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OPERA ROBERTO DEVEREUX SA PREDSTAVÍ NA FESTIVALE HUDOBNÉHO DIVADLA OPERA 

2022 V PRAHE. 

 

Jedna z najnovších operných inscenácií v repertoári Štátneho divadla Košice, výnimočná 

bel canto opera Gaetana Donizettiho Roberto Devereux, sa predstaví na prestížnom 

festivale hudobného divadla OPERA v Prahe. Súbor Opery ŠDKE ju uvedie vo štvrtok 10. 

marca o 19:00 na javisku pražského Stavovského divadla. 

 

Jubilejný 15. ročník festivalu OPERA 2022 prebieha v Prahe od polovice januára. Je jedinou 

periodickou prehliadkou reprezentatívnych inscenácií českých a moravských profesionálnych 

operných súborov. Od roku 2015 sú jeho účastníkmi aj všetky tri slovenské profesionálne súbory. 

 

Festival začal svoju históriu písať už v roku 1993 a koná sa každý druhý rok na prestížnych 

pražských scénach. Podľa organizátorov je príležitosťou na porovnanie smerovania a úrovne 

jednotlivých súborov a rozširuje opernú ponuku v Prahe, keďže ponúka tituly, ktoré sa v českom 

hlavnom meste niekoľko desaťročí nehrali alebo tu dokonca ešte nezazneli. 

 

Príbeh lásky, zrady a moci z alžbetínskeho kráľovského dvora stvárnený vo vrcholnom diele 

operného bel canta Roberto Devereux preslávila na svetových operných scénach nedávno zosnulá 

svetoznáma slovenská operná diva Edita Gruberová, ktorá bola pred pol druha rokom aj inšpiráciou 

pre naštudovanie tohto titulu v košickom divadle.  

 

Nádherná hudba Gaetana Donizettiho zaznie v Prahe v jedinečnom sólistickom obsadení. V titulnej 

postave Alžbety, anglickej kráľovnej, uvidia diváci hosťujúcu sopranistku Evu Bodorovú, 

vychádzajúcu hviezdu slovenskej opery. V postave Sáry, vojvodkyne z Nottinghamu, sa predstaví 

hosťujúca ruská mezzosopranistka Elena Maximova, ktorá prichádza do Prahy priamo z milánskej La 

Scaly. V postave Roberta Devereuxa sa predstaví hosťujúci slovenský tenorista Juraj Hollý so 

sľubnou medzinárodnou kariérou a v postave Vojvodu z Nottinghamu sólista domáceho súboru, 

barytonista Marián Lukáč. Dirigentom pražského predstavenia bude šéfdirigent Opery ŠDKE, Peter 

Valentovič. 

 

O možnosť zažiť hviezdne obsadenie vo výnimočnej opernej inscenácii neprídu ani košickí diváci. 

Ešte pred odchodom do Prahy uvedie Štátne divadlo Košice operu Roberto Devereux už v pondelok 

7. marca o 19:00 v Historickej budove ŠDKE. 

 

7. marca 2022                                                                              Svjatoslav Dohovič, web editor a PR    


