audiovizuálna tvorba

divadlo

hudba

Grant Viac umenia
Robíš umenie, ktoré si zaslúži podporu? Odovzdaj svoj
projekt z oblasti audiovizuálnej tvorby, divadla, hudby,
literatúry či výtvarného umenia do 29. septembra 2019
a získaj podporu, s ktorou je radosť tvoriť.

www.nadaciatatrabanky.sk

literatúra

výtvarné umenie

Grantový program na podporu umeleckej tvorby

Nadácia podporí
mladých ľudí vo veku
od 18 do 35 rokov v ich
ambícii stať sa autorom
literárnych textov.
Renomovaní autori literárnych diel
Ján Púček, Monika Kompaníková,
Marta Součková, Daniel Hevier, Eva
Borušovičová, Vladimír Balla, Vladimír Janček a Miroslava Vallová získajú podporu, aby pomohli s redigovaním
textov začínajúcich autorov, prečítali
texty začínajúcich autorov, upozornili
ich na chyby, ktorých sa dopustili, a na
možnosti, ktoré nevyužili.
MEDZI LITERÁRNU TVORBU
ZARAĎUJEME:

DRAMATICKÁ TVORBA
• divadelná hra
• scenár
• libreto

ČO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?
• Mentoring od renomovaných
autorov.
• Možnosť predstaviť svoju doterajšiu literárnu tvorbu renomovaným
autorom a oboznámiť ich so svojimi
cieľmi a víziami v oblasti literárnej
tvorby.
KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?
• Autori vo veku 18 až 35 rokov, ktorí
nemajú vlastnú publikáciu v niektorom zo slovenských vydavateľstiev.
• Autori, ktorí majú záujem o redakciu
svojho diela alebo textov a majú jasnú predstavu, čomu sa chcú v oblasti literárnej tvorby venovať.
• Autori, ktorí vedia predstaviť, čo už
majú v oblasti literárnej tvorby za sebou a aký je ich aktuálny autorský
zámer.
• Autori, ktorí vedia formulovať očakávania od budúcich redaktorov svojich textov.
TECHNICKÉ KRITÉRIÁ
PROGRAMU

PRÓZA
• poviedka
• novela
• román

POÉZIA
• báseň
• text piesne

www.nadaciatatrabanky.sk

• Finančné prostriedky budú poskytované ako odmena redaktorom
textu za ich redaktorskú prácu
a mentoring začínajúceho autora.
• Realizáciu projektu naplánujte od
od decembra 2019 do novembra
2020.
• Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať mladý autor,
je 1 200 eur, ktoré budú použité
takto:
• Mladý autor dostane dar
200 eur, ktorý použije na náklady spojené s prácou so svojím redaktorom (cestovné náklady, kancelárske potreby,
prenájom miestností potrebných na stretnutia…);

•

Redaktor dostane za svoju
činnosť odmenu 1 000 eur.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?
• Požiadaj o podporu do 29. septembra 2019 zaslaním žiadosti podanej
spolu s prílohami prostredníctvom
online formulára pre oblasť umenia „literatúra“ na webovej stránke
www.nadaciatatrabanky.sk.
• Zašli spolu s prihláškou ukážku
svojich literárnych textov: päť básní, päť textov piesní, jednu poviedku, jednu novelu alebo pätnásťstranový úryvok románu, divadelnej
hry, scenára alebo libreta.
• Nadácia Tatra banky poskytne
predložené žiadosti aj s prílohami
autorom – členom autorského výboru, ktorí si na ich základe vyberú, komu budú ochotní redigovať
texty.
• Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore projektov
a o výsledku posudzovania bude
informovať všetkých žiadateľov
e-mailom.
• Nadácia Tatra banky poskytne
vzájomné komunikačné údaje
úspešným mladým autorom a ich
redaktorom, aby spoločne pripravili plán redakcie, ktorý sa stane
predmetom dohody o spolupráci
medzi autorom a jeho redaktorom.
Táto dohoda by mala byť uzatvorená v priebehu decembra 2019.
Následne sa vypracujú darovacie
zmluvy s mladými autormi na sumu
200 eur, ako aj darovacie zmluvy
s redaktormi na 1 000 eur.
• Najneskôr do jedného mesiaca
od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné
správy o zrealizovaných projektoch
formou písomného reportu vrátane ﬁnančného vyúčtovania daru
od mladých autorov

