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Jana Boušková – jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží světa,
sóloharfistka České filharmonie, sólistka předních světových pódií – uvede ve čtvrtek 29.
března Koncert pro harfu a orchestr Es dur, op. 74 Reinholda Gliera na abonentním
koncertu zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Kromě tohoto díla filharmonie pod
taktovkou dirigenta Davida Ševce uvede díla Janáčka a Strausse.

„Harfový koncert R. Gliera je pro mě skladbou velmi blízkou. Provázela mě v důležitých
pilířích mé kariéry a mnoho pro mě znamená. Nejdůležitější vystoupení s tímto
koncertem pro mě bylo finální, čtvrté kolo největší světové Harfové soutěže v USA, kde
jsem s tímto dílem získala Zlatou medaili a první cenu. Před tímto úspěchem jsem s tímto
dílem také ukončila mé vysokoškolské studium na Ostravské univerzitě a minulý rok jsem
také s touto skladbou vystoupila sólové s Českou filharmonii v pražském Rudolfinu. Velmi
se těším na svůj návrat do Zlína a jsem šťastná, že se i zde s publikem podělím o krásu
právě tohoto harfového koncertu, který je mému srdci tolik blízký, “ říká k tomuto dílu
sama Jana Boušková.

Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik
výsadního postavení a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v
zahraničí, jako harfistka Jana Boušková. Proslulý violoncellista Mstislav Rostropovič si
například osobně vyžádal kontakt na Janu Bouškovou poté, co uslyšel její hru v rozhlase, a
premiéroval s ní dílo Raviho Shankarana festivalu v Evianu. Světoznámá profesorka harfy
z USA Susan McDonald označila Janu Boušovou za talent století a podobně hodnotí
výkony Jany Bouškové i zahraniční kritika.

V nejbližších dnech čeká naší první harfistku vystoupení na MHF Pardubické jaro, či na
komorních koncertech s neméně významnými sólisty, jakými jsou Josef Špaček nebo
Radek Baborák. Vrcholem letošní sezóny pro Janu Bouškovou bude vystoupení na MHF
Pražské jaro, kde provede dva sólové koncerty spolu s PKF-Prague Philharmonie, nebo
vystoupení se sólovým recitálem na MHF Leoše Janáčka.
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