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MUZIKAIE

Zpévačka a kytaIistka LENKA FILIPOVÁ o keltslqich baladách,

ženském ohni, stěhování duší a ta]cy o tom, proč je dobré slryat si

do ran sůl.

IEI\ IEDI\TA

Alena plavcová
Text:

Potkal ji rozchod a stres si vybral daň najejím
zdral. Zobojího se dlouho vzpamatovával€,

Se sqimi problémyvšak zásadně nikoho neob-

téžuj"e aužvůbec nemá pořebu o nich rrrluvit

]když to shrnu: ačkoli si tahle nepřehlédnu-

telná zpěvačka celý život buduje image křehk{,

.o-u.rť.ké bytosti, ve skutečnosti je to zřejmě

velmi temperamentní a silná žena, Což se pro-

jevuje i v árobnostech. Věřili byste například,

žekdyž se při vaření řízne nebo spálí na prs-

tech, které potřebuje k hraní na kytaru, nasype

si do rány sůl, nakape jód? Což sice strašně bolí,

a]e rána se rychleji zatáůtne,

Paťnáct let taky nenatočila novinkové album,

až teď. }e překvapením pro fanoušky jejích

popoqich irankofónních šansonů - nazpívala

iotiZ .iu.e keltské balady. A její hlas, doprová-

zený většinou kytarou a keltskou haďou Seana

Su.iyt o, tu nezní suverénně, jak by rto1!|
u zrjé umělkyně čekal. Tlochu se chvěje, dojí-

má. O sqých stíastech sice nemluví, ale jejímu

zpěvu daly velkou hloubku.

do neprověřenýchvod?
Sázka na jistotu to tedy rozhodně není, Ale iá

takhle nepřemýšlím, což vlastně platí o všech

mých deikách: nejsou vypočítané nlgrrjrí
typ publlka. Oppidum je čistě p_ocitovádeska,

ťt"ro.r;.e* ate měla pod kůží dlouho, Nemám

Ienkou Filipovou není snadné dělat

interview. Mluví a mluví, myšlenky
skáčou jak voda po kamenech, a tak

většinou zapomene, na co vlastně

Když se řelcre lrnka Filtpová, pořád

|eSiě si v$avím tu mladou ženu, která
se právěvrátilaz Paříže, bravurně
hraje na klasickou kytaru a drážl1
posluchače pánskými kalhotami,
lčanda-i a motflkem-ylastně si rás
neumím představit v dloulrých šatech

a na podpatc{ch.Vá§ takové to žcnské
fintěrúnebere?
A víte, že jsem zrovna nedávno měla nějaké

focení v díouhých šatech? Není to tak, že bych

nějak prvoplánově nechtěla blit za ženskou,

ren Zensrybheň ve mně je, ate já ho máokdy
dávám najevo. Možná za to taky může kyta3_,

Ie to tako\lý akurátní nástroj. Navíc dost těžhý,

takže když nesete třeba dvě lqrtary nevezmet€

si k tomu boty na podpatku a dlouhé šaty, spíš

ty kalhoty. Ani kytarový posez si se suknírnoc
.r".o^.rri. A já málokdy na jevišť jen ryivám,

lrledávno iste rydala nwinkové
alhm keltských balad Oppidum,
lilení to zcrna sá*a na ilstotu. Chce
rc odrahu, pustit se v showĎyznysu

)) Kdo mé zná,
ví, že mám
v sobě sílu
i temperament.
A doufám, že
i na jevišti je to
Znat.<<
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začalaodpo*ídat. Přitom je ale tak milá a bez-

orostředú, ÉĚše nani ani nemůžete zlobit,

Nemá rcd'za sebou zto'vna lehké období,



Rozhovor

dojem, že to ode mě chtělo nějakou zvláštní
odvahu, protože jsem si některé z těch balad
už dármo zkoušela zpivata hrát na sqich kon-
certech a hodně si je oblíbila.

Pročprávě Keltové? Čtm sivas pritanit
V tom mě ovlirmil můj spoluhráč a kamarád
Sean Barry, on mě s keltskou hudbou sezná-
mil a o tu desku se velmi zasloužtl, A nás dva
zase seznámila náhoda, hrajeme spolu už čtr-
náct let. Sean je mu]tiinstrumentalista, hraje
na více nástrojů. Takže může sednout izapia-
no, na akordeon hraje skvěle, na flétny, qýborně
zpivá. Anavtc jeho virtuózní keltská harfa krás-
ně ladí s kytarou.

Zpíváte nanovém albu ve čtyřech
iárycích, včetně skotské a irské
gaelštinya staré bretonštiny. Má to
svou estetickou hodnotu, Že tomu asi
nikdo nebuderozumět?
No to byste se divila, jak se občas najde někdo,
kdo tomu rozumí. Dokonce když jsem se
na jednom koncertu zmínila, že budu zpivat
ve staíé bretonštině, tak mi jedna paní posla-
la učebnici. }ako že bych se tu staIou bretonšti-
nu mohla učit. No - s dobqýrn úmyslem jsem tu
knihu oteťela - a pak zas e zavŤe\a. To se nedá,
s francouzštinou to moc společného nemá..

Takže jste se slova k těm písním učila
foneťcky? A vlastně nevěděla, o čem
zpíváte?
Podprahově jsem to tušila. Zkrátka jsem si řek-
la, že se s těmi starými jaryky nějak poperu.
Odjakživa mám vztah k jazykům, ale nejsem

ten t]{p, co se nejdřív učí slovíčka a pak pře-
mýšlí o sprármém mluvnickém tvaru. Snažím
se mluvit a opisovat to, co chci říct, už s pár
slovíčky. S těmi keltskými baladami jsem se
zkátka rozhodla nejdřív pracovat foneticky -
a fungovalo to. A hlarmě, protože jsem nejdřív
nebyla vůbec zatižená významem těch slov
ten jsem zjistila až dodatečně, mohla jsem se
soustředit na hudební stránku, na práci s hla-
sem, intonaci a wft az. Mimochodem, viíe, že
kdyžzpívátevjiném jazyce, změní se vám bar-
va hlasu?

Chcete říct, že kffi,zpiváte
francorrzsky, máte jinou barvu hlasu,
nežkdyžzpiváte česky?
Ie to tak. A řekla bych, že asinelzalimavější bar-
vu hlasu mám právě ve francouzštině. Mám ho
v tom jazyce přirozeně posazený. Takže jsem se
ponořila i do starého gaelic a do staré breton-
štiny a snažila se najít tu svoji správnou bar-
lrr h]asu i v nich. Dost zvláštrrí aie bylo, že jsem
při tom měla takov,ý samozřejmý a intenziv-
ní pocit, jako kdybych tím keltským jazykem
už někdy mluvila. Vrtalo mi hlavou, proč je mi
tak strašně blizká zrovna stará keltština? A proč
mi není blízká třeba japonština? Nechtěla bych
vypadat j ako nějaká podivínská ezoterička, a]e
já opravdu věřim, že naše duše cestuje. Že jsme
měli minulé živoíy.Žejsou mladé a staré duše.
A já jsem zcela jistě stará duše, určitě jsem si
íady už něčím prošla. Občas mám ten pocit
i u své dcery Lenny, že i.ona tu už někdy b1,1a.

Protože najednou řekne něco, co ještě nemů-
že ze svého života znát - a já na ni jen zůsta-
nu koukat.

,,Úspěch záleží i na těch správných

lidech, které vám osud přivede

ve správný čas do cesty..." Lenka

Filipová se svými kolegy (zcela

vpíavo Sean Barry, zcela vlev'o

David Stypka, který otextoval jednu

píseň na albu Oppidum).
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C,o vám Lenny například řekla?
\'íte co? To bychom museli udělat rozhovor
o ezoterice a to nechci. Ale věřte mi, v umě-
ní se vám podobné představy často nabíze-
!í a byla byste sama proti sobě, kdybyste toho
nevnržila. Iak například vysvětlíte, že někdo
lás na koncertu dojme k slzám a někdo, i když
hraje technicky peďektně, s vámi nehne? To se
nedá nacvičit, to prostě je, nebo není.

Vyiste se rždyclcy snařlla otevírat
dveře do itných wětů.Vzpomínám si,
že k@ jsme spolu dělaly rodrovor
před téměř ťinácd lety, řílrala iste,
řse o termírrech wýchkoncertů
radíte s astrologem. l nyní, pH
luní OppidumTour, jste se radlla
shvězlami?
Iistě. To nemůžu zapírat. Ale to má každý
jinak někdo se radí s hvězdami, někdo s karta-
mi, někdo na to má kyvadlo a jiný jde do kos-
tela a komunikuje s anděly nebo zkrátka věří
jen své intuici. Každý jsme originál. Ale nevy-
smívejme se ničemu. Musím ovšem dodat, že
je důležité, nechcete-li býtzabláana, mít §ice
nějaké ty svoje metody, které vám pomáhají, ale
zároveň zůstat nohama na zemi. Tu rormoviáhu
sejá opravdu snažím respektovat. A už bychom
mohli to téma opustit, ne? Nebo chcete dělat
roďrovor ke svátku čarodějnic?

To opravdu ne. Iakievlastně těžké
držct tollklet krokv showbyanysu?
Ie to hodně těžké. Nejdůležitější ale je ujas-
nit §i, kde, v kterém patře showbyznysu chcete
vlastně fungovat, koho chcete oslovovat. KdP
jsem jako mladá studentka s kytarou otevřela ty
první dveře showbyznysu, měla jsem své vize,
naděje. Alevelmi brzy jsem zjistila, že se to točí
trošku jinak. Že nadáni a pfle jsou jen stavební
kameny. A pak zéležínatéchsprávných lidech,
které vám osud přivede ve správný čas do ces-
ty, na okolnostech, na štěsí. Na zdraví. Ale pře-
devším si musíte ujasnit, co chcete lidem sdě-
Iovat.

V kterém tom patře showbyztysu jste vy?
Mě bere většina kíitiktl zapopka, ale já vlast-
ně duší moc popík nejsem. To by tŤeba i Stin-
ga museli považovat za popka - a podívejte
se, co všechnó dělá. fá jsem melodik. A mimo-
chodem, zrovna Stingavelmi obdivuju, vždyc-
ky jsem chtěla blit takoqi Sting v sukních. Ne
že bych se k němu chtěla pfirovnávat, ale měla
jsem odjakživa pocit, že máIme podobný pří-
stup k muzice, že zkrátka neškatulkujeme.
Od rocku přes pop, k loutnové muzice, kdže-
zu, takhle Sting jezdí na těch muzikantských
vlnách, a přitom je pořád sá.m sebou. Muzika
je jen jedna. Mě vždycky těšilo, když se o mně
psalo, že působím věrohodně. Že to tedy není

LEnrxAFILIPOVA

studovala na prabké konzervatoři'

a poté na Mezinárodní hudební

akademii v paříži obor klasická

kytara, Dosud vydala víc než dvacet

alb různých stylových žánrů, mnoho

z nich bylo zlatých nebo platinorných.

Má na svém kontě řadu hitů, např.

zavšechno může čas, zamilovaná

nebo prý se tomu říká láska.

koncertovala ve většině zemí Erlropy,

V Japonsku, USA, Kanadě a Austrálii,

získala Grand Prix na kytarovém

festivalu v Nizozemských Antilách
(1988) a cenu nnděl (1997). Svoji

poslední desku Oppidum (2018)

představí na jaře na stejnojmenném

turné.

tenka Filipováje rozvedená, má dceru

Lennř rovně úsíĚšnou muikantku.

jen nějaká role. Nejsilrrěji to cítím, kdyžzáro-
veň hraju na kytaru izpivám, v tom je mažná
moje muzikantská originalita. Kytaristů, i dale-
ko líp technicky vybavených, je hodně. Izpévá-
ků se serrzační barvou hlasu je dost. Ale dohro-
mady nadstandardně hrát a zpívatje dosti
těžké avlastně se to nedámoc naučit. pro mě
ta symbióza s néstrojem byla vždycky přiroze-
ná, od malička jsem to pilovala. Taky ted při-
pravuju da]ší desku, která bude kytarová. Mě
totiž odjakživa fascinují nástroje, které mají
krk, hmatník. Housle jsou na mě moc drobné,
ale toužla jsem ještě hrát na ce]lo: to asi stih-
nu až v příštím životě,

Řftá se, že v showblaysu nesmíte
lidem seiít z ďí lak serrám podďilo
vraoet se aáey na sdliru i po dloukých
pauzách?
V showbý.znysu si dlouhé pauzy člověk oprav-
du moc dovolit nemůže. Měla byste být pořád
viděna a slyšena, takzvaně se stále zviditel-
ňovat, připomínat. I negatirmí připomenutí
je lepší než ticho. Návraty jsou hodně těžké,
Taky mnohlfon se wátit nepodařilo,,comeback
se nemusí vždycky povést. Já to neplánova-
la, ale měla jsem na své cestě showbyznysem,
která, jak doufám, ještě nekončí, dokonce
několik comebacků po dost vel§ých pauzách.
Kolem roku 2000, po narození Lenky, byl ten
náwat nejtěžší, měla jsem skoro desetiletou
parlzu,

V mlnulém rodrovoru pro Pátek LN jste
řkalqž.elídryd,§e zraníte na prstech,
na^sypete ď do ran sůl, nakapete ió4
aby se rlrchlefi zacelily. To máte tak
pevnou vúli, že vám nerradí ta bole§t?
Ťo vydržíte. Ale musíte vědět, proč to děláte,
protože ono to fakt dost bolí Rány se pak vel-
mi rychle zacelí - a já pro hraní na kytaru poťe-
buju, aby se zatáhly co nejdřív. Právě při kon-
certním turné ve Francii jsem si popálila p61,
na levé ruce a vtipné je, že se to stalo při mém
oblíbeném iídle raclette. Omylem jsem sáhla
na rozpálenou lopatičku na s.,fo. Akd1ž mi hned
nasypali do rány sůl, puchlýře nevyskočily. Tak-
že jsme dílcy tomu mohli turné dokončit.

A iak §e to rýmuie s vaší image plaché,
romantické bytosti?
Víte, to, že si sllpu do ran sůl, když se tře-
ba říznu nebo spálím, to jsou vlastně prkoti-
ny.Ietže od nich to zač'iná. Kdo mě zná,vi, že
mámv sobě sílu i temperament. Adoufám, že
i na jevišti je t o znát. Obě ty polohy, romantická
i temperamentní, jsou mi vlastní.

Iste na sebe přísná?
Isem. Možná až moc.Isem k sobě příliš kritická
a přísná. Ale teď od toho už trošku upouštím.
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od dcery Lenny, rovněŽ ÚspěŠné

muzikantky, se prý Lenka Filipová

učívíc naslouchat a míň mluvit.

Není to, s prominutírn, trošku pozdě?
No samozřejmé, že je| Ale jsem pevně rozhod-
nutá §e teď začít trošku tozmazlovat. Něco vám
prozradím: jávždycky, když dotočím desku,
a bylo to tak i s touhle poslední, si to poslech-
nu a přitom mi pořád běží v hlavě: ,,Tohle jsem
měla udělat nějak jinak, to není dobqý..." Nej-
radši bych to celé přetočila. Prostě mám tako-
vou úchylku, že sama sebe neustále kritizuju.
Už jsem se musela okřiknout ,,Kuš prostě, už
ne, okamžitě přestaň!"

A nebude to tím, že jste učitelské dítě?
Yite, že asi jo? Ano, moje maminka učila rušť-
nu a hudební r4ichovu. A i když Lenny učitel-
ské dítě není, bojím se, že tu sebemrskačskou
kriťčnost po mně trošku podědila. Ten kritický
červíček v nás pořád hlodá. Ale je taky pravda,
že vás občas dovede k nějakému zlepšení. fen
si ho nesmíte pustit k tělu moc. Proto jsem se
taky teď rozhodla, že užnasebe budu hodnější.

Co,člověk cíť, kdlž se mu podaří
přetavit žvotrú těžkosti vhudební
emoce, jako se to povedlo vám s noqim
alb em? 7adostiučinění? Vítězství?
Smutek?
Všechno dohromady. Podstatné je, že ze všech
těch emocí vznikne něco nového, co mnohdy
překvapí i vás. A už vás to tolik nebolí. Iako by
tam už nebyla ta sůl.

Talgz si myslíte, že je dobré občas
sezmýlit, nebo se dokonce octnout
nadně?
Samozřejmě. Nedármo jsem si zapamatovala
jednu větu Karla Čapka, I"oíiž že,,opravdorlím
zdrojem poznánije omyl". A to je naprostá
pravda. Protože omyl vás nasměruje dopředu,
k nějaké změně. Díky omylům se vlastně lid-
stvo posouvá kupředu, protože je to i zák]ad-
ní vědecká metoda. A octnout se na dně, to
už jsem taky párkrát zažlla. A teď naposled to
bylo asi nejhorší dno za celýmůj život, Nechci
řftat nějaké fráze, jako že na tom dně,,najde-
te samu sebe", ale ano, dozvíte se o sobě hod-
ně. To znápřecekaždý, koho postihlo něja-
ké neštěstí nebo něco, s čím se musel sám
poprat.

Vaše dcera Lerrny už má vlastní
úspěšnou kariéru.Vidíte v rú sebe
vmladýchletech?
Samozřejmě. A někdy mě to těší, protože je to
tfoškujako zrcadlo, ale jsou bohužel i věci, kte-
ré se mi nelíbí - ale i v těch vidím zase sebe.
A to si řftáte: ,,}éje, tohle teda zrovrra nemusela
podědit," ale musíte to taky přijmout. A navíc,
protože je to dcera, najednou si uvědomíte:
,,Páni,vždyt já jsem se kdysi úplně stejně cho-
vala ke své mamince." Takže jste najednou vel-
mi shovívavá. Naštěsť nej de o žádné katastro-
fální záležitosti.

Lenny je vaše vymodlené a jediné dítě,
narodila se, kdlž vám byro čtyřicet. I§te
riakostlivá matka?
Pro mě bylo opravdu velmi důležité se stát
v životě rodičem. A jsem šťastná, že se mi to
nakonec povedlo. Ano, jsem úzkostlivá ochra-
nitelka. A]e snažím se to dávat najevo co nej-
méně.

Bojíte se o dceru i kvtlli tomu, že víte,
jak trrrdýr,mí showfurzrrys být?
Profesionálnějsem sizakázalase o nibát, pro-
tože podvědomě cítím, žetampotřebuje úpl-
nou svobodu. Lenny není moje kopie. Věřím
jí i jejím instinktům. Iámůžu trousit všelija-
ká moudra, ke kteqfon jsem z vlastní zkušenos-
ti dospěla, ale pak už ji musím nechat, aby se
rozhodla sama, A]e kďyžzamnou sama přijde
a chce radu, samozřejmě jí poradím. Ide větši-
nou o něja\i praktic\ý problém.

Mluvíte sirrzáiemně do toho, co děláte?
Občas ano. Lenny taky byla jeďna zprvních,
které jsem pustila Oppidum.

Areakce?
poslouchala to docela zasněně. pak zvedla
hlavu a řekla jen: ,,Jé, to je krásný..." Ale když
si chcijá poslechnout něco od ní, většinou si
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o to musím říct. Nejdřív čekám, ale pak už to
nelydržím, jduzaní: ,,MysIíš, že bys mi moh-
\a zahrát nějakou svoji novinku?" -,,No tak
jóóó...' Po pravdě, já jsem to taky neměla moc
ráda,kdyžto po mně rodiče chtěIi. Takže přes-
ně vím, jaký to je pocit, Yim, že bych měla
počkat. Iá taty, když se mi něco nelíbí, co m]a-
doši vymysleli - já jim říkám mlaďoši -, tak to
hned řeknu. Ne nějak tvrdě, ale upřímně. ,,Ale
je to můj názor, udělejte si to, jak chcete vy,."

_{ mlaďoši si to stejně udělají podle sebe. Vět-
šinou na mě nedají. Mimochodem, já si dnes-
ka s dcerou povídám jako se sobě rovnou, mys-
lím, že už jí vlastně nemám moc co předávat.
\aopak mám teď občas pocit, že Se naše role
obracejí. Dřív ona na dovolené chtěla zmrzli-
nu a já byla ta, která jí řikala, že musí počkat až
po obědě. A teď to říká ona mně.

Naučila jste se naopakněco vy
od t,enny?
učím se od ní víc naslouchat a míň miuvit, Já
hodně mluvím, zahlcuju lidi slovy. Lenny je

v tomhle jiná. Ona na jevišti působí jako extro-
vert, ale v soukromí je spíš ten tichý pozoro-
vatel. Už odma]a taková byla. Vždycky nejdřív
hodně tozmýšlí a teprve pak jedná. Což vůbec

neznamená, že není srdečná. A tohle jsem se
od ní opravduzačala cileně učit, protože já se
někdy něčím nadchnu, aniž si to nejdřív pro-
myslím. A musím ííct, že mi to ve}mi pomáhá.

|akbyste popsala ávotní období, které
ájete právě ted?
]ako zno,u,uztozeni. To jsem napsala i na obal
své nové desky a opravdu to tak teď cítím,
A taky si uvědomuju, že při tom všem, co jsem
zatimve svém životě zažila, jsem vlastně klikař.
Ale měla bych hned dodat: pokorný klikař.

Litujete něčeho?
Občas přemýšlím, co mohlo být jinak. Ale
neberu to osudově, spíš tak nějak... něžně. Ano,
stála jsem v životě na několika křižovatkách
a asi se nerozhodla vždycky správně. A]e kdo-
ví, co by bylo, kdybych se tenkrát byla rozhod-
Ia jinak.

Týkalo se to profese, nebo osobního
žvota?
Obojího. Ale co to vlastně je, Iitovat? Prostě si
vzpomenete, vzdychnete a řekn-ete si: ,,Ano,
mohlo to blýt jinak. Ale sta]o se." A idete dál.'((

OPPIDUMTOIIR

28.2. Bratislava - lstropoli5

10.3. Košice - sP

17. 3. Brno - sono centrum

(vyprodáno)

18.3. Brno - 50no centrum (přidanÝ

koncert)

20. 3. ostrava - GOng

25. 3. Praha - Lucerna (Velký sál)


