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Operná speváčka Eva Pieronová 

S ľahkosťou zaspieva aj tie 
najvyššie tóny

Žilinčanka Eva Pieronová sa venuje opernému spevu a hre na 
klavíri už od detstva. Najviac ju dostali operné árie. Okrem toho, 
že koncertovala na Slovensku a v zahraničí, študuje pod vedením 
maestra A. Carangela, ktorý ju naučil techniku belcanto. To 
v preklade znamená krásny spev, ozdoby, trilky, náročné behy 
či oktávové skoky. V rozhovore prezradila aj to, ako často cvičí 
a ako sa jej spolupracovalo s významnou opernou korepetítorkou 
Ariadnou Zagrean-Chibou.

Ako dlho sa venujete operné-
mu spevu? Kedy si vaši rodi-
čia prvý krát všimli, že majú 
doma talent?
Spevu sa venujem od malič-
ka, už stará mama mi spie-
vala, keď som bola ešte 
v perinke. Láska k hudbe sa 
prejavila u mňa veľmi skoro. 
Keď som mala 5 rokov, rodi-
čia ma prihlásili na umelec-
kú školu, kde som sa venova-

la súčasne spevu, aj klavíru. 
Moja prvá učiteľka, pani 
Smrekovská, ktorej vďačím 
za veľa, však povedala rodi-
čom aby som sa viac upria-
mila hlavne na spev. A ten 
nakoniec zvíťazil, hoci abso-
lutórium na umeleckej ško-
le som ukončila zo spevu aj 
z klavíra.

Prečo ste sa rozhodli, že prá-

ve operný spev je to, čo vás 
bude živiť? Nikdy ste neuva-
žovali nad moderným spe-
vom?
Preferencie smerom k oper-
nému spevu u mňa rástli po-
stupne. Na základnej ume-
leckej škole som spievala 
aj ľudové pesničky, aj ľahké 
árie. No najviac ma dostali 
operné árie, a preto som sa 
neskôr začala orientovať iba 

týmto 
smerom. 
V podstate už 
vo veľmi mladom ve-
ku som vedela, že sa chcem 
venovať opernému spevu.

Učíte tiež ako pedagóg na 
umeleckej škole. Bez problé-

m o v 
z v l á -

date skĺ-
biť spev a vý-

učba žiakov?
Pôsobím na jednej súkrom-
nej umeleckej škole v Žiline, 
kde učím spev a klavír no-
vé mladé talenty. Našťastie, 
mi vedenie školy umožnilo, 
aby som sa mohla venovať 

repetítorom. Časovo je to in-
dividuálne, s prestávkami sú 
to približne 3 hodiny.

Absolvovali ste množstvo 
koncertov na Slovensku ale 
aj v zahraničí. Napríklad 
v  Taliansku (koncert v  Cas-
telfranco Veneto), v  Miláne 
alebo v meste Zábřeh na Mo-
rave. S akými skladbami mo-
mentálne vystupujete a  aký 
dátum máte v diári poznače-
ný najbližšie?
Môj repertoár je zamera-
ný na talianskych operných 
skladateľov, najmä na Belli-
niho, Rossiniho, Donizzetiho 
a Verdiho a tiež aj na iných 
svetových skladateľov. Naj-
bližšie koncerty plánujem 
na jar, konkrétne termíny 
budú zverejnené na mojej 
webovej stránke www.eva-
pieronova.sk.

Spolupracovali ste tiež 
s  významnou opernou ko-
repetítorkou Ariadnou Zag-
rean-Chibou, ktorá spolu-
pracovala s takými zvučnými 
opernými menami ako Placi-
do Domingo a Angela Gheor-
ghia, ako ste sa k nej dostali?
Ariadna Zagrean–Chiba je 
významná operná korepe-
títorka. Je to veľká dáma, 
ktorá dlhé roky pracovala 
na pôde Viedenskej štátnej 
opery, ako hlavná korepetí-
torka. Zoznámili sme sa pro-
stredníctvom profesora Ca-
rangela.

V  júni minulého roku ste sa 
zúčastnili na nahrávaní pre 
slovenský rozhlas  – Rádio 
Devín. O čo išlo?
Z rádia Devín ma oslovili, či 
by som nezaspievala 3 árie 
do programu v rámci víťa-
zov súťaží Konzervatórií, 
a tak som súhlasila. Bola to 

aj profesionálnej činnosti. Je 
to síce náročné, ale dá sa to 
všetko zvládnuť.

V roku 2011 na Majstrovských 
kurzoch v  Karlových Varoch 
si vás všimol taliansky tenor 
a  profesor Antonio Caran-
gelo, vtedy ste sa stali jeho 
študentkou. Jeho pedagógmi 
boli aj celosvetovo uznáva-
ný taliansky tenor Mario del 
Monaco a  Ettore Campogal-
liani, ktorý bol tiež učiteľom 
Luciana Pavarottiho, Mirelly 
Freni a Renati Tebaldi. Čo ste 
sa vďaka nemu naučili?
Maestro Antonio Carange-
lo je taliansky profesor, kto-
rý nasmeroval môj spev do 
dnešnej podoby. Stretávame 
sa pravidelne od roku 2011 
až dodnes vo Viedni, kde 
spolu konzultujeme môj re-
pertoár a spevácku techni-
ku. Pamätám sa na naše prvé 
stretnutie, ktoré bolo dosť 
rozpačité, nakoľko vyučo-
val úplne iný spôsob spevu, 
než na ktorý som bola zvyk-
nutá. Povedal mi, že by ma 
mal rád vo svojej speváckej 
triede a naučil ma talianske 
belcanto. To v preklade zna-
mená krásny spev, ozdoby, 
trilky, náročné behy, oktá-
vové skoky, mezza voce. Ke-
ďže ma to veľmi zaujalo, tak 
som do toho išla a stala som 
sa jeho žiačkou. Dodnes som 
to neoľutovala. Veľa ľudí sa 
ma po koncerte pýta, ako je 
možné, že s takou ľahkos-
ťou vyspievam tie najvyššie 
možné tóny. Jedno viem, že 
tie vysoké tóny som sa neu-
čila, mám ich darom od Boha 
a s maestrom Carangelom 
sme ich len pekne obrúsili.

Ako často a dlho cvičíte?
Cvičím 5 až 6-krát do týždňa, 
buď sama alebo s mojim ko-

pre mňa ďalšia nová a prí-
jemná pracovná skúsenosť.

Na vašom webe uvádzate, že 
váš hlas disponuje vysokými 
koloratúrami, no jeho tmavé 
zafarbenie a  technika vám 
umožňujú zaspievať aj dra-
matickejší repertoár. Ako by 
ste to popísali aj lajkom, aby 
si to vedeli predstaviť?
No, v skratke, že dokážem 
zaspievať aj tie najvyššie 
tóny, pričom vďaka môjmu 
tmavému zafarbeniu hlasu 
zvládnem zaspievať aj niž-
šie tóny a stále to znie priro-
dzene. Belcantová technika 
je totižto skôr príznačná pre 
ľahšie sopránové hlasy.

Je pravda, že ste istý čas pô-
sobili v  štátnej opere v  Ban-
skej Bystrici?
Áno, istý čas popri štúdiu 
som hosťovala aj v Štátnej 
opere v Banskej Bystrici ako 
najmladšia sólistka operné-
ho súboru. Bola to, samo-

zrejme, obrovská skúsenosť. 
Hoci sa nebránim ani oper-
ným rolám, predsa som da-
la prednosť koncertnej čin-
nosti.

Dnešná doba skôr praje po-
pulárnej hudbe ako tej oper-
nej. Ako by ste prilákali mla-
dých ľudí na koncert vážnej 
hudby?
Podľa môjho názoru, 
v dnešnej dobe je operná 
hudba celkom spopularizo-
vaná vďaka umelcom ako 
boli Luciano Pavarotti, či 
Maria Callas, alebo v súčas-
nosti napríklad Andrea Bo-
celli. Mladí ľudia sa o operu 
zaujímajú o čosi menej. Dô-
vodom nezáujmu je často 
falošná predstava o tom-
to žánri. Mnohí si myslia, že 
je to čosi staromódne alebo 
príliš intelektuálne. Opera je 
však vrchol hudby. Preto by 
som odkázala všetkým, aby 
si prišli vypočuť, čo je vrchol 
umenia. Určite má čo ponúk-

nuť každému jednému člo-
veku.

Ako sa staráte o  svoje hla-
sivky? Máte nejaký špeciálny 
recept, ktorý zocelí hlas?
Hlavne dobrý spánok, resp. 
veľa spánku, nekričím, ne-
pijem studené. A samozrej-
me vždy sa pred výkonom 
dobre a správne rozospie-
vam. To je veľmi dôležité pre 
správnu hygienu hlasu, aby 
fungoval tak ako má. Vždy 
začínam z piana, t. j. z mini-
málneho hlasu a postupne 
prejdem do plného hlasu. To 
máte podobné ako s autom, 
tiež ho musíte naštartovať 
a rozbehnúť, nejdete hneď 
rýchlosťou 120 km/h, takis-
to je to aj s hlasom.

Aký je váš spevácky sen?
Hlavne čo najdlhšie spievať, 
koncertovať na Slovensku 
a v zahraničí. •

Text: Lenka Mušková
Foto: archív EP

Opera podľa speváčky predstavuje  vrchol hudby.

Evka Pieronová hosťovala aj v Štátnej opere v 
Banskej Bystrici. Speváčka cvičí 5 až 6-krát do týždňa 3 hodiny.


