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Životní příběh Bebe Buell – bývalé modelky, a přede-
vším zpěvačky, muzikantky a umělkyně, je nejen pou-
tavý a inspirativní, ale i nesmírně bohatý z  hlediska 
výčtu životních zkušeností. Není možné jej zmapovat 
v  jednom rozhovoru. Bebe Buell se narodila v  Ports-
mouthu ve Virginia Beach ve Spojených státech. Její 
matka, Dorothea Johnson, je považovaná za expertku 
na etiketu, a založila Protokolovou školu ve Washingto-
nu. Její otec Harold Lloyd Buell byl vysoce oceňovaným 
námořním důstojníkem a proslulým veteránem druhé 
světové války. Bebe však se svým otcem nevyrůstala. 
Od rodiny odešel, když jí byly pouhé dva roky. S ma-
minkou jsou si velmi blízké, a možná i otcův odchod 
jejich vzájemné pouto posílil. Otcovskou lásku nelze 
ničím nahradit a na duši člověka, který ji nepozná, zů-
stane navždy šrám. Na druhou stranu je osud k Bebe 
nesmírně štědrý a postaral se o spoustu zázraků. Do 
života jí poslal mnoho vzácných duší a příležitostí. 

Osudovost hraje v životě Bebe Buell zásadní roli. Poté, 
kdy jako malá holka objevila hudbu THE ROLLING STO-
NES, okamžitě poznala svůj směr a věděla, kam patří. 
Do vínku dostala dar nevšední krásy, noblesy a elegan-
ce, a tak bylo jen otázkou času, kdy si jí někdo všim-
ne. V 17 letech ji objevila významná agentka módního 
průmyslu, Ellen Ford a nabídla jí smlouvu. A přesně 
to byl pro Bebe impulz přestěhovat se v roce 1972 do 
New Yorku. Všechno se vším souvisí, a tak se jí otevřely 
dveře do uměleckých sfér, hlavně však mezi rockovou 
elitu, kam bezprostředně zapadla. Svým vzhledem, 
stylem oblékání a vybranými způsoby chování, poutala 

pozornost všude, kde se objevila. Nepatřila mezi neza-
jímavé dívky, na které se zapomíná. Poznala všechny, 
kdo na scéně něco znamenali, i ty, na které úspěch te-
prve čekal. V  listopadu 1974 se stala první playmate 
Playboye. Za svou kontroverzní image na obálce časo-
pisu dostala výpověď z agentury. Není divu, že okouz-
lila například Micka Jaggera, Stevena Tylera, Roda Ste-
warta, Iggy Popa, Jimmyho Page, Jacka Nicholsona, 
Andyho Warhola a mnohé další. S Davidem Bowiem jí 
pojilo hluboké přátelství, nikoli aféra, jak se nesmyslně 
traduje převážně v bulvárních médiích nebo u jiných 
závistivců. Na jejím seznamu přátel nechybí ani uzná-
vaná básnířka a zpěvačka Patti Smith nebo Debbie 
Harry (BLONDIE). 

V soukromém životě je Bebe Buell především matkou 
krásné a úspěšné modelky a herečky, Liv Tyler. Není 
žádným tajemstvím, že původně bylo otcovství Liv 
přiznané hudebníkovi Toddu Rundgrenovi, se kterým 
Bebe několik let žila. I když Todd nebyl jejím pravým 
otcem, Bebe se po narození jediné dcery rozhodla své 
dítě chránit. Její biologický otec, frontman AEROSMITH, 
Steven Tyler, se v  té době potýkal s  drogovou závis-
lostí. Pravda vyšla najevo po návštěvě koncertu AE-
ROSMITH v  létě roku 1988, kdy se Liv poprvé setkala 
se svou starší sestrou Miou. V té době bylo Liv 11 let. 
Na koncertě své matce položila otázku: „Steven Tyler je 
můj otec, že jo?“ 

Bebe Buell byla svědkem zlaté éry rock‘n‘rollu a komu-
nity, jejíž součástí by si přála být většina fanoušků po 
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celém světě. Její blízkost s umělci mnohé fascinovala a 
pro jiné byla námětem k  vytváření zkreslených teorií 
a předsudků i impulzem k nenávisti, ve většině přípa-
dů způsobených vlastními komplexy a závistí. A mož-
ná právě ti, kdo nejvíce kritizují, by si sami rádi plnými 
doušky užívali svobodu a možnosti, jež se jí nabízely 
v době, ve které se věci nebraly tak vážně a kdy si každý 
užíval svobody a kouzla okamžiku po svém. Nemohu 
opomenout fakt, že její vkus ohledně výběru mužů je 
stejně brilantní jako její vkus pro hudbu, umění i módu. 

Po ukončení angažmá v branži modelingu, nastoupila 
Bebe Buell na vysněnou hudební dráhu. V roce 1981 
vydala své první EP „Covers Girl“ se čtyřmi skladbami, 
které produkoval Ric Ocasek a ve dvou skladbách Bebe 
doprovodila jeho kapela THE CARS. Ric Ocasek patřil 
mezi její blízké přátele a hudební mentory. Díky němu 
se Bebe Buell seznámila s  jeho dlouholetou partner-
kou, českou supermodelkou Pavlínou Pořízkovou, kte-
rá se stala blízkou přítelkyní rodiny a sehrála důležitou 
roli v modelingových začátcích Liv Tyler. Hudební kari-
éra Bebe Buell se slušně rozjížděla a zájem o ni proje-
vilo i několik větších hudebních vydavatelství. Založila 
hard rockovou kapelu THE GARGOYLES, se kterou za-
ujala Joey Ramona, jenž je vzal na několik koncertů se 
svou kapelou THE RAMONES.

Poté, kdy byla tiskem v  roce 1991 zveřejněna zpráva  
o pravém otci Liv, Bebe se rozhodla stáhnout z očí veřej-
nosti a na několik let ukončila činnost v hudební branži. 
Liv se věnovala naplno a podporovala ji i přes její mladý 
věk také kariérně. Pár let jí rovněž dělala manažerku. 
Na hudební scénu se vrátila v roce 1997, když odešla 
Liv z domu a naplno se začala věnovat herecké kariéře. 

Bebe Buell vydala v roce 2001 memoár „Rebel Heart: An 
American Rock’n’Roll Journey” (Srdce rebelky: Americká 
cesta rock’n’rollu), který se stal bestsellerem New York Ti-
mes. Bebe Buell nepatří mezi osobnosti, jež žijí z nostalgie 
doby, která již dávno pominula. Naplno si užívá přítom-
nosti a každého momentu se svými nejbližšími. Jejím ži-
votním partnerem je od roku 1999 muzikant Jim Wallers-
tein, který je rovněž i členem doprovodné kapely Bebe. Jim 
také produkoval její poslední, dosud nejosobnější album 
„Baring It All – Greetings From Nashbury Park“, které vyšlo 
v  roce 2018. V  současné době se nadále věnuje hudbě, 
ale také psaní nebo mentorování mladých talentů, kte-
ré ráda podporuje. Ke spolupráci si ji zvou i další umělci, 
jako americká kapela THE DANDY WARHOLS, se kterými  
v říjnu 2020 vydává singl známé coververze THE VELVET 
UNDERGROUND – „Femme Fatale“. Lhostejný jí není asi 
osud naší planety a aktivně podporuje projekty na záchra-
nu zvířat, oceánů a zlepšení životního prostředí. 
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BEBE BUELL 
INTERVIEW
Jaké jsou tvé nejcennější vzpomínky na dět-
ství a období dospívání, kdy jsi žila ve Virginia 
Beach?
Mé nejcennější vzpomínky jsou na dny, které 
jsem trávila u oceánu. V létě jsme strávili celý 
den na pláži nebo u bazénu. Byla jsem přesně 
to dítě, kterému se říká „vodní dítě“. Jako teen-
agerka jsem chodila do katolické internátní ško-
ly také ve Virginii. Vždy jsem milovala zvířata  
a hudbu, takže oboje byly velkou součástí mého 
života a každodenních rutin. Když jsem byla  
v deváté třídě, byl můj nevlastní otec umístěn 
na ostrově Newport Rhode Island, takže jsem 
tam byla dva roky, než jsem se vrátila na jih 
do jedenácté třídy a další ročníky střední školy  
v Severní Karolíně. Hned po maturitě jsem byla 
povolána do New Yorku super agentkou Eileen 
Ford a v roce 1972 se můj život navždy změnil.

Narodila ses jako Beverle Lorence Buell, ale si 
známá jako Bebe. Kdo přišel s nápadem říkat 
ti Bebe?
Nikdy jsem nebyla známa jako Beverle, to je pou-
ze formální jméno v mém rodném listu. Bebe 
jsem byla ode dne, kdy jsem se dne 14. července 
1953 narodila. Můj otec byl v Koreji v době, kdy 
jsem přišla na svět, takže moje matka chtěla po-
čkat a dát mi jméno, když se o tři týdny později 
vrátil. Skoro mě pojmenovali Courtney, ale ještě 
v kolébce mi sestra poprvé řekla Bebe, protože 
jsem se narodila 14. července v den dobytí Bas-

tily ve Francii, a Bebe ve francouzštině znamená 
„baby“. Už mi to zůstalo a od té doby jsem Bebe 
nebo Baby. Záleží na tom, ve které zemi zrovna 
jsem. Moje prostřední jméno Lorence je po ba-
bičce jménem Florence. Moje matka odstranila 
„F“ a změnila jméno na Lorence.

Tví rodiče se rozvedli, když ti byly pouhé dva 
roky, takže si nemůžeš vědomě pamatovat na 
okamžik, kdy tvůj otec opustil rodinu. Chyběla 
ti jeho přítomnost v dětství, nebo sis to více 
uvědomovala až později?
Myslím, že jsem v  sobě zablokovala hodně ze 
svých vzpomínek z toho období. Pamatuji si, kdy 
jsem naposledy viděla svého otce. Bylo to v den 
mých pátých narozenin. Přišel na moji oslavu, 
a když odešel, bylo to naposledy. Znovu jsem 
ho viděla, až když jsem byla v roce 1977 v os-
mém měsíci těhotenství s Liv. Jsem si jistá, že 
každé dítě, které nemá otce, je ovlivněno způso-
bem, jakým zpracovávají mužské vzory. Vždyc-
ky jsem hledala toho temperamentního muže  
v uniformě. Můj otec byl vysoce vyznamenáva-
ný námořní hrdina, takže se mi jinak řečeno zdál 
téměř nedotknutelný. V mnoha ohledech i byl.

Jak si již zmínila, tvůj otec byl vysoce oceněný  
válečný veterán. Měla jsi šanci mluvit s ním  
o jeho zkušenostech, sdílel s tebou některé 
příběhy?
V posledních pěti letech života mého otce jsme 
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se znovu spojili. Takže ano, vyprávěl mi spoustu 
příběhů a také napsal velmi respektovaný popis 
své doby jako pilot Helldiveru s názvem „Dau-
ntless Helldivers“ (Neohrožený Helldiver), který 
je možné najít přes Google. Amazon by měl do-
konce stále mít v nabídce nějaké použité kopie. 
Můj otec, Harold Lloyd Buell, zemřel 14. srpna 
2014 jen krátce před svými 95. narozeninami, 
které by oslavil 4. listopadu. Liv se s ním ales-
poň jednou v životě setkala. Není to téma, které 
mi přináší radost. Je tu spousta bolesti, spojené 
s nepochopením, proč nemáš otce jako všichni 
tví přátelé. Kdyby byl otec dnes naživu, bylo by 
mu 101 let! Jsme si stále velmi blízké s mou ma-
minkou, které je 90 let.

Tvoje maminka je považována za expertku  
na etiketu. Jak moc ovlivnila tvůj módní styl  
a chování a jaká jsou ta nejcennější doporuče-
ní, která ti dala?
Budu navždy vděčná za všechny věci, které mě 
maminka naučila o etiketě a společenském cho-
vání. Její vliv je obrovský! Když jsem přišla do 
New Yorku nebo Londýna, rovnou jsem zapad-
la díky dovednostem, které ve mně zakořenila. 
Můj módní styl byl něco, co jsem cítila uvnitř. 
Způsob, jakým jsem se oblékala, byl součástí 
toho, kým jsem byla. Vždycky jsem si udržovala 
eleganci, dokonce i v letech mé největší rebelie. 
Maminka mě naučila, jak sedět jako dáma, mlu-
vit klidně při jídle a bezchybným způsobům při 

stolování. Můj život by byl velmi odlišný nebýt 
jejího vlivu.

Často říkáš, že jsi rozpoznala svůj kmen ve 
věku deseti let a okamžitě jsi věděla, jakým 
směrem se chceš vydat. Jak důležitou roli po-
dle tebe hraje v životě osud a do jaké míry vě-
říš na osud?
Jsem pevně přesvědčena o tom, že jsme tady 
všichni z karmického důvodu. Jsme tady, aby-
chom si zpracovali naši karmu z minulého ži-
vota a naplnili naše osudy. Jsme tu, abychom 
MILOVALI a duchovně se učili a vyvíjeli. Každá 
jedna věc ve vesmíru je spojena. I když existu-
jí miliardy planet, hvězd a galaxií, každá z nich 
slouží za účelem spojování. Žádné náhody nee-
xistují. Setkáváme se s těmi, se kterými je nám 
dané se setkat.

Hudba je od dětství tvou největší vášní a také 
ses stala muzikantkou. Jaký je význam hudby 
ve tvém životě, nejen hudby, kterou osobně 
tvoříš, ale hudby obecně?
Hudba je moje duše. Je to vlákno, které spojuje 
všechno v mém životě a na mé osobní cestě na 
Zemi. Hudba je spojením s mým osudem a dů-
vodem proč jsem tady. Hudba je pro mě ŽIVOT 
sám.

Měla jsi šanci stát se blízkou přítelkyní mno-
ha ikonických osobností, jako byli/jsou David 
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Bebe (5 let) a její maminka, Dorothea Johnson Tatínek Bebe – Harold Lloyd Buell 
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Bowie, Mick Jagger, Andy Warhol, Rod Ste-
wart, Steven Tyler, Patti Smith… V  minulosti 
jsi s  nimi sdílela, a s mnoha z nich stále sdí-
líš vzájemný respekt. Jak moc tě ovlivnili jako 
umělkyni i jako osobnost?
Myslím, že se setkáváme s těmi, s nimiž je nám 
to osudově dané se setkat a vzájemně se po-
znat. Věděla jsem, kdo patří ke kmenu mé duše 
ve vteřině, kdy jsem přistála v New Yorku, a do-
konce už i předtím. Každého, kdo na mě měl vliv 
v období mého dětství a dospívání, jsem pozna-
la a stal se součástí mého života. Když mi bylo 
10 let, na nějaké úrovni jsem už tenkrát věděla, 
jakým směrem se můj život bude ubírat. Vrána 
k vráně sedá.

Se Stevenem Tylerem jste hluboce spojeni 
hlavně proto, že je otcem tvého jediného dítěte  
a také spolu máte skvělý vztah, který trvá ně-
kolik desetiletí. Oba jste muzikanti, a dokonce 
jste se spolu objevili i na pódiu. Proč jste spolu 
dosud neudělali žádný duet?
Je sranda, že se na to ptáš, protože tuto otáz-
ku dostávám každý den! Zdá se, že to všichni 
fanoušci opravdu chtějí! Je to skvělý nápad  
a jeden z  těch, které bych ráda uskutečnila. 
Nikdy nevíš. Drž palce! Pokud jsou dopisy, kte-
ré dostávám od fanoušků, známkou toho, jak 
bude přijatý, bude to obrovský HIT!! Možná  
je čas, abych to navrhla Stevenovi? Ano? Ne? 
Říkám ANO!

Byla jsi svědkem éry, která se nikdy nebude 
opakovat. Na jaké hodnoty a na které umělce 
z té doby bychom podle tebe neměli zapome-
nout?
Nemyslím si, že můžeme přesně definovat, co 
se stalo v 50., 60. a 70. letech. Už se to nikdy 
nestane. Nikdy nebude další Hendrix a nemy-
slím si ani, že by měl být. Ale nemyslím si ani, 
že bychom měli zapomenout na hudbu, která 
vzniká dnes. Stále mě vzrušují nové kapely. 
Skupiny jako STARCRAWLER a THE STRUTS. 
Nová kapela, do které jsem šíleně zamilovaná,  
a právě se chystají debutovat, se jmenuje THE 
SCENT. Nebo třeba THE BLACKFOOT GYPSIES... 
u nás v  Nashvillu máme tolik skvělých kapel. 
Jsem moc ráda, že jsem byla součástí všech 
těch nevinných dnů té doby. THE ROLLING 
STONES jsou pro mě můj Beethoven!

Moderní technologie a internet vše zásadním 
způsobem změnily. Jak se jako milovnice hud-
by a umění díváš na budoucnost z pohledu, že 
vše může být jednou nahrazeno umělou inteli-
gencí a že lidská tvůrčí síla už nemusí být po-
třebná?
Je to děsivá myšlenka a já se modlím, aby se to 
nikdy nestalo. Věci na naší planetě se musí změ-
nit. Jsme ohroženi jako druh kvůli tomu, co se 
děje Matce Zemi. Nemůžeme jen brát. Doufám, 
že se probudíme, a že ve Spojených státech 
získáme nového demokratického prezidenta 

5. narozeniny Bebe Maminka s Bebe
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a začneme podnikat kroky k odstranění světa 
znečištění a fosilních paliv. Nejvíc se obávám  
o oceány kvůli všem těm toxinům, které se uklá-
dají do našich posvátných vod. MUSÍ to skon-
čit. Lidé jako Greta Thunberg a Jane Goodall mě 
naplňují NADĚJÍ. Musíme také změnit způsob, 
jakým zacházíme se zvířaty. Nejedná se o jíd-
lo – jsou to jednotlivci, kteří mají stejné právo  
ŽÍT jako my. Empatie musí být obnovena. Cítím, 
že technologie vzala mladým cit a empatii. Pro-
mrhávání času u počítače není zdravé. Děti si 
musí hrát venku a používat svůj mozek a před-
stavivost.

Duchovno hraje ve tvém životě důležitou roli. 
Věříš v jinou existenci, než je současný život, 
a jaká jsou ta zásadní poznání, ke kterým  
si v  tomto směru v  průběhu života dospěla  
na základě vlastních zkušeností?
Moje víra je obrovská a jsem si jista, že existuje 
víc než jen tento život. Podle mého názoru žije-
me mnoho životů a vracíme se znovu a znovu, 
naše spojení trvají mnoho životů. Moje osobní 
zkušenost je různorodá a v tomto ohledu jsem 
zažila tolik zázraků, že jsem je přestala počítat. 
Přestala jsem se snažit vše ovládat a tvrdě pra-
cuji na tom, abych byla tím nejlepším člověkem, 
jakým mohu být. Přinést tolik lásky a pozitivní 
energie, kolik umím. Nejen těm, které miluji, 
ale všem, s nimiž přijdu do styku. Žádám an-
děly, aby mě vedli a chránili. Pevně věřím v mi-

mozemský život a v to, že jsme všichni součástí 
hvězdného systému Plejád – Sedmi sester.

Zajímáš se také o astrologii, která se na jed-
né straně stala velmi populárním tématem, 
ale na druhé straně mnoho lidí nerozumí kom-
plexnosti a poselstvím, které tato věda nabí-
zí. Do jaké míry věříš, že lidé mohou ovlivnit 
nebo změnit svůj život tím, že znají svůj osobní  
horoskop?
Ve vesmíru existuje matematická dokonalost,  
a proto astrologie dává smysl. Je to další nástroj 
ke studiu a používání, abychom zlepšili náš  
život. Ne každý to bere vážně, ale zjistila jsem, 
že je to všechno spojeno vláknem znalostí. Ráda 
udržuji svou mysl otevřenou a vzdělávám se  
v mnoha tématech. Nedefinuji sama sebe na 
základě znamení, ve kterém jsem se narodila, 
ale považuji za fascinující a zajímavé být toho 
součástí. Miluji metafyziku a všechny věci, kte-
ré usilují a pátrají po znalostech. Nebo hledání 
Boha a našeho Stvořitele.

Narodila ses ve znamení Raka a lidé narození 
v tomto znamení bývají silně rodinně založení. 
Co pro tebe znamená rodina?
Nejen, že já jsem Rak, ale také Liv, Todd a moje 
první nejlepší kamarádka z páté třídy, Joanie 
Gross Baum. Liv se potom narodila dcera Lula 
a také ona je Rak. Je narozená 8. července. Do-
konce i můj mopslík Lola je Rak – 15. července.
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Cítím skvělý smysl rodiny a miluji svůj domov 
a jeho poklady. Posvátnost mého příbytku je 
to, jak zůstávám uzemněná. Miluji vařit pro své 
blízké a přátele a u úklidu relaxuji. U ničeho se 
neuvolním víc než u důkladného luxování, HA! 
Význam rodiny je něco, co je třeba nalézt u ka-
ždé jednotlivé osoby. Někdy si musíš vytvořit 
vlastní malou rodinu, pokud pocházíš ze zneu-
žívající nebo traumatické výchovy. Rodina dává 
pocit lásky a bezpečí.

V roce 2002 ses vdala a tvůj manžel, Jim Waller-
stein alias „Jim Walls“, je také členem tvé do-
provodné kapely a producentem alba „Baring 
It All – Greetings From Nashbury Park“, vyda-
ného v roce 2018. Jak jste se vy dva dali dohro-
mady?
Byla to láska na první pohled pro nás oba.  
V roce 1999 jsme se viděli přes přeplněnou 
místnost a myslím, že jsme oba věděli, že ne-
jsme cizinci. Možná jsme se navzájem neznali, 
ale připadalo mi to spíš jako návrat k něčemu 
čistému a dobrému. Jim se rychle stal někým, 
kdo mě ochránil, a nikdy jsem nepotkala nikoho 
loajálnějšího. Mým osudem bylo konečně najít 
mého životního partnera. Vím, že mě bude mi-
lovat do konce života. A je to bonus, že je vše-
stranný a dokáže skutečně vést lidi. Je to vůdce 
a hudební génius. Dějí se mu tak úžasné věci, 
protože pracuje mnohem víc než téměř kdokoli, 
koho jsem kdy poznala.

Váš vztah trvá už dvě desetiletí. Čeho si na  
Jimovi a na spojení, které spolu máte, nejvíce 
vážíš?
Jsme spolu 20 let a 25. srpna 2020 to bude 18 
let, kdy jsme se vzali. Dvacet let oslavíme v roce 
2022. Kdokoli, kdo zná můj vztah s číslem „22“, 
v  tom uvidí synchronicitu. Každé ráno se pro-
bouzím a jsem šťastná, že vidím jeho tvář. Nee-
xistuje nikdo, vedle koho bych se cítila krásnější 
nebo víc v bezpečí. Jimovo srdce je čisté, takže 
jeho slovo má cenu zlata. Není mnoho lidí, na-
tož mužů, jako on. Někdy si myslím, že je anděl. 
Archanděl, silný a dobrý!

Spousta velkých médií má potřebu vytvářet 
příběhy založené na senzaci. Od 70. let jsi spo-
jována hlavně se slavnými rockovými hvězda-
mi nebo celebritami. Dokážu si představit, že 
by s tím mnoho mužů mělo problém. Jim se jeví 
jako člověk, který vše vnímá z vlastní perspek-
tivy. Jak to všechno bere?
Jim je vždy hlas rozumu. Miluje mě proto, kým 
jsem i kým jsem byla. Než jsme se potkali, pro-
žil také vzrušující život. Přišli jsme ze stejných 
kruhů, takže je zvláštní, že jsme se nesetkali 
dřív. To dále dokazuje, že všechno se děje jak 
má. Jim není aktivní na žádné sociální síti, pro-
tože cítí, že berou lidem vítr z plachet. Dívá se 
na to tak, že stačí jedna osoba z rodiny, která 
má profil na sociálních sítích. Jak jsem již řekla, 
Jim je vzácný člověk. Lidi jako on nepotkáváš 
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každý den. Je to diamant v surovém stavu. Dra-
hokam. Můj Jim...

Mnoho lidí vidí jen jednu stranu a jejich názo-
ry jsou velmi často zkreslené. Nezajímá je, že 
máš co nabídnout jako člověk i coby umělec. 
Kdybys měla možnost přeprogramovat tento 
koncept v jejich hlavách, jak by vypadal? A jak 
by sis přála, aby tě lidé vnímali?
Jakmile se se mnou skutečně setkají, dokážu 
změnit jejich pohled během pěti minut. Nebo 
ještě lépe, přijďte se na mě podívat na pódiu. Se-
xismus existuje už od začátku věků, takže vždy 
budou lidé, kteří ztrácejí čas a energii k souzení 
a nelaskavosti. Lidé si budou myslet, co si myslí. 
Nad tím nelze získat kontrolu. Mohou mě také 
sledovat na Instagramu, pokud mě chtějí lépe 
poznat prostřednictvím mých profilů na sociál-
ních sítích. 

Měla jsi slušně rozjetou hudební kariéru, které 
ses na spoustu let vzdala, aby ses mohla věno-
vat Liv. Jak těžké rozhodnutí to pro tebe bylo? 
Udělala jsem to, co se od matky dá očekávat. 
Dala jsem svou dceru na první místo. Ano, 
vzdala jsem se mnoha let tvrdé práce a cílů, 
abych tam byla pro ni, ale absolutně toho ne-
lituji. Ukázala se tak krásná a její blaho je pro 
mě to nejdůležitější. Nemůžeš se dívat s lítostí 
na svá životní rozhodnutí. Musíš si být vědoma, 
že vše je součástí tvé osobní životní cesty. Nic 

bych nezměnila, protože všechno, co se stalo, 
mě dovedlo k  PŘÍTOMNU a já žiji ráda v  pří-
tomnosti.

Pro mnohé jsi inspirací a řekla bych, že je stá-
le více a více, zejména mladších lidí, kteří tě 
sledují a jsou fascinováni tvým životním pří-
během. Co je pro tebe to nejdůležitější, co si 
přeješ sdílet a co může pozitivně ovlivnit živo-
ty jiných?
Mohu být jen sama sebou a doufám, že to něja-
kým způsobem pomůže. Když zveřejním své du-
chovní projekce na Instagramu, vidím, kolik lidí 
na to reaguje. Jak jim to pomáhá projít těžkým 
dnem. Jistě, je zábavné zveřejňovat mé foto-
grafie z minulosti, fotky z minulého týdne nebo  
z narozenin, ale Instagram je pro mě v tomto 
okamžiku skoro jako regulérní deník. Snažím se 
ho využít jako nástroj k povzbuzení ostatních  
a ke komunikaci se svými fanoušky.

Vyrůstala jsi ve Virginia Beach, potom jsi mno-
ho let žila v New Yorku. V roce 2012 ses roz-
hodla přestěhovat do Nashvillu. Řekla bys, 
že Nashville je z nějakého úhlu pohledu smě-
sicí obou těchto měst, nebo má úplně jiného  
ducha? A co tě vedlo k tak velké životní změně 
ve věku 59 let?
Nashville mi poklepal na rameno a já jen vstou-
pila dovnitř. Bylo to pro mě opět další duchov-
ní spojení. Následovala jsem svůj vnitřní hlas 
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a rozhodla se pustit strach a oddat se tomu! 
V Nashvillu cítím inspiraci a cítím se součástí ko-
munity, jako kdysi v New Yorku. Vybrala jsem si 
to jako místo, kde budu pravděpodobně žít po 
zbytek svého života. Pro mě je Nashville trochu 
jako všechna moje oblíbená města – Londýn, 
New York, Asbury Park v New Jersey, Portland 
v Maine... Vše, co mi tady chybí, je oceán, ale 
můžu jet sedm hodin na jih a být na těch nej-
krásnějších plážích na světě.

V roce 2018 jsi vydala dosud své nejosobnější 
album s názvem „Baring It All – Greetings From 
Nashbury Park“. Jak moc ovlivnil tvůj nový  
život v Nashvillu finální zvuk a celkovou jeho 
atmosféru?
Celé album, všechny písničky atd., byly vytvo-
řeny tady v Nashvillu. Potřebovala jsem ze 
sebe dostat nějaké věci, takže jsem to uděla-
la prostřednictvím hudby. Byl to pro mě léčivý 
zážitek, stejně jako můj život tady. Toto album 
je hodně o vztazích, kterými jsem prošla. Je  
o dobrých částech mého života a o poučení 
se z těch ne příliš vydařených... Všechno je na 
albu prezentované. Doufám, že když to ostatní 
poslouchají, mohou najít místo pro své vlastní 
zážitky díky čestnosti a upřímnosti vložené do 
textů. Každý si může na albu najít to své, co ho 
osloví. Ráda hraji „Cross My Legs“ živě – je to 
jako celá moje autobiografie obsažená v jedné 
písni. Je to dobrý otvírák!!

Máš zkušenosti v modelingu, hudebním a zá-
bavním průmyslu, kde žárlivost a závist jsou 
mnohonásobně horší noční můry než v běžném 
životě. Působíš dojmem přátelské osobnosti, 
která se snaží dobře vycházet se všemi. Jak ses 
s tím vyrovnávala zejména v minulosti?
Tím, že jsem měla mnohokrát zlomené srdce  
a díky tvrdým životním lekcím jsem se naučila, 
že ne každý má na srdci tvůj nejlepší zájem. Zku-
šenost je dobrý učitel. Nikdy jsem nerozuměla 
žárlivosti ani závisti. Je mi líto lidí, kteří se tím 
užírají. Vždycky říkám: „Jen buď sebou, jen konej 
podle sebe.“ Anebo – jak řekl Oscar Wilde: „Buď 
sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.“

V písni „By A Woman“ používáš krásnou me-
taforu, což je, že my (ženy) nemáme datum 
vypršení platnosti. Jaký je tvůj recept pro lidi, 
pokud jde o to, jak si mohou užít každou fázi 
života, udržet mladého ducha a nebát se stár-
nutí?
Opravdu nemáme na výběr. VŠICHNI stárne-
me a všichni zemřeme. To, co zanecháme za 
sebou, přináší náš odkaz. Bude se na nás vzpo-
mínat podle toho, jak jsme zacházeli s ostatní-
mi a jak se díky nám ostatní cítili. Všichni jen 
prostě doprovázíme jeden druhého domů... 
Nakonec se stejně všichni rodíme a všichni 
umíráme. Rozhodla jsem se žít tak dlouho, jak 
jen budu moci, a vychutnat si každou vteřinu 
času s těmi, které miluji.
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Jediný muž, kterého zmiňuješ v písni „By A Wo-
man“, je irský básník a dramatik Oscar Wilde. 
Co tě fascinuje na jeho osobnosti a jeho spoje-
ní s Lillie Langtry, o které také zpíváš?
Jsem fascinovaná Oscarem Wildem a Lillie Lan-
gtry od doby mého dětství. Když mi bylo asi 
šest, uviděla jsem obraz Oscara a přitahoval 
mě. Když jsem byla starší, četla jsem o jeho ži-
votě a vztahu s Lillie vše, co jsem objevila. Dou-
fám, že si ostatní dohledají přes Google a pře-
čtou si některé fascinující příběhy o nich obou 
– jak o jejich vzájemném přátelství, tak o nich 
jako jednotlivcích. V  kontextu mé písně „By  
A Woman“ mluvím o tom, že je Oscar inspirován 
vtipem a humorem Lillie. Někteří říkají, že do-
konce napsala některé z jeho nejlepších veršů. 
Vrátil se po návštěvě, kdy spolu pili šampaňské 
a napsal všechno, co řekla. Výsledkem byly ně-
které z jeho nejlepších anekdot.

Ráda bych zmínila i další píseň „Can You For-
give“ (album „Baring It All – Greetings From  
Nashbury Park“). Pokaždé, když to poslouchám, 
přemýšlím o tom, proč přesně žádáš o odpuš-
tění někoho, kdo pravděpodobně musí nejprve 
odpustit sám sobě. Můžeš vysvětlit, cos uděla-
la špatně jen proto, že jsi chránila své dítě?
Nemyslím si, že je tajemstvím, že Todd nechtěl, 
aby pravda o otcovství Liv vyšla najevo. Nikdy 
mi neodpustil to, že jsem věci uvedla na pravou 
míru a dodnes je stále velmi naštvaný. I o té-

měř 44 let později! V tomto kontextu výrazem 
„odpouštím“ jen rozšiřuji olivovou větev klidu 
a uzdravení. Odpuštění musí pocházet od jiné 
osoby. Musí ho najít ve svém vlastním srdci.

Chápu, že vztah s Toddem Rundgrenem je důle-
žitou součástí tvého života, ale jsi také připra-
vena akceptovat, že už z  jeho strany nebude 
zájem situaci řešit a možná už mezi vámi ne-
dojde v tomto životě ke změně?
Oh, samozřejmě, že jsem připravena akcep-
tovat to, že se Todd možná nikdy nezmění ani 
neuzdraví. Je to opravdu velmi smutné. Necítím  
k němu nic víc než empatii, ale nebudu lhát, 
jen abych ho udělala šťastným. Má lásku od Liv  
i ode mě. Pokud nepřijme dar této lásky, té pra-
vé čisté lásky, je to jeho vlastní volba. Není to 
volba moje a nikdy nebude. Ale ano, naprosto 
jsem to přijala. 

Nahrála jsi coververzi „Yesterday When I Was 
Young“ (album „Baring It All – Greetings From 
Nashbury Park“), a musím říci, že je to jedna 
z nejkrásnějších verzí této písně, kterou jsem 
kdy slyšela. Čím je pro tebe tato skladba tak 
výjimečná?
Byla to moje maminka, která mě požádala, 
abych zpívala skladbu „Yesterday When I Was 
Young“. Je to jedna z jejích oblíbených písní  
a chtěla jsem se ji naučit a udělat to pro ni jako 
dárek k narozeninám na jednom z mých kon-
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certů před několika lety. Reakce publika byla 
tím, díky čemu jsem si uvědomila, že bych měla 
naši verzi nahrát. Jde opravdu o vyznání lásky 
mé mamince. Udělala jsem to pro ni.

Když na okamžik přestaneš vnímat Liv jako její 
matka a budeš ji vnímat jako umělkyni, jak 
bys ji popsala a je třeba něco, co Liv odlišuje 
od ostatních herců? 
Liv je éterická bytost a myslím si, že všichni her-
ci jsou různí, podobně jako všichni lidé nejsou 
stejní. Liv má dar přirozeného půvabu a její ta-
lent pochází z hloubi jejího srdce.

Už jsme mluvili o tom, že jsi potkala mnoho 
ikonických osobností, ale pokud bys mohla vy-
brat toho, kdo není tak známý a slavný, ale za-
slouží si to v tvých očích, kdo by to byl a proč?
Ráda bych zdůraznila, že mnoho ikonických 
osobností, které jsem poznala, ještě nebyly slav-
né v době, kdy jsem se s nimi seznámila. Sláva je 
jen součástí úspěchu. Není to důležité a věřím, 
že to potká jen pár vyvolených. Mnohem více 
dávám přednost těm, u kterých si vážím jejich 
talentu, aby byli šťastní a úspěšní. 

V jaké fázi tvého života jsi teď, kdo je současná 
Bebe Buell?
Bebe, která je v klidu a miluje svůj život a všechny 
hráče v něm. Upřímně mohu říci, že tohle jsou 
dosud nejšťastnější dny mého života. Doufám, že 
budu žít do 100 let, takže mi bude dopřáno strá-
vit ještě spoustu let s těmi, které miluji.
 
Velmi na tobě oceňuji, že jsi neustále aktivní 
a v mnoha ohledech inspirativní pro spoustu 
lidí. Máš kapelu, také hodně píšeš a věnuješ se 
i dalším aktivitám. Mnoho tvých snů se již spl-
nilo. Čeho si ještě přeješ v životě dosáhnout?
Chci dokončit další knihu a fotoknihu, ale mým 
největším cílem je napsat film, který se dosta-
ne na stříbrná plátna. A víš co? Už se na tom 
pracuje. A samozřejmě chci i nadále mentoro-
vat mladé talenty a vytvářet vlastní hudbu. Chci 
hrát rock tak dlouho, jak to jen půjde. Chci mít 
vždycky prst v uměleckém koláči, protože to je 
to, co mě naplňuje. Chci také pokračovat v boji 
za práva zvířat a samozřejmě za rovnoprávnost 
žen jednou a navždy. Ale nejdůležitější pro mě je 
vidět světový mír a dožít se toho ještě v průbě-
hu mého života. Planetu bez korporátní chamti-
vosti a nenávisti. Respekt k matce Zemi!        KT
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