Podporíme 33 projektov študentov umeleckých
vysokých škôl
Tlačová správa
28. decembra 2014, Bratislava
Do tretieho ročníka grantového programu Viac umenia sme prijali 89 žiadostí v piatich
umeleckých kategóriách, 33 najlepších sme podporili celkovou sumou 47 220 €.
Aj tento rok sa najviac projektov objavilo v oblasti „Audiovizuálna tvorba, film a TV" a „Hudba“, ďalej to
boli projekty na podporu výtvarného umenia a divadla. Ostatné žiadosti (4) sa venovali podpore
literatúry. Najväčší počet projektov sme podporili v oblasti divadla a hudby.
„Grant Viac umenia netradičnou formou prepája obe naše strategické zamerania – podporovať
vzdelávanie a umeleckú tvorbu a to tak, že umožňuje študentom umeleckých smerov učiť sa od
renomovaných pedagógov – umelcov. Zároveň tak získavajú neoceniteľnú referenciu pre svoje ďalšie
umelecké uplatnenie,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu Tatra banky.
Grantový program Viac umenia je prvý 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.
Prihlásené projekty čítali a hodnotili aj umelci pôsobiaci v oblasti, z ktorej boli predložené
žiadosti:
Divadlo: Rastislav Ballek, Slávka Civáňová
Audiovízia: Marek Leščák, Tomáš Hulík
Výtvarné umenie: Marek Ormandík, Nina Gažovičová
Hudba: Peter Michalica, Adrián Rajter
Literatúra: Monika Kompaníková
Členmi poroty za Centrum pre filantropiu boli Marcel
Zajac a Katarína Dutková.
Termín na prihlásenie projektov bol 30. september 2014, pričom maximálna výška podpory na jeden
projekt bola stanovená na 3 000 €.
Viac o grante: http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia
Viac informácii o ďalších aktivitách nájdete na www.nadaciatatrabanky.sk
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