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17. října 2007 udělí Česká hudební rada ve spolupráci s ČSKH cenu
světoznámé české cembalistce paní prof. Zuzaně Růžičkové za její
celoživotní uměleckou práci a propagaci českého interpretačního umění
v zahraničí. Dále bude udělena zvláštní cena za publicistiku Sdružení
pro umění a výchovu Talent, o.s. , a to za koncepci jejich měsíčníku
Talent. Ceny předá president České hudební rady p. Lukáš Hurník a
tajemnice pí Lenka Dohnalová.
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Vystudovala klasické gymansium v Plzni. Za druhé světové války strávila
několik let v nacistických koncentračních táborech. Po válce studovala nejprve
klavír, poté cembalo. V r. 1956 zvítězila v mezinárodní cembalové soutěži
v Mnichově a absolvovala stáž v Paříži. V r. 1958 zahájila svou soustavnou
koncertní činnost, často hrála v duu s J. Sukem. V letech 1979-90 byla
sólistkou České filharmonie. Koncertovala po Evropě, v USA, Kanadě,
Austrálii i Japonsku. Zvláště významné je její pravidelné hostování
na mezinárodních festivalech.
Je uznávanou interpretkou Bachova díla, ale její repertoár zahrnuje klávesovou
hudbu od 16. století do současnosti. Věnuje pozornost české soudobé tvorbě,
zejména se soustavně věnuje interpretaci skladeb svého manžela skladatele
Viktora Kalabise (+2006).
Nahrála desítky sólových alb u známých edičních firem u nás i v zahraničí,
v r. 1995 již potřetí celý Bachův Temperovaný klavír.
Od padesátých let je vysokoškolským pedagogem, v r. 1990 byla jmenována
profesorkou. Mistrovské kurzy vedla také v zahraničí.
Z. Růžičková je čtyřnásobnou nositelkou Grand Prix du Disque, v r. 2003
převzala z rukou prezidenta republiky Vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti
umění. V r. 2004 vydala knihu vzpomínek Královna cembala.
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Poprvé bude také udělena zvláštní cena za publicistiku, a to
Sdružení pro umění a výchovu TALENT, o.s., a to za otevřenou tvůrčí
koncepci jeho stejnojmenného časopisu určeného nejen pro učitele Základních
uměleckých škol.
Časopis se všestranně věnuje diskusím o koncepcích a zkušenostech v praxi
v kreativní výchově nejen v hudbě, a to již devět let. Česká hudební rada se
domnívá, že je tato činnost v dnešní době velmi záslužná.
Cenu převezme šéfredaktorka časopisu pí Jana Adámková.
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hudební rady při UNESCO, která dnes sdružuje 77 národních středisek a
desítky odborných mezinárodních sdružení v hudbě. V ČR zastřešuje aktuálně
přes 40 významných oborových asociací a dalších subjektů oblasti tvorby,
interpretace, médií i vědy.
Čestná ocenění uděluje od r. 1994 po vzoru Mezinárodní hudební rady, a to
nejen známým osobnostem, ale také souborům, editorům, publicistům,
pedagogům, vědcům, a to ve všech žánrech.
V minulosti byly oceněny takové osobnosti jako dirigenti Sir Charles
Mackerras, Z. Košler, J. Kout, Z. Mácal, z interpretů např. I. Moravec, Due
Boemi di Praga, ale také třeba Spirituál kvintet nebo Iva Bittová.
Ceny jsou doprovázeny vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka.
Pro sdružení Talent věnuje ČHR obraz nejznámější krnovského zdravotně
postižené umělkyně ve stylu art brut Hely Nejedlé, která je zároveň
nominována na mezinárodní abilympiádu do Japonska v listopadu letošního
roku. Zakoupením díla tak organizace zároveň přispívá na možnost její cesty.
Autorkou výtvarného díla pro Z. Růžičkovou je poetická výtvarnice Helena
Slavíková (*1924), která vystavovala v řadě zemí Evropy. Jejím oborem je
především předmětně abstrahovaná básnicky pojatá krajinomalba.
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