
Václav Luks 

Václav Luks je zakladatel a umělecký vedoucí pražského barokního orchestru Collegium 
1704 a vokálního ansámblu Collegium Vocale 1704. Studoval na Konzervatoři v Plzni a 
na Akademii múzických umění v Praze. Studia završil specializovaným studiem staré 
hudby na švýcarské Schole Cantorum Basiliensis ve třídě Jörga-Andrease Böttichera a 
Jespera Christensena (obor historické klávesové nástroje a historická provozovací 
praxe). Během studií v Basileji i v následujících letech koncertoval jako sólový hornista 
Akademie für Alte Musik Berlin po celé Evropě i v zámoří. 

Po návratu ze zahraničí v roce 2005 přetvořil komorní soubor Collegium 1704, který 
založil již za studií, v barokní orchestr a založil vokální soubor Collegium Vocale 1704. 
Bezprostředním impulsem k jejich vzniku byl projekt Bach — Praha — 2005, který Václav 
Luks sám inicioval. Pod jeho vedením soubory hostují na prestižních festivalech a účinkují 
ve významných koncertních síních. Jejich nahrávky si získaly nejen velký ohlas publika, 
ale i četná ocenění kritiky (Diapason d'Or, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Coup 
de coeur TV Mezzo a další). 

Kromě intenzivní práce s Collegiem 1704 Václav Luks spolupracuje také s dalšími 
uznávanými soubory jako Camerata Salzburg, Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra 
Barockorchester Basel nebo Dresdner Kammerchor. K nedávným projektům patří 
uvedení Purcellovy opery Dido and Aeneas s Ensemble Pygmalion na Festival d'Aix-en-
Provence či program s díly polských skladatelů s ansámblem Orkiestra Historyczna. Při 
benefičním koncertu na obnovu Notre Dame dirigoval Václav Luks Orchestre nationale 
de France. 

Na operních a divadelních představeních spolupracoval Václav Luks s režiséry jako David 
Radok, Ondřej Havelka, Louise Moaty, J. A. Pitínský, Willi Decker či Ursel Herrmann. 
Collegium 1704 pod jeho vedením nahrálo hudbu k dokumentu Petra Václava Zpověď 
zapomenutého i k jeho chystanému velkofilmu Il Boemo o životě Josefa Myslivečka. 

Václav Luks spolupracuje s různými rozhlasovými stanicemi, např. Deutschlandradio 
Berlin, Schweizer Radio DRS, rakouský rozhlas ÖRF či Radio France, a s hudebními 
vydavatelstvími jako je Supraphon, Pan Classics, Zig-Zag Territoires, Arta a Accent.  
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