
Slovenské národné divadlo s veľkým zármutkom prijalo správu o úmrtí
poprednej sólistky Opery SND

ANNA STAROSTOVÁ
* 24. 10. 1943 Ruská Volová           † 27. 11. 2015 Bratislava

Anna Starostová absolvovala štúdium operného a koncertného spevu na Konzervatóriu v Bratislave v triede Štefana 
Hozu. V rokoch 1967 ‒ 1969 bola sólistkou spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, v sezóne 1969 ‒ 1970 
spevohry Štátneho divadla v Brne, neskôr (1970 ‒ 1973) spevohry bratislavskej Novej scény. Potom pôsobila ako 
stály hosť operných domov v Košiciach a v Bratislave (1974 ‒ 1975) a od roku 1975 bola sólistkou Opery SND. 

Už v spevoherných súboroch vytvorila celý rad výrazných hereckých a speváckych kreácií: Angéle (Gróf Luxemburg, 
1968), Grófka Marica (1969), Rose Marie (1969), Helena (Poľská krv, 1970), Vdova (Zorba, 1970), Líza (Zem 
úsmevov, 1971), Júlia (Loď komediantov, 1971), Žofia (Cigánsky barón, 1972) a ďalšie. Ako operná sólistka zaujala 
krásou vokálneho materiálu, muzikalitou, javiskovým vzhľadom i hereckými dispozíciami. Vytvorila postavu Abigail 
(Nabucco) v Košiciach i v Bratislave, nasledovala Bess (Porgy a Bess, SND 1974; Štátne divadlo Ostrava 1977), 
Leonora (Trubadúr, SND 1976; Divadlo Jozefa Gregora Tajovského 1980), Zimoňka (Krútňava, 1978), Tatiana 
(Eugen Onegin, 1978), Chrysothemis (Elektra, 1980), Kňažná (Čert a Káča, 1981), Leonóra (Fidelio, 1982), Fiordiligi 
(Così fan tutte, 1982), Violetta (La traviata, Štátne divadlo Košice 1983), Senta (Blúdiaci Holanďan, 1984), Donna 
Anna (Don Giovanni, 1985), Aida (1985), Tosca (1987). Ako sólistka hosťovala aj v zahraničí. Bola častým hosťom 
medzinárodného operného festivalu Zámocké hry zvolenské. Televízni diváci ju mohli vidieť v operných inscenáciách 
zaradených do dramaturgie Československej televízie, kde sa predstavila ako Don Ettore (La Canterina, 1973), 
Dvorná dáma (Macbeth, 1981), ale hrala aj vo filmoch Brána k domovu (1975) či Uhol pohľadu (1984).

Posledné roky Anny Starostovej poznačila ťažká dlhotrvajúca nemoc. Strácame v nej vynikajúcu umelkyňu, ktorá 
významným spôsobom zasiahla do slovenského kultúrneho diania, ale aj cenného, dobrého a priateľského človeka.

Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka s pani Annou Starostovou bude na Mestskom cintoríne v Skalici  
v pondelok 7. 12. 2015 o 11.00 hod.


