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V odvážn}ch modelecho s h íÝou z copánkťr a elektrickou kytarou Teteza obráží sr-ět.

Skládáo hraje izpívá. Když má čas, cvičí na svoukytaru i čty i hodiny denně a rideoklipv točí

vhollywoodském stylu. ,,V nďíbranži je kytaristek jako já málo. Asi jako fotbďistek
na olympiádéroo směje se pětat icetiletá hudebnice. Lri,,i, l,,,rllii;vá

Jaká byla pryní kytara, kterou jste měla
v ruce?

Šňělka od méh otáty,Ktery na ni hráIpís-

ničky u táboráku Bylo mi asi patnáct a ta ky-
tarabyla v docela špatném stavu.Ležela nám

Iétav koutě a pťrvodně pat ila dědovi.

l4

Tereza Rays je vaše pravé jméno?
Pravé je, protože ho mám v občance. Ale

není pťrvodní, proto že jsem se nechala p e-

jmenovat. Už jsem nechtěla po.užívat rodné
jméno Tereza Hrubanová. Mimo jiné i proto,

že jsem začalahodně jezdit do zahraničí, kde

ho neuměli rryslor-it. A tďi l zrri'; T;:e zaPa,
prsková - ..Rar-s".

Koncertujete nejen doma. ale také r e svě-

tě. Jak se to stalo?
Yždy mě moc bavila za]r-:;l_ :luzika.



Mojí inspirací byl Jimi Hendrix či Michael
Jackson. Když jsem muziku začala dělat na

profesionální rovni, vyhrála jsem pár mezi-
národních hudebních soutěží a díky tomu p i-
šly první nabídky na koncerty. Rozhodla jsem
se odjet do Ameriky vyzkoušet si na r-lastní

k ži, jak to tam funguje.
V kapse jsem měla pár korun a r r Cělár,a-

ly jsme si s kamarádkou hrarum na ulici. To

byl mťrj první krok k zahraničnín i:,],itili.:-
tťtm. Když jsem se odtuC ,. rá:._:. : _,s.._.

jsem zhruba po roce naL,íCk: ,_,; ,.i z: ,n_:j-
ho producenta letět zni],,,,* ;- .\:_e __i{, a na-

točit vlastní desku ,. T.,,.,.s* -.' :;k už se to

rozjelo, Pols.:,-, S" =:...:_ " ],l.],iTlolér v Ně-
mec|:* Zr;._ _ ): ::, ::];_,]\.J[ iďlo sněhová
,l_ 

^--, _

i\{_l L _ ť

Co :t dělo mezi ťím, kdy jste jako patnác-
tiletá držela y ruce španělkul fl vaším odle-

odjela
runami v kapse
rádkou hraním na

trYejsiem rebelka. Jsem člověk,
r istní Ltži, kteril chce lepší společnost,

Šli ].me okolo stánku. kde nabízeli všech- 
l

no možné. }íěli r-l,stavenl jeden takov sen- a ZU tO je SChOPen
dt,ič. uplně malinkary. Stál sedm dolaru. Mir-
ka na něj žádostir ě koukala, že má strašlivy
hlad a musí si ho koupit. Bylo strašné dát po-
slední peruze za jeden mrňavy sendvič u stán-
ku v lÝeu, Orleansu. ale uděialv jsme to.

Sendvič jsme si rozdělilr, a \tirka to snědla
do minut\,. Pak se rozbrečela. \,[ěla stále

dělané jak pro symfonickY orchestr, tak pro
rockovou kapelu. Bylo napsané v roce 2018
a má rozměry hollywoodského díla. Jak ná-

zvy napovídqí, zpívám o zkorumpované po-
litice, ale také o ekologii a o nemoci. Nejsil-

_+

ŘrXe se, že jako hráčka na elektrickou ky-
taru jste v česku jedinečná. Vnímáte to ta-
ky-tak?

Ne. Že je to něco v}jimečného ajedinečné-

la kam jít a jediné, co jsem měla, byla nato- lecké a já miluju umění. Jsem umělec a chci
čená deska a jasná vize v milované hudbě, ho cítit ve všem, co dělárn a v tom, jak m
V jeho nahrávacím studiu jsem byla od rána zprlsobem žiju.

a všechno, z čeho dnes čerpám,jsem se nau- JakvzniklojménovašíkapetyElectricLa-
čila dflry němu. dy?

tem do

Povídejte!

kytaristka, zpívám
níze, nikoho neznáme, kdo niá"m v této profesi méně.

štkala. ,,P estaň Jen dě-

maly, ekla
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Ia]<o hosta si ji pozva]a ta]<e kapela Monkey Business.

nější téma z celré Trilogy je právě Influenza
neboli chňpka.

V ele zytl ke zhlédnutí skvěle zpracova-
n}ch videoklipťr, na kterych jsme pracovali
bezmáIa dva roky. Jsem ráda, že Trilogy mťl-

žu letos v Americeptezentovat aukázatpro-
ducentťrm a manažerťrm z btanže. uvidíme,
jestli chytíme nějak} kontakt v zahranlčí,
abychom mohli pracovat ještě na vyšší rov-
ni než teď.

b t, takžeje lépe stáhnout se do sr,ďho sr,ěta

hudby, kde mi nic nehrozí.

Sex, drogy a rock-and-roll se pojí s muzi-
kanty. Jak na tom jste v tomto ohledu ry ?

Spoustu mych kolegťr umělcťr v tom asi je-
de, ale drogy jsou podle mě likvidační. Pokud
berete drogy a chcete si nastartovat kariéru,
tak to rozhodně nejde ruku v ruce.

děl strážn,. Jsme kamarádk,, :.: :.,_: a na

smrt, ekla bych. Tátu j sem už : .", :... Jlou-
ho. už \étažlje v Africe. Ale is:_. :,. :iaktu,
občas mi napíše, jestli jsenr \ ;,_]: -: - i že je

pyšny na mťrj rispěch.

Stylizujete se na pódiu hodně ]

Copánky akytara na póJi; , ' l: ._--,ě pat í.

Jsou fajn, protože s nimi muž; : J-:: Jakmile
neházímhlavou na koncefiť. '.l_ _ : , :ebvl.

Jaká zajímavá setkání máte na na*ší hudeb-
ní scéně?

Je jich dost. Hrála ise:_ _:_. -, _ !I t eba

s Rytmusem, Olgou Lcun,:-. - _ ]: :, _,tcert si
mě pozvali Monker- Busines, ::.:sl;.kovali
jsme t eba Nik W'est či En; * í]*_.: _ 

,, _ Obje-

vila jsem se i na desce j"_{ F. : . ::- - Ještě

se p iplazíš. Muzikanii se ,, z;_.:_1- -,, iivňu-
jí a zkaždé spolupráce s_ ,, ]] , : -: _ :or,ého

vezmu, i zkaždďho kcn.-e:* F_;; --.-- n_ady.

Jak je váš názor na online hudební p e-

nosy?
Byla bych ráďa. kdl b1 se nruz.:" ,, :átiia do

Živé polohy,než abr lrdi kouk.il :; n.rj kon-

cert na Instagíamu p es sluchát_,, J za je set ko-

íun z vyprodeje. Ab}, se pnšli po*1íi at na ží-
vou show, p estali se bát koronar Lru a užívali
si života. W

itrcie.jatrclot a 8 prava,ťz

_-_ r?a,r,s

A naYouT[rbu ji vidělo pril milionu divák .

To mě těší. V Trilogy jsou nejzásadnější
myšlenky, které jsem kdy v životě do skladby
a klipu dala. Vždycky píšu hudbu s určitym
zámérem. Ne o tom, že jsem šla po ulici a po-
tkala pěkného frajera. To vťrbec. Skládám vě-
ci s obsahem, a to je i dťrvod, proč tohle dílo
takzapťrsobilo v Americe aproč p išlo pozvá-
ní do Los Angeles na mezinátrodní prestižní
showcase Global Rock Summit ataké do po-
věstného klubu Whisky and Go Go, kde začí-
nala t eba Nirvana.

Jste rebelka?
Nejsem rebelka. Jsem člověk, kter} chce

lepší společnost, a za to je schopen pomalu
položit i život. Ale pokud se prav da označuje
zalež aíká se jí manipulace nebo dezinfor-
maceo tak je mi z toho docela špatně u srdce
a v takové společnosti se mi p estává chtít

r6

M isenjeizahr tsi
s Leranym Kravitzem, IÝejen

koncert, ule spolapracovut
,|7v

s ním. I{ahrát s ním píseň

Jsem proti drogám, ale když si někdo dá
jointa, je mi to jedn o. Já si ho nedám. Žeby-
chom na koncertech holdovali nespoutanému
hromadnému sexu a drogám, to určitě ne. Dá-
váme s klukamaz kapely do hudby tolik ener-

gie, že na moc dalšího nezbyvá čas ani chuť.

Mám ráda pivo ahezky kluky, na ně ale ve fi-
nále nemám čas.

Jak to dopadlo s vaší rodinou? Jste v kon-
taktu?

S mojí mámou jsme se daly zdse dohroma-
dy, kdyžmibylo asi 25. Od té doby je mťtj an-
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