
Rolins, Dara 
Charakteristika: zpěvačka, herečka 

 

Datum narození/zahájení aktivity: 7. 12. 1972 

 

Rolins, Dara (roz. Gambošová, vl. jm. Rolinsová, Dara), je zpěvačka, herečka, narozena 7. 12. 1972, 

Bratislava. 

 

Od dětství se aktivně věnuje zpěvu, od osmi let studovala u hlasového pedagoga Františka 

Tugendlieba. V patnácti letech začala studovat na bratislavské konzervatoři hudebně-dramatický obor, 

po roce však odjela na Praţskou konzervatoř, kde toto studium dokončila maturitou (1988). V deseti 

letech se poprvé umístila v populární anketě Zlatý slavík. O dva roky později vystoupila s Karlem 

Gottem ve známém duetu Zvonky štěstí (1984) v praţské Lucerně. V tom samém roce se její pozice 

v Zlatém slavíku značně zlepšila – obsadila osmou pozici. Spolupráce s Karlem Gottem poté 

pokračovala i za hranicemi země. Německá verze tohoto známého hitu (Fang das Licht) zaţila 

v německy mluvících zemích značný komerční úspěch. 

V průběhu své dosavadní kariéry spolupracovala s mnoha umělci a podílela se na mnoha projektech 

jako zpěvačka. Z oblasti kompilací například stojí za zmínku Nejhezčí dárek, Jiří Zmoţek (1986), 

Šťastné znamení, Ladislav Štaidl (1988), Šmoulové (1988), kde spolupracovala mimo jiné s umělci 

jako Petra Janů, Hana Zagorová, Michal David, Iveta Bartošová a Karel Gott, nebo také Tumbelina – 

O Malence (1994). Většina z těchto písní vyšla v nakladatelství Supraphon. Jako zpěvačka má na 

kontě osmnáct alb. Z posledních let tvorby stojí za zmínku zejména alba D1 (2006) a D2 (2008), nebo 

poslední album Stereo (2011). Od tohoto studiového alba se věnuje převáţně produkci singlů – Ďaleko 

mi neuleť (2012), Zmena má prísť (2013) a Chcem znamenie (2015), a také ţivému koncertování 

v České republice a na Slovensku. Paralelně s těmito aktivitami spolupracuje s jinými zpěváky 

z oblasti pop music, čehoţ výsledkem jsou hlavně skladby, které pak vychází na internetových 

platformách, jako například sluţby YouTube nebo Spotify. 

Jako herečka byla spíše obsazována do menších rolí. Z výběru snímků, ve kterých se během své 

kariéry objevila, nepochybně stojí za zmínku zejména Není sirotek jako sirotek (1986), kde také 

zpívala, dokumentární snímek reţisérky Eriky Hníkové Ţeny pro měny (2004), kde vystupovala v roli 

ikony mediálního prostoru, dále muzikál Františka Antonína Brabce V peřině (2011), kde hrála roli 

učitelky ve školce a kde spolupracovala s celou řadou známých českých herců a zpěváků Za zmínku 

stojí také snímek Alenka – dívka, která se nestane (2015). 

 

Filmografie 

I. Herecká filmografie 

Zázračný autobus (1982). 

Labula (1982). 

Tam je hvězda Sírius (1983). 

Falošný princ (1984). 

Není sirotek jako sirotek (1986). 

Takmer ruţový příběh (1990). 

V peřině (2011). 

Alenka – dívka, která se nestane (2015). 

 

II. Dokumentární 

Ţeny pro měny (2004). 



Laci Strike: Cesta tanečníka (2008). 

Show! (2013). 

Rytmus: Sídliskový sen (2015). 

 

Diskografie  

Keby som bola princezná Arabela (Opus, 1983). 

Zvonky štěstí (Supraphon, 1984). 

Kapela snov – Darinka Rolincová (Supraphon, 1985). 

O tom budem píseň hrát (Supraphon, 1985). 

Darinka (Supraphon, 1986). 

Čo o mne vieš (Supraphon, 1988). 

You hardly know me (Supraphon, 1989). 

Skús ma nájsť (Supraphon, 1989). 

Téměř růţový příběh (Supraphon, 1990). 

I see you there (Ariola, 1995). 

What you se eis chat you get (Ariola, 1996). 

Sen lásky (BMG, 1997). 

What 's my name (Sony Music/Bonton, 2002). 

Darinka Rolincová 1983-1998 (Sony Music/Bonton, 2005). 

D1 (Sony BMG, 2006). 

D2 (Sony BMG, 2008). 

Štastné a veselé (Universal Music Group, 2009). 

Stereo (EMI/Monitor/Virgin, 2011). 
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