ALENA !ERMÁKOVÁ

Vy"tudovala na Vysokej "kole múzick#ch umení v Bratislave odbor filmová
a televízna dokumentárna tvorba. K jej najznámej"ím snímkam patrí
autorsk# autobiografick# celove$ern# film Vyvliekanie z vlastnej
ko!e (1992) a autorsk# film V"etko je v nás(1999) o Franti"kovi
Tugendliebovi, ktor# ju u$il spev v rokoch 1983-1985. Práve od neho
získala akreditáciu na vyu$ovanie techniky popového spevu jeho
metódou.Slovenská verejnos% ju spoznala najmä v&aka jej ú$inkovaniu
ako hlasovej pedagogi$ky v hudobnom projekte Slovensko h#adá
SuperStar I, II a Môj najmil"í hit. V roku (2002) vydala svoj debutov#
album $ansóny a iné piesne, ktor# do 'ivota uviedli Hana Hegerová a
Franti"ek Tugendlieb. Koncertuje doma i v zahrani$í.
V roku 2009 vydala francúzsko-nemecko-slovensk# album Spievam ako
d#cham , ktor# do 'ivota uviedol k(az Anton Srholec. Momentálne
pripravuje svoj nov# album so svojím man'elom Ivanom !ermákom,
autorom, aran'érom a producentom v"etk#ch jej piesní.
Nakrúca sériu dokumentárnych filmov o pracovn#ch mo'nostiach pre
mentálne a fyzicky postihnut#ch )udí a celove$ern# dokumentárny film o
Antonovi Srholcovi.
Naspievala motívy radosti do filmu o Nicolasovi Wintonovi na hudbu
man'ela Ivana !ermáka pod názvom Sila )udskosti (2002, ré'ia Matej
Miná$) a Nickyho rodina (2011, ré'ia Matej Miná$).

IVAN !ERMÁK
In"trumentalista, autor a aran'ér celého radu hudieb do hran#ch,
dokumentárnych i priemyseln#ch filmov, autor mno'stva reklamn#ch a
scénick#ch hudieb, hudieb k divadeln#m predstaveniam, muzikálu,
televíznych zvu$iek a piesní pre deti.
K najznámenj"ím snímkam patrí hudba k dokumentárnym filmom
re'isérky Aleny !ermákovej Vyvliekanie z vlastnej ko'e (1992), V"etko je v
nás (1999), hudba k autorskému dokumentu re'iséra Maria Homolku
(1995), Expedícia Monar , hudba k hranému filmu re'iséra Vlada Adáska
Hana a jej bratia (2001) , motív radosti k celove$ern#m dokumentárnym
filmom re'iséra Mateja Miná$a Nicholas Winton Sila )udskosti (2002) a

Nickyho rodina (2011) Je skladate)om, aran'érom a producentom
debutového albumu Aleny !ermákovej *ansóny a iné piesne (2002) a
albumu Spievam ako d#cham (2009). V sú$asnosti pracuje na príprave
nového albumu a na príprave koncertov so svojou man'elkou Alenou
!ermákovou pod názvom Ke& má" kam ís%.

web stránka: www.alena.sk
alena@alena.sk

Alena !ermáková vystupuje v in"trumentálnom zlo'ení: klavír, kontrabas,
akordeón, gitara a husle.
Má pripraven# slovensk# i zahrani$n# program, pozostávajúci z
pôvodn#ch slovensk#ch, francúzskych, a nemeck#ch "ansónov (Piaf,
Brel, Zarah Leander, Hildegard Knef, Marléne Dietrich).

Na stránke youtube si mo'no pozrie% klip z roku 1998 Alena !ermáková –
Modlitba k hodinám a krst CD *ansóny a iné piesne z roku 2002 s Hanou
Hegerovou a Franti"kom Tugendliebom.

Napísali o nej
+ "Niet ni$ )ah"ie a povrchnej"ie ako poveda%, 'e Alena !ermáková
je SPEVÁ!KA. Ke&'e toto POSLANIE sa u' dávno zdevalvovalo
a z tvorenia piesní sa u' dávno stala priemyselná produkcia, za$nem inak:
Alena
!ermáková
je
spevá$ka
v tom
najarchaickej"om,
najarchetypálnej"om ZMYSLE slova. Ke& sa piesne vytvárali v súlade
s rytmom KRAJINY a )udského SRDCA. Ke& na vyvoleného $loveka
spadli odkia)si zhora v klá"tornej samote alebo na brehu vôd, ktoré
obm#vali perifériu mesta. Ke& bola ka'dá PIESE, vynosená ako
)udsk# PLOD a aj bez umelej reprodukcie 'ila roky $i desa%ro$ia. Ke& sa
na'ila z ruky do úst a "írila z úst do DU*E. Alenin spev je syntézou
trubadúrov, minnesängrov, igricov, ko$ujúcich muzikantov, kantorov,
guslarov, seversk#ch skaldov, kabaretiérov, chansonierov, 'almistov,
pouli$n#ch spevákov, ktorí za dobre odspievan# PRÍBEH boli ochotní celé
dni hladova%. Alena spieva tak, ako d#cha. Spev je pre (u nevyhnutnos%, je
to podmienka -IVOTA. Nadychuje sa vlastn#ch trápení, radostí, bolestí,
nádejí i horkostí a vydychuje nieko)ko slov artikulovan#ch do TÓNOV.
Piese(. Nechce by% pre v"etk#ch a pre nikoho, odmieta sa sta% sa
hitparádovou kurvi$kou, vyberá si svojich vern#ch, ktor#m je do'ivotne
verná. Je to piese( zabrnkaná na nitiach 'ivota, piese(, ktorá uká'e
svoju H.BKU v sprievode rozladeného barového piána rovnako ako
v brilantnom sprievode geniálneho hrá$a. Je to piese(, ktorá (e"te stále)
pracuje so 'iv#mi tónmi, a nie prístrojov#mi aran'mánmi. Piese( opretá
o HLAS, ktor# sa tvorí v roz)ahlej jaskyne 'ivota jednej 'eny. Alena má
svoje ZÁZEMIE (alebo zámu'ie) v Ivanovi, ktor# vie, 'e niekedy musí tón
zaznie% sám, aby bol r#dzi boles%ou, a niekedy sa musí spoji% do súzvuku
dvoch a viacer#ch tónov. Obaja 'ijú svoje piesne a obaja vnímajú svoj
'ivot ako piese(. -ijeme v dobe, ktorá nás ohlu"uje svojím rachotom, a tak
nás títo dvaja u$ia po$úva%. Otvára% u"i du"í a dopria% sluchu DUCHU."
Daniel Hevier, spisovate)

+
"Jej prv# album *ansóny a iné piesne krstili Hana Hegerová a
Franti"ek Tugendlieb. Kritici hovoria: „Je autentická, akoby práve pri"la z
ulice na pódium porozpráva% príbehy zo 'ivota.“ Verejnosti je známa ako
vyh)adávaná hlasová pedagogi$ka, ktorá prevzala originálnu metódu
techniky spevu od profesora Tugendlieba. Ako hlasová pedagogi$ka
pôsobila aj v prv#ch dvoch ro$níkoch speváckej sú%a'e Superstar,
sú%a'iacim pomáhala nielen pri skvalit(ovaní speváckeho v#konu, ale
$asto im dvíhala aj sebavedomie po niektor#ch v#rokoch poroty. V roku
2002 sa v"ak zvidite)nila aj ako "ansónová spevá$ka, ke& vydala svoje
prvé CD. Odvtedy vystupovala na nieko)k#ch koncertoch, v#nimo$n#ch
intímnou atmosférou, ktorú Alena vytvára práve t#m, 'e je sama sebou a
doká'e vo svojich pies(ach, ale aj v osobnom príhovore, s nefal"ovanou
úprimnos%ou poodhali% vnútro. Je povzbudzujúcim príkladom pre t#ch,
ktorí, podobne ako ona, vy"li zo znev#hodneného rodinného prostredia, no
napriek tomu nezostali uväznení vo svojich zraneniach, ale s chu%ou sa
zahryzli do 'ivota a stato$ne sa s ním boria dodnes. Alena má dnes
ú'asnú rodinu. Man'el Ivan, ktor# je, ako sama hovorí, t#m najlep"ím, je
zárove( aj jej najbli'"ím spolupracovníkom – je autorom hudby takmer
v"etk#ch jej piesní. Z ich vz%ahu vy'aruje harmónia – stretnú% ich a
posedie% si s nimi je ve)mi príjemn# zá'itok."
(rozhovor: Twin city journal, autor $lánku: Henrieta Hrubá, 2008)

+ "Dlh# $as si Slovensko muselo po$ka% na "ansoniérku, ktorá by
dokázala zasta% miesto Hany Hegerovej. A' v roku 2002 sa - mo'no s
prehnanou skromnos%ou rozhodla vstúpi% s "ko'ou na trh" Alena
!ermáková a svoju tvorbu na nosi$i *ansóny a iné piesne ponúkla
verejnosti. Mladá, drobná 'ena s mno'stvom energie, ale aj pokory,
zakúsila u' mnoho negatívnych skúseností a napriek v"etkému 'ije
naplno."
(rozhovor: Nov# de(, autor $lánku: Lea Sobotová)
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