorskú dvojicu dopĺňal Jiří Macháček.
Tohoročný 16. ročník Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sa niesol už tradične v súzvuku skvelej
hudby, krásnej scény a netradičného zastúpenia významných osobností.
Dlhoročná tradícia udeľovania cien
Nadácia Tatra banky už od roku 1996 každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom
roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne alebo
vo výtvarnom umení. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii osobitná cena Mladý tvorca,
ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.

Nominácie určuje akadémia, ktorá má viac ako 50 členov. Z nich následne odborná porota v zložení
Jozef Bednárik, Laco Lučenič, Eva Borušovičová, Viliam Klimáček, Peter Michalica, Mário Radačovský,
Jan Hoffstadter, Emil Horváth ml., Peter Princ a Miroslav Uličný vyberá mená laureátov. Už tradične sú
laureáti vyhlasovaní spomedzi troch nominovaných v každej z piatich kategórií. Okrem toho je v tých
istých kategóriách udeľovaná aj špeciálna cena Mladý tvorca pre umelcov do 35 rokov.
Nominácie za rok 2011:
°Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas: Juraj Herz, Marek Leščák, Matej Mináč
°Divadlo: Rastislav Ballek, Anna Javorková, Roman Pollák
°Hudba: Martin Burlas, Michal Kaščák, Oskar Rózsa
°Literatúra: Dušan Dušek, Peter Macsovszky, Veronika Šikulová
°Výtvarné umenie: Miroslav Cipár, Marek Ormandík, Vladimír Popovič
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela
Brunovského vytvorená špeciálne pre túto príležitosť a finančná odmena vo výške 6 639 € za hlavnú
cenu, 3 320 € za ocenenie Mladý tvorca. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť
osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor pre vznik ďalších špičkových diel.
Kontakt:
Marína Smolková
Media relations manager
02/ 5919 1593
marina_smolkova@tatrabanka.sk
Milada Halová
Manager nadácie a sponzoringu
02/ 5919 1450
milada_halova@tatrabanka.sk

