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TŘI ANDĚLÉ PRO ŘEKU LENKY DUSILOVÉ, DO SÍNĚ SLÁVY
VSTOUPIL ROBERT KŘESŤAN
Česká hudební akademie rozhodla. V Cenách Anděl Coca-Cola 2020, které se udílely 29.5. v přímém
přenosu na ČT1, uspěla i řada nových jmen.
Nejvíc cen v hlavních kategoriích získala favorizovaná Lenka Dusilová. Ze čtyř nominací pro nevšední desku
Řeka proměnila tři. A to v kategoriích Album, Sólová interpretka a Skladba, kterou ovládla díky singlu Vlákna.
Album akademiky zaujalo zpěvem i nevšedním zvukem a kombinací tradičních nástrojů, smyček, elektroniky
a sound designu, na kterém se podílela řada tuzemských špičkových muzikantů a producenti Petr Ostrouchov
a Aid Kid. „To, jak jednoznačně Řeka u akademiků uspěla, jen potvrzuje, že se Lence Dusilové povedla
výjimečná nahrávka. Přestože dnešní doba a hudební průmysl stojí a padá především s produkcí singlů rychlé
spotřeby, albem roku se stalo komplexně vystavěné dílo, které vyžaduje nerušený a pozorný poslech v celku.
A které tu bezesporu vydrží déle než jeden rok,” říká předseda České hudební akademie Honza Vedral.
Pro dvě sošky Anděla se šalmají od Jaroslava Róny si přišel Robert Křesťan, který v rámci slavnostního
ceremoniálu také vystoupil se svou kapelou Druhá tráva. Ta získala ocenění v kategorii Folk za silnou nahrávku
Díl první, která vznikla ve spolupráci s britským producentem Eddiem Stevensem. Druhou sošku si Robert
Křesťan ke svému překvapení odnesl coby nový člen andělské Síně slávy.
V hlavních kategoriích v třicátém ročníku Cen Anděl bodovali také zástupci mladé generace. Kromě zpěvačky
Kateřiny Marie Tiché, která se s debutem Sami stala Objevem a získala tak kampaň v hodnotě půl milionu korun
u hlavního mediálního partnera Evropy 2, si Anděla odnesl také zpěvák 7krát3. Stal se Sólovým interpretem,
i když svou prvotinu Promiň vydal teprve před dvěma lety. V kategorii Videoklip pak akademici ocenili klip
svérázné a na tuzemské scéně svou poetikou ojedinělé formace Bert & Friends, režírovaný Pavlem Borovičkou.
„O vítězství letos pod dohledem notáře rozhodovalo 435 akademiků,“ uvedla Petra Žikovská, ředitelka
ČNS IFPI, která Anděly vyhlašuje. Samotný ceremoniál měl kvůli panujícím epidemiologickým opatřením
již podruhé speciální podobu. Průvodkyní večera se znovu stala Ewa Farna a osm hudebních vystoupení
dostalo formát unikátních, živě zahraných a zazpívaných předtočených videoklipů vytvořených přímo na míru
interpretům. Vítězové všech patnácti andělských kategorií byli však letos, oproti loňsku, vyhlášeni naživo ze
studia. „I tentokrát jsme chtěli připravit originální a atraktivní formát pořadu, ze kterého se ale nevytratí emoce
a spontánnost. Jsme rádi, že se nám letos povedlo živý charakter Andělů alespoň částečně zachovat,” vysvětlila
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producentka Cen Anděl Lucka Hájková z pořádající agentury LUFF PRODUCTION. „Všechna vystoupení
vznikala v jednom studiu, které vždy procházelo kompletní proměnou. Pro každé vystoupení jsme vytvářeli
unikátní prostředí a atmosféru a věříme, že se nám společně s interprety podařilo vytvořit klipy, které diváci
ocení po hudební i vizuální stránce.“
Andělé letos své jubileum slavili zejména hudbou nominovaných interpretů napříč kategoriemi, kteří získali
prostor již před samotným ceremoniálem v sérii live sessions ze speciálního krychlového studia. Ty pořadatelé
spolu s doprovodnými rozhovory zveřejnili na sociálních sítích.
Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 hudební akademie, která je složena z odborníků – hudebníků,
producentů, dramaturgů, novinářů a dalších osobností české hudební scény. Od roku 1995 je vyhlašovatelem
Cen Anděl ČNS IFPI. Pořadatelem je již pátým rokem společnost LUFF PRODUCTION, titulárním partnerem
ročníku byla Coca-Cola Česká republika. Ta v souvislosti s Cenami Anděl vyhlásila multižánrovou cenu
popularity nazvanou Coca-Cola cena fanoušků, o jejímž vítězi rozhodovala veřejnost prostřednictvím online
hlasování. Vítězem se stal Viktor Sheen, kterého Coca-Cola podpoří při jeho tvorbě částkou 100.000 korun.
„Byl to už druhý netradiční ročník v řadě. Věříme, že na tom příštím se s muzikanty, akademiky i diváky budeme
moct znovu potkat na slavnostním ceremoniálu v přímém přenosu a zpětně dooslavit třicet let nejstarších
českých hudebních cen,“ uzavírá za pořadatele jubilejní ročník Lucka Hájková.
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SÍŇ SLÁVY

SLOVENSKÉ ALBUM

ALBUM

ALTERNATIVA A ELEKTRONIKA

SKLADBA

FOLK

Robert Křesťan

Le Payaco – POHYBLIVÍ V NEHYBNOM

Lenka Dusilová – ŘEKA

Amelie Siba – DYE MY HAIR

Lenka Dusilová – VLÁKNA

Robert Křesťan & Druhá Tráva – DÍL

PRVNÍ

SKUPINA

JAZZ

Tata Bojs – JEDNA NULA

Tomáš Liška & Invisible World – HOPE

SÓLOVÁ INTERPRETKA

KLASIKA

Lenka Dusilová – ŘEKA

J. Bartoš, J. Hrůša, Symfonický
orchestr Českého rozhlasu – NOVÁK:

SÓLOVÝ INTERPRET

7krát3 – I

KLAVÍRNÍ KONCERT, TOMAN A LESNÍ
PANNA

OBJEV
Kateřina Marie Tichá – SAMI

RAP

VIDEOKLIP

ROCK

Yzomandias – PROZYUM

Bert & Friends – PIŠ MI BÁSNĚ / REŽIE:

P. BOROVIČKA

Kurtizány z 25. Avenue – HONZÍKOVA

CESTA

Honza Vedral

Petra Žikovská

Lucka Hájková

Předseda
Rady České hudební akademie

Ředitelka
ČNS IFPI

Producentka Cen Anděl
LUFF PRODUCTION s. r. o.
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