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Národní písničky, které znám,

BY VYDALY NA HERBÁŘ…
ROZHOVOR
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Gabriela Vránová (1939) je známá česká herečka a spisovatelka. Vystudovala herectví na brněnské JAMU, čtyřicet sezón byla členkou činoherního souboru pražského Divadla na Vinohradech. Účinkovala v
mnoha ﬁlmech a seriálech, natočila mnoho pohádek či televizních her,
přečetla stovky veršů, pracovala v dabingu, napsala knížku Magne cký vítr, vyšlo jí DVD Království poezie, je držitelkou mnoha pres žních
ocenění.

S háte vůbec vše,
co plánujete?
Za m ne, kupodivu mám ještě
hodně práce. Každý čtvrtek například moderuji Noční Mikrofórum. Sama si vybírám hosty,
které zvu. Chystám se pečlivě
na rozhovory, velmi mě tato
tvůrčí práce baví a cením si jí.
Mám také plno divadelních rolí
- třeba v Divadle Bez zábradlí
hraji s Vinohradským divadlem
Tenora na roztrhání. V Činoherním klubu zase účinkuji v tragikomedii U Kočičí bažiny. V Divadle osobnos ve hrách Dámská
šatna nebo Absolvent. Budu
točit pokračování ﬁlmu Bastardi. K tomu jezdím po republice s
literárními večery a dvakrát týdně vyučuji na Mezinárodní konzervatoři Praha. Jsem členkou
Umělecké besedy nebo Tváří
Společnos Parkinson a jiných…

Vaše autorská knížka Magnecký vítr, postavená na fejetonech, měla velký úspěch. Píšete ještě fejetony?
Píšu, vydaly by na další knížku. Moc se mi do toho ale nechce, Magne cký vítr má řád,
píšu tam o cestách, o věcech,
o lidech. Kdežto nyní mám ty
fejetony rozházené, byla by to
„cochcárna“. A knížka musí mít
celistvost. Možná by mi vyhovovalo namlouvat si vzpomínky do
diktafonu, pak by je někdo přepsal, což bych následně upravila. Můj diktafon je ale technicky
poněkud složitější, musím se s
ním více naučit.
To určitě zvládnete…
Měla bych. A nápadů mám víc.
Mám třeba sebrané národní
písničky, k nimž moji výtvarní
přátelé namalovali obrázek.

Každý k té, která je mu blízká.
Mohl by to být takový písničkový herbář Gabriely Vránové.
Kolik národních písniček
znáte?
Asi čtyři sta padesát, mám dokonce jejich abecední seznam.
Manžel mé sestřenice, tedy můj
druhý švagr, doktor Pavlík tomu
nechtěl věřit. Je to znalec a etnograf, lékař a básník, pocházející z Kyjova-Bohuslavic. Říkal,
že pokud zná vynikající lidový
zpěvák tři stovky národních písniček, je to až až…
To je dobrý nápad.
Budete ho realizovat?
Nevím, nyní mám rozpracovanou jinou knížku vzpomínek,
ovšem ne klasický životopis narodila se, žila a pracovala…
Jsou to živé vzpomínky, jak mě
napadají. Možná se ale k nápadu s obrázky vrá m. Musím
si vše uspořádat. Asi do roku
1987 mi jedna dívenka dávala
věci do pořádku, vše mělo svou
souslednost, od té doby se vše
válí v krabicích nebo různě po
šuplících a pro mě je únavné to
třídit.
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