
Království poezie Gabriely 
Vránové odhalili v minigalerii 
Přední česká herečka se svým synem Ondřejem Kepkou představila nový společný projekt 

EVA DRDLOVÁ 

Tři Studně - Ne pod jabloní, 
ale pod střechou se kvůli dešti 
uskutečnilo sobotní setkání s 
poezií v Letní minigalerii ve 
Třech Studních. Hlavními 
hosty byli herečka Gabriela 
Vránová a režisér a fotograf 
Ondřej Kepka. 

Umělci, které pojí kromě 
spolupráce také pouto matky 
a syna, představili v komorní 
a zároveň veselé atmosféře 
přítomným zájemcům svůj 
čerstvý projekt: DVD nazvané 
Království poezie Gabriely 
Vránové. 

„Zarámovali jsme to jako 
road movie: máma putuje od 
svého rodiště na Slovensku 
přes Brno a Vysočinu až do 
Prahy, a při tom potkává jed
notlivé básníky," přiblížil po
dobu svého filmu režisér On
dřej Kepka. 

Poezii psanou, malovanou i 
zpívanou představuje divá
kům přední česká herečka a 
režisérova matka Gabriela 
Vránová. „Nemám ráda slovo 
recitace. Já totiž předávám 
poezii," pověděla Vránová, a 
vzápětí tak také učinila. 
Přednesla básně od Vítězsla
va Nezvala, Vojtěcha Michá-
lika a Petra Křičky. 

„Souhlasím s Jaroslavem 
Seifertem v tom, že poezie jde 
s námi od počátků. Já jsem ji 
měla coby malá opravdu všu-

POEZIE POD JABLONÍ. Přední českou herečku Gabrielu Vránovou a jejího syna, režiséra a fotografa Ondřeje 
Kepku, přivítali v sobotu v Letní minigalerii ve Třech Studních. V pořadu Poezie pod jabloní se návštěvníci akce 
seznámili s novým DVD Království poezie Gabriely Vránové. Nosič byl a nadále je k zakoupení právě v galerii. 
Oba umělci na závěr rozdávali autogramy. Foto: Deník/Eva Drdlová 

de: v knihovně, i na zahradě 
za domem. Nikdo mě do ní 
nemusel nutit," vyznala se 
Gabriela Vránová. 

Kromě ní se ve filmu objevu
jí například Viktor Preiss, 
Luděk Munzar nebo David 
Kraus - rockový rebel se tu 

projevuje jako citlivý autor. 
Kmotry DVD se stali Dagmar 
Havlová a Jiří Hubač. 

Spolu s potleskem si hosté v 
sobotu odvezli i něco na pa
mátku. Pro dámu pořadatelé 
připravili květiny. Ondřej 
Kepka dostal triko s motivem 

rozcestníku umístěného na 
nejmenším náměstí na světě 
právě ve Třech Studních. 
„Ani nevíte, jakou jste mi 
udělali tímto dárkem radost. 
Já totiž sbírám trička," smál 
se obdarovaný režisér a foto
graf. 


