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Z káčátka labutí: Operní pěvkyně
s nepochopitelným vkusem se
konečně rozhodla změnit image

Pavlína Senič v klipu Hijo de la Luna

Sledujte naše videa bez reklam
Užívejte si je nerušeně díky Seznam
Premium.

Zjistit více

Zpívala árii nahá? Operní
diva zapomněla rolák, na
natáčení klipu si vzala
hodně odvážné šaty
7. listopadu 2021 14:45

Rozpuštěné havraní vlasy, odhalený dekolt a ramena. Protože
kamera při natáčení videoklipu k písni Hijo de la Luna, tedy
Syn luny, natáčela pouze vršek těla operní divy Pavlíny Senič,
působí to tak, že árii se sólistou Národního divadla
Miguelangelem Cavalcantim zpívala nahá.

"Já jsem hlásila dopředu, že nechci točit vůbec postavy jen
tváře a že budu mít rolák a budu celá zahalená. No a
dopadlo to tak, že černý rolák, který jsem měla připravený
večer na komodě moje dcera Lilianka uklidila do své skříně a
já ráno v 7 hodin nic netušící sbalila všechny věci,
samozřejmě bez roláku, a odjela do studia," vyprávěla nám
Pavlína.

"Nakonec jsem byla odkázaná na lehké šaty, které mi
musely končit těsně nad bradavkami, kvůli střihu
kamery. Příšerné nervy, všechna ostrá světla mířila na
mě a odkrývala nedostatky. No přežila jsem a výhodou
bylo, že maestro nikam jinam než do kamery nekoukal,"
smála se.

Videoklip vznikal ještě během jarního lockdownu. "Už jsme
byli opravdu zoufalí a nešťastní ze zákazu umělecké činnosti a
vystupování. Dlouho jsme vybírali skladbu, která by oslovila
větší spektrum diváků, nejen příznivce klasické hudby. Myslím,
že se nám podařilo spojit umělecké a pěvecké vyjádření s
hudbou, která je známá a líbivá, a také jsme chtěli, aby i
obsah skladby byl zajímavý," doplnila pěvkyně.

Ve skladbě jde o příběh ženy, která pro lásku zaprodala své
dítě. Tento song již nazpívala slavná operní diva Monserrat

Caballé. ■

Saša Šeflová , Super.cz

Líbí se 82 ? Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se
Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí

za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji
zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je

více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hledat na Super.cz
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7. listopadu 2021

Krajky, prosvítající prádlo a
nadupané dekolty: Mrkněte
se na nejvíc sexy modely z
udílení uměleckých cen
12 fotografií

Spoločenské šaty pro
každou příležitost

REKLAMA

Snědý démon odchází
zraněný a poražený: V
tanečních botách jsem si
připadal jako homosexuál,
svěřil Godla
Video

3:22 min

Projevila se jako profík.
Vagnerová se musela naučit
text v rekordním čase, aby
odrecitovala milostné verše
s pohledným kolegou
Video

2:36 min

Křivda, nespravedlnost a
represe! Kolegové i diváci
se jen těžko loučí se
Simonou Babčákovou
Video

0:52 min

Dívku šikanovali kvůli
postavě, prošla si bulimií i
anorexií a dnes je díky
těmto křivkám hvězdou
internetu
7 fotografií

V říjnu prodělal covid a má
stále ještě zdravotní
problémy: Petr Janda
prozradil, co ho trápí
Video

2:12 min

Těhotná Kylie Jenner byla
na koncertě, kde v tlačenici
zahynulo minimálně 8 lidí:
Jak je na tom?
3 fotografie

Spoločenské šaty pro
každou příležitost

REKLAMA

Takhle to seklo Tereze
Kostkové po návratu do
StarDance: Radostnou
událost ovšem doprovázely
chmury
7 fotografií

Půl roku po porodu na mole
opět jako lunt: Monika
Leová ale plánuje v blízké
době další dítě
Video

3:19 min

7 líbacích scén, které si
aktéři opravdu užili, a netají
se tím: Tipnete si, koho
chválí všechny herečky v
Hollywoodu?
13 fotografií

Na jevišti tančí v korzetu,
bere drogy a opíjí se. Jak na
novou roli této muzikálové
krásky reagoval její otec
Ondřej Havelka?
5 fotografií

6. listopadu 2021

Godla následoval
Babčákovou: Jeho
neskutečná jízda ve
StarDance končí
2 fotografie

Simona Babčáková ve
StarDance dotančila:
Herečku schvátila nemoc a
nemůže v soutěži
pokračovat
3 fotografie

Klekla si, stáhla mu kalhoty
a byl naostro! Dana
Morávková předvedla před
kamerou nejbizarnější
divadelní zážitek
Video

2:37 min

Třináctiletá dcera má už
stejnou velikost: Neděsí se
Dara Rolins, že jí začne
mizet oblečení ze skříně?
Video

1:45 min

Rozpálí vás stejně jako
hvězdu Slunečné: Přítelkyně
Lambory předvedla tělo jen
v titěrném prádélku
5 fotografií

Zpěvačka Blanka Šrůmová
(56) se podruhé vdala:
Takhle jí to slušelo jako
nevěstě
3 fotografie

Kvůli kožnímu onemocnění
se léta skrývala: Teď mladá
Britka hrdě vystavuje
polonahé tělo, aby
povzbudila druhé
5 fotografií

Další články »

Článek dne

Televize Prima se vyjádřila k nekorektnímu humoru v
Máme rádi Česko: Budou mít Prachařova slova o
rasismu důsledky?
3 fotografie
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