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·védsk˘ sen Evy Emingerové
KdyÏ pﬁed dvaceti lety uvedl Ferdinand Havlík na prvoligovou jazzovou scénu zpûvaãku Evu Emingerovou, nikoho asi nenapadlo, Ïe se
z b˘valé volejbalové reprezentantky, která do té doby zpívala jen v amatérsk˘ch formacích, vyklube suverénní interpretka s repertoárem
sahajícím od evergreenÛ tﬁicát˘ch let po souãasn˘ jazzov˘ materiál. Nyní vydává své páté sólové album Prameny snÛ a docela urãitû s ním
pﬁekvapí i své skalní pﬁíznivce. Je totiÏ rozkroãené mezi jazzem, ‰ansonem a popem a Eva se na nûm pﬁedstavuje i jako autorka. A kdyÏ
navíc dodám, Ïe nahrávka vznikla ve studiu, kde své ‰lágry natáãela legendární ABBA, mÛÏe to celé znít hodnû tajuplnû. TakÏe popoﬁádku...

Eva Emingerová patﬁí k nejv‰estrannûj‰ím ãesk˘m jazzov˘m interpretkám. A s nov˘m albem Prameny snÛ svÛj zábûr je‰tû roz‰íﬁila.

Proã jste se vlastnû rozhodla tak
radikálnû pﬁehodit stylovou v˘hybku a zabrousit k popu?
Hlavním dÛvodem bylo vyzkou‰et si pÛvodní tvorbu, vlastní písniãky s ãesk˘mi texty, a obyãejná
snaha sdûlit lidem, co cítím.
K ústupu od angliãtiny jsem ale
mûla je‰tû jeden dÛvod. Jsem perfekcionistka, mám na sebe dost
vysoké nároky a mûla jsem pocit,
Ïe moje angliãtina, v níÏ jsem dosud zpívala jazzové standardy, není na takové úrovni, jaká je dnes
bûÏná u mlad˘ch lidí, kteﬁí se uãí
anglicky od dûtství.

mnohem ‰ir‰í neÏ jen jazzové publikum.

Hrálo ve va‰em rozhodnutí roli i –
ﬁeknûme – komerãní hledisko?
Nemyslím si, Ïe by se moje nová deska bÛhvíjak prodávala... OdjakÏiva mû ale suÏuje, jak málo lidí
poslouchá jazz. Chtûla jsem natoãit písniãky, které by si poslechlo

Na své pﬁedposlední desce jste
mûla i nûjaké texty od Ester Koãiãkové. A nebyly ‰patné. Proã
jste neoslovila ji?
Ester mi na album Colours Of
My Life napsala ãeské texty na
americké jazzové standardy, ale
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K té ãe‰tinû: vy jste pﬁece jen uÏ
v minulosti zpívala v mateﬁ‰tinû…
To je pravda, spolupracovala
jsem s Ferdou Havlíkem i Jiﬁím Such˘m, mám na repertoáru tu semaforskou klasiku, ale to jsou
vlastnû taky standardy. Uspokojovaly mû jen do té míry, Ïe si je se
mnou publikum mohlo pobrukovat.
Teì jsem chtûla texty, které by
o mnû nûco prozrazovaly, a jak uÏ
jsem ﬁekla – hlavnû mi ‰lo o vlastní písniãky.
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s tûmi je potíÏ v tom, Ïe musíte
o jejich natoãení sloÏitû Ïádat majitele práv. Povedlo se nám jich tedy nahrát jen nûkolik. Etapa s Ester byla zajímavá, je to nesmírnû
chytrá, ale taky hodnû zaneprázdnûná Ïena. Já potﬁebovala nûkoho, kdo by mi vûnoval víc ãasu,
kdo by mi psal na tûlo.
A tím se stal Du‰an Prokop. Neznámé jméno…
Je to vlastnû kamarád z volejbalu, kter˘ léta pí‰e do ‰uplíku. KdyÏ
jsem zaãínala pﬁem˘‰let o projektu
nového alba, zaãal mi posílat takové básnické esemesky, mû zaujaly, a tak jsme se zaãali scházet
a on vytáhl svoje star‰í texty i básniãky, které kdysi psal pro své dívky. Nûco z toho jsme pouÏili. Ale
vût‰inou na‰e spolupráce fungovala tak, Ïe jsem nadhodila nûjaké
téma, pocit a on je zpracoval. Je-

ho texty i akordy nás také inspirovaly k samotn˘m skladbám, a tak
se u klavíru nebo u kytary rodily
zárodky písniãek.
Tak jednoduché to ale nebylo; va‰e album nakonec vzniklo na trase Praha–Stockholm. Jak se to
pﬁihodilo?
Zásluhou Tomase Danka, kamaráda, muzikanta a manaÏera, kter˘
Ïije ve ·védsku uÏ desítky let.
Nûkolikrát jsem tam v minulosti
koncertovala a po jednom vystoupení nás oba napadlo to samé –
udûlat desku, která by trochu vyboãila z té mé dosavadní úzké jazzové ‰katulky. Tomas mû seznámil
s Andersem Johanssonem, v˘born˘m producentem i kytaristou, kter˘ mi vzápûtí doruãil asi tucet
sv˘ch skladeb. Na oplátku jsem
mu poslala i nûjaké své vûci, na
kter˘ch jsme dûlali s Du‰anem
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Prokopem. A hned první písniãka
ho zaujala a poslal ji zpátky nádhernû zaranÏovanou. Pak v‰e nabralo rychl˘ spád. PÛvodnû jsem
mûla nahrát v˘hradnû jeho skladby
s ãesk˘mi texty, ale nakonec se to
vyvinulo jinak – na desce je devût
m˘ch vûcí, tﬁi písnû od Anderse
a jedna od Tomase.
Natáãení tedy probíhalo ve ·védsku?
Album vlastnû vznikalo po internetu. To je ta dne‰ní doba... VymûÀovali jsme si s Andersem po
e-mailu nápady, dvakrát jsem pﬁijela do Stockholmu na demosnímky
a nakonec jsem bûhem t˘dne ve
studiu Polar v‰echno nazpívala
s kapelou, kterou Anders mezitím
v˘bornû pﬁipravil. Je to skvûl˘ a citliv˘ muzikant a lichotí mi, Ïe ve
své kariéﬁe spolupracoval se
spoustou interpretÛ svûtov˘ch
jmen.
Ostatnû i Polar Studios je pojem,
vznikla tu velká ãást nahrávek
ABBY…
Mûla jsem z Polaru trochu obavy – sedíte v kabince, ãekáte na
pokyny z reÏie a vedle sedí zvukaﬁ,
kter˘ natáãel Waterloo, Mamma
Mia, Dancing Queen a tyhle hity...
Ale byla to v˘borná zku‰enost,
bezvadnû pﬁipravení profesionálové, pﬁitom maximálnû pﬁátelsk˘
a vﬁel˘ pﬁístup. Prostû sen. ¤íkali,
Ïe jsem snad jediná v˘chodoevropská zpûvaãka, která tam nahrávala.
Jak si vlastnû vysvûtlujete, Ïe
jste ‰védské muzikanty tolik zaujala?
Mám pocit, Ïe lidi venku, nejen
ve ·védsku, oceÀují moji schopnost improvizace, Ïivoãi‰nost. Pﬁed
lety jsem se Steamboat Stompers
zpívala na dixielandovém festivalu

U „‰védského stolu“ ve studiu Polar – s muzikanty, kteﬁí Evû natoãili novou desku. Zleva Anders Johansson, Tomas
Danko, Mathias Algotsson, Eva Emingerová, Svante Söderqvist a Calle Rasmusson.

v San Diegu, byla jsem tam jediná
sólová zpûvaãka. PÛjãovala si mû
jedna kapela za druhou... Asi mám
nûjak˘ dar pÛsobit na jevi‰ti pﬁirozenû, pohodovû.
Co va‰e souãasná ãeská kapela –
nebylo muzikantÛm líto, Ïe jste
nové album nahrála v cizinû a bez
nich?
Samozﬁejmû Ïe je to mrzelo, pﬁi‰li o zajímavou a dobﬁe placenou
práci. Ale Tomas Danko se asi
právem obával, Ïe nedokáÏí naplnit základní hudební ideu alba –
aby to byl pop. Nûkteré z tûch nov˘ch písniãek nicménû moje kapela hraje na ãesk˘ch koncertech
a pro mû je dost dÛleÏité, Ïe se
klukÛm docela líbí. Jen teì budu
muset kapelu roz‰íﬁit o cello a ky-

taru, abychom písniãky z nové
desky uhráli.
Jak byste vlastnû svou novinku
Ïánrovû charakterizovala?
Venku se té hudbû pr˘ ﬁíká multiÏánr. Já bych spí‰ mluvila o písniãkách s prvky jazzu a ‰ansonu.
A doufám, Ïe si v nich lidé najdou
to své – lásku, romantiku, snûní.
Jak je libo.
V âechách se oproti svûtu zpívan˘ jazz pﬁíli‰ nenosí. Kam si chodíte pro inspiraci?
Byly tu Eva Olmerová, Vlasta
PrÛchová, je‰tû dﬁív Inka Zemánková… A zÛstaly po nich nahrávky,
které jsou pÛsobivé dodnes. Ze
souãasn˘ch zpûvaãek bych jmenovala Yvonne Sanchez, která asi jako jediná z dne‰ní ãeské scény
splÀuje zahraniãní mûﬁítka.
Yvonne Sanchez to má ov‰em
snaz‰í, po matce je Polka, po otci
Kubánka... Co vy a svûtová mûﬁítka? A nebuìte moc sebekritická!
To není sebekritika, jak uÏ jsem
ﬁekla, já jsem na sebe asi aÏ moc
pﬁísná. UÏ vzhledem ke své angliãtinû se nemÛÏu povaÏovat za dejme
tomu evropskou ‰piãku, i kdyÏ jsem
docela úspû‰nû zpívala v mnoha
zemích Evropy. Sama sebe vnímám
spí‰ jako takového jazzového baviãe. Na pódiu nezkazím legraci
a snad se mi daﬁí vytvoﬁit pﬁi koncertech uvolnûnou atmosféru. Chci,
aby se publikum cítilo dobﬁe, protoÏe nezpívám jenom pro peníze, dûlám muziku hlavnû pro lidi.

„Chtûla jsem natoãit písniãky, které by si poslechlo mnohem ‰ir‰í neÏ jen
jazzové publikum. A doufám, Ïe si v nich lidé najdou to své – lásku, romantiku,
snûní. Jak je libo.“
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Zaãala jste profesionálnû vystupovat aÏ kolem tﬁicítky. Vnímala
jste to ve své dobû jako handicap?

Pravda je, Ïe jsem si uvûdomovala urãitou nedostateãnost –
hlavnû co se t˘ãe hudebního vzdûlání. Vadilo mi, Ïe neumím na klavír nebo na kytaru tak dobﬁe,
abych se dokázala sama doprovázet, i kdyÏ do lidu‰ky jsem poctivû
chodila. Na druhou stranu jsem si
vÏdycky ﬁíkala, Ïe jazz není o vûku,
Ïe v jazzu máte na v‰echno ãasu
dost. A kdybych mûla dát na názor
svého fanklubu, tak zraju jak víno.
V Praze máte své publikum tﬁeba
v hledi‰ti Semaforu – na va‰em
pﬁedvánoãním koncertû mû pﬁekvapilo aÏ domácké prostﬁedí,
v nûmÏ jste se pohybovala.
Vánoãní Semafor – tam je vÏdycky polovina sálu volejbalisté...
Vlastnû si tam navzájem dûláme
radost. Je to takov˘ soukrom˘ koncert, kam si zvu pﬁátele, pﬁíbuzné
i hudební hosty, které v prÛbûhu
roku potkám a nûãím mû zaujmou.
Jinak zpívám tak desetkrát, dvacetkrát do mûsíce, z toho jsou vût‰inou zhruba tﬁi koncerty v zahraniãí. NemÛÏu si samozﬁejmû dovolit Ïádného manaÏera, v‰echno si
organizuju sama. I ty Semafory –
pár dní poﬁádnû nespím, ale stojí
mi to za to.
Kde uÏ jste v‰ude zpívala a kam
byste se chtûla jako zpûvaãka podívat?
V Evropû jsem zpívala skoro
v‰ude, nejãastûji jezdím do ·védska, Dánska, Norska, Nizozemí,
Rakouska, Nûmecka... Ráda koncertuju zvlá‰È ve skandinávsk˘ch
zemích, tam je v˘borné publikum,
jazz mají Seveﬁané hodnû rádi. Zpívala jsem i v Kanadû, Mexiku
a v Americe. Lákalo by mû Rusko,
také proto, kolik je tam dobr˘ch
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jazzmanÛ. A moc ráda bych se podívala do Brazílie a do Austrálie.
Jste b˘valou volejbalovou reprezentantkou, mistryní republiky,
medailistkou z mistrovství Evropy… Chodíte si je‰tû zahrát?
Poﬁád je‰tû hraju soutûÏnû – první tﬁídu v ‰estkovém volejbalu.
A k tomu je‰tû extraligu v pláÏovém
volejbalu mixÛ. Taky jsem vyhrála
mistrovství republiky veteránek.
A propos – skoro ve stejn˘ den, kdy
jsem byla pozvána na jazzov˘ koncert na PraÏsk˘ hrad jako pﬁedstavitelka slibného jazzového mládí…
Jak moc se promûnil volejbal od
té doby, co jste v nûm získávala
trofeje?
Dostalo se do nûj hodnû techniky, vyspûl i takticky. My jsme si maximálnû pustily video a koukaly, jak
to ty Kubánky zalejvaj, dneska jsou
na taktickou pﬁípravu t˘mu celé ‰táby, v‰echno se analyzuje. Ale hlavnû se volejbal zrychlil. I kdyÏ – nedávno nám na zápas nedorazily
soupeﬁky, a tak jsme si zahrály s juniorkami. Byla jsem zvûdavá, jestli
jim budeme staãit, a nakonec jsme
s nimi sehrály naprosto vyrovnan˘
zápas a prohrály jen tûsnû 3:2.
Va‰e sestra Dana je známá novináﬁka a reportérka – dnes úspû‰-

ná spisovatelka. Hodnotíte si navzájem svou práci?
My si hodnû pomáháme. Tﬁeba
ve své kníÏce In Flagranti Dana ãerpala z pﬁíbûhu mé nové desky.
Figuruje tam postava textaﬁe, kter˘
rozesílá na v‰echny strany esemesky s básniãkami, a také zpûvaãka,
co vydala nûjaké jazzové desky.
Jmenují se zrovna tak jako ty moje...
VyrÛstala jste v renesanãní rodinû – vá‰ otec dûlil své zájmy mezi hudbu a sport a stejnû vedl vás
se sestrou. Jaké spády mají va‰i
potomci?
Jednota ducha i tûla, to bylo
heslo, které razil ná‰ táta. Sestra
‰la spí‰ intelektuálním smûrem,

zatímco já byla víc zvíﬁátko a potﬁebovala jsem sport. Sestra se mi
posmívala, Ïe budu mít biceps
v hlavû... Moje dûti jsou na tom
samozﬁejmû podobnû. Obû holky
hrají volejbalovou extraligu, syn
se zase potatil, jezdí na kajaku
a má dokonce stﬁíbrnou medaili
z mistrovství Evropy. Vedle toho
studují a vûnují se i muzice.
Docela se divím, Ïe se nám daﬁí je
uÏivit, jen sport totiÏ spolkne stra‰né peníze. Potﬁebujeme na botiãky
– to je má okﬁídlená vûta na koncertech. Tuhle úÏasnû zafungovala
– pﬁi vystoupení jsem uvedla píseÀ
slovy, Ïe je jaro, krásnû, ale Ïe dûti
zase potﬁebují na botiãky a mÛj syn
Ïe má jedenapadesátku nohu! Tak
aÈ si lidi koupí desku... A po koncertû pﬁi‰la nûjaká Ruska, strãila
mi dvoutisícovku a Ïe pr˘ dûkuje
za krásn˘ hudební záÏitek...
Bobby McFerrin jednou na otázku, koho povaÏuje za nejvût‰í hudebníky v‰ech dob, odvûtil, Ïe
Mozarta a Milese Davise. Jak
byste odpovûdûla vy?
To je hodnû tûÏká otázka. Nemohli bychom to zúÏit na jazz?

Nové album Evy Emingerové právû
vychází ve vydavatelství Radioservis

Dobrá, tak kdo je nejvût‰ím jazzov˘m muzikantem v‰ech dob?
Asi George Gershwin, ale v sukni to byla urãitû Ella Fitzgeraldová.

„Jsem takov˘ jazzov˘ baviã. Chci, aby
se publikum cítilo dobﬁe. ProtoÏe
nezpívám jenom pro peníze, dûlám
muziku hlavnû pro lidi.“

Jak jsem ji v mládí hodnû poslouchala, pr˘ ji v sobû trochu mám.
Teda – kéÏ by.
■ Milan ·efl
Snímky Zbynûk Pecák
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