
 Co pro vás znamená mož-
nost vystavovat po dlouhé 
době zase ve svém rodném 
městě?

Moc se do Opavy těším, cí-
tím zároveň zodpovědnost 
dobře prezentovat svou práci. 
Prostor Domu umění mám 
od dětství moc ráda a možná 
i to mě určitým způsobem za-
vazuje k adekvátnímu výsled-
ku.

 Můžete nám blíže před-
stavit svou výstavu, která 
bude tento týden zahájena 
v Domě umění?

Obrazy, sochy a instalace, 
které v Opavě předvedu, musí 
být v harmo-
nii s krásným 
p r o s t ř e d í m 
atria Domu 
umění. Výsta-
va v Opavě je na téma koře-
ny. V mém srdci se zabydle-
ly - zakořenily - dvě krajiny, 
ta česká a lucemburská. Žila 
jsem 25 let v Česku a 25 let 
v Lucembursku. Jsem doma 
nikde a zároveň v obou ze-
mích. Můj život je přemostě-
ním těchto krajin, je určitou 
komplikovanou mostní kon-
strukcí, na které se odehrává 
můj svět. Téma Mosty se týká 
jen jedné z instalací, která v 
Opavě bude. Jsou to dva malé 
kruhy, každý z nich vytvoře-
ný z 8 různých mostů. Tento 
kruh je symbolem naší sisy-
fovské snahy poznávat nepo-
znané, setkávat se, míjet se. Je 
to most, po němž se nejde z 
bodu A do bodu B, ale z bodu 
A do bodu A. Jinak jsem pro 
opavskou výstavu vybrala ob-
razy z posledních deseti let, 
hlavně ale ty novější. Poslední 
obrazy na plátně jsou s námě-
tem návratu k přírodě.

 Jste držitelkou řady oce-
nění, někdy i velmi vý-
znamných. Na které jste 
nejvíce hrdá?

Nevím, jestli se dá říct hrdá. 
Jsem ráda vždy, když vidím, 

že má práce má nějakou ode-
zvu, že si jí někdo váží. Pokud 
bych měla tuto práci dělat jen 
pro mé osobní uspokojení, 
zdálo by se mi to egoistické. 
Umělecká činnost je otázkou 
určitého dialogu mezi auto-
rem a publikem, jinak se to 
nedá dělat celý život.

 Jste dcerou vynikající 
opavské výtvarnice Marce-
ly Mrázkové. Byla pro vás 
vzorem?

Samozřejmě. Hlavně od té 
doby, kdy začala učit na LŠU v 
Opavě, chodila jsem za ní a za 
panem Milošem Kačírkem do 
vyučování asi třikrát týdně. 

Do jaké míry 
mě její výuka 
výtvarně ovliv-
nila, to nevím. 
Spíš šlo o to, že 

se u nás doma pořád něco vy-
tvářelo, což bylo fajn. Na Vá-
noce se tvořilo vizovické pe-
čivo, na jaře kraslice, v létě se 
zavařovalo a na podzim šlapa-
lo zelí. Ne všechno bylo krea-
tivní, ale pořád se něco dělo. 
(úsměv) Často si myslím, že 
na mou práci má také vliv 
otec Jan Mrázek - matematik. 
Pro mě je harmonie čísel stej-
ná jako harmonie barev, ma-
tematická rovnice je jako vy-
váženost 
obrazu či 
tvaru. Jen 
p r o s t ř e -
dek tvor-
by je jiný.

 Máte dva syny. Zdědil 
některý výtvarné geny po 
vás, případně po své ba-
bičce?

Ano, máme dva syny, Ma-
touš má 21 let a Marek 18, 
ale zatím to nevypadá, že by 
se uměním některý z nich ži-
vil. (úsměv) Starší Matouš ob-
čas kreslí, je kreativní, zatím 
ale studuje druhým rokem 
ekonomii ve francouzském 
Montpellier, hraje na trubku 
a na bicí. Mladší Marek bude 

příští rok maturovat, zatím to 
vypadá, že bude studovat po-
litologii či mezinárodní vzta-
hy. Rád hraje na kytaru a taky 
dělá karate. Naši kluci asi spíš 
zdědili hudební nadání od ro-
diny mého muže. (úsměv)

 Domluví se vaši synové 
česky? 

Díky tomu, 
že můj muž 
Michal Witt-
mann je také 
Čech, mluvíme doma všich-
ni česky. Oba synové jezdí do 
Česka moc rádi, nejen za ro-
dinou, ale také ukázat kama-
rádům krásy Prahy. Marek 
se loni v létě sám rozhodl, že 
se v českém pravopise vylep-
ší. A tak se přihlásil na mě-
síční jazykový kurz organi-
zovaný Karlovou univerzitou. 
(úsměv)

 Myslíte si, že se žena pro-
sazuje ve výtvarném umě-
ní obtížněji než muž?

To nevím, jako muž jsem 
to ještě nezkoušela. (úsměv) 
Myslím, že to není jednodu-
ché pro nikoho.

 Působíte rovněž jako vý-
tvarný pedagog. Je kanto-
řina obtížnější než samo-
statná tvorba? V čem se 
liší?

Nevím, 
jestli jsem 
dobrý pe-
dagog, ale 
baví mě 

to a žáků mám stále dost. U 
vlastní práce jsem neustá-
le sama, a tak se snažím svou 
profesi kombinovat s peda-
gogickou činností, která mě 
lidsky naplňuje. Mám také 
několik mladých studen-
tů uměleckých oborů, které 
znám již od jejich předškolní-
ho věku, a jejichž vývoj mohu 
sledovat dodnes.

 Ilustrovala jste také ně-
kolik knih. Ráda ilustruje-
te?

Ilustrace je pro mne forma 

tichého dialogu. V tvorbě ko-
nečně nejsem sama, musím 
se přiblížit názoru autora. V 
tom mám ilustrace moc ráda. 
Taky se pokaždé něco nové-
ho dozvím, potřebuji si urči-
té detaily nastudovat, abych v 
kresbách nedělala věcné chy-

by.
 Slyše-

la jsem, 
že ke své-
mu letoš-

nímu jubileu připravujete 
velkou výstavu. Je to prav-
da?

Ano, v tomto roce toho 
bude asi víc než jindy. Na 
opavskou výstavu navazu-
je prezentace v lucembur-
ské Nadaci Independence, a 
to už 11. března. Vzhledem 
k prostoru jsem se rozhod-
la vystavit ocelové sochy a 
velkoformátové obrazy, ten-
tokrát na téma HUMAN(I-
SED) NATURE. V součas-
nosti na tom pracuji. Od 
21. června jsem pozvána do 
krásného prostředí Muzea 
Jindřichova Hradce. Kromě 
toho máme v plánu spolu s 
Ostravským muzeem vysta-
vit ilustrace na téma Macaa 
v lucemburském Centre Ca-
moes. Tento projekt je sou-
částí dlouhodobého projek-
tu Davida Majera Hedvábná 
stezka. Na projektu jsem se 
podílela již v loňském roce, 
výstava probíhala v Ostravě.  
To jsou zatím konkrétní ter-
míny.

 Je známo, že jste vše-
stranně výtvarně nadaná. 
Máte i nějaké jiné koníč-
ky? A jak relaxujete?

Svým způsobem všechno, 
co dělám, je zároveň můj koní-
ček. Ve volném čase ráda cho-
dím běhat. Bydlíme na vesnici 
mezi kopečky a loukami, takže 
stačí, když vyběhnu na chvilku 
kolem domu. (úsměv)

Milena Křístková
Foto: Soukromý archiv

Škola přivítala hosty 
z Itálie a Turecka

V rámci projektu Partnerství škol Comenius 
nazvaném „Uvolněné rytmy“ zavítali na ZŠ 

pro tělesně postižené na Dostojevského ulici ve dnech 6. až 
10. prosince hosté z Itálie a Turecka, aby v Opavě prožili as-
poň kousek českých Vánoc. 

Byl pro ně připraven opravdu pestrý program, který jim měl 
přiblížit oslavu Vánoc v našem městě. Navštívili například tra-
diční výstavu na zámku v Kravařích, vánoční trhy na Horním 
náměstí, kostely, expozici Cesta města v Obecním domě. Celko-
vou vánoční atmosféru umocnil koncert alikvotního zpěvu Kar-
la Richarda Marinova Na křídlech lásky v kostele svaté Hedviky, 
propůjčeném pro toto krásné setkání děkanem farnosti konka-
tedrály Nanebevzetí Panny Marie P. Pavlem Cieslarem. Že hud-
ba opravdu sbližuje, se měli možnost přesvědčit i na školní akci 
věnované adventu, na kterou přijal pozvání pěvecký sbor Do-
mino pod vedením sbormistryně Ivany Kleinové a manažerky 
sboru Evy Petrášové s hudebním doprovodem Tomáše Mludka, 
studenta 2. ročníku Slezského gymnázia. Jejich profesionálním 
výkonem byli všichni uchváceni. Přijetím cizinců primátorem 
Zdeňkem Jiráskem, předáním certifikátů a prohlídkou Hlásky 
pak byla jejich návštěva slavnostně ukončena. 
 Kolektiv ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského
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Jsem ráda, když má 
moje práce odezvu

Hospoda U Mostu & Catering 
v Brance u Opavy

gg

• rozvážka ob d  
• p ípravy rodinných oslav
• firemní oslavy 
• svatby, rauty, promoce 
• poh ební hostiny 
Bezru ovo náb eží 54, 747 41 Branka u Opavy
Tel.: 775 399 229, e-mail: SarkaSendlerova@seznam.cz
www.hospodaumostu.cz

Do Opavy se vždy 
moc těším,

říká akademická malířka Iva Mrázkováříká a

Iva Mrázková se narodila v Opavě v 
roce 1964. Po absolvování Střední umě-

leckoprůmyslové školy v Uherském Hra-
dišti vystudovala VŠUP v Praze, výtvar-
né vzdělání si poté doplnila na studijních 
pobytech na Akademii Pietra Vanucci v 
italské Perugii a na francouzském Cité 
des Arts v Paříži. Vedle obrazů, soch a in-
stalací se věnuje také ilustraci. Ilustrovala 
například sbírku poezie Jednou Jiřího Si-
ostrzonka. Kniha byla vydána v roce 1987 
a později ji zakoupila do svých sbírek Ná-
rodní knihovna v Lucembursku. 

V roce 2007 Mrázková ilustrovala knihy 
o slavných lucemburských ženách, reali-
zovala výtvarný doprovod ke knize o Janu 
Lucemburském určené dětem i dospělým. 
Knihu přeložil Jiří Kostelecký z francouz-

štiny do pěti jazyků, mimo jiné i do češ-
tiny. O tom, jak si Lucembursko osobnos-
ti i tvorby opavské rodačky cení, svědčí jak 
udělení rytířského řádu, tak skutečnost, že 
se její díla nacházejí na mnoha význam-
ných místech včetně velkoknížecího sídla. 
Mrázková je nositelkou Ceny Petra Bez-
ruče, Ceny Klubu Franze Kafky, Ceny Ev-
ropské unie umění, Ceny rektora VŠUP 
Praha, v roce 1993 získala Cenu pro mla-
dé umělce na Salónu C.A.L. v Lucembur-
ku, o rok dříve čestné uznání na Salónu 
Société des Artistes Français v Paříži. Už v 
roce 1980 obdržela v Indii Zlatou Néhru-
ovu medaili. Za její práci ji v roce 2009 
vyznamenala Jeho královská Výsost, lu-
cemburský velkovévoda Henri Rytířským 
řádem za zásluhy o Lucembursko. 

Na svém kontě má dvě desítky samo-
statných a stejný počet kolektivních vý-
stav. Její díla jsou zastoupena v galeri-
ích, muzeích i soukromých sbírkách v 
Lucembursku, Česku, Monaku, Belgii i 
Spojených arabských emirátech. K zají-
mavostem patří třeba dvě koláže, které 
u příležitosti sňatku darovala dědičnému 
lucemburskému vévodovi, princi Guilla-
mu de Nassau a belgické komtese Stépha-
nii de Lannoy. 

Iva Mrázková je vdaná. Její manžel 
Michal Wittmann je rovněž Čech. Půso-
bil jako honorární konzul ČR v Lucem-
bursku od roku 1999 do otevření České-
ho velvyslanectví v Lucembursku v roce 
2006. Spolu mají syny Matouše (21) a 
Marka (18), oba zatím studují.

Laureátka Ceny Petra Bezruče a Lucemburského rytířského řádu, opavská ro-
dačka, akademická malířka Iva Mrázková představí již tento týden část své 

tvorby ve svém rodném městě. Konkrétně v opavském Domě umění. Instalace na-
zvaná Mosty bude veřejnosti přístupna od 9. ledna do 23. února. Výstava se sta-
la výbornou příležitostí k tomu, připomenout našim čtenářům osobnost talen-
tované výtvarnice, která již téměř čtvrt století žije a tvoří v Lucembursku. O 
tom, že celou tu dobu rozhodně nezahálela, svědčí mimo jiné i dvě desítky sa-
mostatných výstav v Lucembursku, Polsku, Česku, Německu či Francii. V roce 
2008, kdy získala Cenu Petra Bezruče, vystavovala například také v New Yor-
ku. Iva Mrázková se podílela na dalších sedmnácti kolektivních výstavách v 

Evropě a ilustrovala několik knih. Její práce jsou zastoupeny v soukromých i mu-
zejních a galerijních sbírkách v Lucembursku, Česku, ale i ve Spojených arabských 

emirátech. Dnešní rozhovor by měl Ivu Mrázkovou představit nejen jako výtvarnici.
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to a žáků mám stál

Ilustrace je pro mne 
forma tichého dialogu

Myslivci pořádají ples
Kulturní dům Dolní Benešov 
hostí v pátek 10. ledna od 20 ho-

din tradiční Myslivecký ples. 
K účasti na něm vás srdečně zvou členové Myslivecké-

ho sdružení Dolní Benešov a Zábřeh. Na taneční parket 
přijměte pozvání od hudebníků z ostravské skupiny 
Lord. Na zvěřinovou večeři se mohou návštěvníci 
těšit v ceně vstupenky, která pro letošní ročník činí 
200 korun. Pro ty, kteří rádi pokoušejí štěstí, bude 
připravena bohatá tombola tvořená úlovky mys-
livců i dalšími lákavými cenami.  (žur)

V rámci společného projektu Partnerství škol Comeni-
us přijeli na ZŠ pro tělesně postižené hosté z Turecka 
a Itálie. Foto: archiv školy

Nové rychlíky nebudou 
Sen o nových rychlících, 
které už od letošního 

roku měly brázdit Opavsko, se opět rozpus-
til. Stát totiž v tichosti odpískal soutěž, pod-
le níž měly na trať Ostrava-Opava-Olomouc už 
letos vyjet vlaky RegioJet.

Stát si sliboval od soutěže na trať přes Opavu mo-
dernizaci regionálních rychlíků. Měly zde jezdit nízko-
podlažní bezbariérové nové soupravy. V soutěži, do kte-
ré se České dráhy nestihly kvůli zákonným omezením 
pro státního dopravce včas přihlásit, uspěl RegioJet podnika-
tele Radima Jančury. Nové vlaky měly vyjet už letos v pro-
sinci. Proč stát nakonec tendr zcela zrušil, není veřejně zná-
mo, ministerstvo dopravy na e-mailové otázky neodpovědělo. 
 (rok)

Známé knihkupectví skončilo

Známé knihkupectví Librex na Ostrožné ulici v Opavě s 
Vánocemi skončilo. Firma se dostala do insolvence a 

musela síť svých obchodů zavřít. Opava tak přišla o tra-
diční oblíbený obchod s knihami. Foto: Zdenek Jeník

OPAVSKO
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