
 

Recitál Rusko-Rusko 

Recitál Ivany Rusko jako již renomované evropské operní pěvkyně byl jedním z 
prvních komorních diversních projektů a zároveň návratem k diversním kořenům, 
protože Ivana Rusko (rozená Krejčiříková) byla jednou z prvních primadon v historii 
souboru. V roce 2014 vystoupila Ivana Rusko ve společném recitálu s barytonistou 
Alešem Janigou, po pěti letech se v Brně představí znovu spolu se svým manželem 
Jánem Rusko a slovenským klavíristou Matejem Arendárikem, a to v průřezovém 
česko-slovenském programu od Nováka po Špiláka.  

14. května 2019 v 19.00, Sál Konventu Milosrdných bratří v Brně 

Tisková zpráva 23. 4. 2019, Brno 

Ivana Rusko, soprán 

Ján Rusko, tenor 

Matej Arendárik, klavír 

 

Program 

Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesně  

Pavel Haas: Sedm písní v lidovém tónu pro soprán a klavír  

Vítězslav Novák: Erotikon 

Klement Slavický: Ej, srdenko moje pro ženský hlas a klavír  

Peter Špilák: Básník a žena 

 

 

 



Ivana Rusko, rodačka z moravského 
Přerova, svá studia zpěvu završila na Vysoké 
škole múzických umění v Bratislavě ve třídě 
mezzosopranistky Hany Štolfové a následně 
sopranistky Magdaleny Blahušiakové. Ještě 
během studia se představila jako Hraběnka 
v Mozartově Figarově svatbě v Státním 
divadle v Košicích a spolupracovala s řadou 
souborů specializovaných na starou hudbu 
(Collegium Musicum Brno, Hofmusici, 
Musica bellissima aj.), byla též u začátků 
Ensemble Opera Diversa. Od roku 2010 se 
stala členkou Mezinárodního operního 
studia v Curychu, což jí později (2012) 
přineslo angažmá ve zdejším prestižním 
Opernhaus Zürich. 

Záhy dostala příležitost hostovat také v dalších velkých evropských operních 
domech (např. Ópera de Lyon, kde v režii světoznámého Davida Pountneyho 
vystoupila v klíčové úloze Lauretty v Pucciniho buffě Gianni Schicchi).  

Bohatá je rovněž její koncertní činnost: k repertoáru Ivany Rusko patří 
Händelova oratoria Messiah či Jephta, Mendelssohnův Eliah nebo Schumannovy 
Szenen aus Goethes Faust. Na podzim 2016 debutovala v dánské Královské opeře 
v Kodani, kde pod taktovkou estonského dirigenta Vello Pähna ztvárnila Pucciniho 
Musettu. V sezóně 2016/17 vystoupla v německém Kolíně (Oper Köln) v sérii velkých 
sopránových úloh: opět jako Janáčkova Bystrouška, dále jako Orffova Chytračka, 
Pucciniho Liu (Turandot) a Marzellina v Beethovenově Fideliovi. 
 

Ján Rusko absolvoval obor hudební pedagogika 
a estetika na Univerzitě Mateja Bela v Banské 
Bystrici. Poté studoval zpěv na Umělecké akademii 
v Bratislavě u Magdalény Blahušiakové 
a navštěvoval mistrovské kurzy, mezi jinými též 
u Petera Dvorského. V létech 2011 až 2013 
vystupoval jako člen Mezinárodního operního 
studia v Curychu, kde v operním domě zpíval 
v rolích Nearca (Poliuto), Jariškina a prvního syna 
(Nos), Trina (Děvče za Západu), Fluta (Sen noci 
svatojánské), Monostata (Kouzelná flétna pro 
děti), Gérarda (Hrabě Ory) a Andersona (Ostrov 
pokladů).  

Od roku 2008 do 2011 působil v angažmá na 
Slovensku ve Státním divadle v Košicích a ve Státní 
opeře v Banské Bystrici, kde vytvořil lyrické, 
komické a charakterové role pro tenor: Gonzalve 

(Španělská hodinka), Lenskij a Triquet (Evžen Oněgin), Vašek (Prodaná nevěsta), 
Abbé z Chazeuil (Adriana Lecouvreur), Arthur a Norman (Lucia di Lammermoor), 
Goro (Madama Butterfly), Remendado (Carmen), Spoletta (Tosca), Gaston (La 
Traviata), Monostatos (Kouzelná flétna), Don Curzio (Figarova svatba) a Bastien 
(Bastien a Bastienka), Alibaba (Indigo a čtyřicet loupežníků) a Bondy (Vévodkyně 
zChicaga). V sezóně 2013/14 debutoval v Divadle Biel v roli Alfréda v operetě Netopýr. 



Matej Arendárik studoval klavír na konzervatoři 
v Žilině a poté na pražské Akademii múzických umění 
u Mariána Lapšanského. Během studií byl členem 
Klavírního tria AMU. Sólisticky debutoval 
s orchetrem Slovenké filharmonie v roce 1998. 
Následně vystoupil v předních koncertních sálech 
(Concertgebough Amsterdam, Stadthalle Bayreuth, 
Forbidden City Concert Hall Peking, Southbank 
Centre London, Palacio de Congresos Zaragoza, 
Rudolfinum a Smetanova síň Praha, Besední dům 
Brno a rad ďalších) a na významných hudobních 
festivalech (Beethovenfest Saint Ettiene, Pražské 
Jaro, New Masters on Tour Holandsko, World of 
Jewish Music London, Stredoeurópsky festival 
koncertného umenia Žilina, Afyon Classical Music 
Festival Turecko, Svatováclavský hudební festival, 
Bratislavské hudobné slávnosti atd.). 

Jako komorní hráč spolupracoval 
s Talichovým kvartetem a Suchoňovým kvintetem. Vytvořil nahrávky pro Slovenský 
a Český rozhlas a spolupracoval i se Slovenskou a Českou televizí. Absolvoval 
mistrovské kurzy vedením osobností jako Mikhail Voskresensky, Robert Roux, Piotr 
Paleczny, Eugen Indjic, Marián Lapšanský, Diane Andersen, Boris Berman, Peter 
Eicher, Eugene Pridonoff a jiní. V současnosti pravidelně účinkuje na samostatných 
koncertních vystoupeních, ale i jako komorní hráč. Na Konzervatoři J. L. Bellu 
v Banskej Bystrici působí jako korepetitor 
 
 
Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků 
a zpěváků, kteří se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické 
tvorby je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase 
a Pavla Drábka. Od počátků (1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která 
uskutečňuje kolem dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém kontě má sedm 
celovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původních 
orchestrálních skladeb a velké množství klasického repertoáru. 
 
 
 
 
Vstupenky k dostání 30 minut před začátkem v místě konání akce, rezervace možné přes 
e-mail ensemble@operadiversa.cz. 

150,- Kč (plné vstupné) / 80,- Kč (senioři, studenti) / 50,- Kč (studenti hudebních škol) 

Více na: www.operadiversa.cz   

 

Kontakt: 
Lukáš Baumann 

produkce Ensemble Opera Diversa 
mobil: +420 776 178 254 

e-mail: lukasbaumann111@gmail.com 
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