Nadácia Tatra banky podporí 31 projektov mladých umelcov
Tlačová správa
11. novembra 2016, Bratislava
Do piateho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 57 žiadostí v piatich
umeleckých kategóriách. Z nich sme 31 najlepších podporili celkovou sumou 70 334 €.
Grantový program Viac umenia
je grantový program na podporu
umeleckej tvorby v oblastiach,
ktoré Nadácia Tatra banky
oceňuje aj Cenou Nadácie Tatra
banky za umenie.
Podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov
vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom
vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov
sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.
„Grant Viac umenia netradičnou formou prepája naše obe strategické zamerania –
podporovať vzdelávanie a umeleckú tvorbu. Umožňuje študentom umeleckých smerov učiť
sa od renomovaných pedagógov – umelcov, čím získavajú neoceniteľnú referenciu pre svoje
ďalšie umelecké uplatnenie. Výšku podpory jednotlivých projektov sme opäť stanovili na
základe odporúčaní odbornej komisie, ktorá sa tento rok rozhodla podporiť viac kvalitných
projektov z oblasti divadla a výtvarného umenia,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka
Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu.
Projekty hodnotila expertná komisia
zložená z umelcov a teoretikov umenia v danej oblasti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slávka Civáňová
Audiovízia: Zuzana Liová, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Nina Vrbanová, Stano Masár
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková, Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu)
Členkou poroty v každej z hodnotiacich kategórií bola aj Milada Halová, členka Správnej rady
Nadácie Tatra banky.
Termín na prihlásenie projektov bol 30. september 2016, pričom maximálna výška podpory
na jeden projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac o grante: http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia
Viac informácií o ďalších aktivitách Nadácie nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk.

V minulom roku sa vďaka grantu Viac umenia podarilo zrealizovať
aj tieto výnimočné projekty:
Outdoor Gallery:
Vytvorené na Slovensku - rezidenčná časť projektu
v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku
Rezidenčnú časť projektu Vytvorené na Slovensku
si autorky naplánovali na týždeň 24. - 29. 8. 2016.
Prizvali si skupinu piatich rezidentov – umelcov
(dizajnérov, výtvarníkov, architektov), ako aj
študentov zo Školy úžitkového výtvarníctva
v Ružomberku, a oboznamovali ich s témou tohto
ročníka "U Fullu" priamo v Galérií Ľudovíta Fullu,
kde inšpirátor pôsobil. Následne mohli študenti z
miestnej strednej školy za prítomnosti lektoriek a
rezidentov tvoriť na tému umenie a ľudová kultúra s
presahom do tvorby Ľudovíta Fullu. Pod vedením
prizvaných umelcov nadobudli študenti odborné
skúsenosti z oblasti umenia a dizajnu.
Divadlo Petra Mankoveckého – občianske združenie:
Seržant Tejnorová a Jaro Viňarský
V Divadle Petra Mankoveckého zrealizovali
výnimočný projekt imerzívneho divadla ako
prví na Slovensku. Je to súčasný divadelnoperformatívny žáner, ktorý spája virtuálnu
realitu, imerziu, divadlo, performáciu a
sitespecific. Pripravili divadelnú inscenáciu,
ktorá má nový prístup k divadlu formou
devising theatre. Spojili vedúcu hereckého
ročníka Katedry alternativního a loutkového
divadla na Akademii múzických umění v
Prahe
s
absolventmi
a
študentmi
činoherného herectva na VŠMU. Inscenáciu
s názvom Porucha počas dvoch letných
mesiacov videlo približne 700 divákov, ktorých reakcie boli neskutočne pochvalné. Projekt
zviditeľnil Divadlo Petra Mankoveckého ako súčasný, odvážny divadelný súbor, ktorý pracuje
na inovatívnych projektoch a chce ľuďom ukázať nové formy umenia.

Občianske združenie Porta Artium:
Pravidelné večerné jazzové ateliéry
Projekt večerných jazzových ateliérov
bol realizovaný počas mesiacov
december 2015 – jún 2016. V tomto
období sa uskutočnilo 15 večerných
ateliérov s účasťou 15 až 25
hudobníkov na každom z nich. Ateliéry
boli
realizované
v
priestoroch
Kultúrneho
centra
Kontakt
na
Ventúrskej ulici 12 v Bratislave. V rámci
projektu sa občianskemu združeniu
Porta Artium podarilo vytvoriť platformu
pre
zdieľanie
skúseností
medzi
uznávanými jazzovými hudobníkmi a
študentmi.
Študentov
viedli
k
improvizácii a k sebavyjadreniu pomocou jazzovej hudby a rozvíjali ich hudobnú kreativitu.
Počas projektu sprostredkovali študentom zážitok živej a v reálnom čase sa tvoriacej hudby.
Projekt sa stretol s veľkým ohlasom kultúrnej verejnosti z oblasti jazzovej hudby a potvrdil
potrebu systematickej práce so začínajúcimi jazzovými hudobníkmi a záujemcami o jazzovú
hudbu.
Kontakt:
Zuzana Böhmerová, manager nadácie a sponzoringu,
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 02/5919 1450
Zuzana Povodová, hovorkyňa,
zuzana_povodova@tatrabanka.sk, 02/ 5919 1557

