Procvičte si mozek
s Rytmem života

Camille svědčí image mladé sexy
rebelky, trochu retro, trochu punk.
Zkrátka jazz v moderním kabátě.

ROZHOVOR S HVĚZDOU

Camille Bertault:

Moje kočka je
jako mé dítě

Zpěvaččina kočka je
pro ni víc než pouhý
mazlíček.

Francouzská jazzová zpěvačka Camille Bertault
(33) se poprvé českému publiku představila loni
v březnu úspěšným koncertem v Praze. Hned
po něm se začalo jednat o jejím dalším možném
koncertu v roce 2020, tentokrát v Divadle
Semafor.

K
Vedle nádherného hlasu a talentu se zpěvačka pyšní i
sympatickou hezkou tvářičkou.

Slečno Camillo, jak vzpomínáte na svá dětská léta, kdy
vás k hudbě vedl váš otec, jazzový pianista, a jaké skladby se vám tehdy nejvíc líbily?
Byly mi čtyři roky, když jsem
začala hrát na klavír. Hrála
jsem tehdy Ma mère L’Oye
od Maurice Ravela čtyřručně
se svým otcem. Navíc mi táta
pouštěl koncert Keithe Jarretta a na něj jsem tancovala.
K osmým narozeninám mi dal
jedno z alb Tootse Thielemanse a Deedee Bridgewater. Též
jsem milovala Planety Gustava Holste.

Foto: xxx

Tajenka: HAb ipsum
di quia volorib ernatur, vernatiunt.
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oncert v Semaforu se uskuteční v pondělí 6. dubna v 19.30 hodin, jen den
poté, co zpěvačka vystoupí
v Brně. Camille na něm zazpívá spolu se svými hudebníky – vedle pianisty Fadyho Faraha ji doprovodí ještě
Christophe Minck na kontrabas a Pierre Demange na bicí.
Před svým příjezdem poskytla mladá francouzská hvězda
exkluzivní rozhovor Ondřeji
Suchému pro Rytmus života.

Přála jste si v minulosti stát
se něčím jiným než zpěvačkou?
Podle období jsem být chtěla pianistkou, herečkou nebo
tanečnicí, ale lákala mě jen
povolání s vazbou na jeviště.

Když vám bylo dvacet, začala
jste prý zpívat a hrát v kabaretu. Kabaret má ve Francii
od dob prvního pařížského
kabaretu Chat Noir slavnou
tradici. Co vás na něm lákalo, s čím jste v něm vystupovala a jestlipak se ještě dnes
někdy do nějakého kabaretu
jdete podívat?
Tradice kabaretu neboli »café
théâtre« se bohužel docela vytratila. Milovala jsem místo
zvané »Le Limonaire«, ale zavřeli ho.
Kabaret Le Limonaire byl
uzavřen po dvaceti letech
existence v roce 2017 proto, že se tam zpívalo až do
dvou hodin po půlnoci, a podle radnice tam tedy docházelo k rušení nočního klidu.
Jinak jsem se jako dítě hodně dívala na filmové hudební komedie, ať americké, nebo
od Jacquese Demyho. Vždycky mě fascinovala schopnost
herců umět tančit, hrát na hudební nastroj. Ráda kombinuji různé scénické dovednosti.
Z hudebních filmů Jacquese Demyho se v Československu v šedesátých letech promítaly s velkým úspěchem
Paraplíčka ze Cherbourgu,
Slečinky z Rochefortu a Oslí
kůže, v nichž hlavní ženskou
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roli hrála Catherine Deneuve.
»Chat noir« je také váš čtyřnohý domácí mazlíček, s nímž se
na YouTube objevujete v některých písních. Jeden klip
se jmenuje: My cat doesn‘t like trumpet (Můj kocour nemiluje trumpetu). Jak se vaše
kočka jmenuje a je alergická
i na zvuky jiných hudebních
nástrojů?
Moje kočka je jako mé dítě.
S tou trumpetou to byl spíš
vtip, ale velmi dobře snese klavír nebo moje hlasová cvičení.
Výrazně hůř snáší, když odjíždím na koncertní turné a nechám ji doma.
Zaujal mě postřeh jednoho
z vašich fanoušků, který byl
na vašem prvním pražském
koncertě: Jak jste se vedle angličtiny dostala k portugalštině, když mnohem rozšířenějším jazykem je španělština?
Umělecky se přednostně zaměřuji ne na to, co je rozšířené, ale na to, co mi je podobné.
Mám velmi silnou vazbu na
Brazílii. Pobývala jsem tam ví12 RYTMUS ŽIVOTA

ce než desetkrát, mluvím portugalsky a zamilovala jsem se
do té země a její kultury. Brazílie má také neuvěřitelné hudební dědictví. Je těžké ho
minout, jestliže jste zpěvák
a milujete hudbu.
Když už jsem se zmínil o vašem loňském pražském koncertě, v jedné vaší písni jsem
asi zaslechl jméno Brigitte
Bardot. Je to možné, nebo
jsem se přeslechl? Ať tak nebo tak, jak vnímáte osobnost
paní Bardot?
Asi si ji pletete s Brigitte Fontaine, která je zpěvačkou, básnířkou a výjimečnou osobností a já její tvorbu ráda zpívám.
Brigitte Bardot samozřejmě
zanechala svou stopu, ale její osobnost mne zvlášť nepřitahuje.
Možná vás překvapí, že ve
Slovenské republice, kde jste
dosud nevystupovala, už od
loňského roku existuje váš
facebookový fan klub. Jeho
předseda Ján Baran mě po-

Camille umí své vystoupení, již tak velmi zajímavé a
originální, okořenit
spoustou tanečních a
divadelních kreací.

žádal, abych vám tlumočil
aspoň tyto tři otázky: Která významná událost se pojí s vaším dětstvím, minulostí a současností?
S mým dětstvím moje první vystoupení, na školní oslavě, jako
Charlie Chaplin. Nechtěla jsem
opustit jeviště. S mou minulostí – když chtěl před čtyřmi lety
nezávislý newyorský vydavatel
vydat moje první album En vie
(Naživu), které jsem sama produkovala. S mou současností
– vydání mého alba v dubnu.
Když si chcete udělat radost,
jaké tři věci uděláte a co vás
dokáže inspirovat?
Jóga, psaní, meditace na sluníčku.
Čím si vás lidé dokážou získat?
Ušlechtilostí srdce.
Mohou se na váš koncert těšit v budoucnu i fanoušci na
Slovensku?
To bohužel není na mně, ale
na organizátorech mých turné.

I Camille se neveze s hlavním
hudebním proudem, ráda je
originální, o čemž svědčí i
grafické úpravy přebalů jejích
alb.
Přeji si samozřejmě hrát na co
nejvíce místech a stále jít naproti novému publiku.
Dočetl jsem se, že francouzský umělec Skygge vytvořil
za pomoci umělé inteligence
snad první album na světě,
pro které hudbu složil stroj.
K jedné písni, pojmenované
podle Andersenovy povídky
Cake woman, si přizval vás,
abyste mu k ní napsala slova a improvizovala, což prý
vám imponovalo tím, že se píseň nese »v duchu funkyového popu let osmdesátých«. Už
víte, čím novým ještě hodláte své publikum v budoucnu
překvapit?
Mám životní potřebu skrze
svou hudbu vyjadřovat, kdo
skutečně a hluboce jsem. To
bude vždy můj přístup a právě tímto bych mohla překvapit.
A Ondřej Suchý

