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KRUH PŘÁTEL HUDBY 2016 - LUCIE SILKENOVÁ
Lucie Silkenová – soprán, klavírní doprovod L. Vondráčková
23. února 2016

Mladá sopranistka Lucie Silkenová se dnes již právem řadí k předním a vyhledávaným českým operním
pěvkyním. Od pěti let byla členkou Kühnova dětského sboru, ve výběru středních škol tedy logicky zvítězilo
pražské Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením (v jejím případě zpěv a klavír), následovala Hudební
fakulta AMU, kde byl jejím pedagogem sólista opery Národního divadla Ivan Kusnjer. Promovala v roce 2010 a
své pěvecké umění tříbila na mistrovských kurzech v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Už během studia
na HAMU na sebe mladá interpretka upozornila spoluprací s Jiřím Suchým v divadle Semafor, ale především
v hlavních rolích oper, které mladí pěvci z HAMU nastudovali pro Divadlo F. X. Šaldy v Liberci.

Úspěchy v mezinárodních soutěžích se Lucii Silkenové otevřela cesta na další operní scény po celé České
republice. Těmi nejvýznamnějšími jsou pražské Národní divadlo, kde od roku 2010 pravidelně hostuje a Státní
opera Praha, ve které hostuje od roku 2014. Příznivcům opery se tato nadaná pěvkyně představila například
v rolích Kleopatry (Händelův Julius Caesar), Paminy (Mozartova Kouzelná flétna), Corilly (Donizettiho Poprask
v opeře), Rosiny (Rossiniho Lazebník sevilský), Gildy (Verdiho Rigoletto) a Lízy (Lehárova Země úsměvů). Hostovala v divadlech F. X. Šaldy v Liberci, J. K. Tyla v Plzni, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a spolupracuje s Komorní operou Praha na zahraničních turné (Japonsko, Španělsko, Francie, Německo, Švýcarsko).
Úspěšně si vede i v oblasti koncertní. V dubnu 2014 byla jako jediná česká sólistka pozvána legendárním
dirigentem Helmuthem Rillingem k provedení Beethovenovy Missy solemnis se Symfonickým orchestrem FOK
v pražském Obecním domě. Zatím posledním velkým úspěchem Lucie Silkenové je evropské koncertní turné se
špičkovým Budapest festival Orchestra, řízeným jeho zakladatelem Ivánem Fischerem. Lucie Silkenová zde zpívá
První žínku ve Dvořákově Rusalce.
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