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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

La traviata ve Státní opeře s novými protagonisty  

 

V Praze 3. září 2014 

 

Po dva večery v září a říjnu se divákům Státní opery představí přední slovenská 

sopranistka Eva Hornyáková jako Violetta Valéry v opeře Giuseppe Verdiho La traviata. 

Pěvkyně se vrací do Státní opery po úspěchu v koncertním provedení Pucciniho 

La rondine (Vlaštovka) letos v květnu. Violettu bude v Praze zpívat poprvé v pátek 5. září 

2014 a jejím pěveckým partnerem bude Tomáš Juhás, pro něhož je páteční představení 

rovněž debutem v roli Alfreda Germonta ve Státní opeře. Postavu Giorgia Germonta 

ztvární vynikající Svatopluk Sem.  

 

„Věřím, že novým pěveckým obsazením přineseme do této současné a velmi oslovující 

inscenace svěží pohled a že radost ze zkoušení se sólisty, orchestrem a sborem 

přeneseme i na naše diváky,“ přeje si Martin Leginus, hudební ředitel Státní opery a 

dirigent představení.  

 

„První operou, kterou jsem v dětství zhlédla, byla právě La traviata. Na takovéto zážitky se 

nezapomíná, měla jsem husí kůži při vzpomínce na představení ještě dlouho po jeho 

skončení. Pro tento silný pocit jsem se také rozhodla studovat operní zpěv a Violetta byla 

přirozeně mým uměleckým snem. Od té doby jsem měla příležitost zpívat Violettu 

v německém Lübecku a ve dvou španělských produkcích. Nyní se můj sen začne plnit 

také v Praze pod taktovkou Martina Leginuse,“ těší se Eva Hornyáková. 

 

Ve Verdiho La traviatě se Eva Hornyáková představí ve Státní opeře rovněž 25. října 2014 

s Alešem Brisceinem v roli Alfreda a s Jakubem Kettnerem jako Giorgiem. La traviata byla 

na repertoáru našeho operního domu (dnešní Státní opery) od samého počátku jeho 

existence, kdy sem byla přenesena inscenace ze Stavovského divadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací Vám rádi poskytnou:  

PR Opery  Juraj Gerbery, 774 574 130, j.gerbery@narodni-divadlo.cz 

  Michaela Černá, 224 901 715, mi.cerna@narodni-divadlo.cz 
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