
Nejve tsım konıckem  Gabriely Vranovž  jsou lidž  
 

Vsestrannou ume lkyni herecku Gabrielu Vranovou, jejız  mater skou scž nou 
je Divadlo na Vinohradech ť kde ztvarnila vıce nez  sto postav,  netr eba 
zvlasý pr edstavovat,  protoze ji znajı i televiznı a filmovı divaci v celž  
republice. Vyznamna je i jejı pedagogickž  pusobenı na prazskž  
Konzervator i, kde vychovala celž  dalsı hereckž  generace   
 

 
 

   Dlouha  leta pusobı v rozhlase, je i poslankynı cesko - slovenskeho duchovnıho 
parlamentu MOSTY a clenkou cele rady nadacı.  Pred casem napsala tez  puvabnou 
knihu fejetonu Magneticky vıtr a koncem lonskeho listopadu predstavila ojedinýly 
kulturnı projekt ú sve nove dvojCD s na zvem Moji milı basnıci, coz  je  origina lnı 
autorske i interpretacnı  dılo teto vyznamne herecky ve kterem  specifickym autorskym 
pohledem mapuje kra lovstvı ceske, slovenske a evropske poezie. Kromý origina lnıho 
vypra výnı a prednesu Gabriely Vra nove se na obou cedecka ch  setka me s milymi 
hosty jako jsou  mimo jinych naprıklad Viktor Preiss, Zlata Adamovska , Miroslav 
Moravec, Otakar Brousek  nebo nestor ceskeho divadla - Radovan Lukavsky.  Jen tak 
pro zajımavost ú desku rez ıroval jejı syn rez iser Ondrej Kepka.  



     Je pravda, ze jste si v tomto projektu z�roc ila svoji celoz ivotnı lasku? 
     Pokud myslıte poezii, tak stoprocentný.   
     Ale to nenı Vase jedina laska.... Vy pr ece mate celou r adu konıcku a 
pr edpokladam ze tım nejve tsım je divadlo.... 
     Ano, ale je tu navıc take cela  oblast výcı, ktera  je s divadlem spojena. A to je 
odjakz iva touha po kra se, touha da vat nýco hezkeho lidem a touha prostrednictvım 
nýceho takoveho jako je pra vý divadlo, s nimi komunikovat. Z toho plyne, z e mym 
konıckem jsou vlastný lidi. Myslım si, z e tak jako la ska ma  tisıce podob, je la skou i 
vztah k urcitym drobnustka m, ktere mi pripomınajı lidi se kterymi jsem rostla nebo se 
setka vala býhem sve, ne uz  tak kra tke, cesty z ivotem. Lidi, kterı pro mne v z ivotý nýco 
znamenali, trebas jen malickostı, letmym ďsmývem ci pohledem. 

     A co rodina? 
     Vıte, moje rodina je rakousko-uherska , tatınek byl jako ba snık vrostly do 
moravsko-slovenskeho pomezı a maminka zase rodu slovensko-maš arsko-chorvatsko-
rakousko-nýmeckeho. Vz dy jsme ctili rodinu a fungovali jako jeden veliky uzavreny 
kruh, prestoz e jsme od sebe hodný daleko ú v Praze, Brný, San Franciscu, Nitre, 
Hlohovci, Martinu a snad v cele jiz nı Moravý.   

     Jednou jste mi r ekla, ze Vası drogou jsou knihy... 
     Kniha je pro mne opravdu droga a bez knız ky neusnu, ovsem tım nechci rıci, z e by 
mne knihy uspa valy. Knihy patrı k tým tisıcovka m malickostı a výcı ú i kdyz  o knız ce  
by se nemýlo rıkat z e je to výc - ktere mi pripomınajı ,nýco„ - prıbýh, uda lost ci 
predstavenı.  A patrı sem i  cela  oblast výcı, ktera  je s divadlem a kulturou vubec 
prımo bytostný spojena. 

     Jsou tedy pr edme ty kolem Vas spojeny s urc itym prıbe hem? 
     Urcitý. Patrı k nim i obrazy, ktere ma m a kterych si velice va z ım a ktere v clovýku 
vyvola vajı urcite predstavy a dokonce se  spojujı se skutecnostı.  Kdysi na poca tku 
sedesa tych let jsem si naprıklad koupila obra zek “Tichy breh rekyť od malıre Vilema 
Plocka.  Obraz mi pripomınal  svymi stulıky a vodnımi liliemi pısmeno “eLť, ale 
predevsım reku Svratku. Po letech jsem na tema koupi tohoto obrazu napsala fejeton o 
inspiraci k z ivotu a umýnı, ktery si pan Plocek nýkde precetl, napsal mi a stali jsme se 
pra tele.   Kdyz  jsem pak hra la Nata lii v Turgenývový “Mýsıci na venkovýť tak mi pan 
Plocek poslal kra sny obra zek Osamýle loš ky s vepsanym podýkova nım. Tuze ho 
miluju. 
     Pa r obra zku a plastik, ktere ma m ve svem bytý, ďzce souvisı prımo s mou osobou 
nebo mymi blızkymi. Jeden roztomily obra zek se jmenuje  “Jitro Gabrielyť,  na jinem 
mne panı Bohatova  - kumstyrka, ktera  dýla  se drevem, predstavila jako mladou dıvku.  
A ma m dokonce i jeden “nióa kť od  Anicky Netıkove, na kterem mne vypodobnila 
jako  Marysu. 
     Jeden z obrazu, kterych si velmi cenım, je “Prıstav ve Splituť od malıre Vona ska z 
roku tricetsest. Vubec nenı podstatna  jeho hodnota a ani to jak se ke mný dostal z 
rodiny architekta Kysely. Jeho panı byla prıtelkyný me maminky - tchyný Andýlky - a 
obraz jı odka zala. Od nı pak doputoval obraz ke mný na stýnu.  Jednou k na m prisel 



na s kamara d - doktor La š a Nova k, ktery ma  ve Splitu rodinu. To, z e poznal mýsto sve 
maminky nebylo nic divneho, ale on na m naprosto spolehlivý na obraze uka zal dum 
tety Rajny a terasu bytu, kde jsme v sedesa tem sedmem roce, pri nası prvnı velke cestý 
do ciziny, spali. Tricet let po tom co byl obraz namalova n, jsme jej doplnili vlastnım 
prıbýhem a obraz se tak spojil i s mym z ivotem. Nenı to prımo tajemny prıbýh? 
     Nýkterı pra tele o mný vı, z e sbıra m lz icky a z kaz de cesty mi jednu privezou. Jsou 
to sice jenom takove blbinky, ale zato jich ma m ,more„ a kaz da  z nich mi pripomına  
odkud nebo od koho je. Cili, kaz dy jednotlivy kousek je opýt malym prıbýhem. Jeden 
je z Parız e, jiny z Amsterodamu a ten dalsı prımo vonı exotikou, protoz e je az   z Hong 
Kongu nebo od protinoz cu. Ty stare kra sne výci, ktere ma m ra da, byly kdysi dobre a 
kvalitný vyrobeny a ulpıva  na nich navıc i doba jejich vzniku a pripomınajı to, co je 
nena vratný pryc. 

     Mate rada tajemno a romantiku? 
     Samozrejmý, z e ma m a snad pra vý pro to tajemno. Ra da rozumım výcem, ale je 
urcita  hranice, kterou neprekracuji. Take se rıka , z e jsou výci mezi nebem a zemı ú a to 
je pra vý to tajemno. Tajemno, ktere zusta va , je nýcım takovym jako kdyz  dıtý dlouho 
výrı na Jez ıska. Take na s Ondrej snad do svych desıti let psal Jez ıskovi dopisy, i kdyz  
zcela urcitý výdýl, z e da rky kupujeme my. Takove tajemstvı je nýco strasný kra sneho a 
mileho. Vseho se clovýk dotknout nemusı i kdyz  ho to la ka . 

     O tom, ze krasne  a  rada recitujete jsme mluvili.  A co zpıvanı? Zpıvate rada? 
     Je a jak! Vsude, doma i na jevisti. Nejradýji ma m moravske a slovenske na rodnı a 
umım takove pısnicky, ktere jen ma lokdo zna . Ostatný, zna te tuhle? 

     De kuji za rozhovor. 
     Vladimır Rogl 
 
 
PLUS, c asopis pro spotrebitele Kladenska, Slanska, Rakovnicka a Novostrasecka 
C ıslo 5, roc nık XV, 26.2.2008 
 

 

 

 

 

 

 

 


