
Když mě Johnny Fadlalla oslovil, jestli bych podpořila mladé mód-
ní návrháře v Libanonu, vůbec jsem nezaváhala. Přijala jsem post 
hlavního porotce v soutěži „BEIRUT YOUNG FASHION DESIGNERS 
COMPETITION“. Vítězi této soutěže umožním stáž v mém ateliéru 
v Bejrútu.

Pro tuto událost jsem připravila kolekci „UNIVERSE“, kterou bych 
chtěla věnovat mladým návrhářům.

Když  jsem v roce 2002  dostala  Národní cenu Františka  Kupky  za 
grafický projev v oděvní tvorbě, inspirovala jsem se tímto umělcem 
a vytvořila jsem podle jeho obrazu Kosmický svět kolekci Couture. 
K tomuto tématu se po třinácti letech vracím s novými zkušenost-
mi a chci vzkázat začínajícím návrhářům, že pouze talent nestačí. 
Je nutnost na sobě neustále pracovat, sebevzdělávat se a jít s do-
bou. Lidé si dnes žádají praktické multifunkční a zároveň originální 
kreativní kolekce. 

UNIVERSEby Blanka Matragi
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Talent v  sobě neobjevíte, objeví ho ti druzí. Jsem ze skromných 
poměrů z Vysočiny a teprve v okamžiku, kdy jsem měla první úspě-
chy, si rodiče uvědomili, že jsem už jako malá měla zvláštní reakce. 
Třeba jsem šla v  šesti letech k  babičce a ptala se ji: „Babi, jakou 
technologií jsou vyráběny ty hrnky?“. Celá rodina ztuhla a nevědě-
la, co říct. Nebo jsem si postavila hlavu, že na domě nebudeme mít 
štít s jelenem jako všichni kolem, ale bude šedo-pistáciové. Rodiče 
ani nevěděli, co to pistáciová je. Každý člověk má nějaký talent, ale 
jen někdo s ním dál pracuje a roste, je dříč a trapič, protože úspěch 
není jen o talentu. Cokoliv je o hledání a trápení. Když chcete pře-
kvapit a přijít s něčím novým, je to o tom být ve střehu, v profesním 
nasazení a mít oči otevřené. 

Chtěla bych v mé nové kolekci  ukázat, že je třeba reagovat na 
dnešní požadavky doby a kromě luxusní Couture tvorby přijít ne-
jen s praktickou, ale zároveň unikátní tvorbou, povýšenou o nové 
technologie.

Je nádherné, když člověk může dělat práci, která ho baví, ale zá-
roveň se musí snažit inovovat a přijít s novou autorsky rozpozna-
telnou tvorbou. Jsem moc ráda, že díky 35 letým  zkušenostem 
v Libanonu mohu tvořit a dělat tak úžasnou práci, která mne napl-
ňuje a  ároveň dává možnost komunikovat se světem a motivovat 
ostatní.

„V médiích se často dočítám, že šiju pouze pro princezny, ale to 
není pravda! Kromě toho tvořím i Couture a Ready-to-Wear mo-
dely, jejichž cena může směle konkurovat modelům zahraničních 
módních domů, které se prodávají v Pařížské ulici.“

Svatební šaty si můžete zakoupit v  mém autorském butiku 
U Prašné brány 2 bez doplňků již od 42 000 Kč. Pokud chcete do 
své svatební róby investovat více a hledáte skutečně unikátní šaty, 
můžete vybrat z široké nabídky modelů, které jsou k zakoupení na 
téže adrese.
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