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Zná ji celý svět.  Zpěvačku, šansoniérku, něžnou plavovlásku 
s jedinečným přednesem lyrických písní.  Celine Dion.  
Málokdo dnes ví, že na jejím místě mohla dnes stát naše 
Lenka Filipová. 
   Psal se rok 1988, když dostala československá frankofonní 
interpretka nabídku, aby reprezentovala Švýcarsko na soutěži 
Eurovize s francouzskou písničkou „Neodcházej ode mne“.  
Krátce předtím, než měla odlétat, jí bylo ale účinkování 
zakázáno a s písničkou určenou pro Lenku Filipovou nakonec 
vystoupila náhradnice - tehdy ještě nepříliš známá Celine 
Dion.   
A mezinárodní soutěž vyhrála.  Uplynulo dvacet let, a jak už 
to v životě dle jeho tajemných zákonů chodí, si Celine Dion 
vybrala, aniž by ji dřív znala, právě Lenku Filipovou jako  
hostující zpěvačku pro svoji megashow v pražské O2 aréně.  
Česká zpěvačka na tento zážitek vzpomíná ráda  - na osud 
věří, ale svoji víru obohatila o poznání, že se mu musí trochu 
pomoci:-  „Můžeme v cokoliv věřit, ale je zapotřebí i pro to,  
co je dáno, něco udělat. Věřím na osud, ale nikoliv s rukama  
v klíně…“  
   Lenka Filipová působí na české a slovenské scéně již  
desítky let, z jejího dívčího projevu zůstalo zachováno hodně 
mladistvého půvabu, na druhé straně dozrála ve špičkovou 
umělkyni, která exceluje v široké škále hudebních žánrů –  
od populárních písniček přes šansony, jazz, keltské songy, 
lidovky až k náročné klasice, kterou bravurně zvládá  
na své kytary.   
Ne neprávem odpověděl před několika lety Karel Černoch  
na dotaz, které zpěváky a zpěvačky má rád:- "Ze zpěváků 
třeba Kamila Střihavku, obdivuju silné hlasy.  A ze zpěvaček 
hlavně Lenku Filipovou.  Je to krásná ženská, krásně zpívá, 
krásně hraje na kytaru, je to profesionálka každým coulem  
a navíc ještě milá.  To je kombinace, která se dnes jen tak nevidí." 
  Lenka Filipová vystudovala na pražské konzervatoři a poté na Mezinárodní hudební akademii  
v Paříži obor klasická kytara.  Dosud vydala 10 řadových alb a 4 klasická kytarová.  Většina z nich  
byla oceněna jako zlatá nebo platinová.  Působí také jako autorka hudby a mnoho jejích skladeb  
se stalo velkými a trvalými hity. 
   Koncertovala ve všech zemích Evropy, v Japonsku, USA a Kanadě, získala Grand Prix  
na kytarovém festivalu v Nizozemských Antilách, v roce 1997 českou Cenu Grammy a podnikla  
dvě koncertní turné s Francisem Cabrelem.  Zpívá česky, rusky, francouzsky, anglicky.  Miluje  
keltské písně, keltská muzika jí připadá blízká a přirozená:- „Asi už jsem v těch končinách někdy 
pobývala, a nejenom v jednom životě, a asi už jsem i tenkrát byla muzikantka.  Jak cizí jazyky,  
tak muzika – to je pro mě domovský pocit.  Patří sem pravděpodobně i keltština, i když je velmi 
těžká.  Obsahuje něco z francouzštiny, něco z angličtiny, něco z němčiny…  Jak se Keltové  
pohybovali Evropou, tvořil se jejich jazyk; jinak se píše a jinak vyslovuje, až se téměř blíží  
znakové řeči.  Tohle mě hodně oslovuje a zajímá, v keltské muzice zejména typické harmonické  
postupy, různé mody zpěvu a instrumentální plochy.  Chtěla bych v tomto směru dále pokračovat  
a objevovat…“ 
   I díky ojedinělým a působivým keltským skladbám, které obohacují dnes Lenčin repertoár,  
je její recitál skutečným zážitkem.  Během své letní návštěvy České republiky jsem měla  
možnost vidět její vystoupení a byla jsem jím nadšena.  Vzpomněla jsem si na podobně kvalitního 
slovenského zpěváka, Petera Nagye, kterému jsme s Petrem Vítkem uspořádali úspěšné australské 
turné před dvěma lety.  Tenkrát mi Nagy prozradil, že existuje jen málo českých umělců schopných  
podobně jako on „utáhnout“ za doprovodu pouhé kytary celovečerní koncert.  Mezi tyto výjimečné 
„entertainery“ patří vedle Petera zcela nepochybně i Lenka Filipová.  S lehkostí přechází z jednoho 



žánru do druhého, z jazyka do jazyka, z šestistrunné na dvanáctistrunnou kytaru (tu zdědila po svém 
příteli a kolegovi, nezapomenutelném Karlu Zichovi), přitom krásně moderuje svá vystoupení a uvádí 
skladby, které udivují posluchače širokou rozmanitostí.  Nechybějí staré písně, které se dávno staly  
evergreeny, jako „Prý se tomu říká láska“, „ Za všechno může čas“, „Částečně zatmění srdce“, „Mosty“  
a samozřejmě ani trademark song Lenky Filipové „Zamilovaná“. 
   O něm zpěvačka říká:- „Měla jsem poměrně málo písní převzatých od cizích autorů.  Vždycky jsem 
dbala o to, aby to v takovém případě nebyl velký hit.  Abych tím nebyla ovlivněná ani já, ani publikum.  
Abych jim dala svou tvář a dokázala si z nich udělat vlastní písničky.  Když jsem byla na studijním pobytu 
ve Francii, dostala jsem se k dokončování druhé desky Francise Cabrela.  Slyšela jsem u jeho manažera 
nesmíchané snímky a právě tahle píseň mě moc oslovila.  Tak jsem Francise poprosila, jestli by mi  
tu píseň nevěnoval, že bych si ji nechala otextovat česky.  Zajímavé na tom je, že ani Francis tehdy ještě 
netušil, že z této písně bude jeho velký hit.  A když jsme já i on ve stejné době -on ve Francii a já u nás 
(s textem Zdeňka Rytíře) - zařadili tuto píseň na naše desky, byla tato píseň pro nás oba osudová…“  
Lenka s úsměvem vzpomíná na „rytířovskou klasiku na poslední chvíli“:- „Text mi diktoval po telefonu 
přímo do studia, když už už se to mělo točit.  Jestli se do té nahrávky člověk pečlivě zaposlouchá, 
všimne si, jak to zpívám.  Udýchaně, jako z papíru.  A přesně tak to taky bylo.“ 
   Lenka Filipová mne svým koncertem v Praze příjemné překvapila.  Rozhlížela jsem se během jejího 
recitálu kolem sebe po vyprodaném sále a viděla jsem diváky naslouchající se spokojeným úsměvem 
této nestárnoucí zpěvačce.  Stala jsem se na okamžik součástí onoho „feel good“ souznění všech,  
které v té chvíli oslovovala.  A později, komukoliv jsem oznámila, že Lenka Filipová se chystá po svém 
nedávno absolvovaném turné po Spojených státech potěšit také krajany v Austrálii, každý pochvalně 
pokýval hlavou.  Lenka Filipová je prvotřídní export.   
   Lenka vzbuzuje respekt i tím, že si v životě nezadala s bulvárem a nepřestává přísně střežit  
své soukromí.  Ač sama z umělecké rodiny, je také toho názoru, že je důležité nechat své dnes  
osmnáctileté dceři její vývoj, nesnažit se ji převést někam jinam:- „Doba spěje k tomu, že bychom rádi  
ty naše mlaďochy ukazovali jako hotové v čím dál tím mladším věku, to ale nemůže přirozeným  
způsobem vydržet.  Když je takhle ukážeme, už je deformujeme, ničíme jejich vidění světa…   
Postavíme je do světel reflektorů a oni to nemůžou unést, nemůžou se rozvinout přirozeným způsobem. 
Tlaky z různých stran je nutně velmi ovlivňují.“ 
   O to více budeme mít my v Austrálii štěstí, protože zde vůbec poprvé představí svoji dceru,  
která ji bude klavírně doprovázet během celého turné.  Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět  
a slyšet Lenku Filipovou během únorových koncertů v Launceston, Melbourne, Adelaide a Sydney.   
Jak často se nám v Austrálii dostane kvalitního kulturního zážitku?  Lenka Filipová, která na mne udělala 
velký dojem podobně tak jako na široké publikum v Čechách a na Slovensku, na krajany ve Spojených 
státech i na Celine Dion, představuje hodnotnou zábavu, dalo by se říci, že její koncert je vlastně sérií 
minidramat, jak se ostatně svěřuje sama zpěvačka:-   „Můj táta je herec a já jsem strávila pěkný kus  
dětství koukáním zpoza opony.  Chtěla jsem být herečka, ale tatínek mě odrazoval, že je to ještě těžší 
než muzika.  A určitě měl pravdu, když říkával, že jednou budu té kytaře "líbat kolíky".  Ale stejně jsem  
k divadlu odjakživa tíhla - třeba dodnes se mi nejlíp vystupuje v divadelních sálech - a když to tak vezmu, 
každá písnička je pro mě takové minidrama ve čtyřech minutách…“ 
   Přijďte se přesvědčit. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YC9AjpNsDOk&feature=related 
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