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Galerie plná barev a tónů

20. února v podvečer byla nová Galerie 14 na náměstí Plukovníka Vlčka 686 na Černém Mostě v plném lesku. Vánoční koncert,
svatba, stužkování strážníků - tohle všechno už se tu konalo. Ale vernisáž se vším, co k ní patří (slovo odborníka, uměnímilovní
návštěvníci, doprovodný kulturní program, zajímaví hosté), tu probíhala poprvé. A stálo to za to. Barevná plátna hloubětínského
výtvarníka Vladimíra Veselého, jenž velkou výstavou loni na podzim oslavil své sedmdesátiny, nainstalovaná na panelech podél
prosklených stěn, poněkud sterilní prostor síně rozzářily a zútulnily. Vystavené malby i grafické listy si přišli prohlédnout také kolegové
ze Sdružení pražských malířů, autorovu činnorodost a všestrannost připomněl teoretik umění Miroslav Kudrna, pár krásných tónů
připojilo Due violoncelli di Praga, vyznání lásky k Praze zase herečka Gabriela Vránová. "Vladimír je můj přítel, poprvé jsme se potkali
v Mělníku před patnácti lety," prozradila nám poté, co od něj převzala jako dárek obraz nazvaný Ofélie. "Jsou dvě věci v životě, kterých
si nesmírně vážím a které mi pomohly přestát mnoho nepříjemností: láska a přátelství. S Vladimírem je to takový kumštýřský vztah, a
mám ráda i jeho ženu Evu, která sem dnes bohužel nemohla přijít." A pak už se každý bavil po svém - neformální atmosféry využili
někteří obyvatelé Prahy 14 k popovídání s představiteli radnice. 
Sečteno a podtrženo: akce, jaká tu ještě nebyla. Škoda jen, že většina návštěvníků nepobyla tak dlouho, aby si mohli vychutnat
následující komorní koncert Due violoncelli. Poslech barokních skladeb v podání dvojice sympatických mladých umělců by jejich
předchozí zážitky ještě umocnil.

text i foto: vš 
Popisek: 1. Na vernisáži Vladimíra Veselého radnici zastupovali místostarostka dr. Jiřina Nováková a starosta ing. Miroslav Froněk

(zprava doleva). Ten ve své zahajovací řeči připomněl, co má s autorem vystavených exponátů společného: oba žijí čtyřicet let v
Hloubětíně

2. Gabriela Vránová ve dvojím provedení: "naživo" a na obraze
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