Vltavu rozãeﬁí Magnetick˘ vítr
Minicyklus poezie nazvan˘ Magnetick˘
vítr zaﬁazuje od 23. kvûtna do svého
vysílání âesk˘ rozhlas 3 - Vltava.
Hereãka Grabriela Vránová v nûm
pﬁedstaví dvacítku „sv˘ch“ básníkÛ.
Cyklus má podtitul Moji básníci.
Podle ãeho jste tûchto dvacet autorÛ
vybírala?
Podle toho, jak jsem se s nimi setkávala
od dûtství po mládí, kteﬁí ve mnû zÛstali,
ke kter˘m se stále vracím. Nejsou tam zdaleka v‰ichni, nûkteré bych v budoucnu
chtûla je‰tû pﬁipomenout. Zmínit mohu
jména jako Jakub Deml, Jan âep, Bohumil
Pavlok, z tûch Ïijících a mlad‰ích tﬁeba
Jana ·troblová, Václav Danûk, Antonín
Pﬁidal, Milan Uhde, Zdenûk Rotrekl, z nejmlad‰ích napﬁíklad Milo‰ DoleÏal a dal‰í
a dal‰í.
Cyklus otevírá Jaroslav Seifert.
Proã na úvod právû tento básník?
Seifertova sbírka ·el malíﬁ chudû do
svûta byla první kníÏkou ver‰Û, kterou
jsem dostala ke sv˘m dvanáct˘m narozeninám. Seifert ve mnû zÛstal po cel˘ mÛj Ïivot.
Ver‰e zazní nejen ve va‰í interpretaci, do studia jste si pozvala i ﬁadu hostÛ. ZmiÀme aspoÀ nûkteré.
Vtûsnat do osmi minut, které kaÏd˘ z dílÛ cyklu má, své slovo, kousek mé interpretace a je‰tû k tomu hosta, byl témûﬁ
nadlidsk˘ úkol. Nesmírnû mi pomohli mÛj
syn, reÏisér Ondﬁej Kepka, a zvukaﬁ Milo‰
Kot. Pozvala jsem v˘sostné umûlce slova.
Na prvním místû musím jmenovat

ReÏisér Ondﬁej Kepka a hereãka Gabriela Vránová pﬁedstaví ãeské básníky
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Radovana Lukavského, kter˘ - i pﬁes svÛj
vûk a souãasné Ïivotní bolesti - byl geniální. Pozvání pﬁijal i Ota Brousek, mil˘ kolega, kter˘ má vztah nejen ke Sládkovi, ale
také k mému otci J. Veriánovi-Vránovi.
Zlata Adamovská pﬁi‰la coby moje kolegynû i b˘valá studentka, dále vystoupí Viktor
Preiss se sv˘m ‰ansonem na slova Jana
Nerudy, vedoucí Spirituál kvintetu Jiﬁí
Tichota, kamarád Jiﬁí Chlebníãek pﬁijel
kvÛli mnû a Franti‰kovi Halasovi aÏ z Brna
jen na pár minut, Ladislav Pecháãek, scenárista „BásníkÛ“ dorazil z Pardubic, Emil

Viklick˘ a Eduard Spáãil zahráli, Hana
Kofránková si pﬁi‰la popovídat o svém
i mém milovaném Janu Skácelovi, Mirek
Moravec pﬁednesl krásnû Horu a ãeskoslovensk˘ básník a pﬁekladatel Lubo
Feldek pﬁijel z Bratislavy, Vlastimil Fi‰ar
vyprávûl kousek Jeseninovy Anny Snûginy,
bohuÏel pouze z gramofonové desky...
Chtûla bych, aby tento minicyklus byl pokusem o neotﬁel˘ zpÛsob pﬁedávání poezie, kter˘ by promlouval k ‰irokému okruhu rozhlasov˘ch posluchaãÛ.
(reé)

