Už druhýkrát v tomto roku
sme podporili mladý slovenský dizajn
Tlačová správa
Bratislava 15. decembra 2015
Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporila Nadácia Tatra banky
v tomto roku už druhýkrát projekty mladých slovenských dizajnérov. Zo 45 prijatých
žiadostí bolo podporených 16 projektov v celkovej sume 17 500 eur.

Naším cieľom bolo podporiť vizionárske a kreatívne projekty - predovšetkým tvorbu mladých
slovenských dizajnérov či mimovládne organizácie a školy, ktoré v tejto oblasti
pôsobia.
„Grantový program Viac dizajnu je pre nás strategickým doplnením podpory tvorivých aktivít v
oblasti umenia. Prácu slovenských dizajnérov sme tento rok podporili aj doplnením novej
kategórie dizajn v rámci udeľovania Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Našou ambíciou je
hodnotné a kreatívne myšlienky podporovať aj naďalej,“ uviedla Zuzana Böhmerová,
manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.
Podporené boli projekty pôvodnej autorskej tvorby a ich prezentácie. Úspešné boli aj projekty:
 so sociálnym rozmerom, v ktorých dizajnéri svojou prácou a nápadom pomáhajú
ľuďom so znevýhodnením
 vzdelávacie workshopy architektonických a dizajnérskych metód určené študentom
 verejné prezentácie odevného dizajnu
Podporili sme projekty z oblasti odevného a textilného dizajnu, keramický dizajn, produktový
dizajn, grafický dizajn, dizajn verejných priestorov a iné:
1. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ateliér 343 - absolventská prehliadka ateliéru
odevného dizajnu
2. Martin Hrča - Kolekcia pre sezónu 2016/2017
3. Tereza Maco - Dizajn na Kolesách 2016 - dizajnéri na
kolesách cestujú počas prázdnin po lovensku a
ponúkajú neziskovým organizáciam a obciam služby
grafického dizajnu zadarmo, resp. za ubytovanie a
stravu
4. Vlasta Kubušová - Crafting Plastics 01 – vývoj
kolekcie dioptrických a slnečných okuliarov, ktorá by
mala byť prvou funkčnou ukážkou produktov ako
výsledok
dvojročného
experimentovania
s
inovatívnym materiálom
Obr. Ateliér 343

5. Jozef Minárik - Zdravotná pomôcka pre ľudí s Parkinsonovou chorobou
6. o.z. WOVEN - WORKSHOP [1:1], ročník 4. - workshop má osviežiť študentský
stereotyp navrhovania a produkcie projektov v zhustenom procese rýchleho návrhu a
následnej stavby objektu v reálnej mierke, jedna k jednej, pod vedením špičkových
odborníkov, architektov a dizajnérov z domáceho či svetového prostredia
7. Katarína Beličková – BOX - projekt je zameraný na kancelárske doplnky, ktoré nám
umožňujú jednoduchšie a ergonomickejšie pracovať
8. kRaj, o.z. - Objekt pre včely samotárky
9. Nikoleta Čeligová - Memonik - hmatová spoločenská hra pre vidiacich aj nevidiacich
ľudí, ktorá sa hrá bez zraku
10. Mgr. art. Michal Tornyai - Webová platforma - Písmo - vytvorenie webovej
informačno-edukačnej platformy o písme, ktorá má primárne slúžiť ako edukačná
pomôcka pri vyučovaní typografie a tvorby písma na Katedre vizuálnej komunikácie
VŠVU v Bratislave
11. Pavol Dendis - Organické hybridy - biomimetický dizajn - podstatou projektu je využitie
technológie fotochromných pigmentov, farieb a potlačí v oblasti módneho dizajnu a
následná realizácia pánskej kolekcie
12. Maroš Baran - Projekt "I." – MBPFW - podpora tvorby a účasti Maroša Barana na
jarnom Mercedes Benz Prague Fashion Weeku (marec 2016)
13. Nová škola médií, o.z. – PACK - jeden a pol-dňová akcia bude sviežim spôsobom
komentovať dianie v grafickom dizajne a vizuálnom umení na lovensku. ériami
prednášok, workshopov a sprievodných akcií bude festival PACK hlavne inšpirovať a
vzdelávať verejnosť.
14. Ľubomír Ontkóc - Žula - nový keramický materiál - vyvinutie nových dizajnérom
objavených technológií na spracovávanie žuly a výrobkov z nich.
15. Kristína Šipulová – Revealed dizajnérka sa v rámci projektu
bude
venovať
tradičným
remeslám a skúmať to, čo tvorilo
pocit vzácna a dodnes trvajúcu
kvalitu takto spracovaných textílií.
16. Denamit - Fashion Marš! 2016 prezentácia domácich odevných
dizajnérov originálnou módnou
prehliadkou - módnym pochodom
v uliciach tarého mesta
Obr. Fashion Marš! 2015

Viac informácií o grante Viac dizajnu a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na:
www.nadaciatatrabanky.sk
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