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Akademie klasické hudby zveřejnila nominace na Cenu
Antonína Dvořáka 2016
Na Cenu Antonína Dvořáka bylo pro letošní rok nominováno pět umělců z domácí i zahraniční
scény. Rada akademiků složená z významných osobností kulturního života i klasické hudby
rozhodla o nominacích pro operní pěvkyně Gabrielu Beňačkovou a René Fleming, které spojuje
mimo jiné nastudování role Rusalky pro světové operní scény v čele s Metropolitní operou.
Nominován byl dále Ivan Klánský, klavírista a pedagog, jenž ovlivnil několik generací hudebníků.
Rada akademiků rozhodla o nominaci též pro uznávaného muzikologa a publicistu Milana Kunu,
který se věnoval během své aktivní profesní dráhy zejména odkazu Antonína Dvořáka a Václava
Talicha. Pátým nominovaným je legendární brněnský operní pěvec Richard Novák, který je i ve
svých 85 letech aktivní pěveckou osobností. Cena Antonína Dvořáka je prestižním oceněním
osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou
měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v zahraničí i v České republice.
Laureát Ceny Antonína Dvořáka bude oznámen v předvečer zahájení Mezinárodního hudebního
festivalu Dvořákova Praha 4. září 2016.
Vyhlašovatelem Ceny Antonína Dvořáka je od roku 2009 obecně prospěšná společnost Akademie
klasické hudby, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Posláním projektu je
ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem
významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice
i v zahraničí. V předchozích ročnících byli oceněni Yo-Yo Ma, Jiří Bělohlávek, Josef Suk, Ivan Moravec,
Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kylián.
Rada akademiků Akademie klasické hudby o. p. s.:
Petr Altrichter, dirigent / David Beveridge, muzikolog, odborný konzultant MHF Dvořákova Praha /
Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu / Věra Drápelová, odborná redaktorka
MF Dnes / Jakub Hrůša, dirigent, stálý hostující dirigent České filharmonie / Ivo Kahánek, klavírista,
kurátor komorní řady MHF Dvořákova Praha 2015 / Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby,
pořadatel MHF Dvořákova Praha / David Mareček, generální ředitel České filharmonie / Tomáš Motl,
výkonný ředitel kulturního kanálu ČT art / Vítězslav Sýkora, vedoucí TPS hudební tvorby České
televize / Jiří Vejvoda, novinář, místopředseda a tiskový mluvčí rady Českého rozhlasu / Marek
Vrabec, umělecký ředitel MHF Dvořákova Praha (Předseda Rady akademiků).

Generálním partnerem je investiční skupina KKCG. Projekt se koná za podpory Hlavního města Prahy
a Ministerstva kultury ČR. Dnes již tradiční skleněné violoncello vyrobí podle návrhu akademického
architekta Jiřího Pelcla skláři společnosti Moser.
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Více informací na www.dvorakovapraha.cz.
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