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Zpěvačka a brněnská rodačka Hana Robinson známá zejména z projektu Michala Horáčka Ohrožený druh vydala nové album. S odkazem k jeho názvu říká:

Můj brouk v hlavě? Píseň, na které pracuji
ké. Je to v podstatě sezónní záležitost. Kromě koncertů a
soukromých vystoupení vyučuji hru na klavír jak soukromě, tak pro Mezinárodní
hudební školu, a to převážně
zahraniční studenty. Hrajeme také divadlo s brněnským
režisérem Jiřím Vondrákem
Mě to tady nebaví.

MARKÉTA STULÍROVÁ

Brno – Lehce bluesová, šansonová, jazzová, ale i ironická a k zamyšlení. Tak charakterizuje svoji první autorskou desku skladatelka,
zpěvačka a klavíristka Hana
Robinson. A jaké mají nové
skladby této brněnské rodačky atmosféru, se mohou posluchači přesvědčit na koncertě v Café Práh, kde tato dvaatřicetiletá hudebnice vystoupí se svojí vlastní skupinou Hana Robinson Trio.

Jste brněnskou rodačkou. Jak
často se na Moravu vracíte?
V současné době žiju v Praze, tedy na jejím kraji, v Uhříněvsi. Do Brna jezdím pravidelně, mám to tam ráda, přece jen je to mé rodné město.
Miluji také Pálavu a vinné
sklípky v jejím okolí.

Brouk v hlavě je vaším prvním
autorským albem. Jak dlouho
vznikalo?
Můj Brouk v hlavě vznikal
téměř dva roky a jsem ráda,
že se mi vše podařilo dotáhnout do šťastného konce.
Chvíli to totiž vypadalo, že nebudou nápady, chuť a hlavně
finance. Je velice důležité potkat se s těmi správnými lidmi a to často trvá.

Vystudovala jste hudební školu
Berklee College of Music v Bostonu. Jak se váš život i hudební
dráha odvíjela poté?
Po promoci na Berklee
College jsem se přesunula do
Londýna, kde jsem se okamžitě zamilovala do svého
dnes již exmanžela, po kterém jsem zdědila své britské
příjmení. Po čase jsem si natočila své první CD v angličtině, které se vtipnou příhodou dostalo do CD přehrávače Michala Horáčka a vznikla
tak spolupráce na albu Ohrožený druh a později i na jeho
koncertním provedení. Našla jsem si vynikající muzikanty a založila pop jazzové
Hana Robinson Trio. A také
jsem se rozvedla a znovu zamilovala.

Na desce jsou výhradně české
písně. Dosud jste však pracovala
převážně s anglickými texty.
Proč jste se rozhodla pro změnu?
Už to budou téměř tři roky,
co jsem se z Anglie přestěhovala zpět do České republiky.
Text písně je pro mě důležitý
stejně tak jako melodie či harmonie. Pro české publikum tedy nevidím důvod psát písničky v jazyce, kterému by dokonale nerozumělo.
Název alba ctí pojmenování jedné z písní. Co je vaším „broukem
v hlavě“?
Mým broukem v hlavě je
například každá písnička, na
které pracuji. Momentálně
mám ovšem jiného brouka a
to kde bych chtěla žít. Zatím
se mi v Praze líbí, jsem ale ten
typ člověka, který vyhledává
dobrodružství a výzvy. Přece
jen deset let v zahraničí se na
vás podepíše.

V čem vám studium v zahraničí
nejvíce pomohlo? Nerozhodovala jste se pak, zda se vrátit
zpět do České republiky nebo
zůstat v USA?
Dlouho jsem nevěděla, jestli se hudbou živit chci nebo vůbec budu umět. Ten opravdový impuls přišel až s Michalem Horáčkem. Berklee mi samozřejmě dala výbornou hudební průpravu a motivaci.
Nejvíc mi ale dal život jako takový ve Spojených státech,
kde platí dvojnásob: všeho lze
dosáhnout, pokud se dostatečně snažíte.

BRNO, BOSTON, LONDÝN A PRAHA. Po absolvování hudební školy Berklee College v Bostonu se brněnská rodačka Hana Robinson přesunula
do Londýna, kde se zamilovala do svého dnes již exmanžela, po němž má své britské příjmení. V Praze žije od roku 2009. Foto: Jef Kratochvil

Texty si píšete sama?
Ano, všechny texty jsou mé
vlastní. Inspirují mě příběhy,
které jsem prožila nebo jsem
si je přála prožít. O lásce a
manželství, námořníkovi z
Panamy, nevěře, ale třeba i o
muži, který hodně pil.
Desku jste vydala na vlastní náklady. Je to proto, že neměl nikdo o vydání alba zájem?
Dnes je situace s vydáváním alb zcela jiná. Vydavatelství se už před časem stalo
nadbytečnou součástí tohoto
řetězce. Já jsem od počátku vě-

děla, že si CD vydám nejspíše
sama. Měla jsem smlouvu například s brněnskými Indies,
kteří byli velice vstřícní, ale
nakonec se nahrávání protahovalo a protahovalo jak ze
zdravotních, tak z finančních
důvodů. Občas mě překvapuje údiv okolí, kolik to musí být
práce s vydáním CD bez vydavatelství či nahrávací společnosti. Když jste zvyklá pracovat, ani vám to nepřijde.
Navíc to děláte zcela a výhradně pro sebe, a to je přece
báječné.

kdo je hana robinson?
•zpěvačka, klavíristka
•narodila se 5. prosince 1979 v Brně
•v roce 2005 absolvovala Berklee College of Music, v letech 2005 až
2009 žila ve Velké Británii. Od roku 2009 žije v Praze
•s Michalem Horáčkem spolupracovala na albu Ohrožený druh, kde
nazpívala většinu písní, letos v dubnu zahraje Hana Robinson Trio před
legendárním Duke Ellington Orchestra v pražské Lucerně
•ráda hraje tenis, cestuje a lyžuje (je držitelkou českého lyžařského rekordu, sedm středisek v sedmi pohořích v jeden den)
KONCERTY HANY ROBINSON V BRNĚ:
23. března 2012, Café Práh ve Vaňkovce 2, od 19.30 hodin (vystoupí Hana Robinson Trio). Další vystoupení v Café Práh: 27. března a 26. dubna, u příležitosti nové kabaretní show Divadla šansonu Mě to tady nebaví.

Kolik přibližně vydání takového
alba stojí?
Celková částka se vyšplhala ke dvěma stům tisícům.
Dnes ale vím, že to mohlo být
o mnoho méně. Pro začátek
jsem si nechala vylisovat dvanáct set kusů, ovšem vypadá
to, že budu brzo objednávat
víc, z čehož mám pochopitelně velkou radost.

Do povědomí většiny Čechů jste
se dostala díky již zmíněné spolupráci s Michalem Horáčkem.
Napadlo vás, jakým směrem by
se váš život odvíjel, kdyby k této spolupráci nedošlo?
Víte, že nenapadlo? Příležitost podílet se zejména autorsky na Ohroženém druhu
byla pro mě nesmírná pocta.
Můj hudební život by se zcela
jistě ubíral mnohem a mnohem pomaleji.

V současnosti se živíte výhradně hudbou. Je to v českém prostředí dlouhodobě možné?
Je to každopádně velmi těž-
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