Podporíme projekty mladých slovenských
dizajnérov
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Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu Nadácia Tatra banky opäť
podporí projekty mladých slovenských dizajnérov. Z 82 prijatých žiadostí bolo
podporených 25 projektov v celkovej sume 34 400 eur.
Naším cieľom bolo podporiť vizionárske a kreatívne projekty - predovšetkým tvorbu
mladých slovenských dizajnérov či mimovládne organizácie a školy, ktoré v tejto
oblasti pôsobia. Pomôžeme tak uplatneniu ich tvorivých aktivít.
„Tento rok nás obzvlášť
potešila
rozmanitosť
podávaných
projektov
a záujem veľkého počtu
žiadateľov. Podporené boli
projekty
pôvodnej
autorskej tvorby a ich prezentácie. Úspešné boli aj projekty s enviromentálnym rozmerom,
v ktorých dizajnéri svojou prácou a nápadom upozorňujú na ekologickú situáciu a pomáhajú
ju zlepšiť. Porotu tiež oslovili vzdelávacie workshopy architektonických a dizajnérskych
metód určené študentom, festival grafického dizajnu a vizuálnej kultúry určený pre mladých
dizajnérov, autorov, umelcov ako aj verejné prezentácie odevného dizajnu,“ uviedla Zuzana
Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.
Výber už realizovaných projektov, podporených v roku 2015:
WOVEN
WORKSHOP [1:1], ročník 4.
Prínosom projektu – študentského
workshopu – sú pre študentov hlavne
nadobudnuté vedomosti a zručnosti o
drevených konštrukciách, metódach
ohýbania drevených nosníkov a
práca s profesionálnym dielenským
vybavením. Študent tak získal
potrebnú zručnosť a sebavedomie na
uskutočnenie svojich snov a vízií.
Študenti počas 10 dní intenzívne
pracovali na projekte, ktorý mali vo
svojich rukách od skíc až po
realizáciu, čo samozrejme prináša
silný pocit zodpovednosti. Tútori celý
proces viedli, usmerňovali a predávali vedomosti o práci s drevom. Výsledkom workshopu je
UWO, neidentifikovateľný drevený objekt ikonického tvaru na vážskom ostrove Lido v
Piešťanoch. Jeho tvar neponúka konkrétne využitie, o to viac však nabáda k vlastným

interpretáciám, aktivitám a činnostiam, ktoré môžu byť špecifické, intímne a neabstrahované,
ako je to v bežných, mestských mobiliároch.
Ľubomír Ontkóc
žula - nový keramický materiál
Projekt veľkou mierou pomohol autorovi
pri prvých krokoch po absolvovaní školy.
Keramická pec je pre keramicky ateliér
nosný prvok. Autorovi sa podarilo splniť
ciele projektu, niektoré ciele sa mu
dokonca podarilo rozvinúť nad rámec
plánovania. Najväčšiu pozornosť smeroval
k práci so žulovými platňami. Podarilo sa
mu vymyslieť technológiu, ktorou sa dajú
vytvárať hlboké tvary mís. Doteraz vytváral
skôr ploché tvary, až teraz sa mu podarilo
vytvoriť misu hlbšiu ako 15 cm. Autorovi sa
podarilo vytvoriť aj celú kolekciu tvarov
plochých mís, rôzne tavených, do formy a na formu a vytvoril vlastné farebné textúry. S
výsledkom celého projektu bol autor nadmieru spokojný.
Kristína Šipulová
revealed
Prostredníctvom projektu sa autorka snažila
poukázať na vzácnosť a raritu lokálnych dielní
a dedičstva, v ktorom je silný potenciál pre
využitie v súčasnom dizajne. Súčasťou práce
bolo dokumentačnou formou zviditeľniť často
zabúdané a zdĺhavé procesy, ktoré stoja za
vytvoreným produktom a zvýšiť povedomie
verejnosti o hodnotách remesla. Výsledkom
projektu sa stala inštalácia, ktorú tvoria ručne
tkané a plisované textílie, ručne spracovaný
plisovaný papier a plisovaná koža. Materiály
menia svoj charakter - papier stráca plošnosť a
stáva sa pružným, tkané textílie sa v závislosti od použitých vlákien a ich kombinácií stávajú
pevnými, pripomínajú kov, držia svoj tvar alebo sú jemné a svojim leskom navodzujú mokrý
povrch. Táto kolekcia je pre autorku obrazom cítenia s materiálom a intuitívneho procesu
tvorby.
Viac informácií o grante Viac dizajnu a ďalších aktivitách Nadácie Tatra banky nájdete na:
www.nadaciatatrabanky.sk
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