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Libor Nova ́ček se narodil v Praze a studoval u Miloslava Mikuly na teplicke ́ 
konzervator ̌i. V roce 1998 získal plne ́ stipendium na Guildhall School of Music & 
Drama v Londy ́ne ̌, promoval v bakala ́r ̌ske ́m a magisterske ́m studiu, získal 
Concert Recital Diploma a stal se tamte ́z ̌ Fellow asistentem. Na te ́to škole se 
zdokonaloval u profesorky Joan Havill a u ́častnil se mistrovsky ́ch kurzu ̊ u Lazara 
Bermana, Murray Perahii, Johna Perryho, Jean Efflam Bavouzeta, Leona 
Fleishera,  Dmitrije Bashkirova, Dominique Merleta a dalších. Be ̌hem studií v 
Londy ́ne ̌ získal r ̌adu na ́rodních i mezina ́rodních ocene ̌ní a obdrzěl neǩolik 
vy ́znamny ́ch stipendií.  

Libor Nova ́ček je mezina ́rodne ̌ uzna ́va ́ny ́ zejme ́na za interpretaci skladeb F. 
Liszta, J. Brahmse a L. Jana ́čka. O jeho hr ̌e se píše, z ̌e ma ́ „vy ́jimečny ́ poeticky ́ 
za ́pal a niternost“ a o nahra ́vka ́ch (Landor Records, UK) se zdur̊azn ̌uje, z ̌e 
„nastavují nova ́ krite ́ria“ a nabízejí „poutave ̌ kra ́sna ́ a narativní provedení“.  

Za doposud čtyr ̌i vydane ́ CD obdrzěl vynikající hodnocení v klasicky ́ch hudebních 
periodika ́ch: F. Liszt: Anne ́es de Pe ̀lerinage – Italie a Mephisto Waltz, byl ocene ̌n 
v časopise Gramophone Magazine jako „Editor’s Choice“ a získal „Diplom̂e 
d'Honneur“ Lisztovy společnosti v Budapešti. Za nahra ́vku skladeb J. Brahmse 
byl označen jako „ume ̌lec s vizí a fenomena ́lní kontrolou zvuku, ktery ́ nabízí 
vy ́klad za ́r ̌ící citovostí“. Za tuto nahra ́vku získal uzna ́ní v The Guardian, 
Gramophone Magazine a International Record Review, a v srpnu 2008 byl jeho 
CD vybra ́n v BBC Music Magazine jako “Instrumental Choice“.  

Liboruv̊ poslední CD s díly F. Liszta: Anneés de Pe ̀lerinage – Suisse a 
Consolations), získal nejve ̌tší ohlas u kritiku ̊, včetne ̌ 5* v The Guardian, 
International Record Review, Gramophone a Pianonews.  

Libor je vyhleda ́va ́n jako soĺista a komorní hra ́č a je zakla ́dajícím členem Prague 
Piano Trio. Vyučuje na mistrovsky ́ch kurzech a realizuje pr ̌edna ́škove ́ recita ́ly. 
Vystupoval na vy ́znamny ́ch mezina ́rodních koncertních pod́iích (Barbican 
Centre, Royal Festival Hall, Wigmore Hall, Cadogan Hall v Londy ́ne ̌, 
Rudolfinum v Praze, Hamburger Musikhalle, Teatro Coloń v Buenos Aires, 
Kennedy Centre ve Washingtonu D.C.), uskutečnil r ̌adu koncertních turne ́ a hra ́l 
na pod́iích a festivalech v USA, Argentine ̌, Brazílii, Jiz ̌ní Africe, Indii, Špane ̌lsku, 
Ne ̌mecku, Ita ́lii, Francii, v Česke ́ republice a r ̌ade ̌ další zemí.  

V současne ́ dobe ̌ Libor zasta ́va ́ pozici univerzitního profesora klavíru na 
Universita ̈t fur̈ Musik und darstellende Kunst Graz v Rakousku a vyučuje na 
Praz ̌ske ́ konzervator ̌i.  

www.libornovacek.com 


