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DUO LYRIKO
     Houslové duo bylo založeno v roce 1998 Magdalenou a Štěpánem Graffe. V 
roce 1999 soubor zaznamenal úspěch na české soutěži Filcíkova Chrast,  kde  
získal titul absolutního vítěze a Cenu Nadace Bohuslava Martinů. Oo této doby 
vyvíjí duo pravidelnou koncertní činnost doma i v zahraničí, v  roce 2008 se s  
velmi kladným ohlasem setkal koncert v Římě. Ve svém repertoáru má soubor  
sonáty  počínaje  barokními  skladateli  (Vivaldi,  Leclair,  Corelli)  až  po  tvorbu 
skladatelů  20.  století  (Martinů,  Ježek  atd.).  Dále  duo  na  svých  koncertech  
provádí  málo uváděné sonáty pro dvoje housle a klavír (Martinů,  Milhaud),  
které  také  natočilo  pro  Český  rozhlas.  V  neposlední  řadě  se  duo  věnuje  
provádění  chrámových  sonát  baroknícj  skladatelů  ve  spolupráci  vynikajicí  
cembalistky Šárky Pilátové a violoncellisty Michala Hreňa.

     Štěpán Graffe  (1980) absolvent brněnské konzervatoře (prof. J. Besperát) a  
HF JAMU u prof. R. Šťastného Během studií získal ocenění na několika soutěžích  
jako  sólista  a  komorní  hráč  (například  Soutěž  českých  konzervatoří,  Soutěž 
houslových duet Filcíkova Chrast, Beethovenův Hradec, Cena Nadace Bohuslava 
Martinů, Leoše Janáčka, ACT v Londýně atd.). Zúčastnil se několika mistrovských  
kurzů, například u prof. Perti Sutinena (Finsko), prof. Milana Vítka, prof. Jerry  
Hornera  (USA),  prof.  Kató  Havas  (Velká  Británie)  atd.  Od  roku  1997  je  
primáriem Graffova kvarteta. Od roku 1998 je uměleckým vedoucím komorního 
orchestru  Ars  collegium.  Spolupracoval  s  celou  řadou  významných  umělců,  
například s Igorem Ardaševem (klavír), Michiko Otaki (klavír) Barbarou Mariou  
Willi  (cembalo),   zpěvačkou  Hanou  Štolfovou_Bandovou  atd.  .  Koncertoval  v  
mnoha zemích Evropy a USA. Pořídil také několik nahrávek na CD a pro Český  
rozhlas.

     Magdalena Graffová (1980)  absolventka brněnské konzervatoře  ve  třídě  
Miloše Vacka, primáriaJanáčkova kvarteta a HF JAMU u prof. Adolfa  Sýkory. V  
roce  1998  založila  se  svým  budoucím  manželem  houslové  DOU  LYRIKO,  se  
kterým vyvíjí pravidelnou koncertní činnost. Během studií se
zúčastnila řady mezinárodních houslových kurzů u předních osobností, například 
u prof.  Kato Havas  (Velká Británie),  prof.  Jindřich  Pazdera  (AMU Praha).  V 
letech  2003-2009 byla  členkou komorního  orchestru  Brněnští  komorní  sólisté.  
Jako sóĺistka se představila na koncertech s Moravským komorním orchestrem a 
orchestrem Ars Collegium. Od  roku 2007 je členkou primové skupiny orchestru 
Janáčkovy opery Národního  divadla v Brně.


