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Laureátmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2008 sú: Ondrej Šulaj, Robert Roth, Roman Berger, Tomáš
Janovic, Vladimír Kompánek. V kategórii Mladý tvorca sa víťazmi stali: Juraj Lehotský, Tatiana Pauhofová,
Adriana Kučerová, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská.
Svojich laureátov má už aj 13. výročné udeľovanie Cien Nadácie Tatra banky za umenie. Nadácia Tatra banky udelila
počas veľkolepého galavečera, ktorý sa po druhý raz konal v novej budove SND na Pribinovej ulici, Ceny Nadácie
Tatra banky za umenie v piatich kategóriách. Jednou z významných noviniek bolo aj udelenie ceny Mladý tvorca. Nové
ocenenie z dielne Daniela Brunovského - sošku Múzy, ktorá mala na odovzdávaní cien premiéru, významné osobnosti
slovenskej kultúry a umenia odovzdali nasledovným umelcom:
Hlavná cena
V kategórii Audiovizuálna tvorba, ﬁlm a TV
V kategórii Divadlo
V kategórii V kategórii Hudba
V kategórii Literatúra
V kategórii Výtvarne umenie

Ondrej Šulaj
Robert Roth
Roman Berger
Tomáš Janovic
Vladimír Kompánek

Špeciálna cena Mladý tvorca
V kategórii Audiovizuálna tvorba, ﬁlm a TV
V kategórii Divadlo
V kategórii Hudba
V kategórii Literatúra
V kategórii Výtvarné umenie

Juraj Lehotský
Tatiana Pauhofová
Adriana Kučerová
Monika Kompaníková
Dorota Sadovská

Tipy na nominácie tento rok po prvý raz v histórii určila akadémia zložená z laureátov predošlých ročníkov. Právomoc
rozhodnúť o víťazoch ostala i naďalej v rukách poroty, zloženej z desiatich odborníkov a osobností spoločenského
a umeleckého života, ktorá dôkladne monitorovala všetky oblasti slovenského umenia a kultúry. Tento rok bola ich
úloha o to náročnejšia, že svoju pozornosť venovali aj generácii mladých umelcov.
„Tento ročník odovzdávania Cien Nadácie Tatra banky za umenie prešiel úspešne mnohými zmenami. Sme radi, že
nám dlhoročná tradícia udeľovania cien umožnila vytvoriť akadémiu a že sme dokázali vytvoriť priestor na oceňovanie
Mladých tvorcov. Teší nás aj nové ocenenie – soška Múzy, ktorá zhmotnila uznanie a obdiv a vzdala hold talentu
a inšpirácii oceneným umelcom. Podporu umenia považujeme za svoju spoločenskú česť a zodpovednosť. Vďaka
týmto oceneniam prispievame k rozvoju kultúry a talentu slovenských umelcov,“ konštatoval člen poroty, podpredseda
predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa Tatra banky, Ing. Miroslav Uličný.
Slávnostné udeľovanie Cien Nadácie Tatra banky za umenie, ktorým sprevádzali Adela Banášova a Jirko Macháček,
svojím vystúpením spestrili aj nové slovenské speváčky zastupujúce mladú generáciu, ktoré sa predviedli v špeciálnych
aranžmánoch veľkých svetových hitov. Známe hity Tell him, Barcelona, Somewhere, The winner takes it all zaspievali
v tento veľkolepý večer Adriana Kučerová, Andrea Zimányiová, Nela Pocísková a Zdenka Predná.
Ceny Nadácie Tatra banky za umenie
Tatra banka už 13 rokov oceňuje najvýznamnejšie osobnosti z rôznych oblastí umenia a udeľuje im každoročne prestížnu
Cenu Nadácie Tatra banky. Podporu umenia a vzdelania považujeme za svoju spoločenskú česť a zodpovednosť.
Vďaka týmto oceneniam pomáhame rozvíjať kultúru a talent umelcov na Slovensku a zároveň im umožňujeme prezentovať sa v zahraničí.
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