Pavel Hůla

dvojnásobný vítěz Kocianovy houslové soutěže /1963 a 1964/ a laureát
mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v oboru klavírního tria je
absolventem Hudební fakulty AMU v Praze ve třídě prof. Marie Hlouňové. Své
vzdělání si rozšířil ještě postgraduálním studiem komorní hry u prof. Antonína
Kohouta, člena Smetanova kvarteta a na mistrovských kursech u profesora
Malinina ve Weimaru.
V letech 1972-2000 byl předním členem souboru Pražští komorní sólisté. Od
roku 1975 do 2010 byl primáriem Kocianova kvarteta, s kterým absolvoval přes
3200 koncertů po celém světě a nahrál více než pět desítek CD. V roce 1997
obdrželo Kocianovo kvarteto cenu Grand Prix du Disque Charles Cros v Paříži,
mnoho nahrávek získalo ocenění Diapason d´or, Choc de musique nebo
nejvyšší ocenění anglických časopisů Gramophone nebo Strad. Za nahrávku
Dua Z.Kodályho a E. Schulhoffa (s M. Kaňkou) získal P.Hůla cenu Diapason
d´Or. Na konci roku 2005 získalo Kocianovo kvarteto cenu "Diapason d´or de
2005" za nejlepší nahrávku roku v oblasti komorní hudby za Mendelssohnův
Oktet a Klavírní sextet.
Na jaře roku 2010 nahradil Pavel Hůla na postu primária Pražákova kvarteta
jeho zakládajícího člena Václava Remeše, a s tímto souborem vystupoval až do
roku 2015 na 340 koncertech v prestižních sálech světa.
Jako sólista vystupuje Pavel Hůla s našimi předními orchestry a s dcerou
Lucií - houslistkou jako Duo Virtuoso. K nahrávací činnosti Pavla Hůly patří i
spolupráce s Českým rozhlasem. Sólově vystoupil v mnoha zemích Evropy a v
Japonsku.
V roce 1998 byl členem poroty Mezinárodní kvartetní soutěže Pražského jara
a od roku 2009 je též předsedou poroty Kocianovy houslové soutěže. V roce
2001 se Pavel Hůla stal též uměl. vedoucím komorního orchestru Praga
Camerata (www.pragacamerata.com), souboru, který si rychle získává renomé
především v zahraničí, a který je složen pouze z komorních hráčů. Působí též
v Trojanově triu, ve složení housle, kytara a akordeon. V současné době se
začíná také věnovat dirigování. Na pražské AMU působí Pavel Hůla
pedagogicky od roku 2006.

