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K LIDOVÉ HUDBĚ MÁM BLÍZKÝ VZTAH
Lenka Filipová – recitál Židlochovice

4. června uspořádalo město Židlochovice koncert Lenky Filipové. Česká stálice populární hudby se publiku představila v akustickém triu.
Během hodiny a půl zahrála své největší hity, ale představila také písně nové. Svým vystoupením dokázala, že je vynikající muzikantka,
zpěvačka i kytaristka, a že nepatří mezi vyhořelé hvězdy totalitní doby. Přestože na podiu stáli tři muzikanti, naplnili sál strhující energií. Po
koncertě jsem se s umělkyní setkal v šatně a natočil s ní krátký rozhovor, nejen o jejím vztahu k lidové písni…

To je vám strašně zvláštní atmosféra, já jsem znala irskou muziku jako takovou taneční – housle, dudy, akordeon, a to mě na poslech velmi
baví a znala jsem i pár desek, ale pak jsem byla přizvána k natáčení desky kapely Irish Due, kterou vede můj kamarád ze studií, Vašek Veselý.
No a ten mi řekl, že je to hudba, která by mi seděla. Takže Vašek mi ji vlastně vybral. No a při natáčení s Irish Dew jsem se seznámila se
Seanem (člen doprovodné kapely L. F.). Takže takhle nějak začala naše hudební spolupráce. Čím mě fascinuje irská hudba? To vám
nedovedu říct. Vašek Veselý mi řekl, že dostal takovou referenci přímo z Irska, když tam poslal mou desku. Tak se ho ptali, kde sehnal tak
erudovanou irskou zpěvačku. Takže nevím, velmi mě to samozřejmě potěšilo. A jediný vysvětlení je, že jsem už někdy taková Keltka byla.
Není mi to vůbec cizí, najednou jsem ty písničky zpívala a mám je čím dál radši

To je úžasná etapa, když mi bylo asi sedmnáct, nastoupila jsem na konzervatoř a rok předtím jsem vyhrála celostátní kytarovou soutěž se
skladbou Na dobrú noc, kterou napsal můj budoucí profesor Štěpán Urban. No a pak jsem byla poprvé natáčet ve studiu v plzeňském rádiu,
kde v režii seděl pan Bláha, dudák, kterej s Brolnem hrál. Díky tomuto setkání jsem si poprvé nahrála klasickou skladbu, poprvé jsem si tam
zazpívala, poprvé jsem slyšela svůj hlas na mikrofon. Byly to lidovky ve francouzštině i angličtině. Pak jsem se dostala na konzervatoř, na
druhý pokus, to mně bylo asi sedmnáct, a najednou v září, kdy jsem začínala druhej ročník, zvoní telefon a volá mi tehdejší umělecký ředitel
Bohuš Smejkal, který teď hraje v Janáčkově kvartetu a říká: „Lenko, mám pro vás takovej návrh. Slyšel jsem vás zpívat a hrát. My teď
jedeme s Brolnem na tříměsíční turné do U.S.A a Kanady. Tak bychom byli rádi, kdybyste jela s námi. “ Mně nebylo jasný odkud mě zná, ale
pravděpodobně to bylo z těch nahrávek natočených panem Bláhou. On mi tehdy zařídil na konzervatoři, kde byl ředitelem Jan Tausinger,
abych mohla s Brolnem vyjet. Navíc to byla normalizační doba 70. let… Ale Bohuš Smejkal to vše zařídil a tak jsem s nimi odjela. Byl to pro mě
úžasnej zážitek, stála jsem dvakrát denně na jevišti i za ním a pozorovala profesionální výkony muzikantů a tanečníků. Byl tam vynikající
houslista Jindřich Hovorka, Jožka Černý, Jarmilka Šuláková… Takže jsem opravdu viděla kumštýře, kteří dělají naši lidovou muziku a kteří
reprezentovali absolutně úžasně naši zemi. K lidové hudbě mám blízký vztah, od mládí jsem ji dělala, protože maminka byla učitelka
hudební výchovy. Moc rádi jsme doma zpívali několikahlasně. Takže jsem k tomu nepřišla jen tak. Ta tradice u mě je.

No, já mám pocit, že ne, že to byla jen taková etapa společného vystupování. Pak jsme se k tomu už nikdy nevrátili. Ale jako s lidmi, vždycky
když se někde potkáme, nebo se prolneme na nějaké akci, tak na společnou spolupráci obě dvě strany hrozně rády vzpomínají.

Cítím to podobně, ale mám z toho takový rozpačitý pocit, teď po těch 90. letech. Navíc jsem měla takovou nešťastnou zdravotní pauzu, kdy
jsem se odmlčela na dost dlouho. Šest let jsem nebyla na pódiu, to už je dost, ale osud tomu tak chtěl, ale zaplať pánbůh, všechno je v
pořádku. Mám pocit, že ti, kteří ty dvě polohy u mě nezaznamenali, tak mě mají vsazenou jen do té populární hudby, která byla bezvadná. A
protože spousta mých písniček se stala hity, přineslo mi to vlastně privilegium širokýho publika. Ale publikum, který chodí na koncerty u mě
zná tu dvojí polohu, protože na koncertech hraji i klasickou muziku. Kdo mě zná ale jen z rádia, tak tam jsem pořád zasunutá spíš jako
popůvka.
V posledních letech jsem se často setkával s romskými muzikanty. Když jsme se spolu bavili o české hudbě, tak často zmiňovaly vaši muziku,
která jim byla blízká, o které říkali, že jim jde ze srdce.
To je moc hezký a se všemi, se kterými jsem se setkala, tak jsme si velice muzikantky i lidsky rozuměli. Třeba s Věrou Bílou, když jsme se
poznali blíž, tak mi řekla, že mně její tatínek miloval, že jsem byla jeho oblíbený muzikant.

No že bylo fantastický publikum, že mě velmi okouzlilo, a že vůbec přišlo a nezapomnělo na mě.

Tentýž rozhovor s Lenkou Filipovou bude odvysílán během podzimu na Regionální kabelové televizi – a to ve verzi mluveného slova, v
doprovodu fotek, přímo židlochovického koncertu.

Rozhovor vedl Mgr. Tomáš Šenkyřík

Na dnešním koncertě jste zahrála několik lidových písniček, irských, a říkala jste, že jste v poslední době jimi úplně
fascinována, čím jste tedy přesně fascinována?

Na vašich webových stránkách jsem se dočetl, že jste ve svém raném mládí spolupracovala s Brněnským orchestrem
lidových nástrojů, jak tady u nás na Moravě říkáme s Brolnem. Jak na tuto spolupráci vzpomínáte?

Natočila jste s Brolnem i nějaké nahrávky?

Vždycky mně připadalo, že jste byla součástí české pop music, ale zároveň jste vždycky tak trochu stála mimo ni. A právě
tento rozpor mně byl u vás vždycky sympatický. Vnímáte to také tak?

Co byste vzkázala publiku, které na vás dneska přišlo a občanům Židlochovic?



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V ŽIDLOCHOVICÍCH
– ŘÍJEN –

1. – 24.10. PRCHAVÉ OKAMŽIKY" - výstava fotografií Hany Kratochvílové - Pulcové

27.10. – 30.11. VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

říjen VÝSTAVA JABLEK

říjen OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

8.10. NÁKUPNÍ ZÁJEZD DO POLSKÉHO TĚŠÍNA

8.10., 16.00 DRAKIÁDA

10.10., 18.00 CYKLUS "POVÍDÁNÍ O VÍNĚ" - Malverina a Rinot

18.10. DO MORAVSKÉHO KRUMLOVA A JEŠTĚ KOUSEK DÁL

23.10., 15.00 BESEDA PRO DŮCHODCE

PŘIPRAVUJEME:

30.11., 17.00 „JAVORY“ - adventní koncert

25.11., 19.00 BALADA PRO BANDITU – zájezd do divadla Husa na provázku

20.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

"
místo: Městský kulturní klub

místo: Městský kulturní klub

termín bude upřesněn místo: vinotéka RTIC
pořádá: ZO ČZS Židlochovice
termín bude přizpůsoben dozrání jablek

termín bude upřesněn místo: zámek, koncertní sál
pořádá: město Židlochovice

pořádá: SPCCH Židlochovice

místo: sraz u radnice
pořádá: Junák Židlochovice

místo: vinotéka RTIC
pořádá: Vinotéka Židlochovice

odjezd: z autobusového nádraží.
přihlášky: na podatelně MěÚ u pí Procházkové.
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Miroslav Cvrk (604 290 303).

místo: Městský kulturní klub
pořádá: SPOZ Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům—kulturní sál
pořádá: město Židlochovice
vstupné: od 190 Kč
předprodej od 1.11. na , Masarykova 100, tel.: 547 426 024

hrají: Eva Vrbková, Jan Zadražil a další
vstupné:dospělí 320 Kč
slevněné vstupné: studenti, děti, důchodci 250 Kč
doprava: 50 Kč
předprodej: od 1.10. do 20.10. na , Masarykova 100, tel.: 547 426 024

Návrat legendy po třiceti letech. Dojemný příběh o velké lásce a ještě větší zradě, o mužích,
ve kterých se zabydlel vztek a o ženách, který ten hrozný vztek umí z těch mužů vylíbat a
vykousat a vyhladit, příběh o divokosti a vášni proslul zejména díky geniální Štědroňově
hudbě. Vztah Eržiky a Nikoly je jedním z nejdojemnějších příběhů o lásce, jež česká
dramatika nabízí.

cena: 250 Kč
přihlášky: od 1.11. do 20.11. na RTIC, Masarykova 100, tel.: 547 426 024

RTIC

RTIC


