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Večer na křídlech poezie a hudby 
 
Praha, Klementinum: Kdo zatouží v nastupujícím parném létě po osvěžení douškem 
poezie, neměl by ve středu 26. června chybět ve Výstavním sále Galerie Klementinum 
Národní knihovny ČR, kde od 18.00 proběhne večer plný básní, hudby i výtvarného 
umění. Verše Olgy Szymanské přednese herečka Gabriela Vránová, podbarví hudba 
a celým večerem provede Jiří Zbořil. Atmosféru dokreslí vystavené fotografie básnířky 
i grafiky a kresby českých ilustrátorů jejích sbírek. 
 

Básnířka, fotografka, publicistka a autorka 

literárních pořadů Olga Szymanská nese ve své 

poetice otcův kraj literátů a umělců Východních 

Čech i matčin domov tradic a moudrosti 

Moravskoslezských Beskyd – spolu s láskou k 

jazzu i lidové písni, k současné kultuře i folkloru, 

s obdivem k Jurkovičově architektuře obou krajin. 

„Mé kořeny se nejvíce odrážejí v konkrétních 

básních Osada, Chalupa, Kříž, Modlitba II ze 

sbírky Rytiny. Její podtitul ‘Kříž pramene + 

kamene‘ vystihuje velmi těžký život i úděl mých 

beskydských předků, kteří jej dokázali žít pomocí 

hluboké víry a lidskosti. A já jsem si díky sbírce 

uvědomila, odkud pocházím a co je mým životním 

údělem,“ vysvětluje Olga Szymanská. Její původní 

zájem o výtvarné umění se postupně propojil i s potřebou jiného sdělení, která ji dovedla 

k literárním pořadům a článkům ve snaze propojit vizuální stránku s hudební a duchovní. 

Touha po tajemnosti, metafoře a poetice dala vzniknout čtyřem básnickým sbírkám: Muž 

s křídlem, Znamení torza, Návraty a Rytiny. Právě z nich také bude číst a recitovat herečka 

Gabriela Vránová. A stejně jako jsou první dvě knihy opatřeny ilustracemi výtvarníků Josefa 

Benedikta a Jiřího Samka a druhé dva svazky zase fotografiemi autorky, bude možné si její 
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poezii vychutnat rovněž za doprovodu těchto děl, která budou v průběhu večera vystavena 

v prostoru galerie.  
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