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Košické operné stálice oslávili svoje jubileá vydareným galakoncertom.
FOTO: JOSEPH MARČINSKÝ

Radosť z toho, že konečne stáli na javisku, bola nefalšovaná.
FOTO: JOSEPH MARČINSKÝ

Jarovi Dvorskému prišli zablahoželať aj jeho slávni bratia Peter
a dvojča Miroslav.
FOTO: JOSEPH MARČINSKÝ

Jaro sa radoval ako dieťa na lízanku,
Táňu potešila lichôtka od maestra
OPERNÉ STÁLICE OSLAVOVALI A PO DLHÝCH MESIACOCH SPIEVALI PRED DIVÁKMI

Čakali na to niekoľko mesia- doteraz nespievali, ale sú ich srdcovkami.
cov.
„Už veľmi dlho túžim, aby
KOŠICE. Už v decembri mal teno- som si mohol zaspievať postavu
rista Jaroslav Dvorský osláviť svo- Cavaradossiho z Pucciniho Toscy.
ju minuloročnú šesťdesiatku oper- A tak som do programu navrhol
ným galakoncertom. Jeho hosťom jeho áriu z prvého dejstva s vysomala byť sopranistka Tatiana Pa- kým béčkom, rovnako ako zamilovanú áriu a jeden krásny duet s
ľovčíková Paládiová.
Na tretí pokus napokon s ve- Toscou z prvého dejstva,“ prezraľkým úspechom stáli na javisku dil Jaro Dvorský.
Táňa Paľovčíková Paládiová si
košického divadla a oslavovali spoločne. Aj tohtoročnú Táninu prvýkrát aspoň koncertne zaspievala áriu Lady Macbeth z rovnopäťdesiatku.
„Som veľmi rád, že nám diva- mennej Verdiho opery.
dlo umožnilo, hneď ako to bolo
možné, pripraviť k našim jubile- Pochvala a poklona
ám tento koncert. Veľmi sme sa na od Petra Dvorského
to tešili. Mám pocit, že kým neod- Táňa ako Macbeth zaujala aj lespievam tento koncert, tak ne- gendárneho Petra Dvorského, ktomám šesťdesiat,“ smial sa pred rý spoločne s Jarovým dvojčaťom,
koncertom Jaroslav Dvorský.
Miroslavom, prišli do Košíc osláviť
narodeniny svojho brata nielen na
galakoncert.
V programe aj srdcovky
„Tánička nám opeknela,“ poTak ako sa posúval termín koncertu, menil sa čiastočne aj jeho pro- lichotil Peter Dvorský oslávenkygram. Napokon divákom a hosťom ni, ktorú dobre pozná z čias svojho
koncertu ponúkli pestrú zmes pôsobenia v pozícii šéfa košickej
operných a operetných melódií, opery. Pochválil ju aj za árie z Tosale aj neapolských piesní. Obaja sa cy. Práve postavu Toscy by si Táňa
predstavili aj v áriách, ktoré ešte chcela ešte raz zaspievať v opernej

Jaro Dvorský daroval Táni Paľovčíkovej jej portrét, ktorý vlastnoručne
namaľoval. Ukázali ho v talkšou Milana Kolcuna Bez šepkára.
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inscenácii. Prezradila to pred časom v rozhovore pre Košický Večer: „Spievala som ju veľmi skoro
(v roku 2002 – pozn. red.). Toscu by
som si určite ešte raz chcela zopakovať s tým, že zabudnem na to, že
som ju niekedy už spievala.“
Najslávnejší z bratov Dvorských pochválil aj svojho mladšieho súrodenca. „Mám radosť z toho,
že sa Jaro odhodlal po takej dlhej
pauze spievať a naozaj toho nebolo
málo. Ako bratia sme voči sebe
nielen ústretoví v tom chválení,

ale aj kritickí. To príde za tým.
Určite si potom ešte povieme,
ako by to mohlo byť ešte lepšie,
lebo vždy sa dá niečo vylepšiť,“
pousmial sa Peter Dvorský.
Museli aj pridávať

Samotní hlavní aktéri galakoncertu, ktorých sprevádzal orchester
košickej opery pod taktovkou Petra Valentoviča, neskrývali po koncerte veľkú radosť. Veď hľadisko
historickej budovy divadla sa naplnilo do posledného miesta, sa-

mozrejme, v zmysle platných
opatrení a diváci si od nich potleskom vypýtali viacero prídavkov.
„Super! Perfektný! To sa nedá ani
opísať, lebo osem mesiacov sme
nestáli na javisku, niektorí aj viacej. Trochu sme sa aj báli, ako to
dopadne. Predsa len tie hlasivky
treba udržiavať v kondícii a
oprášiť. Vyšlo nám to super. Robili
sme všetko, čo sa dalo,“ tešila sa
Táňa Paľovčíková.
Aj Jaroslavovi Dvorskému sa
podľa vlastných slov na koncerte
duša naplnila radosťou. „Za seba
môžem povedať, že spievať po takom dlhom čase taký ťažký repertoár a toľko, koľko sme si s Táňou
naložili na chrbát, nebolo ľahké.
Ale sám za seba môžem povedať,
že som sa na koncert tešil ako
malé decko na lízanku,“ priznal.
Prekvapenie
napokon nebolo

Prítomnosť trojice bratov Dvorských na jednom koncerte ešte
pred jeho začiatkom naznačovala, že sa diváci možno dočkajú
prekvapenia a ďalšieho Dvorského na javisku. Najmä keď v hľa-

disku sedelo aj dvojča oslávenca
Miroslav.
„Už to bolo také verejné prekvapenie a nakoniec bolo prekvapením to, že som nevystúpil. Jarkovi som povedal, nech ma nevolá, lebo som dostal nejaký katar a
nakoniec som nemohol spievať,“ s
úsmevom po koncerte poznamenal Miroslav k neuskutočnenému
prekvapeniu. „Ale som veľmi
šťastný, že som tu bol. Bol to
výborný zážitok z live koncertu po
dlhom čase. Jaro sa skutočne držal
veľmi dobre pri tomto veľmi ťažkom programe. Vydržal to. Samozrejme, že vždy sú nejaké rezervy,
ale o to vôbec nešlo. Veľmi som mu
držal päste, aby to čo najlepšie
zvládol,“ dodal.
Nuž, v Košiciach to Dvorským
s prekvapením nevyšlo. Ale v tomto roku na to ešte budú mať príležitosť. Na konci septembra oslavuje sedemdesiatku Peter. „Nechcem
o tom veľmi pred ním rozprávať.
Niečo sa chystá sa a verím, že ho
to poteší. On takéto veci miluje a
zaslúži si, aby niečo také bolo,“
prezradil Miroslav.
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