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Hlasivkám najviac 
pomáha dobrá nálada
Mezzosopranistka Jana Kurucová, ktorá pochádza z dedinky Tvarožná pri Kežmarku, 
urobila veľkú svetovú kariéru. Na sólistke Deutsche Oper v Berlíne je sympatické, aká hrdá je 
na svoj slovenský pôvod. Vystupuje v prestížnych operných domoch v Nemecku, Nórsku, 
Španielsku i Číne, nedávno jej vo vydavateľstve Viva musica records vyšlo cédečko Beloved 
Songs, výber z piesňovej tvorby Antonína Dvořáka. Kurucová veselo rozprávala o krinolínach  
v opere, o tom, ako sa učí čínsky a túži raz chovať sliepky.

Je Antonín Dvořák váš najobľúbenejší  
skladateľ, že ste mu venovali celé CD?  
Čo pre vás znamená jeho hudba?
Antonín Dvořák patrí určite k mojim najob-
ľúbenejším skladateľom. Mám rada nielen 
jeho vokálne, ale aj inštrumentálne symfo-
nické skladby. Jeho tvorba má hlboké kore-
ne v ľudovej hudbe. Milujem jeho nádherné 
dlhé frázy, cítim v nich hĺbku, priam neko-
nečnosť. Jeho piesne sú prepracované, text 
korešponduje s precítenou inštrumentáciou. 

Keď som ich začala študovať, mala som tie 
melódie stále v hlave. Človek je nimi akoby 
opitý a pri neustálom opakovaní sa mu zda-
jú frázy ešte romantickejšie, vzdušnejšie ale-
bo beznádejnejšie. Veľmi rada mám pauzy,  
kde sa dá vyjadriť nesmelosť, ostýchavosť ale-
bo zmierenie s krutým osudom. Vždy pies-
ne spievam tak, akoby to bolo po prvýkrát 
a dotýkali sa ma práve v tej chvíli.

Kedy ste sa tak zamilovali  
do Dvořákovej hudby?
Po Dvořákovskom maratóne v Ostrave, 
kam ma pozvalo tamojšie divadlo Antonína 

Dvořáka. Vtedy som sa prvýkrát zaoberala 
jeho vokálnou tvorbou tak do hĺbky. Spo-
lu s kolegami sme uviedli všetky jeho pies-
ne. Antonín Dvořák disponuje obrovskou 
paletou nálad, od hlbokého prežívania  
po nákazlivú nádej a radosť.

Na vašom novom CD Beloved Songs spie-
vate aj v starobylej podobe češtiny. Sadlo 
vám to? Spievate text z papiera alebo ste sa 
ho naučili naspamäť?
So starobylou češtinou som sa naozaj stretla 
po prvýkrát práve v týchto piesňach. Môj pr-
vý dojem bol: aké krásne slovné zdrobneniny 

sú v nej obsiahnuté, je oveľa mäkšia ako sú-
časná reč. Niektoré výrazy by som rada zno-
vu zaviedla. Všetky piesne z cédečka viem 
naspamäť, ale keď sa robí nahrávka, mám, 
samozrejme, pred sebou notový materi-
ál. Ide o to, aby sme hneď vedeli, od akého 
taktu budeme nejaký úsek opakovať ale-
bo v ktorom slove by sme mohli dať ešte 
lepší výraz.

Vo Dvořákových piesňach je vraj celá vaša 
duša a srdce, veľmi to prežívate. Nie sú 
v tom skryté aj úskalia? Spomínate, že ste 
sa v niektorých miestach nevyhli ani vzdy-
chom – je to plus alebo vám to konzerva-
tívci už aj vyčítali?
Každá láska, aj tá k hudbe, prináša so se-
bou úskalia. Čo sa týka interpretácie, je ne-
možné vyhovieť všetkým ľuďom a kritikom. 
Pretože každý z nás má iné hudobné cíte-
nie a estetiku. Podľa mňa je najdôležitejšie,  
aby spevák interpretoval skladbu naozaj 
úprimne a z hĺbky srdca, tak ako ju sám cí-
ti, lebo vtedy je to naozaj pravdivé.

Spievate niekedy aj veci, ktoré sa vám 
až tak nepáčia? Nadobudnete ku každej 
skladbe vzťah v priebehu skúšania? Mení 
sa to vekom, možno dnes rada spievate 
skladby, ktoré ste pred niekoľkými rokmi 
nemali rada?
Zatiaľ som sa nestretla so skladbou, ktorá  
by sa mi vôbec nepáčila. Skôr to bolo tak,  
že som istej skladbe a jej hudobnej reči vô-
bec nerozumela. Keď som sa ňou však začala 

zaoberať, čítať o pozadí jej vzniku, počúvať 
nahrávky, pomaly sa mi otvorili uši a spôsob 
kompozície začal pre mňa nadobúdať zmysel. 
A často práve komplikované skladby, ktorým 
som venovala veľa času, ostanú hlboko v mys-
li a duši človeka. Najkrajšie na tomto povo-
laní je, že vekom a skúsenosťami vnímame 
a interpretujeme diela úplne inak.

K opere ste sa dostali cez cirkevnú hudbu, 
je to bežné? Mohla sa vaša kariéra vyvíjať 
inak? Koľko operných spevákov – okrem 
vášho kolegu Štefana Kocána – ešte ovláda 
hru na organe?
Áno, začala som v kostole, hoci úplné začiat-
ky boli doma s rodičmi a so sestrami. Spieva-
li a tancovali sme dennodenne, v rádiu beža-
li stále ľudovky alebo popové hity. Myslím, 
že veľa spevákov začalo v zboroch, či už cir-
kevných, detských a rôznych iných, ale, sa-
mozrejme, to nemusí byť pravidlom. Spoloč-
né spievanie robí dobrú náladu, človek má 
pocit, že niekam patrí a špeciálne pre deti 
je hudba obrovským magnetom. Na dedi-
ne je kostol stredobodom diania a zbor pri-
pravuje piesne na nedeľné omše a sviatky.  
Ako 11–ročná som sa dostala za organ a spre-
vádzala sväté omše. Čím viac som cvičila, 
tým viac som si na organ zvykla a už som 
sa hudby nedokázala vzdať. Možno by inak 
bola zo mňa zdravotná sestra ako moja ma-
ma alebo športovkyňa.

Zahráte si ešte niekedy na organe,  
keď prídete domov do Tvarožnej?

Doma u rodičov si veľmi rada zahrám  
na organe niekedy aj pri svätej omši. Ale ešte 
radšej mám, keď som v kostole sama a mô-
žem zapnúť organ na maximum. Vtedy má 
človek pocit, že je úplne maličký. Z toho ná-
stroja vychádza obrovský zvuk s neuveriteľ-
nými farbami!

Pod akým vplyvom ste si uvedomili, že sa 
chcete venovať opere? Prišli ste na to sama 
alebo vás niekto posmelil, nasmeroval?
Na konzervatóriu v Banskej Bystrici sme ma-
li popri hlavnom odbore organ aj spev. Vte-
dy ho učil operný spevák Šimon Svitok, kto-
rý ma zlákal k opere. Začala som chodiť čas-
to do opery a nabralo to akýsi samospád.  
Na opere ma už od začiatku fascinovala hlav-
ne interpretácia: aké rôzne roly s rôznymi 
charaktermi sa dajú na javisku znázorniť. 
Mne ako lyrickému mezzosopránu sadli  
na začiatku najviac barokové a Mozartove 
nohavičkové postavy, kde som hrala najčas-
tejšie dospievajúcich zamilovaných chlap-
cov. Až teraz sa prepracovávam k veľkým 
rolám, kde stvárňujem žiarlivé alebo pano-
vačné ženy.

Ako berie rodina váš úspech? Sestra vraj 
viedla spevácky zbor, spievala aj mama – 
chodia na vaše premiéry?
Moja rodina sa veľmi teší z môjho úspe-
chu, ale určite ešte viac z toho, že som na-
šla niečo, čo ma naozaj baví a robí šťastnou. 
A ja som zasa veľmi rada, že doma môžem 
byť stále Jankou a nie opernou speváčkou. 

Katarína Sedláková ksedlakova@pravda.sk, 
Helena Dvořáková hjancurova@pravda.sk
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V opere Don Giovanni v SND so Štefanom Kocánom.Pelleas a Melisanda v Berlíne.

Elisabetta v ostravskej opere Maria Stuarda. Carmen v Štátnej opere Praha.
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