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UDĚLENÍ CENY ČESKÉ HUDBY RADY HOUSLISTOVI VÁCLAVU HUDEČKOVI
Včera, 23. 10. 2018 byla udělena během plně navštíveného koncertu Slavnostního
zahájení festivalu Svátky hudby v Praze v Rudolfinu Dvořákově síni Cena České
hudební rady houslistovi panu Václavu Hudečkovi, a to za jeho dlouhodobou úspěšnou
uměleckou-pedagogickou podporu mladé generace českých umělců. Cenu předal
president České hudební rady pan Jaromír Javůrek.
Houslistu Václava Hudečka není třeba kulturní veřejnost představovat. Co je možná méně všeobecně
známé, je fakt, jak intenzivně, nezištně a účinně se věnuje podpoře českým začínajícím umělcům,
nejenom houslistům. Vypovídá o tom i dramaturgická koncepce tohoto slavnostního Zahajovacího
koncertu festivalu. Václav Hudeček mj. spolupracoval i na Showcases mladých umělců, které pořádá
Institut umění-Divadelní ústav ve spolupráci s Českou hudební radou.
A právě z důvodu jeho práce s mladými v roli „mentora“ rozhodla valná hromada střechové hudební
organizace České hudební rady udělit panu Václavu Hudečkovi své ocenění za jeho dlouhodobou
úspěšnou umělecko-pedagogickou podporu mladé generace českých umělců.
Kdo cenu udělil?
Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při
UNESCO. Sídlí v Institutu umění- Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení
orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným
presidentem organizace je ředitel MHF L. Janáčka Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.
Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za
dlouhodobou činnost, podporu přesahující běžný záběr profese a propagaci české hudební kultury od r.
1994 a získalo ji již 62 osobností nebo organizací (seznam přílohou). V loňském roce ceny získali
skladatel, flétnista a organizátor Petr Kotík za projekt Ostravského centra nové hudby a sbormistryně
Eva Šeinerová. Ceny jsou doprovázeny vždy dílem některého českého, nebo slovenského výtvarníka.
Václavu Hudečkovi je věnován lept akademického malíře Igora Piačka Pravda a lež z r. 2012.
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