
  

 

Už poznáme nominácie na Cenu Nadácie 
Tatra banky za umenie 

 
Tlačová správa

Bratislava 16. 9. 2011

Odborná porota tento týžde ň rozhodla o laureátoch na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie. Ich 
mená budú vyhlásené po čas 16. ročníka tohto galave čera 19. novembra. Už teraz je isté, že sa 
bude na čo teši ť.  
 
Nominácie určuje akadémia, ktorá má viac ako 50 členov. Z nich následne odborná porota v zložení Jozef 
Bednárik, Laco Lučenič, Eva Borušovičová, Viliam Klimáček, Peter Michalica, Mário Radačovský, Jan Hoffstadter, 
Emil Horváth ml., Peter Princ a Miroslav Uličný vyberá mená laureátov. 
 
Už tradične sú laureáti vyhlasovaní spomedzi troch nominovaných v každej z piatich kategórií. Okrem toho je 
v tých istých kategóriách udeľovaná aj špeciálna cena Mladý tvorca pre umelcov do 35 rokov.  
 
V roku 2011 boli nominovaní v nasledovných kategóriách:  
 

°Audiovizuálna tvorba, film, TV: Juraj Herz, Marek Leščák, Matej Mináč  
°Divadlo: Rastislav Ballek, Anna Javorková, Roman Pollák  
°Hudba: Martin Burlas, Michal Kaščák, Oskar Rózsa  
°Literatúra: Dušan Dušek, Peter Macsovszky, Veronika Šikulová  
°Výtvarné umenie:  Miroslav Cipár, Marek Ormandík, Vladimír Popovič  

 
V roku 2010 sa Tatra banka po prvý raz rozhodla oceniť aj prácu mladých módnych návrhárov: Šaty pre múzu 
večera preto tento rok pripraví Marcel Holubec.    
 
Nadácia Tatra banky už od roku 1996 každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom roku 
prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne alebo vo výtvarnom 
umení. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii osobitná cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý 
umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.  
 
Cenou, ako aj symbolom pocty je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela 
Brunovského vytvorená špeciálne pre túto príležitosť a finančná odmena vo výške 6 639 € za hlavnú cenu, 3 320 € 
za ocenenie Mladý tvorca. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry 
a poskytnúť im priestor pre vznik ďalších špičkových diel. 
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