Pavla Forest
Ing. arch., zpěvačka, skladatelka, textařka, pěvecká a
hlasová pedagožka, producentka, architektka,
publicistka, zakladatelka RockOpery Praha
Narozena v Klatovech 28. února 1962
Studium:
1968 - 1981
1977 - 1981
1981 - 1986
1983 - 1987
1987 - 1992

ZUŠ Klatovy, obor housle a sborový zpěv
Gymnázium v Klatovech
FA ČVUT Praha u prof. Pardyla – akustika, scénografie,
koncertní síně
Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze,
obor zpěv u prof. M. Bartošové
Pražská konzervatoř,
obor zpěv u prof. N. Urbánkové, L. Nopové, J. Bernardové

Pracovní zkušenosti:
1980
1981 - 2008
1983
od 1984

od 1987
od 1988

1989 - 1998

1989 - 2008

1993

spolupráce se studentskými časopisy a působení v kapelách na
Klatovsku
interpretování a skladatelská praxe v hudbě různých žánrů – od
rockové hudby, jazzu, alternativě až po klasickou hudbu
sólová zpěvačka hudební skupiny "Body"
svobodné povolání - koncerty a studiová interpretační praxe –
zpěv, skladatelská a aranžérská práce (sólistka – v rockových a
jazzových skupinách, FYSIO, TOČR, Orchestr ČST...)
zakladatelka a zpěvačka „KING SIZE international rock band“
spolupráce s Experimentálním nahrávacím studiem Českého
rozhlasu, hlavní role v muzikálu „Zvonokosy“ od Jindřicha Brabce
(nahráno pro ČST)
spolupráce s Karlem Gottem a jeho orchestrem jako sólová a
sborová zpěvačka, duet s Karlem Gottem "Svátek lásky"
(nahráno pro CD Písmo lásky), turné v Evropě a v USA –
Filharmonie v Berlíně, Hamburku, Antverpách, Vídni…
spolupráce s mezinárodními produkcemi: Kaminski production,
Michael Jackson production, mezinárodní evropská a americká
tour – sólová a sborová zpěvačka
Dlouhodobé zahraniční angažmá s orchestrem K.Vlacha na
německém ostrově Sylt v městě Westerland (cca 5 let),
především jazzový repertoár
založila s Milanem Steigerwaldem agenturu „Příkrý les“ –
agenturu pro produkční a koncertní činnost a později také
vydavatelství alternativní, rockové a klasické hudby, uspořádala

1994 - 1996
2006

2009

od 2009

2010
od 2010
2011

2013
2013

2013
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2019

a umělecky jako leader a producent skupiny King Size
realizovala mezinárodní TOUR v Bretani ve Francii
natáčí první český dokumentární videoklip s Pavlem Kouteckým
„Jezebel“ ve smíchovské zkušebně
hlasová pedagožka v rockové škole „Come to Jam“ v Praze
(založila rockové oddělení)
premiéra rockové opery Antigona – autorka a představitelka
hlavní role, zakladatelka uměleckého souboru RockOpera Praha
premiéry a reprízy v Obecním domě, Kongresovém centru, v
Divadle v Dlouhé
premiéra rockové opery Oidipus Tyranus – autorka a
představitelka hlavní role, již v rockové aréně v pražských
Holešovicích
hlasová pedagožka na Mezinárodní konzervatoři Praha
zakládá společně s Milanem Steigerwaldem operní dům
RockOpera Praha v pražských Holešovicích a stává se jeho
výkonnou ředitelkou
premiéra Bardo Thödol NewOpera – autorka, producentka a
představitelka hlavní role – již v RockOpeře Praha v Holešovicích
zakladatelka a vedoucí oboru rocková opera na Mezinárodní
konzervatoři Praha
spolupráce s Českou televizí – natáčení záznamu rockové opery
Oidipus Tyranus a životopisného dokumentu „Rock na vsi“
(Režie Martin Pátek)
Novoroční ekumenická mše s tématem Mojžíše, přímý přenos
vysílaný Českou televizí (Režie Jan Brichcín)
začíná s Milanem Steigerwaldem provozovat stálou scénu
RockOpera Praha, od tohoto roku zde působí také jako výkonná
ředitelka
premiéra první české metalové opery 7 proti Thébám
v RockOpeře Praha
premiéra rockové opery Romeo & Julie
premiéra rockové opery Faust
zakládá Rockovou Akademii RockOpery Praha,
hlasový pedagog, vedoucí oboru
premiéra rockové opery Anna Karenina
Bardo Thödol, The New Opera
premiéra rockové opery Proces
premiéra rockové opery Malý princ
premiéra rockové opery Vymítač
premiéra rockové opery Frankenstein
premiéra rockové opery Trója

Zahraniční pobyty
1994
studijní pobyt Anglie, University of Guildford
1995
studijní a pracovní pobyt Francie – Bretagne – Quimper
1996
studijní a pracovní pobyt USA – New York City, Atlantic City
1995 – 2002
studijní a pracovní pobyt Něměcko – Westerland – Sylt

Ocenění
1983
1990
1991
1992
2008

finále celostátní soutěže „Mladá píseň Jihlava“
- čestné uznání za osobitý hudební projev
2.místo v národní interpretační soutěži „Děčínská Kotva“
2.místo v národní skladatelské soutěži „Děčínská Kotva“
laureát ceny Pabla Cassalse – Barcelona 1992 za písňový cyklus
„Requiem“, skladba a interpretace
Cena Břitva 2008 – rocková opera Antigona zvolena
„tvrděrockovými“ publicisty za mimořádný počin roku

Autorská diskografie (též produkce)
1989 – 2009
studiové nahrávky sborových a sólových partů, více než 100
titulů, spolupráce s karlem Gottem též na discografii
Spolupráce s Jiřím Kornem (píseň „To k Vánocům patří“ pro
Supraphon a TV, 1,5 milionu shlédnutí na YT)
1990
Album „Písmo lásky“ Karla Gotta, sólové a sborové party, duet
s Karlem Gottem
Singl „La Luna“ pro Supraphon
1991
CD King Size: Lovci těl (Popron) – rock
1992
CD King Size: Jezebel (DTM – Německo)- rock
1993
CD King Size: Happy Sapiens (Reflex Reord) – rock
1995
CD Duše moderního člověka (Příkrý les) – písňový cyklus –
soudobá vážná hudba
1996
CD Sight from the Trance (Příkrý les) – improvizovaná live
kompozice – alternativní ethno
1997
CD King Size: Romeo a Julie (Příkrý les) – rock
2000
CD KATRYNA: Yadid Nefesh (Příkrý les) – world music, ethno
2004
CD King Size: KING SIZE 04 (Příkrý les) – rock, videoklipy
2006
Kateryna Kolcová Tlustá – Inspiration Klezmer (zíštita Václava
Havla)
2008
2CD rockové opery Antigona
2011
2CD rockové opery Oidipus Tyranus
2013
2CD metalové opery 7 proti Thébám
2015
Bardo Thödol, symfonicko rocková opera
2016
Karel Gott – výběrové album Duety (Duet Svátek lásky)
2006-2020
Rockové opery (cca 13 titulů) – DVD, CD, Vinylová alba –
produkce, sólové party, sborové party, hlavní role, autorská
libreta a hudební spolupráce
2020
The Best of RockOpera Praha – album RockOpery Praha,
Vinylové album, CD
DVD Bardo Thödol - RockOpera Praha – sólový zpěv, hlavní
role, produkce
DVD Romeo a Julie – RockOpera Praha – sólový zpěv, hlavní
role, produkce
„Sing with Me“ – internetová škola zpěvu

