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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Státní opera má novou Carmen: Janu Kurucovou  
 
V Praze 11. zář í  2014 
 
Již od této soboty 13. září 2014 získá Státní opera pro svou inscenace opery Georgese 
Bizeta Carmen sólistku Deutsche oper Berlin Janu Kurucovou. Původem slovenská 
mezzosopranistka se už v Praze představila – v operní sezoně 2010/2011 vyhověla 
nabídce tehdejšího uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana a zaskočila v roli Idamanteho 
v inscenaci Mozartova Idomenea. Vedle Adama Plachetky vystoupila rovněž na koncertě 
Mozartovy narozeniny letos lednu ve Stavovském divadle. 
 
„Carmen je ženou uvědomující si své kvality. Má v sobě přirozenou jiskru, jež přitahuje 
muže, ale stejně tak provokuje ženy. Co mě na ní fascinuje, mě zároveň děsí; její fatální 
až provokační vložení se do rukou osudu v každé extrémní situaci. Do svádění Dona 
Josého dá všechnu svou smyslnost a výbušný charakter a pak když v kartách uvidí svou 
blížící se smrt, jej dokonce provokuje, aby ji zabil,“ říká Jana Kurucová o svém pohledu na 
hlavní postavu Bizetovy opery a pokračuje: „Pro mě stále zůstává otázkou, proč žena 
v nejlepších letech přistupuje ke svému životu až tak lhostejně, že ho nakonec ztrácí. 
Nevěří tomu, že by se mohla opravdu zamilovat? Nebo se chce skrýt před strachem ze 
zamilování a ztráty své cikánské svobody? Carmen přináší definitivně velkou změnu do 
mého repertoáru. Mé dosavadní zkušenosti stály zejména na kalhotkových a dívčích 
rolích. Takže mi nezůstává nic jiného než se také fatálně vrhnout do tohoto dobrodružství 
a pokusit se vnímat vnitřní hlas ženy, jež bude ve mně, pevně doufám, růst víc a víc.“  
 
Jana Kurucová je pátou sezonou členkou souboru Deutsche Oper Berlin, kde 
momentálně účinkuje v jedenácti inscenacích mj. jako Jeníček v Humperdinckově 
Perníkové chaloupce v režii Andrease Homokiho nebo jako Fenena v inscenaci Verdiho 
opery Nabucco v režii Keitha Warnera. 
 
Jana Kurucová se v roli Carmen představí ve Státní opeře také 24. října 2014 a 1. května 
2015. V Praze však bude častěji, již 5. listopadu 2014 vstupuje do inscenace Mozartova 
Dona Giovanniho v režii režisérského dua Skutr ve Stavovském divadle. Jako Donna Elvira 
se pak představí ještě 4. ledna, 8. března, 4. a 25. dubna a 3. května 2015. 
 
V představení Carmen 13. září 2014 ztvární Dona Josého italský tenorista Luciano 
Mastro. V roli Escamilla se poprvé ve Státní opeře představí přední basista střední 
generace sólistů Národního divadla Miloš Horák.  


