Zuzana Michnová
(* 31. března 1949 v Jihlavě)
Zpěvačka, skladatelka a textařka. Od dětství zpívala ve sboru, později vystupovala s tanečním orchestrem a rockovou skupinou. Na začátku 70. let vytvořila s Jiřím Jeřábkem folkové duo, později trio Folksingers (první singl v roce 1972). V roce 1973 přichází Petr Kalandra a Oskar Petr a začíná se psát historie legendární skupiny Marsyas. Zuzana Michnová udržela Marsyas při životě i po odchodu Oskara Petra do emigrace a Petra Kalandry do ASPM, v roce 1986 vydala ve spolupráci s Michalem Pavlíčkem sólové rockové album Rány. Po listopadu 1989 vystupuje jen příležitostně, věnuje se rodině a občas i filmovému herectví (Šakalí léta, Pupendo). V roce 2008 vydala knihu svých písňových textů Země Bójů. V roce 2013 měl premiéru hraný dokument o Zuzaně Michnové Jsem slavná tak akorát od režisérky Jitky Němcové.

MARSYAS
Marsyas – legenda naší folkové a rockové scény. Skupina vznikla na základech původně folkového dua Zuzana Michnová a Jiří Jeřábek, k nimž se později přidal Petr Kalandra. V roce 1973 nahradil Jeřábka Oskar Petr a vznikla pravděpodobně nejslavnější sestava skupiny. Trio Marsyas natočilo dva singly a v roce 1977 i první studiové eponymní album. Po odchodu (a později i emigraci) Oskara Petra sestavila Zuzana Michnová novou podobu skupiny (Pavel Skála a Jiří Vondráček, později Jaroslav Olin Nejezchleba a Jaroslav Petrásek). V těchto sestavách natočila skupina další dvě alba – Kousek přízně a Jen tak. Zatím poslední desku vydala skupina v roce 1989 – V přítmí. Po listopadu 1989 došlo již jen k příležitostným vystoupením v různých sestavách a poslední píseň pod hlavičkou Marsyas vyšla v roce 2004 – Země Bójů. V roce 2011 vystoupili Zuzana Michnová a Oskar Petr na řadě koncertů s revivalovou skupinou Kalandra Memory Band a v roce 2012 vyšlo koncertní dvojalbum V mýdlových bublinách z let 1973–1978, obsahující jak nevydané písně, tak i skladby z prvního alba v necenzurované podobě.


