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José Cura jako Otello ve Státní opeře
V Praze 27. ledna 2015
Jeden z nejžádanějších tenoristů současnosti poprvé vystoupí v Praze v inscenaci Státní
opery. José Cura přijal nabídku ředitele Národního divadla Jana Buriana a ředitelky Opery
Národního divadla a Státní opery Silvie Hroncové a ve čtvrtek 29. ledna a v úterý
24. února 2015 se představí v titulní roli opery Giuseppe Verdiho Otello pod taktovkou
hudebního ředitele Státní opery Martina Leginuse. V prvním představení se role
Desdemony ujme Eva Hornyáková a Jagem bude sólista Opery Národního divadla Ivan
Kusnjer. V následujícím únorovém termínu to bude vedle Ivana Kusnjera sopranistka
Pavla Vykopalová.
„Otella jsem zpíval snad dvěstěkrát. Může to znít jako vtip ale vývoj této role je
srovnatelný s mým vlastním osobním vývojem jako člověka. Když mi bylo 35, musel jsem
na jevišti zahrát padesátiletého. A teď, když mi je opravdu padesát, nemusím víc
předstírat,“ říká José Cura. „Věřím, že moje spolupráce se Státní operou přetrvá a že tyto
dvě představení budou začátkem dlouhého seznamu a to nejenom jako pěvce,“ dodává.
Mezi poslední vystoupení proslulého tenoristy a dirigenta patří postava Dicka Johnsona ve
Vídeňské státní opeře loni v září. V březnu jej čeká role Dona Josého v milánské La scale
v premiéře Bizetovy Carmen po boku mezzosopranistky Elīny Garanči.
Největší úspěch mu ovšem přinesl právě Otello, jen za poslední dvě sezony ho zpíval
v Buenos Aires, Vídni, v Metropolitní opeře v New Yorku pod taktovkou Semjona Byčkova
nebo v Deutsche oper Berlin s dirigentem Donaldem Runniclesem a v režii Andrease
Kriegenburga.
Účinkování José Cury v inscenaci opery Giuseppe Verdiho Otello v režii Dominika Neunera
se v Praze uskuteční díky podpoře Bohemian Heritage Fund.
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