Recitál:
Ivana Rusko‐Krejčiříková
(sólistka Opernhaus Zürich),

Jana Nevoralová a Aleš Janiga
Tisková zpráva, 20. února 2014, Brno

První koncert Ensemble Opera Diversa
v roce 2014 představí za doprovodu klaví‐
ristky Jany Nevoralové dva výjimečné zpě‐
váky, kteří se souborem dlouhodobě spo‐
lupracují.
Sopranistka Ivana Rusko (roz. Krejčiříková)
v počátcích Ensemblu Opera Diversa uvedla
téměř všechny nové miniopery autorského
dua Pavel Drábek a Ondřej Kyas a pro ni
také byla napsána jedna z hlavních rolí
v první celovečerní opeře Pickelhering 1607
aneb Nový Orfeus z Bohemie. Ve stejné ope‐
ře jednoho z čertů ztvárnil barytonista Aleš
Janiga. Pro něj byla v další diversní celove‐
černí opeře Společná smrt milenců
v Šinagawě napsána rovnou hlavní role Pá‐
na. Podobně v nejnovější inscenaci souboru,
opeře Ponava (Zmizelé řeky) (repríza 20. 3.
2014 taktéž v Redutě), Aleš Janiga nastudo‐
val roli Krále / Pluta.
Ivana Rusko i Aleš Janiga absolvovali brněn‐
skou konzervatoř a poté Vysokou školu
múzických umění v Bratislavě. Ivana Rusko
se v roce 2012 stala sólistkou curyšské ope‐
ry a zařadila se tak mezi naše úspěšné zpě‐
vačky v zahraničí. Tím výjimečnější je di‐
versní pěvecký recitál, pro nějž si oba inter‐
preti zvolili především svá oblíbená díla.

Zazní tak Dvořákův známý cyklus
V národním tónu, árie z Janáčkovy opery Její
pastorkyňa a písně současného autora Jev‐
genije Iršaie na slova Paula Celana. Na pro‐
gramu jsou také díla významných brněn‐
ských autorů první poloviny 20. století, cyk‐
lus Navždy Vítězslavy Kaprálové a Čtyři pís‐
ně na slova čínské poezie Pavla Haase. Kon‐
cert bude příznačně uzavřen duetem z di‐
versní opery Pickelhering 1607.
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