POMORSKA NAGRODA ARTYSTYCZNA 2016
NOMINACJE
KREACJE:
Katarzyna Banucha i Bartosz Filip
za Czytanie Pomorza. Literacki przewodnik po regionie #1 – cenną propozycję podróżowania
przez region śladem literatury i historii, stanowiącą aktywną i wspólnotową formę promowania
czytelnictwa
Beata Ewa Białecka
za wystawę Akupiktury – wielowarstwowy i nasycony głęboką refleksją traktat o kobiecie
i jej kondycji we współczesnej rzeczywistości
Stefan Chwin
za Srebrzysko. Powieść dla dorosłych – opowieść o człowieku z perspektywy
współczesnego Hioba
Dorota Karaś
za książkę Cybulski. Podwójne salto – brawurową biografię człowieka, który stał się legendą
Jacek Kornacki
za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką
egzystencją
Ryszard Minkiewicz
za zapadającą w pamięć partię Jedidja Pottera w Czarnej masce Krzysztofa Pendereckiego
w reżyserii Marka Weissa w Operze Bałtyckiej w Gdańsku
Jolanta Nitkowska-Węglarz
za audiobook O skrzatach i tajemnicy Czterech Wieżyczek – niezwykłą podróż przez dzieje
słowa pisanego i książki – od klasztornej, średniowiecznej biblioteki po bibliotekę przyszłości
Antoni Pawlak
za nowy tom poetycki Walizka światła, nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata
i samego siebie
Jan Trofimowicz
za organizację wystawy Barwy pomorskiej tradycji. Hafty kaszubskie w Centrum św. Jana
w Gdańsku prezentującej najlepsze prace 21. Konkursu Haftu Kaszubskiego – Linia 2016
Mikołaj Trzaska
za skomponowanie
Smarzowskiego

monumentalnej

ścieżki

dźwiękowej

do

filmu

Wołyń

Wojciecha

POMORSKA NADZIEJA ARTYSTYCZNA:
Szymon Morus
za kierownictwo muzyczne opery Czarna maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko
poprowadził w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej
w Warszawie

Kamil Piotrowicz
za wybitną płytę Popular Music nagraną przez Kamil Piotrowicz Sextet, za dojrzałe
kompozycje oraz nowoczesne i emocjonalne brzmienie
Miłosz Sakowski
za dyplomowy film Dzień Babci, historię o spotkaniu dwójki samotnych egoistów, którzy
muszą działać razem
MECENAT KULTURY:
Elżbieta Bernacka-Hanus
za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni
Rysunku i Malarstwa, za organizację koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich
na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych
dla dzieci
Grupa Lotos SA
za długofalowe wspieranie kultury na Pomorzu, w tym Nadbałtyckiego Centrum Kultury w
Gdańsku
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
za wieloletnie i konsekwentne wspieranie pomorskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności Teatru Wybrzeże

