
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martinů Voices & Lukáš Vasilek 
 
Komorní sbor Martinů Voices byl založen v roce 2010. Jeho hlavním uměleckým cílem je 
špičková interpretace komorní sborové tvorby 19.–21. století, dramaturgie sboru se ale 
nevyhýbá ani hudbě renesanční, barokní a klasicistní. Ansámbl tvoří profesionální 
zpěváci, kteří pracují pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. 

Martinů Voices jsou pravidelnými hosty nejvýznamnějších českých hudebních festivalů 
(např. Pražské jaro, Dvořákova Praha, Struny podzimu, Svatováclavský hudební festival, 
Lípa Musica). Koncertují převážně samostatně, některé projekty ale realizují také ve 
spolupráci s tuzemskými orchestry a dirigenty. V roce 2014 provedli spolu s Českou 
filharmonií a jejím šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem operu Bohuslava Martinů Čím lidé 
žijí. Tato umělecká spolupráce jim přinesla mj. nominaci na prestižní ocenění 
„International Opera Award“ (2015). K velkým úspěchům Martinů Voices patří také jejich 
společný koncert se slavným britským souborem Tallis Scholars, který se uskutečnil v 
roce 2016 v rámci festivalu Dvořákova Praha. O rok později pak sbor uvedl ve spolupráci 
s ansámblem Bang on a Can All-Stars českou premiéru kantáty Anthracite Fields, jejíž 
autorkou je Američanka Julia Wolfe (festival Struny podzimu). 

Nahrávky vydané u společnosti Supraphon, zachycující výběr sborové tvorby Jana 
Nováka a Bohuslava Martinů (2014, 2018), vzbudily mimořádný ohlas. Album Madrigalů 
Bohuslava Martinů získalo ocenění Diapason d'Or udělované v rámci recenzí ve 
významném francouzském odborném časopise Diapason a obdrželo nejvyšší hodnocení, 
tzv. Editor’s Choice v prestižním britském časopisu Gramophone. 

 

Lukáš Vasilek vystudoval dirigování a hudební vědu. Od roku 2007 je hlavním 
sbormistrem Pražského filharmonického sboru. Těžiště jeho umělecké práce s tímto 
tělesem spočívá v nastudování a provádění repertoáru a cappella, stejně jako v přípravě 
sboru k účinkování ve velkých kantátových, oratorních a operních projektech, při kterých 
spolupracuje se světově uznávanými dirigenty a orchestry (např. Berlínští filharmonikové, 
Česká filharmonie, Izraelská filharmonie či Petrohradská filharmonie). 

 



  

 

 

Vedle PFS se věnuje i jiným uměleckým aktivitám, především spolupráci s vokálním 
ansámblem Martinů Voices, který založil v roce 2010. Jako dirigent nebo sbormistr je 
podepsán pod celou řadou nahrávek PFS pořízených pro významná světová 
vydavatelství (Decca Classics, Supraphon); v posledních letech se soustavně věnoval 
natáčení sborové tvorby Bohuslava Martinů. Jeho nahrávky vzbudily mimořádný ohlas v 
zahraničí a získaly mj. ocenění prestižních časopisů Gramophone, BBC Music Magazine 
a Diapason. 


