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Sir András Schiff převzal Cenu Antonína Dvořáka 2021 
 
P r a h a (21. září 2021) – Klavírista Sir András Schiff, rezidenční umělec 
letošního festivalu Dvořákova Praha, převzal včera ve Dvořákově síni Rudolfina 
Cenu Antonína Dvořáka 2021. Skleněnou sošku mu předali loňský laureát Ceny 
Antonína Dvořáka dirigent Jakub Hrůša a Jan Simon, intendant Akademie 
klasické hudby, která cenu od roku 2009 uděluje. Stalo se tak po koncertu Sira 
Andráse Schiffa s Panochovým kvartetem, na němž mimo jiné zazněly oba 
klavírní kvintety Antonína Dvořáka. 
 
„Děkuji, je mi ctí být tady s vámi v jednom z mých nejmilejších měst a v jedné z mých 
nejmilejších koncertních síní, s mými drahými přáteli z Panochova kvarteta. Společně 
vystupujeme už přes 40 let a Dvořákův kvintet jsme za ta léta hráli po celém světě,“ 
řekl Sir András Schiff bezprostředně po převzetí ceny.  
 
Cenu Antonína Dvořáka udělila Rada akademiků Siru Andrási Schiffovi za jeho 
dlouholetou podporu hudby českých skladatelů na světových pódiích i 
prostřednictvím nahrávek. Ve svém repertoáru se často zaměřuje na díla skladatelů, 
jako jsou Antonín Dvořák, Leoš Janáček nebo Bedřich Smetana. 
 
Cenu Antonína Dvořáka uděluje od roku 2009 Akademie klasické hudby s podporou 
Karel Komárek Family Foundation, jejím cílem je vyzdvihnout osobnosti, umělecké 
kolektivy či instituce za mimořádné umělecké počiny nebo významné zásluhy na 
propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. O 
jejím nositeli rozhoduje od roku 2012 Rada akademiků složená z významných 
osobností českého kulturního života i klasické hudby. Laureáti Ceny Antonína 
Dvořáka získávají skleněnou plastiku violoncella vyrobenou skláři společnosti Moser 
podle návrhu akademického architekta Jiřího Pelcla. 
 
Sir András Schiff je druhým zahraničním umělcem, který toto ocenění získal. Prvním 
byl v roce 2015 americký violoncellista Yo-Yo Ma. V posledních letech se laureáty 
Ceny Antonína Dvořáka stali dirigent Jakub Hrůša (2020), sopranistka Gabriela 
Beňačková (2019) nebo Česká filharmonie (2018). 
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