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U
ž děti ve školce Ivě říkaly že bude 
určitě malířkou. Ona jim za to ob-
čas namydlila. Jenže asi jí to nedalo 
a v šesti letech se objevila v atelieru 
akademického sochaře Karla Vašuta. 

„Když jsem viděla, s jakou lehkostí vyportrétoval 
dítě, zapůsobila na mě celá situace tak magicky, že 
jsem zděšená utekla domů. Byl to pro mne prostě 
čaroděj,“ vzpomíná Iva Fialová na první setkání 
s uměním.

Později ale ostych přešel v zájem a Iva začala 
uvažovat o studiu výtvarného umění.  Dostat se 
do Prahy na VŠUP bylo ale kvůli politické orientaci 
rodiny velmi obtížné. Tatínek byl pro tehdejší režim 
nežádoucí osobou. „Měla jsem zakázané i střední 
vzdělání s jedinou výjimkou – strojnické školy. Tam 
potřebovali plnit předepsanou kvótu děvčat. Po ma-
turitě jsem na rok zakotvila v Tatře Kopřivnici. A na-
jednou to šlo! Můj chápavý zaměstnavatel potvrdil, 
že v konstrukci nákladních vozů nutně potřebuje vý-
tvarnici. A profesor Sklenář, ke kterému jsem dělala 
přijímačky už  rok předtím, mne přijal. Ale do ateli-
éru Ilustrace a volné grafiky VŠUP v Praze  jsem už 
přišla k Jiřímu Mikulovi,“ vypráví malířka.

Škola základ života
„Když jsme se chtěli opravdu něco dozvědět 
o kumštu, chodili jsme potají na hodiny profesora 
Libenského, uznávaného skláře, nebo profesora 
Svobody do atelieru scénografie. Byly to rozpravy 
o jiném oboru, ale právě to mě naučilo chápat umě-
ní ve své prapodstatě a komplexně. Dodnes vzpo-
mínám na setkání s profesorem Weidlichem z ateli-
eru plakátu. Vyprávěl o své zkušenosti z Osvětimi, 
kde byl zavřený s rodinným přítelem mých rodičů, 
o tom jak to přežili, jak je to stmelilo, a jak ho utr-
pení dovedlo k oslavování krás života. A ještě jedno 
setkání pro mne bylo zásadní - Jaroslav Seifert 
s Tomášem Hejzlarem k novému roku vydával fak-
simili rukopisu Seifertovy básně Křížový pramen 
a já ji ještě jako studentka měla tu čest ilustrovat,“ 
vypráví Iva o svých studiích.

Obor ilustrace vede k příběhu a k vyprávění. 
K tomu měla Iva odjakživa blízko, od dětství ležela 
v knihách. A čte ráda dodnes. „Při ilustracích knih 
se člověk musí ponořit do příběhu, prožívat vše 
s hrdinou, aby pochopil, co je nejdůležitější z obsa-
hového hlediska. V tom směru asi nejnáročnější, ač-
koli šlo jen o obálku, byla kniha Děti Holocaustu.“ 

I cesty do vzdálených krajin jsou Ivě inspirací. 
Miluje egyptské chrámy a hrobky. Fascinuje ji ze-
jména konrast gigantických staveb vedle intimně 
vymalovaných hrobek.

Alchymie malby                                                                                                                                            
Iva při své tvorbě používá české barvy Umton, 
zvláště potřebuje velmi drahou, avšak pro ni ne-
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Iva Fialová má velmi pestrý výtvarný záběr. Její život je naplněný odhalováním tajemství 
mnoha druhů umělecké tvorby. Dýchá z něj vůně olejových barev, ale i dřevěných rámů 

na obrazy a atmosféra výstavních síní a galerií. Vítejte ve světě výtvarnice.

Iva Fialová

co dělá...                              

S hudbou a štětcem 
zapomínám na čas  
a svět kolem. Přenesu 
se do jiných dimenzí  
a proberu se třeba 
až po osmi hodinách 
práce!

Malířka, grafička, sochařka

Výstavy a galerie
Jedním z vrcholů výtvarníkových cest jsou vý-
stavy. „Nedávno jsem měla autorskou výstavu 
v pražském divadle Viola. Byla věnována grafice, 
hlubotisku – leptu a suché jehle. Je to tisk po-
dobný rytině, kdy se barva zatírá do hlubokých 
rýh vyrytých ocelovou jehlou. Otisk desky zane-
chává na papíře světle kovově zastřenou plochu,“ 
poodhalujhe Iva tuto grafickou techniku. Další 
výstava, na kterou se připravuje, je skupinová 
a nese poetický název „Hranice krásna“, proběh-
ne v Galerii Lapidarium nadace Český barok. 
Iva ráda vzpomíná třeba na výstavy ve Francii 
u Clermont Ferrand, kdy jim expozici v zámku 
Chateau du Pont instaloval mladý pán – vévoda 
z Ravenu, potomek francouzkých pánů, kte-
ří v bitvě na Bílé Hoře pobili české šlechtice. 
Výstava však pro výtvarníka znamená i mnoho 
prozaických činností, pozvánky, smlouvy, pojiš-
tění děl a tak dále. „Mé vernisáže často dopro-
vází pěvecký sbor Cantocarso, v budoucnu bych 
ráda pozvala i další zpěváky nebo zpěvačky,“ 
říká Iva.

Umělec taky jezdí na malířská sympozia, 
v případě Ivy většinou za náměty do přírody. 
„Právě příroda je pro mne největší relax. Les, 
noční obloha, plavání. Miluji vodní živel, v mých 
dílech se často objevují jezera, symboly neprobá-
daných zákoutí lidské duše. A pak zpěv! „U nás 
na Moravě zpíváme občas i místo dýchání a noc 
ve sklípku s vínem se bez živé muziky nedá 
vlastně ani přežít,“ směje se Iva Fialová. ■

zbytnou  štolo červeň. Občas si ale koupí pigmenty, 
které si pak míchá sama. Větší plátna kupuje už 
napnutá v rámu, ošetřená podkladovou vrstvou 
šepsu. U menších rozměrů  si vše raději dělá sama. 
„Líbí se mi přiznané boční strany se surovým plát-
nem, je v tom jakási větší autentičnost,“ prozrazuje. 

Obrazy na výstavy nebo k prodeji se buď lištují, 
nebo se ponechají bez rámu. K zákazníkovi by měl 
jít ale obraz zarámován. „A to je další výzva, sladit 
rám s barvami obrazu i zákazníkovou představou, 
či interiérem,“ říká Iva. „Dřív jsem sama k výstřed-
nějším obrazům vyráběla rámovou pilou i drsně 
masivní a netradiční rámy. 

Z malířských technik má Iva nejraději olej, 
s jeho typickou lněnou vůní a mazlavou konzis-
tencí. „Jsou to takové kašičky, které mícháte nejen 
na paletě, ale ještě i na obraze. S hudbou a štětcem 
zapomínám na čas a svět kolem. Přenesu  se do ji-
ných dimenzí a proberu se třeba až po osmi hodi-
nách práce! Přede mnou obraz, gramofon zapatla-
ný barvami, které mám i všude na sobě. Nadechnu 
se a jdu třeba se psem do lesa. Potřebuju se odpou-
tat, abych po návratu viděla vše novýma očima. 
Většinou obraz ještě hotov není, po týdnu, dvou 
piluju detaily.“

Náměty hledám už od mládí v příbězích 
lidských bytostí, alegoriích i mýtech 
a symbolech prýštících  z nevědomí.

vizitka
● Narodila se ve Šternberku.
● Studovala na Střední průmyslové 
škole strojnické a poté na Vysoké škole 
Uměleckoprůmyslové (atelier Ilustrace 
a volné grafiky).
● Měla 20 samostatných a přes 50 ko-
lektivních a tematických výstav.
● Mezi její zájmy patří zpěv v souboru 
Canto Carso, poezie (včetně vlastní 
tvorby), návrhy kostýmů.
● Bydlí v Řevnicích u Prahy, má 2 děti.

Obraz s názvem 
O zlaté jablko

Ivina grafika 
Hlava dívky

Ivin ateliér 
hýří barvami


