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Sú úspešnými

umelkyňami v zahraničí
a spája ich jedno –

narodili sa na
Slovensku.

Mala niečo cez dvadsať rokov a začala
študovať na univerzite v Grazi, kde
sa dozvedela o predspievaní do

operného štúdia v mníchovskej opere. Skúsila
šťastie a podarilo sa. Neskôr pôsobila v ne-
meckom Heidelbergu a následne v Berlíne.
K spevu mala Jana blízko už ako malé dieťa.
Otec ju brával na chorus, kde mohla sedieť
vedľa kantora. Ako jedenásťročná už hrávala
na organe počas omší v kostole. Prešlo pár ro-
kov a z Jany sa stala uznávaná mezzosopra-
nistka, ktorá patrí k najvýraznejším predstavi-
teľkám mladej generácie slovenských oper-
ných spevákov. Od septembra 2009 je
sólistkou Deutsche Oper v Belíne. Hosťuje

tiež v operných domoch v Európe i v Ázii –
napríklad v Prahe, Drážďanoch, Seville,

Pekingu – či v rámci Klangfestivalu
v nemeckom Dortmunde. Spolupra-

covala s mnohými významnými
umelcami, okrem iných naprík-

lad aj s Editou Gruberovou či
Pavlom Bršlíkom. „Nikdy

som nerozmýšľala nad tým,
kde chcem ostať, alebo

kam presne chcem ísť.
V zahraničí som do-

stala možnosť skôr
ako na Slovensku,

tak som išla tam,“
vysvetľuje Jana

svoje pohnút-
ky k životu

a práci
v zahra-

ničí.
„Skôr

sa sústreďujem na roly a nie na účinkovanie na
konkrétnej opernej scéne. Napríklad rola Cheru-
bína vo Figarovej svadbe od Mozarta. Je to veľ-
mi hravá rola, plná prvého zamilovania sa
a naivity. Teraz sú to už skôr väčšie roly ako
žiarlivá Donna Elvíra z Mozartovho Dona Gio-
vaniho alebo panovačná kráľovná Elisabetta
z Marie Stuardy od Donizettiho.“ To, že je cu-
dzinka, nikdy v práci nepociťovala ako hendi-
kep, ako sama tvrdí, v berlínskej opere pochá-
dza minimálne polovica zamestnancov
z iných krajín. „A práve táto rôznorodá zmes
kultúr robí našu prácu zaujímavou,“ dodáva.
„Mne sa veľmi páči život v Nemecku, v Berlíne
sa cítim ako doma. Je to multikulturálne mesto,
plné života a pulzujúcej energie. Človek ide po
ceste a v priebehu pár minút stretne veľa ľudí
rôznych národností a štýlov. Milujem kreativitu
a voľnosť.“ V Berlíne Jana žije so svojím ne-
meckým manželom a osemmesačnou dcér-
kou. Nedávno vydala debutové profilové CD
– Antonín Dvořák: Beloved Songs pd hlavič-
kou Viva Musica! records.

divuje svet
Začínala som v kostole

Operná speváčka JANA KURUCOVÁ je sólistkou Deutsche Oper
v Belíne. Zo Slovenska odišla ešte ako študentka.
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