Mgr. Vojtech Kocián sa narodil 3. apríla 1937 v Hlohovci
na Slovensku. Bol a je vynikajúcim mozartovským tenorom. Jeho
lyricky zafarbený hlas zaznel predovšetkým v Mozartových,
Verdiho, Pucciniho, Čajkovského a Smetanových operách. Detstvo
Vojtecha Kociána poznačila hudba a spev. Chodil spievať do
detského zboru a hral na husle. Po ukončení hlohoveckej
meštianskej školy odišiel študovať na Strednú priemyselnú školu
strojársku do Trnavy a po jej absolutóriu vyučuje na učňovskej škole
v Bratislave. Neskôr študoval na VŠMU a po jej ukončení spieval v Rakúsku, kde získal
angažmán v Klagenfurte a v Štajerskom Hradci, hosťoval aj v juhoslovanskom Maribore. Po
návrate na Slovensko dostal angažmán v Banskej Bystrici, kde spieval s Editou Gruberovou.
Bol lyrickým tenorom a stvárnil úlohy v rôznych operách. V roku 1973 začal spievať v Prahe.
Jeho prvou úlohou bol snivý básnik Lenskij v Čajkovského Eugenovi Oneginovi. Jednou
z obľúbených úloh je Belmonto v Mozartovom Únose zo Serailu. Ďalšou takouto postavou
bol don Octtavio v Mozartovom Donovi Giovannim, ktorého okrem Prahy spieval aj
v Ostravskom divadle a hosťoval v Bratislave. Trvalý angažmán v ND získal v roku 1975.
K jeho ďalším významným operným postavám patril Vítek v Tajemství Bedřicha Smetanu,
Fenton vo Verdiho Falstafovi, Jiří v Jakobínovi, Almaviva v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly
a iné.
Vojtech Kocián bol vyhľadávanm tenorom v zahraničí. V opernom svete sa vďaka
svojmu osobitému tenoru lyrického zafarbenia preslávil predovšetkým v Mozartových,
Verdiho, Pucciniho i Wagnerových operách. Veľmi rád spieval v Majstroh spevákoch
norimberských.
Vojtechovi Kociánovi bol udelený titul zaslúžilý umelec. Tento vynikajúci operný
sólista odišiel na dôchodok v 62 rokoch, hoci bol veľmi žiadaný.
Vojtech Kocián momentálne žije v Prahe s manželkou, ktorá je známou lekárkou –
dermatologičkou. Odchodom Vojtecha Kociána z Národného divadla v roku 1999 sa akosi
uzatvorila jedna epocha pražskej opery. V tomto období svojho rodáka ocenil Vyšší územný
celok Trnava udelením medaily regiónu za zásluhy v umení a jeho interpretácií.

