
	

 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačová správa  
Bratislava 12. 10. 2017  

 
Poznáme mená nominovaných umelcov  
na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2017 
  
Odborná porota už zverejnila mená nominovaných umelcov Ceny Nadácie 
Tatra banky za umenie 2017. Slávnostné vyhlásenie laureátov prestížneho 
ocenenia sa uskutoční v piatok 24. novembra v novej budove SND. Po prvýkrát 
bude možné sledovať živý prenos z odovzdávania cien aj online. 
 

 
 
Na Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Hlavná cena boli tento rok 
nominovaní:  
 
°Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV film:  

 Iveta Grófová (za réžiu filmu Piata loď) 
 Robert Kirchhoff (za réžiu a scenár filmu Diera v hlave)  
 Zuzana Mauréry (za herecký výkon - hlavnú postavu učiteľky                    

Márie Drazdechovej vo filme Učiteľka) 
 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°Divadlo:  

 Sláva Daubnerová (za text a réžiu inscenácie Spievajúci dom, Činohra SND – 
Štúdio) 

 Andrej Kalinka (za koncept a réžiu inscenácie Kráľ, Bratislavské bábkové 
divadlo) 

 Marián Pecko (za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, SKD, Martin) 
 
°Dizajn:  

 Pavol Bálik (za koncept a grafickú úpravu knihy Italo Calvino - Neviditeľné 
mestá, vyd. Artforum) 

 Mikina Dimunová (za vizuálny koncept „Zaži skutočnú vášeň“ pre Balet SND) 
 Dušan Junek a Vladislav Rostoka (za autorstvo koncepcie publikácie            

T1 – Typo:Grafik:Um, vyd. Veldan) 
 
°Hudba:  

 Branislav Kováč/Vec (za album Domáce potreby, vyd. Sam System) 
 Miloš Valent a Solamente Naturali (za album Pastorella, vyd. Pavian 

Records) 
 Daniela Varínska (za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann, 

J. Cikker, L. van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 
2016, Malá sála Slovenskej filharmónie) 

 
°Literatúra:  

 Mária Ferenčuhová (za básnickú knihu Imunita, vyd. Skalná Ruža) 
 Juraj Koudela a Filip Ostrowski (za vydavateľské aktivity vydavateľstva 

Absynt  2016 – 2017) 
 Daniel Majling (za autorstvo knihy poviedok Ruzká klazika, vyd. OZ Brak) 

 
°Výtvarné umenie:  

 Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová (za koncepciu a 
kurátorstvo výstavy "sen x skutočnosť. Umenie a propaganda 1939 – 1945", 
SNG Bratislava) 

 Lucia Gregorová Stach, Michal Murin (za koncepciu a kurátorstvo výstavy 
Adamčiak, začni! Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana 
Adamčiaka 1964 – 2017, SNG) 

 Ilona Németh (za sólovú výstavu 1756728505 v SODA gallery/Pack Up 
Everything, Knoll Gallery Budapest a Knoll Galerie Wien (kurátor: Krisztina 
Hunya) 

 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mená laureátov v Hlavnej cene a špeciálnej cene Mladý tvorca budú vyhlásené 
počas gala večera v piatok 24. novembra 2017 v novej budove SND. Po 
prvýkrát bude možné sledovať živý prenos z odovzdávania cien aj online na 
www.cntbu.sk. 
 
Cena Nadácie Tatra banky za umenie  
Nadácia Tatra banky doteraz podporila 87 etablovaných umelcov, 47 začínajúcich 
tvorcov a 7 mladých módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto 
spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu 
ďalších špičkových diel.  
 
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 98 členov – laureátov Ceny 
Nadácie Tatra banky za umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie ako aj 
laureátov následne vyberá odborná porota. Členmi poroty pre rok 2017 sú Eva 
Borušovičová, Jana Geržová, Martin Huba, Katarína Hubová, Štefan Klein, Viliam 
Klimáček, Monika Kompaníková, Peter Michalica, Michal Novinski, Tatiana 
Pauhofová, Dorota Sadovská a Ondrej Šulaj. Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je 
taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky.  
 
Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná 
cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny, špeciálne pre 
túto príležitosť, vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení 
zároveň získavajú aj finančnú odmenu.  
 
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych 
tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť šaty pre Múzu večera Adelu Vinczeovú. Po 
Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji 
Božović (2013), Borisovi Hanečkovi (2014), Andrei Pojezdálovej (2015) a Lenke 
Sršňovej (2016) pripraví unikátne šaty pre Múzu večera návrhárka Michaela 
Ľuptáková. 
  
Vyhlasovateľom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2017 je Nadácia Tatra 
banky, organizátorom agentúra E-MOTION a koordinátorom nominačného procesu 
agentúra Brand Advertising.  
 
 
Kontakt:  
Zuzana Böhmerová  
manager nadácie a sponzoringu  
02/ 5919 1450  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk  
 

Zuzana Žiaranová  
hovorkyňa  
02/ 5919 1557 
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk

 


