
 

PODROBNÝ POPIS A ZHODNOCENÍ REALIZOVANÉHO 

PROJEKTU TALENTY SVĚTOVÉ OPERY 2018 

 

Začátkem roku máme určitě každý z nás období, kdy hodnotíme pracovně i osobně ten minulý, 

zamýšlíme se nad tím, co můžeme zlepšit, napravit, vymyslet něco nového. Jsme velmi rádi, že vedle 

zavedených projektů agentury Nachtigall Artists se nám podařilo dát život „Spolku přátel hudebních 

talentů“ a že se nám daří naplňovat jeho cíl, rozvoj mladých operních umělců.  

 

Rok 2018 začal velmi slavnostním aktem, mladý tenorista Petr Nekoranec získal cenu Classic Prague 

Awards „Talent roku“. Výčet jeho loňských úspěchů za podpory Spolku je široký – debut v operní 

produkci Metropolitní opery v New Yorku, desítky koncertů v USA, Německu a České republice, 

semifinálová účast na soutěžích v Montrealu „Voice 2018“ a „Operalia“ v Lisabonu, uzavření smlouvy 

na nahrávání prvního sólového alba (Supraphon) a sólistická smlouva v operních domech ve Stuttgartu 

a Mnichově.  

Zajímavým zjištěním pro nás je, že zejména mladí čeští barytonisté, vzbuzují zájem u ředitelů 

významných operních studií. Vedle tenoristy Petra Nekorance podporujeme tři basbarytonisty – Borise 

Prýgla, Lukáše Bařáka a nově i Tadeáše Hozu. Boris je již druhou sezónu členem operního studia při 

Bavorské opeře v Mnichově a od příští sezóny se stává jejím sólistou. Lukáš Bařák dokončil svá studia 

ve Vídni a zájem o něj projevilo operní studio ve Stuttgartu. Tadeáš Hoza dokončuje studium v Brně, a 

i o něj má zájem operní studio v Mnichově. 

 Překvapuje nás, že takto výrazný talent není mezi mladou generací dívek, ale snad v budoucnu. Slibně 

se profiluje Kristýna Kůstková (uspěla v přijímacím řízení na prestižní pěveckou školu „Mannes - School 

of Music“). Snažíme se jí pomoci se získáním stipendia. 

V Praze i dalších městech jsme představovali naší kulturní i odborné veřejnosti další mladé perspektivní 

umělce a zároveň jsme organizovali předzpívání a představení těch nejtalentovanějších předním 

osobnostem světové opery. Věříme, že jejich prostřednictvím dokážeme pomoci ve správném 

směřování na začátku jejich mezinárodní kariéry. Ráda bych zmínila předzpívání Jonathanu Friendovi 

z Metropolitní opery (Boris Prýgl, Kristýna Kůstková), Diane Soviero z Mannes (Kristýna Kůstková), 

Tobiasovi Trunigerovi (Tereza Štěpánková, Lukáš Bařák, Tadeáš Hoza),  Hennigu Ruhemu, Pal Moemu 

a Nikolausovi Bachlerovi (Petr Nekoranec a Boris Prýgl)  z Bavorské státní opery, Viktoru Schonerovi a 

Borisu Ignatovovi ze Stuttgartské opery (Kristýna Kůstková a Lukáš Bařák), Vincentovi Scalerovi 

z milánské La Scaly (Tereza Štěpánková, Kristýna Kůstková, Lukáš Bařák) Tobiasovi Hasanovi a Danielu 

Barenboimovi ze Státní opery v Berlíně (Lukáš Bařák a Boris Prýgl).  

Mladé umělce jsme prezentovali nadaci Cecilie Bartoli (13. 8. v Salzburgu) a Rolandovi Villazónovi (pro 

projekt Mozartwochen). Zúčastnili jsme se opakovaně pěvecké soutěže Operalia Placida Dominga. To 

je výčet naší zahraniční činnosti. 



 

 

Finanční prostředky z pražského grantu samozřejmě používáme zejména na tradiční koncerty 

v Novoměstské radnici, ale i na výše uvedená předzpívání a účast na soutěžích.  

Mladé talenty se prezentovali i v dalších českých a moravských městech – Brně, Hlinsku, Hodoníně, 

Litoměřicích, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Trutnově, Valticích a Zlíně.  

V květnu a prosinci jsme do Novoměstské radnice přizvali již tradičně úspěšné zahraniční hosty, na jarní 

koncert sólistku islandské opery a na adventní mladé sólisty Bavorské státní opery.   

V červnu, při příležitosti recitálu Petra Nekorance, jsme zorganizovali Master class s Vincentem 

Scalerou.  

Ráda bych ještě jednou zrekapitulovala, co pro mladé talentované umělce děláme a uděláme? 

- V letošním roce jsme zorganizovali předzpívání významným osobnostem operního světa – 
dirigentům, pěvcům, kteří se zabývají pedagogickou činností, intendantům předních operních 
domů. 

- Podporujeme jejich zviditelnění – pomáháme vytvořit webové stránky, prezentaci v sociálních 
médiích, profesionální fotografie 

- umožňujeme jejich vystoupení v rámci koncertů organizovaných nejen společností Nachtigall 

Artists, ale i partnerů 

- dáme prostor dalším studentům kulturního managementu vyzkoušet si v praxi své dovednosti 

(letos absolvovala Regina Havránková a velmi se osvědčila v naší produkci a úspěšně se 

zapracovala, jako produkční Pražského filharmonického sboru). 

 

Jsme přesvědčeni, že i touto činností zviditelňujeme Prahu jako kulturní destinaci s citem pro podporu 

a vzdělávání mladých umělců. Vynikající renomé Prahy jakožto skvělé hudební destinace, místa, kde je 

vzdělané a srdečné publikum, dovoluje nám pořadatelům, zařadit do dramaturgických plánů i tyto 

koncerty a prezentace mladých talentů.  

Našimi projekty se vytrvale snažíme o rozvoj vzdělanosti v oblasti operního světa. Touto snahou cílíme 

nejen na klasického návštěvníka našich akcí, ale zejména na mladou generaci a obecně ty skupiny, 

které si ke klasické hudbě doposud nenašly cestu. Chceme inspirovat mladé umělce, aby více využívali 

svůj talent, našli svůj životní směr a měli možnost na vlastní oči vidět umělce, s nimiž by se v budoucnu 

mohli chtít vyrovnat. 

 

Níže si dovolujeme připojit pár postřehů z tisku a několik fotografií. 

Děkuji za důvěru a podporu hlavního města Prahy a pevně věřím, že i nadále budeme důstojně 

reprezentovat. 

 

Alena Kunertová, předsedkyně spolku 



Recenze a glosy: 

Petr Nekoranec  

„Tenorista Petr Nekoranec platí za velký příslib české opery. Přednosti i mantinely svého hlasu 

předvedl 14. června na koncertě v Dvořákově síni Rudolfina nazvaném Lahůdky bel canta. Nekoranec 

má za sebou dvouleté studium v Lindemannově programu pro mladé umělce, který organizuje 

Metropolitní opera, a dokonce se na jevišti slavné scény objevil v menší úloze v produkci 

Massenetovy Popelky, která byla odvysílána do světových kin. Od příští sezony pak nastupuje do Opery 

Stuttgart, patřící k předním německým scénám. Na pražském koncertě ho na klavír 

doprovázel Vincenzo Scalera, spolupracovník řady významných pěvců. Nekorancovi je 26 let a 

k tomuto faktu je nutno velmi přihlížet. V opeře jde totiž stále o věk dětských střevíčků a výběr 

repertoáru je naprosto zásadní. Nekorancův hlas je jemný, štíhlý tenor, s nádechem sladkosti, flexibilní 

a schopný lehce stoupat do výšek, tedy teoreticky jistě předpoklad pro obor, který zosobňuje třeba 

Juan Diego Flórez.“ Casopisharnomie.cz 

„Národní divadlo upřesnilo termín konání Mezinárodní soutěže Operalia, která se příští rok poprvé v 

historii bude konat v Praze. Vybraných 40 finalistů z tisícovky přihlášených se utká mezi 21. a 26. 

červencem v historické budově Národního divadla. Jeho orchestr bude řídit zakladatel soutěže Plácido 

Domingo. Soutěžící ve věku 18 až 32 let čekají tři kola, která budou přístupná veřejnosti. Z nich se deset 

nejlepších dostane do velkého finále, kde se rozhodne o vítězích v pěti kategoriích. O budoucích 

operních hvězdách rozhodne desetičlenná porota složená z uměleckých ředitelů prestižních operních 

domů, jako jsou například Metropolitní opera v New Yorku, La Scala v Miláně a další. Porotu doplní i 

jeden Čech, jeho jméno ale zatím není známé. S Plácidem Domingem se Praha navíc setká už příští 

měsíc. V neděli 27. ledna 2019 bude řídit Orchestr Národního divadla při koncertě tradičně 

věnovaném Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Od skladatelova narození uplyne ten den 263 let. Při té 

příležitosti vystoupí čtyři vynikající sólisté – rumunská sopranistka Adela Zaharia, vítězka soutěže 

Operalia v roce 2017, dále mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, která se stala členkou souboru 

Semperoper v Drážďanech, tenorista Petr Nekoranec, vítěz Mezinárodní soutěže Francesca Viñase v 

Barceloně z roku 2017 a nový sólista Opery ve Stuttgartu, a italský basbarytonista Simone Alberghini, 

vítěz soutěže Operalia v roce 1994 a loňský představitel Dona Giovanniho při hvězdném večeru v 

Praze.“ Klasikaplus.cz 

 

19. 6. 2018 – Messa di Gloria, Prague PROMS, Petr Nekoranec a boris Prýgl 

„Předem bylo jasné, že koncert na festivalu Prague Proms s Mascagniho Messa di Gloria bude 

zajímavý. Kvůli dílu samému i kvůli dvěma z interpretů. Provedení řízené Marcellem Rotou svedlo 19. 

6. na pódium Smetanovy síně Petra Nekorance a Borise Prýgla – a stálo to za to. Dva mladí pěvci učinili 

z koncertu prvořadou událost, takovou, která by stejně tak jako letnímu festivalu úplně stejně slušela 

během sezony prvnímu orchestru nebo nejvýznamnějšímu tuzemskému festivalu. Tenoristu Petra 

Nekorance sleduje zainteresovaná veřejnost čím dál pozorněji – má opakované vynikající výsledky na 

mezinárodním kolbišti a zpívá technicky skvěle, nosně, krásně a lahodně. Boris Prýgl je na tom 

podobně, zahraniční úspěchy se sčítají s nádherně modulovaným hlasem, mužně a velkolepě znělým 

v tmavší hluboké poloze a stejně tak zajímavým ve vysoké barytonové barvě. I jeho sledujme, i u něj 

jde o hlas, který může být srovnatelný se světovými. 



Petr Nekoranec s Borisem Prýglem si zazpívali hodně, užili jsme si obou hlasů – skladatel často svěřuje 

obdobné melodie nejdříve jednomu a pak hned druhému sólistovi a vzácněji je nechává zpívat i 

společně, což si oba pánové pohlídali do nejmenších detailů. Bezchybné, dokonalé zpívání. Koncert bez 

přestávky byl nestandardně krátký, bonusem tedy byly oba přídavky – 

nejprve Intermezzo z opery Sedlák kavalír (ovšem bez varhan) a potom zopakovaná krátká 

část Gloria – část s asi nejvýraznější melodií a pěkným střídáním a překrýváním úseků svěřených 

sólistům a sboru a s charakteristickou rychlou dikcí na slově hominibus. Messa di Gloria se stala 

příjemným objevem.“ Casopisharnomie.cz 

 

23. 10. 2018 – Rudolfinum – Mladé naděje opery 

„Překvapením pro mě byly v druhé půlce výkony mladých zpěváků – sopranistek Terezy 

Štěpánkové (něžná koloratura) a Lucie Vagenknechtové (dramatický soprán) a basbarytonisty Lukáše 

Bařáka (plný pevný hlas). Škoda, že se pro nemoc omluvil ohlášený basbarytonista Boris Prýgl – 

kvarteto mladých kvalitních hlasů mohlo být ještě posíleno. Přehlídka mladých hlasů se konala 

v notoricky známém repertoáru – od Hubičky přes Rusalku a Prodanou nevěstu po Jakobína. A považuji 

to za přednost: jednak z mimohudebních důvodů (koncert byl věnován 100. výročí založení 

Československé republiky), jednak to byla příležitost srovnat vzorové interpretace s pojetím nastupující 

generace. A ta nedopadla vůbec špatně. 

Tereza Štěpánková, která vystudovala Konzervatoř v Pardubicích u profesorky Jarmily Chaloupkové a 

nyní pracuje s italským pedagogem Antoniem Carangelem, se představila v árií Barčete ze 

Smetanovy Hubičky Hlásej ptáčku a lehkostí svého projevu a perlivou koloraturou si vysloužila uznání. 

Interpretační nadhled navíc uplatnila i v árii Karoliny ze Smetanovy opery Dvě vdovy Samostatně 

vládnu já. 

Lucie Vagenknechtová absolvovala rovněž Konzervatoř v Pardubicích ve třídě Miloslavy Stříteské a nyní 

studuje na HAMU pod vedením Romana Janála. Také ona spolupracuje s Jarmilou Chaloupkovou a 

Antoniem Carangelem. Disponuje zdravým silným hlasem, typově je spíše dramatický soprán, což se 

projevilo i v její interpretaci árie Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém. Zpívala s obrovským nasazením, 

ukázala, jak je i na ploše jedné árie schopna vytvořit a vygradovat drama, byla něžná v lyrické poloze, 

ale příliš dramatická ve vypjatých polohách. Po tomto výstupu následoval snad největší ohlas publika, 

člověk se však neubránil pocitu, že méně by v tomto případě bylo více. Totéž platí o její interpretaci 

árie Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty Ach, jaký žal. Zklamanou a zkroušenou dívku, aby 

posluchač pohledal! Nerada bych však, aby se tyto výhrady braly jako výtky vůči zpěvačce. Naopak – 

zaujala mě tak, že bych si ráda poslechla její Papagenu v Liberci nebo Chytračku v Opavě. 

Basbarytonista Lukáš Bařák také není neznámým jménem. Absolvoval HAMU pod vedením Ivana 

Kusnjera, nyní pokračuje ve studiích ve Vídni. Za roli Figara v Českých Budějovicích byl v širší nominaci 

na Cenu Thálie. Na včerejším koncertě oslnil svým pevným, plným hlasem, jeho sametovou barvou a 

úlevně rovným tónem prostým jakékoli forze. Představil se árií Dubrovského ze stejnojmenné opery 

Eduarda Nápravníka Kdo věřil by, že po přátelství tak nečekaně přijde zvrat a árií Kecala z Prodané 

nevěsty Každý jen tu svou. Jeho mladý ohebný hlas zvládl i tuto basovou polohu. S Lucií 

Vagenknechtovou na závěr zazpívali duet Bohuše a Julie z Dvořákova Jakobína My cizinou jsme bloudili. 



Publikum vycítilo, že bylo svědkem nadprůměrných interpretačních výkonů a vyžádalo si přídavek. A 

co jiného čekat od maďarského dirigenta než čardáš z Kálmánovy Čardášové princezny? 

V úvodu jsem zmiňovala, že úvodní festivalové koncerty bývají slavnostnější než ty následující. Tento 

měl i další důvod: Václavu Hudečkovi byla v průběhu večera udělena cena českého střediska 

Mezinárodní hudební rady UNESCO – České hudební rady „za jeho dlouhodobou umělecko-

pedagogickou podporu nejmladší generace českých umělců“. Právem. Přestože to, co Václav Hudeček 

dělá pro mladou generaci interpretů a jak ji podporuje, je nedocenitelné. “ Casopisharnomie.cz 

 

10. 12. 2018 – Novoměstská radnice  

„Tentokrát se v Novoměstské radnici o program svého hodinového koncertu Prýgl rozdělil se svými 

kolegy z mnichovského Operního studia, ať už letošními nováčky této líhně talentů, nebo těmi, kteří 

zde, podobně jako on, působí už druhým rokem. Bylo zřejmé, že v Mnichově si mladé pěvecké naděje 

vybírat a rozvíjet umějí. 

Do mozartovského bloku Boris Prýgl zařadil podobně jako na pražsko-jarním koncertě árii Almavivy Hai 

già vinta la causa, ve které se tento záletný hrabě ve Figarově svatbě zmítá nejistotou Zuzančiny lásky. 

Prýgl se v ní uvedl výbornou deklamací, technicky perfektně vedeným a hutným a průrazným 

basbarytonem s dlouhými legatovými oblouky a vyrovnaným tónem pevně posazeným na dechu. 

Naštvanost Hraběte pak vystřídala Valentinova kavatina Avant de quitter ces lieux. Prýgl v ní výrazově 

odlišil vidinu vojenské slávy, kterou přehlušuje úpěnlivá prosba k Pánu, aby ochraňoval jeho sestru 

Markétku.  Se sopranistkou Anaïs Mejías pak dal jako mladý Silvio v Leoncavallových Komediantech 

průchod veristické milostné vášni, se kterou přesvědčí Neddu, aby s ním uprchla od tyranizujícího 

manžela. 

Anaïs Mejías, laureátka prestižního projektu Metropolitan Opera House Council Audition a finalistka 

Mezinárodní soutěže Francisca Viñase, která se letos v březnu představila v newyorské Carnegie Hall v 

provedení Neslonovy mše Josepha Haydna, si troufla na délkou i rozsahem náročnou árii Come scoglio 

immoto resta, ve které jako Fiordiligi v Mozartově opeře Così fan tutte přesvědčuje o skalní pevnosti 

své věrné lásky. Bylo zřejmé, že Mejías zatím svědčí stříbřitější vyšší poloha, než hloubky, které zde 

Mozart od sopranistek požaduje. 

Mejías pak rozhoupala spolu s Noou Beinart sladkou svůdnost barkaroly Belle nuit, ô nuit 

d’amourGiulietty a Nicklausse v Offenbachových Hoffmannových povídkách. A Noa Beinart, která v 

roce 2017 získala cenu německé sopranistky Trude Eipperle Rieger, samostatně předvedla svůj temný 

kompaktní mezzosoprán v Händelově opeře, když jako Rinaldo v árii Or la tromba věřila, že si i jako 

bojovník i jako milenec bude triumfálně užívat slávu a lásku.  Jejímu podání slavné árie Dalily Printemps 

qui commence zatím chybělo charisma větší opojné smyslnosti. 

 

A čtvrtý sólista večera, čínský tenorista Long Long, vítěz Grand Prix de l’Opéra v Bukurešti v roce 2016 

a laureát soutěže Giovani Voci Verdiane, hlavně burácel svým zvučným tenorem zatím bez většího 

stylového a výrazového odstínění jako Tamino okouzlený obrazem Paminy v Mozartově  Kouzelné 

flétně (Dies Bildnis ist bezaubernd schön), jako Don José ovládaný Carmen v Bizetově opeře (La fleur 



que tu m’avais jetée) a básník Rodolfo, na jehož cudné vyznání Che gelida maninanavázala Mejías jako 

Mimi s vyústěním do milostného dueta.  Jako přídavek si pak všichni zazpívali část z posledního dějství 

Verdiho Rigoletta, ve kterém tento zničený šašek nutí dívat se Gildu, jak její milovaný vévoda svádí 

hostinskou Maddalenu. 

I když pouhý klavírní doprovod Alessandra Stefanelliho, hlučná akustika sálu Novoměstské radnice, 

malý odstup sólistů od publika a velká interpretační konkurence zvoleného programu s těmi 

nejslavnějšími áriemi a duety árií stavěly mladé sólisty do nevýhody, byl to mladistvě sympatický večer. 

Je dobře, že agentura Nachtigall Artists vytváří takové příležitosti. A že se spolkem přátel na podporu 

hudebních talentů, který tato agentura založila, také finančně podporuje jejich účast na pěveckých 

soutěžích nebo pomáhá při jejich předzpívání významným osobnostem operního světa.“ Helena 

Havlíková – Operaplus a Ćeský rozhlas Vltava 


