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n V čem se podle vás Češi od
Lucemburčanů liší?
Češi jsou otevřenější a dynamičtější, Lucemburčané jsou spíš konzervativnější. Když chci například vyjádřit
názor a podám ho s určitou dynamikou, musím pečlivě vážit slova, protože nevím, jak a jestli ho Lucemburčané přijmou.
n Chápou ironii a nadsázku?
Moc ne. (smích) Ironie je v podstatě český humor. Musím vědět, v jaké situaci to říkám a komu to říkám. Když
si nejsem jistá, že to padne na úrodnou
půdu, tak to radši neřeknu. Už jsem se
za ty roky naučila krotit.
n Vnímají vás jako jednu z
nich?
Vnímají, ale podle jména poznají, že
nejsem rodilá Lucemburčanka - tam se
totiž nikdo nejmenuje Iva Mrázková.
(smích) Ale čím jsem starší, tím víc si
uvědomuju, že jsem jiná. Člověk nezapře kořeny, které má. A i když tam žiju
více než polovinu svého života, lucembursky pořád mluvím s akcentem.

n Jak jste tehdy vnímala listopadové dění?
V té době jsem byla v Lucembursku
asi čtyři měsíce a cítila jsem, že se musím nějak umělecky vyjádřit. Namalovala jsem proto dva velké obrazy.
n Nechtěla jste spíš přijet podpořit své české přátele na Václavské náměstí?
To byl tenkrát takový zmatek, že
jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Tak jsem malovala. Jeden z obrazů, Srdce, je symbol Václava Havla.
Druhý má název Stavba nové katedrály. Dodnes mají velký náboj. Když pan
prezident s ženou Olgou přijel v březnu 1991 do Lucemburska na státní návštěvu, moje obrazy byly vystaveny v
tamějším Obecním domě. Potom byly
převezeny do České republiky a nějakou dobu zdobily primátorskou kancelář mého tatínka. Po otevření lucemburského velvyslanectví v Praze
dlouhou dobu visely tam. Naposledy
jsem je vystavila před měsícem opět v
jedné obci v Lucembursku. Jeden z obrazů tam nakonec koupili do místní
svatební síně.
n Před dvěma měsíci jste zís-

vnímám jako zahradu barevných květin.
Proč bychom měli mít na louce jen samé
kopretiny, když můžeme mít barevnou
louku, na níž se všechny květiny vzájemně doplňují? Pokud si to člověk takto
uvědomí, může to pro něj být obohacující. Samozřejmě je to i komplikované. Jde
o novou situaci, ke které se každý člověk
staví svým způsobem. Lidé mají strach
z odlišných kultur a sdělovací prostředky tomu napomáhají. Když jeden člověk
z deseti tisíců způsobí něco negativního,
ostatní si hned myslí, že všichni uprchlíci jsou takoví. Ale stejný pocit mám i já v
Lucembursku, cítím, že jsem pro ně zosobněním České republiky.

n Zadarmo?
To je funkce, do které investuji spíš
vlastní peníze, protože potřebuji kontaktovat lidi a organizovat různé akce,
které nejsou vždy kryté nějakým sponzoringem. Místo toho, abych se starala
sama o sebe, tak se starám o ostatní, ale
dělá mi to radost.
n Které aktivity tedy děláte?
Zajišťuji akce, které do Lucemburska přivanou něco z české kultury, například v příštím roce budeme pojmenovávat jednu z lucemburských ulic
po Václavu Havlovi. Chtěla jsem, aby

n V Lucembursku máte statut
profesionálního umělce. Co
to znamená?
Statut mi udělilo ministerstvo kultury v roce 2000. Byla mi uznána Vysoká škola umělecko-průmyslová a
také jsem měla za sebou pár výstav.
Musím vyzdvihnout české vzdělání, že jsem byla natolik připravená,
abych mohla konkurovat místním lidem. Statut profesionálního umělce
mi dává relativně široké možnosti.
Můžu učit, v roce 2007 jsem například spolupracovala s muzeem na
přibližně pětatřiceti portrétech renesančního prince Pierra Ernesta Mansfelda. Jediné, co mě komunistický režim nenaučil, je prodávat
to, co umím. Zpočátku jsem si na to
musela zvykat, protože za socialismu
jsme o sobě nesměli říkat, že jsme
nejlepší. Když jsem učila kurz akvarelové malby, asi po druhé hodině se
mě dvě mladé ženy zeptaly, kolik by
ten jejich akvarel asi stál. Vůbec jsem
neměla páru, navíc jsem to brala trochu jako drzost. Bylo to pro mě poznání cizího světa, ve kterém jsme
my Češi nebyli. Člověk to nemohl
kritizovat, mohl se jen divit.

„Každé malé dítě zná
Jana Lucemburského.“

Začátky v kariéře. Iva Mrázková chtěla být profesionální výtvarnicí odjakživa.

Obraz Ivy Mrázkové s názvem Hnízdo.
se vše zrealizovalo ke třicátému výročí revoluce, ale je to dlouhý proces,
který se bohužel nestihne. Je spousta
akcí, které mi dělají radost, vloni jsme
ke stoletému výročí republiky zasadili
lípu. Letos v březnu jsme měli návštěvu z opavské Obchodní akademie, v
říjnu bude v obci Schengen vystupovat
Domažlická dudácká muzika. Většinu
věcí však nedělám sama, ale podílím
se na nich společně s velvyslanectvím.
Téměř veškeré aktivity dělám ve spolupráci s Česko-slovensko-lucemburským přátelstvím. Tyto akce organizujeme pro české publikum, ale i pro část
lucemburského, které nás má rádo.

to moc dobře vědí. Když přijedou Češi
do Lucemburska, vědí, že to jsou bratranci. Každé malé dítě Jana Lucemburského zná, protože on v Lucemburku
založil trhy, které jsou známé asi jako
naše Matějská pouť. Tím se dostal do
povědomí všech.

n Jak jste se k práci honorární
konzulky dostala?
V roce 2012 se v Lucemburku zavíralo české velvyslanectví. Proto byl zapotřebí honorární konzul, který ve většině případů působí tam, kde ambasáda
není. Velvyslanec, který ambasádu zavíral, se mě zeptal, jestli by mě tato práce zajímala. Věděla jsem, co to obnáší,
protože v letech 1999 až 2006 byl honorárním konzulem můj bývalý manžel. Kromě mě se na tento post hlásil
ještě jeden kandidát, ale neuměl česky,
tak jsem tam zůstala já. Jenže než jsem
vyřídila veškeré formality, byla v České republice zvolena nová vláda, která
rozhodla, že na začátku roku 2015 ambasádu v Lucemburku znovu otevře.
Naštěstí moje funkce zůstala zachována. Když jsem se letos v červnu zúčastnila setkání honorárních konzulů, které se koná jednou za pět let, byla jsem
překvapená a šťastná, že jsem se stala
jednou z deseti konzulů, kteří dostali
ocenění za svou práci.

n Je něco, v čem se Lucemburčané s Čechy neshodnou?
Určitě v postoji české vlády vůči migrantům. Obraz, který si Česká republika dělá, není pozitivní, a myslím, že
nejen v Lucembursku. Většina států Evropské unie si bere větší závazky vůči přijímání uprchlíků než Česko, což na ni vrhá negativní světlo. Je
to škoda, protože by to tak vůbec nemuselo být. Naše republika je otevřená, má skvělý kulturní základ, v současné době je ekonomicky silná.

n Jaký je vztah mezi Českou
republikou a Lucemburskem?
Dobrý, protože díky Janu Lucemburskému, který si vzal Elišku Přemyslovnu, máme více než sedm set let
staré historické vazby. Lucemburčané

n To nepochybně, ale přece
jen, Lucembursko je na tom
ekonomicky mnohem lépe než
Česká republika.
Myslím si, že je zapotřebí určitá vlna
pozitivismu. Celou situaci okolo migrace

n Uznávají v Lucembursku i
Karla IV.?
To už je horší. Karel IV. v Lucembursku není příliš populární, protože i
když byl také jejich králem, nikdy tam
nežil. Proto ho místní neberou jako jejich panovníka, ale pouze syna Jana
Lucemburského.

n Chcete říct, že kdybychom
byli vůči uprchlíkům otevřenější, Lucembursko by bylo
otevřenější vůči nám?
Asi ano. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn v médiích řekl,
že když Čechoslováci v dobách migrace po letech 1948 a 1968 potřebovali
pomoc, tisícům lidí se jí dostalo. A teď
si musíme uvědomit, že i my bychom
měli pomáhat jiným lidem.

navíc hrdí na svůj rodný jazyk. Absolutně se tomu nedivím, protože kdyby se v České republice přestávalo
mluvit česky a všichni mluvili jenom
cizím jazykem, taky bychom byli
rádi, že máme společnou řeč. Přitom
ne vždy tomu tak bylo. Když jsem
před třiceti lety přijela, hodně lidí z
vyšších vrstev mluvilo francouzsky,
aby ukázali, že jsou něco víc než ti,
kteří mluví jen lucembursky. Dnešní
děti ve školkách začínají s lucemburštinou, v první třídě se učí psát německy, od druhé třídy francouzsky a
maturitu končí francouzštinou, němčinou a angličtinou.

„Jsem mostem
mezi dvěma státy.“

kala prestižní cenu ministerstva zahraničí za práci honorární konzulky. V čem vaše
funkce spočívá?
Jako honorární konzulka zastupuji
Českou republiku v Lucembursku od
roku 2014. Moje činnost je trochu výjimečná, protože se zadarmo starám o
organizaci společenských a kulturních
akcí, ale nemám na starosti konzulární aktivity jako takové. Vzhledem k
aktivitám českého velvyslanectví v Lucembursku nedávám razítka, nevyřizuji formuláře, ani nemám diplomatický pas.

n Emigrovala jste pár měsíců
před sametovou revolucí. Co
předcházelo vašemu rozhodnutí odejít z Československa?
Život za minulého režimu nebyl jednoduchý. Tatínek byl proti vstupu ruských tanků v roce 1968 a od té doby se
to s námi vezlo. Na střední školu jsem
se dostala díky talentovým zkouškám,
na vysokou školu mě vzali napodruhé,
ale byl to stres. Říkala jsem si, že odejdu do zahraničí, naučím se jazyky a
uvidím. Nakonec jsem tam zůstala.
n Proč jste si vybrala právě Lucembursko?
To byla celkem náhoda. V roce 1989
jsem dostudovávala Umprum v Praze.
V té době jsem spolupracovala s jedním známým mých rodičů žijícím v
Lucembursku, malířem Otou Nalezinkem, který měl letos v květnu 89 let.
Protože jsem chtěla emigrovat, zeptala jsem se ho, jestli by mi pomohl. A
on mi odpověděl: Já ti pomůžu, když
budeš mít řidičák a diplom z vysoké školy. Tak jsem udělala řidičák, dostala diplom a o pár dní později – to
byl červenec 1989 – jsem se odstěhovala do Lucemburska. Ota Nalezinek
mi pomohl najít místo k bydlení i získat první umělecké kontakty. Bylo to
dobrodružství, tenkrát mi bylo pětadvacet a já si říkala, buď to klapne anebo neklapne. Dnes je mi pětapadesát a
to dobrodružství trvá pořád.
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Karel IV. v Lucembursku není příliš populární, říká opavská
rodačka, výtvarnice a honorární konzulka Iva Mrázková

etkaly jsme se v horkém letním dni na terase Obecního domu a povídaly si
téměř dvě hodiny. A klidně bych si s Ivou Mrázkovou, energickou výtvarnicí, jejíž díla zdobí nejeden veřejný prostor, dokázala povídat ještě mnohem déle.
Iva Mrázková je mimo jiné i velmi aktivní honorární konzulkou, která už třicet let žije v Lucembursku. Opustit rodnou hroudu se rozhodla v červenci 1989,
aniž by tušila, že o pár měsíců později přijde sametová revoluce. Možná i proto má neustálou potřebu posilovat a obnovovat spojení mezi Lucemburskem a
Českou republikou. Vezměte si k rozhovoru – stejně jako my – skleničku vína
a dočtěte se, jak tenkrát pětadvacetiletá umělkyně vnímala listopadové dění.
Proč se s tatínkem, bývalým opavským primátorem Janem Mrázkem, nebaví o politice, či z jakého důvodu Lucemburčané nemají rádi Karla IV. Příjemné čtení.

n Kde jste víc doma, v České
republice nebo v Lucembursku?
Jsem mostem mezi dvěma státy, které jsou pro mě v současné době stejně
důležité. Považuji se za Češku i Lucemburčanku, dokonce jsem si nechala zřídit lucemburský pas.
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Jedna ze soch ozdobila veřejný prostor před ministerstvem kultury v Praze.
n Jak to myslíte?
Cokoliv řeknu nebo udělám, tak
pokud neznají jiného Čecha, berou
to tak, že stejně se chovají všichni
Češi. Musím si na to dávat pozor, aby
si tamní publikum nevytvářelo domněnky o něčem, co vůbec neexistuje.

n Pamatujete si, komu jste
prodala první obraz?
To nevím, ale pamatuju si, že jsem byla
hodně zklamaná, když jsem prodala jeden z prvních obrazů privátnímu klubu.
Ten obraz se jmenoval Okna dveře. Koupil si ho jeden Japonec, který mi řekl: Kde
jsou okna, kde jsou dveře a kde je podpis? Zaplatil mi a šel. Byla jsem z toho
dost zničená, že nepochopil můj umělecký záměr, a ptala se sama sebe, kvůli
tomu jsem studovala takovou dobu?

V ateliéru se cítí jako doma.
n Slyšela jsem, že když umělec v Lucembursku nic neprodá, dostane podporu od státu.
Je to pravda?
Když umělec za měsíc nevydělá nic,
nebo jen malou sumu peněz, může
napsat dopis na ministerstvo kultury,
ve kterém doloží, kolik vydělal. No a
stát mu vyplatí podporu ve výši poloviny té nejnižší mzdy. Dělá to asi tisíc
euro, což je pro Čecha hodně peněz,
jenže já jako živnostník v Lucembursku platím skoro pět set eur za sociální zabezpečení. Člověk z té částky nemůže vyžít, všechno je tam o hodně dražší. Navíc si myslím, že stát by
mohl umělce, kteří chtějí pracovat,
podporovat jiným způsobem. Například jim zajistit zakázky, zprostředkovat kontakty a podobně.
n V posledních letech se kromě malby věnujete také sochařině. Jak jste se k tomu
dostala?
Sochy jsem začala dělat v roce 2007
na popud jednoho z mých bývalých
žáků. Tenkrát se mi do toho vůbec nechtělo. Udělala jsem asi dvacet centimetrů vysokou sošku, ze které nako-

n Kolik žije v Lucembursku
Čechů?
Asi dva tisíce. Jsou to lidé, kteří sem
přišli pracovat většinou do evropských institucí. Obecně Lucembursko
je taková mezinárodní vesnice. Jen v
hlavním městě žije sedmdesát procent cizinců. Celkově zde žije šestačtyřicet procent cizinců, což je skoro polovina oproti Lucemburčanům.
Poslední vlna migrantů se však do
Lucemburska moc nehrne, protože je
to pro ně jazykově náročné. S jedním
jazykem si zde – na rozdíl od Německa například – totiž nevystačí.

nec vznikla socha velká tři a půl metru,
vážící dvě a půl tuny. Díky sochám teď
můžu vidět svět ve třech dimenzích,
uvědomila jsem si, že všechno má objem. (smích) Menší ocelové sochy budu
od konce srpna vystavovat v Rožnově
pod Radhoštěm. Bude to společná výstava s mým přítelem Pittem Brandenburgerem, který je Lucemburčan. Pracuje se dřevem. Jeho práci jsem znala
už od roku 2000, vystavovali jsme ve
stejné galerii, ale vždycky jsem si myslela, že je to Němec. Těší mě, že teď
můžeme vystavovat spolu. Podpořil
nás i lucemburský velvyslanec v Praze,
Jeho Excelence pan Gérard Phillips.
n Existuje něco, co vám v Lucembursku chybí?
Blízkost rodiny. Pokud jsou rodiče
zdraví, tak je to fajn, ale když se stane, že onemocní, nebo něco potřebují,
a já tu nejsem, cítím bezmoc. Nejsem
dostupná okamžitě.
n Váš tatínek Jan Mrázek je
bývalý opavský primátor. Bavíte se spolu o politice?

N

n A kolik jazyků musí umět?
Společnost je nastavená tak, že lidé
se musí bavit třemi jazyky. Když to
někdo neumí, je limitován pouze na
určitý okruh, ve kterém se pohybuje,
což je škoda.
n Jinak řečeno, když v Lucembursku neumíte tři jazyky, společnost vás nepřijme?
Člověk nemusí citovat Goetheho
zpaměti, ale měl by umět konverzovat v běžných situacích, zvlášť v mém
oboru. Všichni Lucemburčané jsou

„Za socialismu jsme o sobě
nesměli říkat, že jsme nejlepší.“

S ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a jeho ženou na setkání honorárních konzulů.

O politice se vůbec nebavíme, až se
tomu divím. Když přestal být ve funkci primátora a potom náměstka, vrátil se zpět ke svému oboru, což je inženýrství, technika. Taky rád pracuje
na zahrádce. Měla jsem strach, že mu
to bude chybět, ale překlenul to období daleko jednodušeji, než jsem si
myslela.
n Máte tendenci srovnávat
primátory?
Nemám. Být primátorem není úplně jednoduchá funkce, protože člověk se nezavděčí chuti všech lidí a
vždycky je pod palbou kritiky. Někteří primátoři jsou víc pro sport,
jiní víc pro kulturu, záleží na jejich
osobnosti.
n Umíte si představit, že byste se vrátila zpět do České republiky?
Nechtěla bych začínat zase znovu.
Přece jen mám svoje zázemí i přátele v Lucembursku. Ale nikdy neříkej
nikdy...
Tereza Piskořová

Iva Mrázková

arodila se v roce 1964 v Opavě. Po
maturitě absolvovala v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a další
zkušenosti nasbírala při studijních pobytech ve Francii a v Itálii. Jako pětadvacetiletá odešla do Lucemburského velkovévodství, kde našla druhý domov a tvoří
díla, za která získala prestižní ocenění.
Kromě Lucemburska vystavovala v Polsku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, USA a také v Česku. Za svou tvorbu ji
v roce 2009 vyznamenala Jeho královská
Výsost Lucemburský velkovévoda Henri Rytířským řádem za zásluhy o Lucembursko. Rodné město jí v roce 2008 udělilo Cenu Petra Bezruče. Od roku 2014
vykonává činnost honorární konzulky v
Lucembursku, za což byla v červnu tohoto roku oceněna ministerstvem zahraničí.
Z bývalého manželství má dva syny. Do
Opavy občas jezdí navštívit rodiče exprimátora Jana Mrázka a výtvarnici Marcelu Mrázkovou.

