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Rodina častokrát chodí na moje predstavenia,  
či už v Berlíne, Prahe, Ostrave alebo Brati-
slave. Sú to vzácne momenty, keď môžeme 
byť všetci spolu. Obe sestry Denisa a Lívia 
vedú zbor v kostole a mama s otcom to tiež 
spevácky podporujú.

Vraj sa rada učíte cudzie jazyky, vedeli ste 
dobre po nemecky, keď ste prišli do Berlína? 
Je pre vás Berlín už novým domovom?
Keď som prišla do Berlína, mala som už  
za sebou dva roky štúdia v rakúskom Grazi, 
jeden rok operného štúdia v Mníchove a tri 
roky angažmán v Heidelbergu, takže s jazy-
kom som nemala už žiadne problémy. Teraz 
nemčinu považujem za môj druhý materinský 
jazyk. Berlín mi priniesol v každom ohľade 
veľa šťastia. Našla som si tu manžela, ktorý 
ma ľúbi takú, aká som a vidí vo mne partner-
ku, nielen opernú speváčku. Veľmi ma v mo-
jom povolaní podporuje a našťastie nežiarli na 
mojich kolegov. Moja dcérka sa tu narodila, je 
z nej ozajstná Berlínčanka. V opere sa cítim  
ako v rodinnom kruhu, Berlín sa stal naozaj 
mojím domovom. Aj preto, že milujem rôzno-
rodosť, farebnosť kultúr, reči a jedla.

Nemecké divadlo je známe avantgardným 
zameraním, bolo vám to blízke alebo vás 
niečo niekedy až zarazilo? Pochvaľovali ste 
si, že skákanie po posteli v Barbierovi  
zo Sevilly vo vás uvoľňuje energiu a dobre 
sa vám pritom spieva. Aké výstrednosti  
od vás chceli operní režiséri? Baví vás  
to alebo sa niekedy musíte premáhať? 

Našťastie som zatiaľ v modernejších réžiách 
nemusela robiť niečo, čo mi vôbec nesedí. 
Ak má režisér dobrý nápad, ale je trochu 
ťažšie realizovateľný, rada si na to vezmem 
pár dní čas. Svaly si zvyknú a potom to ide. 
Ak sa to ale ani o pár dní vôbec nedarí, ra-
dím sa s režisérom. Veľký problém by mi 
robilo visieť hlavou dole alebo spievať na-
há. Našťastie to odo mňa nik nechcel a dú-
fam, že ani nebude.

Stále hosťujete aj v bratislavskom SND,  
sú zvyky tunajších režisérov iné alebo  
sú ich nápady a koncepcie porovnateľné  
so svetovými?
Niektorí inklinujú viac k tradičnejšiemu  
poňatiu, iní k modernejšiemu, ale v dnešnej 
dobe v tom nevidím veľký rozdiel.

Ak vám ostane čas, pozriete si aj činoherné 
inscenácie? Ktoré vás zaujali? Sledujete  
slovenskú kultúru a umenie?
Voľného času je žiaľ naozaj málo, preto sa 
ho snažím venovať rodine, teraz hlavne mo-
jej malej dcérke, a nie divadlu. Delenie ča-
su na pracovný a súkromný mi veľmi po-
máha oddýchnuť si, znovu nabrať energiu 
a pustiť sa do práce. Takže skôr vyhľadávam 
šport, prírodu a stretnutia s priateľmi alebo 
si pozriem dobrý film. Čo sa týka kultúry na  
Slovensku, sledujem hlavne, čo sa deje  
na opernej scéne u kolegov.

Vraj jazyk, v akom práve spievate či hovo-
ríte, vás ako človeka mení. Mení vás nejako 

aj čínština, ktorú sa učíte? Ako vám to ide? 
Koľko jazykov ovládate?
Cudzie jazyky sú moja druhá veľká láska. 
A príslovie „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom“ pre mňa naozaj platí. Každý ja-
zyk má vlastnú melódiu, rytmus, zaužíva-
né frázy, slovosled a charakter. Taliančina 
ma veľmi zvádza ku „kecaniu“ bez prestáv-
ky a jej otvorené vokály vyzývajú k priamej 
komunikácii a veľkým gestám. Nemčina je 
pre mňa veľmi filozofická reč, ktorá ma láka 
k ešte väčšej komplikovanosti a dokonalos-
ti vo vyjadrovaní. Čínština je, naopak, z hľa-
diska gramatiky veľmi jednoduchá, ale vyža-
duje obrovskú pozornosť a presnosť intoná-
cie hlások. Pre moje uši Číňania akoby slová 
pri rozprávaní priam maľovali, možno to sú-
visí s tým, že jeden čínsky znak nie je jed-
no písmeno, ale často opisuje celú situáciu. 
Ale v tomto jazyku som zatiaľ naozaj len v za-
čiatkoch. Vo francúzštine spievam najrad-
šej, lebo vďaka nosovým vokálom znie veľ-
mi romanticky – akoby som popri rozpráva-
ní stále privoniavala k nejakému kvetu alebo  
na jazyku vychutnávala francúzske špecia-
lity. A, samozrejme, nesmie chýbať anglič-
tina, ňou sa dá dohovoriť skoro všade. Keď 
sa mi v budúcnosti naskytne možnosť zao-
berať sa ruskou tvorbou, rada by som k to-
mu pridala aj štúdium ruštiny. Ale to sú plá-
ny do budúcnosti.

V akej štvrti v Berlíne bývate? Vraj snívate 
o chovaní sliepok, dalo by sa to aj tam alebo 
sa plánujete presťahovať na Slovensko?

Bývame presne na rozhraní štvrtí Mitte 
a Prenzlauerberg, kde ešte pred pár rokmi 
stál Berlínsky múr, teraz je to štvrť mladých 
rodín, malých kaviarničiek a detských ih-
rísk. My bývame na pomerne pokojnej ulici,  
ale za rohom pulzuje život. Veľmi dúfam,  
že sa k chovaniu sliepok dostanem, ale všet-
ko má svoj čas, niečo si musím predsa nechať  
aj na neskôr. Nemáme zatiaľ vybranú kraji-
nu, ale určite to bude v Európe.

Ste z viacerých súrodencov, plánujete  
aj vy veľkú rodinu?
Mám dve mladšie sestry. Deti sú veľký dar, 
som veľmi šťastná, že som sa minulého le-
ta stala mamkou. A čo nám ešte budúcnosť  
prinesie, to necháme v Božích rukách.

Pochvaľovali ste si berlínske operné  
predstavenia pre deti, účinkujete  
alebo plánujete účinkovať v niektorom  
aj vy? Budete aj vy svoje deti brávať  
na takéto predstavenia?
Á no, najčastejšie úč inkujem v d iele  
Janko a Marienka od Humperdincka,  
kde spievam Janka. To sú špeciálne pred-
stavenia, kde neexistujú dve strany: javis-
ko a hľadisko, ale všetko je spojené. Deti nás 
spevákov varujú, že prichádza ježibaba, ale-
bo sa nahlas tešia, keď ju strčíme do pece. 
Môjho manžela bavilo nielen to, že v pred-
stavení pobehujem ako chlapec, ale aj ko-
mentáre detí. Ktosi kričal: „Babi, ja viem, 
odkiaľ je tá hmla, čo majú na javisku. Oni ju 
včera nazbierali vonku a teraz tu vypustili.“ 

Milujem fantáziu detí, ňou by sme sa my do-
spelí mali častejšie dať nakaziť.

Je aj manžel z opernej branže alebo sa ve-
nuje niečomu celkom inému?
Môj manžel je z automobilovej branže. Tak-
že ako sa hovorí v divadle, on je normálny 
a nie bláznivý umelec.

Dočítali sme sa, že rada šijete. Máte teda 
vyhranený vkus aj na kostýmy, do ktorých 
vás obliekajú v divadle? Aké sa vám páčia? 
Môžu to byť aj experimenty?
Áno, veľmi rada šijem a konečne sa mi po-
darilo ušiť aj pár kúskov pre moju dcérku, 
žiaľ, času mám na to málo. V divadle milujem 
všetko od klasiky po bláznivé experimenty, 
pokiaľ je to pohodlné na spievanie a podpo-
ruje to charakter roly. Čo sa mi veľmi nepá-
či, sú nevýrazné kostýmy. Veľmi oceňujem 
ručnú prácu a dobré nápady.

Nosia sa ešte v opere krinolíny?
Krinolínu som mala práve nedávno v Ostra-
ve, kde som spievala anglickú kráľovnú  
Alžbetu I. v Donizettiho diele Mária Stuar-
da. Musím povedať, že krinolína naozaj po-
máha v kráľovskom držaní tela.

Ako je to v iných svetových operných  
domoch s tradíciami? Aká je opera naprí-
klad v Číne? Podobá sa na starú čínsku 
operu alebo tá už vyšla z módy?
V Číne, aspoň ako som to zažila ja, sa 
stále teší popularite tradičná čínska 

opera s tradičnými kostýmami, hudobnými  
nástrojmi a spevom. Ale čoraz viac sa tam 
začína propagovať aj európska opera,  
ktorú prekladajú do čínštiny alebo uvá-
dzajú v origináli. Ja som tam hosťovala  
s Cherubínom vo Figarovej svadbe od Mo-
zarta, veľká časť orchestra a aj publika  
boli mladí ľudia. Tieto európske opery sa 
najčastejšie uvádzajú v klasickej réžii, čo 
je podľa mňa najlepší spôsob zoznáme-
nia sa s týmto druhom hudby. V Európe 
je pomer moderných a tradičných réžií 
vyvážený.

Dostáva rada po premiére kvety?  
Aký druh máte rada?
Kvety dostávam veľmi rada – nielen po pre-
miére, ale vôbec stále. Manžel ma často 
poteší kyticou kvetov. Nemám najobľúbe-
nejší kvet, ale za jeden z najkrajších pova-
žujem slnečnicu, má veľmi pozitívnu a ra-
dostnú energiu. Inak milujem rôznorodosť, 
ktorú nám prinášajú rôzne ročné obdobia. 
Na jar sú to rôzne druhy tulipánov a nád-
herné narcisy. Nesmú však chýbať ani ru-
že a rôzne exotické kvety. Veľmi sa teším 
každému kvetu.

Ako si udržiavate hlasivky? Máte nejaký 
tajný recept?
Vždy si najprv rozcvičím telo, aby boli  
svaly teplé, pružné a lepšie kontrolovateľ-
né. Až potom sa rozospievam. Najlepším lie-
kom na hlasivky je spánok, smiech, dobrá  
nálada a pozitívne myslenie. 

Jana Kurucová
Mezzosopranistka sa narodila 12. októbra 
1982, hudbu začala študovať na Konzervató-
riu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, po-
kračovala na Konzervatóriu v Bratislave.  
Ako mladý talent získala dvojročné štipen-
dium na Univerzite hudobného a drama-
tického umenia v Grazi. Divadelnú sezónu 
2005/2006 strávila v Bavorskej štátnej 
opere, kde sa jej ujal dirigent Zubin Mehta. 
V rokoch 2006 – 2009 bola sólistkou divadla 
v Heidelbergu. Tam spievala v operách Figa-
rova svadba, Massenet, Werther, Barbier  
zo Sevilly a ďalších. Presadila sa aj ako kon-
certná umelkyňa (napr. na Heidelberskom  
zámockom festivale, v Queen Elisabeth Hall 
v Antverpách). Od roku 2009 je sólistkou  
Deutsche Oper Berlin. Hosťovala aj na iných 
nemeckých i mimonemeckých scénach,  
vrátane Národného divadla Praha, a spolupra-
covala s mnohými významnými dirigentskými 
a režisérskymi osobnosťami. Do jej repertoáru 
pribudol Lišiak z Janáčkovej Líšky Bystroušky, 
Pucciniho Suzuki v Madama Butterfly či Maf-
fio Orsini v Donizettiho Lucrezii Borgii, ktorého 
si zaspievala po boku Edity Gruberovej a Pavla 
Bršlíka. Na scéne Opery SND ju možno vidieť 
v postave Rosiny a Donny Elvíry (Mozart,  
Don Giovanni). Na konci novembra 2016 počas 
BHS uvedie v premiére skladbu jubilujúceho 
slovenského skladateľa Juraja Hatríka.
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