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Míla Fürstová nás prostřednictvím svého umě-
ní přenáší za hranice všední reality. Do světa 
bez zátěží a negativních emocí. Její poetic-
ké umění je propojením vlastních zkušeností  
a imaginace. Charakterizují ji příběhy s posel-
stvím a  hodnotami, jež pramení z pravé pod-
staty ženskosti. Životní cesta dnes již světo-
známé a uznávané výtvarnice a grafičky začala 
v  malebném prostředí jihovýchodních Čech. 
Velkou část svého dětství strávila u babičky 
v Hořepníku. Vyrůstala v láskyplné, harmonic-
ky uspořádané rodině, obklopená překrásnou 
přírodou i uměním. Není divu, že si tento svět 
zamilovala natolik, že se stal jedním ze zásad-
ních pilířů celé její tvorby. Od pěti let se začala 
věnovat kreslení a tento svůj talent neustále 
rozvíjela. Za žádných okolností svou cestu ne-
vzdala a nezastavilo ji ani obrovské zklamání, 
které prožila kvůli nepřijetí na Akademii vý-
tvarných umění v Praze. Rozhodnutí, které se 
na nějakou dobu zdálo být definitivním ver-
diktem o konci snu, jež byl na samém počátku. 
Osud měl ale s talentovanou umělkyní v zálo-
ze plán, který jí otevřel možnosti, o nichž se jí 
předtím ani nesnilo. 

Po neúspěšném pokusu o studia na Akademii 
výtvarných umění v Praze, byla Míla Fürstová 
přijata na Karlovu univerzitu, kde studovala 
obory: angličtina a výtvarná výchova. V té chví-
li sama netušila, jak osudovou řečí se pro její 

další život angličtina stane. Krátce na to do je-
jího života vstoupil jeden ze zásadních mužů, 
díky kterému se jí otevřela cesta k vysněným 
studiím umělecké grafiky. Získala stipendium 
na výtvarnou školu ve Velké Británii, kde velmi 
brzy objevili i ocenili její potenciál. Souběžně 
studovala dvě vysoké školy. Jednu v  Čechách 
a druhou ve Velké Británii, kde nakonec za-
kotvila. S  odstupem času je možná paradox-
ně dobře, že Míla Fürstová nedostala šanci na 
vysoké škole v Praze. V České republice by se 
jí s  největší pravděpodobností zdaleka neote-
vřely příležitosti, jaké se jí naskytly v Británii. 
Na druhou stranu je smutné, že v Česku často 
není podporován potenciál talentovaných lidí, 
jež mají předpoklady dosáhnout úspěchu a vy-
niknout ve svých oborech. A možná je vypuzení 
z nějakého prostředí často impulzem k odváž-
né změně, která může být, jako v případě Míly 
Fürstové, uskutečněným snem se spoustou ne-
očekávaných překvapení. 

Míla Fürstová úspěšně ukončila magisterská 
studia na Karlově univerzitě i bakalářské studi-
um na University Of Gloucestershire (Glouces-
tershirská univerzita – obor Umělecká grafika) 
v Cheltenhamu. Poté byla přijata na Royal Co-
llege Of Art v  Londýně (Královská akademie), 
kde byla velmi úspěšnou studentkou a získa-
la magisterský titul. Následně se vrátila na 
Gloucestershirskou univerzitu jako lektorka. 

MÍLA 
FÜRSTOVÁ

MÍLA FÜRSTOVÁ
UMĚNÍ JE PRO MĚ PŘEDEVŠÍM  

VELKÝ DAR



3

Po roce působení na univerzitě se jí naskytla 
úžasná příležitost. Jako první byla jmenovaná 
umělkyní v  rezidenci na prestižní dívčí škole 
Cheltenham Ladies‘ College, kde vybudovala  
a provozovala grafický ateliér pro lept. V dneš-
ní době jen velmi vzácně používaná technika, 
kterou Míla Fürstová využívá jako médium pro 
vytváření leptů, jež jsou velmi detailně propra-
cované a po všech stránkách náročné. 

Míla Fürstová vystavuje v galeriích po celém 
světě včetně Anglie, Spojených států ame-
rických, Francie a České republiky. Za svou 
tvorbu dosud získala 20 ocenění. Její díla zdo-
bí domovy anglické královny Alžběty II., Elto-
na Johna, Micka Jaggera a mnohých dalších. 

Nejvíce ji však proslavila spolupráce s jednou 
z  nejúspěšnějších formací současnosti, ang-
lickou kapelou COLDPLAY, pro které vytvořila 
dnes již legendární křídla na obal alba „Ghost 
Stories“, vydaného v  roce 2014. O spolupráci 
s  COLDPLAY a o životě Míly Fürstové vznikl 
fascinující dokument „Křídla pro Coldplay“, 
režiséra Petera Hirjaka. Tomu se povedlo do-
konale zachytit hloubku její až éterické osob-
nosti a obrovské propojení a paralely v osu-
dech Míly Fürstové a frontmana COLDPLAY, 
charismatického Chrise Martina. O tvorbě 
Míly Fürstové vyšla v  roce 2019 rovněž i ob-
sáhlá umělecká publikace nazvaná „Všechny 
mé řeky“, mapující dvacet let její umělecké 
dráhy od počátků ve Velké Británii.         KT



All The Rivers That Flow Through Me (Všechny řeky, které skrze mě plynou)

„All The Rivers  
That Flow  

Through Me”
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S čím jsou spojeny vaše nejhezčí vzpomínky 
na dětství, jak na toto období vzpomínáte? 
Na dětství vzpomínám moc hezky a velmi čas-
to. V  mém druhu umění se většinou nachá-
zím ve světě podvědomí. Mé umění je hlavně  
o příbězích a jejich prostřednictvím se vracím 
k  nejranějším příběhům mého dětství. Záro-
veň ho prolínám se svými současnými zkuše-
nostmi. 

Nyní jsem sama matkou. Mám jedno pětile-
té a jedno sedmileté dítě. Mám pocit, že se 
najednou vracím do svého dětství i skrze ně. 
Mé nejhezčí vzpomínky jsou mimoškolní. Asi 
jako to má mnoho dětí. Jsou to prázdniny  
a skoro každý druhý víkend u mojí babičky 
v  jihočeském Hořepníku. Je to na Vysočině  
u Pelhřimova. Odsud pochází moje mamin-
ka. Já jsem se tam narodila a žili jsme tam do 
mých dvou let. Potom jsme se jako rodina 
odstěhovali do Hradce Králové, kde dodnes 
žijí mí rodiče. Měla jsem to štěstí, že jsem 
mohla chodit do Lidové školy umění. Hradec 
je moc hezké město, ale takové to bezsta-
rostné dětství si často spojuji s Hořepníkem. 
Byla to doba, kdy jsme měli volnost. Od-
malička jsme se pohybovali bez dozoru do-
spělých od řeky po les. Vždy jsme se museli 
dostavit domů k jídlu, ale měli jsme volnost. 

Mám velkou možnost porovnání. V  Anglii 
děti víc hlídáme. Mám pocit, že do dvanácti 
let je doporučeno, aby s  nimi byl vždy ně-
kdo dospělý. Mé dětství je o jižních Čechách,  
o volnosti, o přírodě. Prostě takové jedno-
duché a krásné dětství. 

Bylo vám pět let, když jste začala malovat. 
Co jste nejraději kreslila v období dětství? 
Vybavuji si moment, kdy jsem byla ještě ve 
školce a bylo mi tak pět let. Takové ty základní 
kresby, kdy jsem se třeba naučila udělat ze tří 
kruhů sněhuláka. Tenkrát mi nějaká geniální 
paní učitelka, nebo to byla možná kamarádka, 
řekla, že když ty kruhy splácnu na elipsy, bude 
z toho tank. Takže jsem kreslila tank číslo 23. 
Sněhulák patří mezi nejranější vzpomínky. Po-
tom jsem od šesti let začala chodit do Lidové 
školy umění. Kreslili jsme pořád dokola zátiší. 
Tam se člověk naučil kreslit a pozorovat svět. 
Tenkrát jsem si říkala, proč zase kreslíme zá-
tiší, ale zpětně si uvědomuji, že to bylo o tom, 
abych zvládla kresbu jako základní nástroj 
výtvarného jazyka. Hodně jsme kreslili podle 
pohádek. Naše paní učitelka Helena Řehá-
ková vlastnila v  té době asi jen jednu kazetu  
s pohádkou, a tu nám pouštěla pořád dokola. 
Kreslili jsme ji třeba rok. Myslím si, že u mě 
láska pro narativum – pro příběhy – pochází 

MÍLA FÜRSTOVÁ
INTERVIEW
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už odtamtud. Naučila jsem se poslouchat pří-
běh a kreslit ho, vyprávět ho prostřednictvím 
výtvarného umění. 

Je někdo ve vaší rodině, kdo má nebo měl 
umělecké vlohy a kdo vás přivedl k umění, 
anebo jste z rodiny jediná? 
Pocházím z  rodiny inženýrů. Můj praděde-
ček, dědeček, táta i bratr jsou inženýři. Je to 
o pozorování světa. U nich, když někdo něco 
nakreslí, kresba musí stát, mně může jen tak 
plout. Já jsem v  podstatě takový nepovede-
ný inženýr. Myslím si ale, že láska pro umění 
jako takové v  naší rodině je hodně hluboká. 
Náš strýc, který se jmenoval Josef Heřman, byl 
úspěšný malíř před válkou. Z druhé strany ro-
diny jsme měli jednoho strýce, který byl dob-
rý v malbě na sklo. Pamatuji si, že když jsem 
vyrůstala, náš byt, a potom i dům, byly plné 
originálního umění, zejména olejomaleb. Mí 
rodiče byli mladí manželé, kteří tehdy neměli 
mnoho peněz, ale vždy kupovali umění. Měli 
několik olejomaleb a dalších obrazů. Umění 
mělo vždy v našem domě místo. Vzpomínám 
si, jak často jsem se na ty obrazy dívala a byla 
jsem fascinovaná tím, jak výtvarníci dosahu-
jí těch úžasných efektů. Mí rodiče měli jeden 
obraz řeky, ve které se odráží stromy. Já jsem 
jako dítě nevycházela z  úžasu, jak je možné, 

že je ta řeka tak průhledná. V určitém věku mi 
došlo, že nejde o průhlednost, nýbrž jako prů-
hlednost to vnímám já. Malíř namaloval stro-
my nad hladinou a zároveň pod hladinou. Jen 
ten odraz a naše mysl to čte jako průhlednost. 
Jde vlastně o techniku zrcadlení. Takové věci 
mě fascinovaly již od dětství. A to, že mí rodiče 
byli obklopeni uměním, pro mě na mé cestě 
hodně znamenalo. 

Měla jste v období dětství nebo dospívání 
nějaké umělecké vzory? 
Vždy jsem milovala Michelangela, u kterého 
jsem zjistila, že má narozeniny ve stejný den 
jako já s rozdílem 500 let. Narodil se 6. března. 
Vždy mě to hodně táhlo k jeho monumentál-
ním figurám. On je především sochař, ale mně 
se líbily hlavně jeho malby. Líbí se mi obecně 
česká grafika. Myslím, že jsem hodně vnímala 
to, co se děje kolem mě v Čechách. I na výtvar-
né scéně, byť jsem jako malá neznala jména. 
Obdivovala jsem pana Jiřího Andrleho, Fran-
tiška Tichého a Jana Zrzavého. Měla jsem v ob-
libě české umělce a Michelangela jako před-
stavitele klasické renesance. 

Vy jste tedy Ryba, jako já, a teď mi krásně 
zapadá vaše spolupráce s  Chrisem Marti-
nem z COLDPLAY, který je rovněž Ryba…

Golden Fish Will Fly Above The Clouds
(Zlaté ryby vyletí nad mraky) Spiral (Spirála)



Seed II (Semeno) 

Sacred Everydays I (Každodenní posvátno)

Seed I (Semeno)

Sacred Everydays II (Každodenní posvátno)
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Vy jste také Ryba? Ano, Chris Martin je také 
Ryba. On je narozený 2. března a já jsem se 
narodila 6. března. Zřejmě to opravdu u zro-
zenců ve znamení Ryb takhle funguje. 

Máte v  životě to štěstí, že se živíte umě-
ním. Co pro vás umění znamená, jaká je 
vaše definice umění? 
Umění je pro mě především velký dar. Je to 
něco, co z nás dělá lidské bytosti. Myslím, že 
skrze umění přesahujeme sami sebe a záro-
veň rosteme. Umění je rovněž i cesta k trans-
cendentálnu. Nevím, jestli bůh existuje, nebo 
ne. Pokud ano, tak umění je jedna z  cest 
k bohu. Vnímám to, protože s tím pracuji ka-
ždý den. Obklopuje nás něco většího a já se 
na to musím napojit, katalyzovat to a pracovat 
s tím. 

Po studiích na střední škole vás nepřijali 
na Akademii výtvarných umění (AVU), kam 
jste se hlásila. Co se ve vás tenkrát ode-
hrávalo za pocity, když vás vlastně někdo 
takhle srazil? Měla jste chuť to vzdát, ane-
bo jste to naopak vzala jako výzvu? 
Tenkrát jsem se cítila jako naprosto pora-
žená. Když mě odmítli dvakrát, nejdříve na 
Akademii výtvarných umění (AVU) a násled-
ně i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

(UMPRUM), nějakou dobu jsem v  podstatě 
neviděla žádnou cestu ven. Začala jsem stu-
dovat Pedagogickou fakultu Univerzity Karlo-
vy, obory angličtina a výtvarná výchova. Jsem 
velmi vděčná za to, že mě tam vzali. Něja-
kou dobu jsem se pohybovala v  této realitě 
s tím, že to takhle asi bude, že budu možná 
jednou jen učit. Vzpomínám, jaký to byl in-
tenzivní pocit, ale neviděla jsem cestu ven. 
Vnitřně jsem cítila obrovskou nespokojenost 
a úzkost. Skoro rok jsem dost často plakala. 
Bylo mi z celé situace nanic a necítila jsem se 
být sama sebou. Potom jsem v Praze potkala 
jednoho mladého Angličana. Zamilovali jsme 
se do sebe a začali jsme spolu chodit. Díky 
němu jsem našla cestu ke studiu umělecké 
grafiky v Británii. Vlastně jsem už ani nemě-
la odvahu zkoušet to v  Čechách. Myslím si, 
že takové odmítnutí vezme každý jinak. Vza-
la jsem to tenkrát jako definitivum a myslela 
jsem si, že nejsem dost dobrá na to, abych 
to v Čechách opět zkoušela. Byla jsem velmi 
překvapená, když mi v Anglii dali příležitost. 
Původně mi nabídli místo na rok, protože 
jsem v  té době studovala na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy. Tam jsem si vyří-
dila, abych mohla na rok studovat zároveň 
dvě univerzity. Stala se taková zajímavá věc. 
Zpočátku pro mě bylo studium angličtiny ob-

The Water Goblin (Vodník) – úvodní motiv k filmu Viktora Tauše
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tížné, protože jsem se jí učila v Čechách. Tak-
že studium v Praze pro mě bylo náročné. Ale 
v momentě, kdy jsem studovala dvě vysoké 
školy najednou, jsem kupodivu zjistila, že dvě 
vysoké školy jsou lehčí než jedna. Byla jsem 
šťastná, protože jsem dělala to, co mě hodně 
naplňovalo. Moc mě to bavilo, měla jsem špi-
navé ruce a tvořila jsem lepty. Ve Velké Britá-
nii mi umožnili být sama sebou. Byla to velmi 
intenzivní a úžasná zkušenost. V  grafickém 
ateliéru nás bylo možná osm spolužáků. Oni 
chodili hodně po barech a já jsem se ze všech 
studentů nejintenzivněji věnovala studiu. Na 
konci roku za mnou přišli profesoři a nabíd-
li mi fantastickou příležitost zůstat další dva 
roky do konce bakalářského studia. Bylo pro 
mě velké překvapení, že šlo nakonec o přání 
školy, abych tam zůstala. Se svolením Karlo-
vy univerzity jsem pokračovala dál ve studiu 
obou univerzit najednou. Karlovu univerzitu 
samozřejmě nelze studovat korespondenč-
ně, takže jsem stejně jako ostatní studenti 
musela zvládnout všechny studijní materiály. 
Bylo to hodně intenzivní. Létala jsem do Pra-
hy na zkoušky a zároveň jsem pokračovala  
ve studiích ve Velké Británii.

Nenapadlo vás někdy nebo neřekl vám už 
někdo, že vás na školu možná nepřijali pro-

to, že jste byla příliš dobrá a že by vlastně 
ani nevěděli, jak uchopit váš potenciál? 
Byla jsem velmi mladá a jako umělkyně jsem 
se nacházela v rané fázi vývoje. Na univerzitě 
v Anglii považovali můj potenciál za zajímavý. 
Když chce student něco dělat, škola se ma-
ximálně snaží vyjít mu vstříc, aby podpořila 
jeho růst. Nevím, čím to v Čechách bylo, že to 
pro mě nedopadlo. Jeden z důvodů mohl být 
fakt, že byl omezený počet míst pro uchazeče.  
A třeba v Čechách byl někdo, kdo se na školu 
hlásil několik let, tak dali holt příležitost jemu. 

Poté, kdy jsem dosáhla úspěchu v Británii a ve 
světě, Čechy mě přijaly a já jsem za to ráda. 
Mé umění není politické nebo razantní. Je to 
ryze ženské umění, za kterým je tichý hlas. 
Mám pocit, že v době, kdy jsem se ucházela  
o studia na Akademii výtvarných umění, nebyl 
na „tišší“ hlasy nikdo připravený. V Anglii se ke 
mně jako k ženě umělkyni chovali vždy s  re-
spektem. Berou mě jako někoho, kdo má co 
říct, a to pro mě hodně znamená. 

Většinou to tak v Čechách bývá, že se osob-
nosti ocení až poté, kdy dosáhnou nějaké-
ho úspěchu v zahraničí a mnohé osobnosti 
ani oceněné nejsou. Vnímáte v  současné 
době v  tomto směru v  Čechách nějakou 

Midnight Forest (Půlnoční les) – použito na albu „Ghost Stories” (COLDPLAY)Blue Globe (Modrý svět)
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změnu po všech těch zkušenostech, který-
mi jste prošla? 
Mohu to posoudit jen ze situace, ve které se 
právě nacházím. Čechy mě objaly a já jsem za 
to nesmírně vděčná. Nemohu hodnotit pozici 
mladých lidí, kteří jsou nyní o dvacet let mlad-
ší než já a začínají, jestli je v Čechách víc ocení. 
Na druhou stranu kdysi Jan Ámos Komenský 
řekl, že součástí vzdělávání se je nejvyšším 
stupněm po univerzitě cestování. 

Jaké byly vaše začátky v Anglii? 
Mé začátky byly hlavně o tvrdé dřině. Když 
jsem začínala, myslela jsem si, že mám před 
sebou jeden studijní rok a potom se budu mu-
set vrátit. Hodně mě to bavilo a v průběhu ba-
kalářského studia v Anglii jsem se také snažila 
zjistit, zda se uměním lze živit. Zeptala jsem se 
profesorky, jak bych mohla komerčně uplat-
nit uměleckou grafiku. Dotázala se mě, jestli 
to dělám pro peníze. Odpověděla jsem, že to 
nedělám pro peníze, ale moc bych si přála jed-
nou se uměním živit. Domnívám se, že na vět-
šině univerzit mají tendenci považovat vztah 
peněz k  umění svým způsobem jako „špina-
vý“. A to je, myslím, chyba. Umění stejně ne-
lze dělat jenom pro peníze. Pokud někdo dělá 
umění z jakéhokoli jiného důvodu než z hloub-
ky duše, každý to pochopí a nebude to vnímat 

jaké dobré umění. Falešné umění je špatné 
umění. Zároveň si myslím, že je nezbytné, aby 
umění fungovalo v reálném světě. Po základ-
ním bakalářském studiu v Cheltenhemu jsem 
začala studovat na Královské akademii v Lon-
dýně. Tam už se o umění mluví z  kariérního 
hlediska realističtěji a v kontextu galerií. Byla 
jsem jediná ze všech studentů z  univerzity 
v  Cheltenhemu, komu nabídli místo na Krá-
lovské akademii. Jako místo studia to tam bylo 
ještě mnohem intenzivnější. Lidé tam praco-
vali velmi tvrdě a někdy zůstávali v ateliéru do 
jedenácti hodin v  noci. Začátky mé umělec-
ké dráhy v Anglii byly o tvrdé dřině, zároveň  
i o velkém potěšení. 

Byla jste jmenovaná první umělkyní v rezi-
denci na Cheltenham Ladies‘ College. Jak 
jste se dostala k  této úžasné příležitosti, 
považovali vaše umění za natolik inovativ-
ní, že se rozhodli právě pro vás? 
Když jsem ukončila studia na Královské akade-
mii, byl mi nabídnut post asistentky výzkumu 
na Gloucestershirské univerzitě v Cheltenha-
mu, kde jsem původně studovala na bakalá-
ře. V průběhu toho roku, kdy jsem vyučovala 
na univerzitě, otevřela se úžasná šance. Velmi 
slavná škola Cheltenham Ladies‘ College inze-
rovala zcela novou pozici umělce v rezidenci. 

“Pokud někdo dělá umění  
z jakéhokoli jiného důvodu  

než z hloubky duše,  
každý to pochopí  

a nebude to vnímat jaké dobré umění.  
Falešné umění je špatné umění.“
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Hledali profesionálního umělce, který by spo-
lupracoval se studenty a pedagogy a zároveň 
pokračoval v rozvíjení své vlastní tvůrčí práce. 
Na základě mé tvorby jsem byla vybraná k po-
hovoru na tuto pozici. Bylo to velmi kompe-
titivní. Pamatuji si, že bych jim tenkrát slíbila 
cokoli, hlavně, aby mě vzali. Tehdy mi říkali, 
že mají vybavení a stroje na sítotisk, ale že ne-
mají žádné vybavení pro lept, což je technika, 
na kterou se specializuji. Sdělila jsem jim, že 
budu dělat klidně sítotisk anebo budu vyšívat, 
pokud bude potřeba. Podívali se na mě a ze-
ptali se, jestli si myslím, že bych jim dokázala 
postavit grafický ateliér pro lept. Spadla mi 
čelist a řekla jsem – samozřejmě, že ano. Spl-
nil se mi sen. Cheltenham Ladies‘ College je 
škola pro ty nejprivilegovanější mladé dámy. 
Roční školné tam stojí přes milion korun. Ško-
la tak mohla podpořit můj plán. Původně jsem 
tam vystavěla malou grafickou dílnu. Stala se 
naprosto skvělá věc. Grafika je samozřejmě 
úžasné médium, která nabízí překvapivý ko-
nečný výsledek. Kreslí se na kovovou destičku. 
Jakmile se tiskne z destičky, která byla vylepta-
ná kyselinou, objeví se něco neočekávaného. 
Nastane moment překvapení, jež je transfor-
mací původního nákresu. Samozřejmě velmi 
rychle zjistili, že se něco takového děje a začali 
ke mně posílat víc a víc holčiček. Se studiem 

mám spojené úžasné vzpomínky. Původně to 
byla místnost, kam se vešlo osm děvčat. Ke 
konci jich za mnou poslali třeba 25. Byly venku 
na chodbách, ležely na zemi a kreslily na svo-
je destičky. Pak se mnou všechny tiskly. Takže 
to byla krásná kapitola mého života, naplně-
ná nadšením. Celá škola se zaplnila grafikami. 
Jako rezidenční umělkyně jsem tam byla dost 
viditelná  tím, co jsem dělala. Pozice byla pů-
vodně na rok a já jsem nakonec zůstala osm 
let. Potom jsem tam vystavěla větší ateliér, 
který se stal centrem dění. Byla to intenzivní  
a velmi zajímavá kapitola. Dodneška jsem 
s některými studenty v kontaktu. 

Tam jste se vlastně také setkala s anglic-
kou královnou Alžbětou II., která si vybrala 
i jednu z vašich grafik. Jaké to setkání pro 
vás bylo? 
Setkání bylo úžasné. Královna je prostě krás-
ná žena s tím nejpůvabnějším úsměvem. Člo-
věk má pocit, že přijela tetička, kterou má moc 
rád a dlouho ji neviděl. Pro mě to bylo velmi 
srdečné setkání. Samozřejmě mě předem 
všichni instruovali, jakože jí nesmím podávat 
ruku, má to přesné pořadí a nesmím ji oslo-
vovat jako první a tak dále. Když ke mně krá-
lovna přišla, měla jsem pocit, jako když přijela 
moje teta z Pelhřimova. Řekla jsem jí nadšeně, 

Eternity (Věčnost)



Billboard ikonického orla Mattoni

Orel Mattoni na billboard
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jak ji ráda vidím. Podívala se na mě, usmála 
se a prohodily jsme spolu pár slov. Škola po-
řádala oběd s  královnou a já jsem byla také 
pozvaná. Byl to krásný a nezapomenutelný 
zážitek. Když královna přijela, škola jí chtěla 
nabídnout dárek. Zvolila si mou grafiku, kte-
rá je vlastně vyobrazením té školy samotné. 
Vždy transformuji realitu ve své vlastní světy. 
Vybrala si podobu té pseudogotické architek-
tury školy. Bylo to malé, velmi detailně prove-
dené umělecké dílo. 

Někde jsem četla, že vaši grafiku vlastní 
i Mick Jagger. Kdo další ze slavných osob-
ností má doma vaše umělecká díla? 
Opravdu nevím, kdo sbírá mé umění. Sem 
tam se to od někoho dovím. Mé grafiky tře-
ba sbírali COLDPLAY několik let a já jsem  
o tom vůbec nevěděla. Moje práce se prodá-
vají v mé galerii v Londýně. Mám také agenta, 
který působí po celém světě. Momentálně žije 
v  Indii, ale hodně obchoduje také v Americe. 
Galerie chrání své klienty a musí zachovat je-
jich soukromí. Já jako umělec to nevím. Někdy 
mi to řeknou, ale často se to nedovím. Potom 
jsem překvapená jako v  případě COLDPLAY,  
o kterých jsem nevěděla, že sbírají moje prá-
ce. Nebo si vzpomínám, když jsem působila 
na dívčí škole, jedna studentka mi řekla, že 

strávila léto na francouzském zámku a že tam 
mají spoustu mých grafik. A já jsem překvape-
ně hleděla, o jakém zámku to mluví. Dodneš-
ka netuším, jak se tam dostaly. 

Impulz k tomu vydat se vlastní cestou vám 
dal váš manžel, když vám řekl, ať se zeptá-
te sama sebe, jestli chcete být učitelkou 
nebo umělkyní. Odhodlala byste se k  to-
muto kroku sama, anebo by se toto roz-
hodnutí třeba jen časově oddálilo?
Zřejmě to ve mně vždy bylo, ale asi by se to 
stalo později. Je potřeba dělat správné věci 
ve správný čas. Potkali jsme se v  momentě, 
kdy jsme se oba rozhodovali o tom, jakým 
směrem se bude ubírat naše kariéra dál. Můj 
manžel je původně architekt. Byl velmi úspěš-
ným studentem na Architectural Association 
School Of Architecture v Londýně, kde studo-
vali ti největší světoví architekti, jako Zaha Ha-
did nebo Richard Rogers. Byl velmi úspěšný už 
tím, kde studoval a potom kde pracoval jako 
architekt. V hloubi duše si hodně přál být foto-
graf. Postupně v sobě nacházel odvahu odejít 
z  architektury a zvolil si cestu fotografa. Se-
tkali jsme se v momentě, kdy jsme si vyprávěli  
o našich touhách, čím chceme být a vzájemně 
si dodali odvahy. Ani jsem netušila, jak zásadní 
roli jsem měla v jeho rozhodnutí opustit ces-

Blue Dream I (Modrý sen)Blue Dream III (Modrý sen)Milky Way I (Mléčná dráha)



Křídla pro Coldplay – obal alba „Ghost Stories” od Míly Fürstové



Míla Fürstová se skupinou COLDPLAY, Royall Albert Hall, Londýn (2019)

Obal LP a CD „Ghost Stories” (COLDPLAY) od Míly Fürstové
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tu architekta. On je tak odhodlaný fotograf, že 
už pátým rokem pracuje na jednom projektu. 
Fotografuje a jde pěšky po pobřeží celé Velké 
Británie (www.theperimeter.uk). Dosud ušel 
vzdálenost 9600 kilometrů. To je vzdálenost 
jako by šel pěšky z Londýna do Tokia. Vždy se 
vrací domů. Na začátku svého projektu chodil 
obvykle týden a domů se vrátil každý měsíc na 
tři týdny. Poslední dobou poté, kdy dorazil do 
Skotska, chodí dva až tři týdny v jednom kuse. 
Já jsem doma  s  dětmi a samozřejmě pracuji 
jako umělkyně. Navzájem se v práci podporu-
jeme. Quintin mě inspiruje tím, co dělá. Mám 
rovněž obrovský respekt vůči jeho odvaze  
a odhodlání. Ptala jste se na mé začátky v An-
glii. Pořád je to stejné v kontextu toho, že neu-
stále tvrdě pracuji, abych udržela nastavenou 
laťku. Nikomu bych nedoporučovala dělat 
umění, pokud jednak ho bytostně nechce dě-
lat a pokud nechce každý den makat. Je to vel-
mi náročné. 

Váš manžel vlastně studoval architekturu 
hlavně proto, aby ji potom fotil… 
Přesně tak. Sám si financuje projekt, o kterém 
jsem mluvila. V době, kdy je doma, fotí archi-
tektonické budovy. On je v dnešní době hodně 
známý architektonický fotograf. Jako architekt 
má jasnou vizi a dokáže objekty krásně nafo-

tit. Jeho fotografie potom pomáhají architek-
tům vyhrávat mezinárodní soutěže. Takhle se 
živí a díky tomu financuje svůj projekt. 

Když pracujete na nové grafice, jakým způ-
sobem vás napadají témata? Máte určitou 
vizi předem, anebo se necháváte vést in-
tuicí? 
Často je to kombinované, ale intuice je oprav-
du klíčová. I když mám ve svých pracích nějaký 
iniciální nápad, často ho vidím jen v nejasných 
obrysech. Nejasný obrys hlavního motivu. Po-
tom se ale vždy nechávám vést intuicí a hodně 
sama sebe zabavuji tím, že přesně nevím, jak 
se to dál vyvine. Snažím se vyprávět příběh. 
Vy jako člověk, který píše, asi také sama neví-
te, kam článek nebo text přesně povede. A asi 
je pro vás taky zábavné, když vás text překva-
pí. Myslím si, že tohle je v kreativním proce-
su velmi důležité – nechat se překvapit. Když 
má člověk vytyčenou cestu, po které jde, je to 
opak kreativity, opak učení se. Člověk musí 
být otevřený všemu, co mu najednou vstou-
pí do mysli. Jako vám v  literárním kontextu  
a mně v kontextu výtvarném. Být pořád spolu-
tvůrcem mezi vámi a vesmírem. 

Vaše grafiky jsou velmi náročné po všech 
stránkách. Mám pocit, že napoprvé nelze 

Členové skupiny COLDPLAY podepisují originální lepty, které vytvořila Míla Fürstová pro album „Ghost Stories”.
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ani vnímat všechny detaily, které do toho 
zakomponujete. Jak náročná je celková 
tvorba grafiky od její přípravy po finální 
realizaci? 
Myslím si, že je to celé ještě náročnější, než 
to vypadá. Pokud jde o kresbu samotnou, 
tak já kreslím na kovovou destičku. Zahřeji ji 
a nanesu na ni vosk, jež následně zatuhne. 
Destičku obrátím a zakouřím ji svíčkou, aby 
byl povrch černý nebo úplně tmavě hnědý. 
Jakmile vosk vystydne, kreslím skrz povrch 
stříbrnou čáru, kterou obnažuji kovovou des-
tičku pod voskem. V  momentě, kdy je toto 
všechno hotové, dám to do kyseliny. Kyselina 
vyleptá všechna místa, která jsou obnažená  
a vytvoří rýhu v destičce. Rýha je základem, 
jež následně drží tiskařskou barvu. To je zá-
klad samotného procesu. Dalším aspektem 
je samozřejmě to, jak dlouho trvá kresba sa-
motná. Kupodivu nejdelší pro mě je to vymy-
slet. Často se mě na výstavách ptají, jak dlou-
ho jsem kreslila nějakou grafiku. Já můžu říct, 
že to trvalo tři týdny, jenže potom ještě trvá 
třeba dvakrát tak dlouho to vymyslet. Začnu 
a pokud nevím jak dál, zastavím se. Často 
hledám inspiraci na internetu. Mám také ve-
likou nástěnku s nápady a náčrty přes celou 
zeď. Tam mám dost věcí, které mě, tak jako 
je tomu v Popelce se třemi oříšky, uhodily do 

nosu. Snažím se najít souvislosti mezi nápa-
dy na mé nástěnce. Někdy to plyne a jindy 
zas ne. Takto obvykle pracuji. 

Je nějaká grafika přímo o vás, taková, jež 
vás vystihuje? 
Na podzim roku 2019 vyšla velká knižní mono-
grafie o mé práci. Než publikace vyšla, rozhodli 
jsme se, že půjde o dílo mapující dvacet let od 
doby, kdy jsem začala studovat v Británii. Na 
titulní stranu jsme chtěli vybrat grafiku, která 
mě reprezentuje. Došlo k zajímavému dialogu 
mezi mnou a Lindou Kulčickou. Linda je vý-
borná grafička, která vytvářela i koncept mé 
knihy. Linda si přála, abychom na obálku daly 
„Křídla pro Coldplay“, protože je znají miliony 
lidí. Spousta lidí má na sobě ta křídla vyteto-
vaná. Tato grafika opravdu oblétla svět. Chtě-
la jsem od COLDPLAY trochu odejít, i když jim 
v  knize kapitolu věnujeme, protože jsou pro 
mě velmi důležití v mnoha ohledech. Ale chtě-
la jsem něco, co reprezentuje mě mimo COL-
DPLAY. Nakonec jsme se rozhodly pro velkou 
ambiciózní grafiku, která je složená ze šesti 
panelů. Měří skoro dva na dva metry. Jmenu-
je se „Všechny řeky, které skrze mě plynou“. 
Jde o autoportrét ženy – umělkyně, která stojí  
a vytahuje ze sebe proudy. Jsou to metafory 
pro řeky. Ta žena má na sobě obrovskou suk-

Členové skupiny COLDPLAY podepisují originální lepty, které vytvořila Míla Fürstová pro album „Ghost Stories”.
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Původní obal alba „Ghost Stories” (COLDPLAY)
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ni, v niž sedí zahalené dvě děti. Sukně je pro-
středím, ve kterém si děti hrají. Myslím si, že 
je to autoportrét z aktuální fáze mého života. 
Chtěla jsem do toho vložit co nejvíc ze sebe. 
Bylo to technicky a celkově velmi náročné. Kni-
ha je rekapitulací všeho, co jsem udělala do 
dneška. Tohle vystihuje narativní proud, o kte-
rém jsem mluvila úplně na začátku v souvislos-
ti s tím, jak jsme ve školce poslouchali pořád 
dokola jednu pohádku. Zajímá mě koncept na-
rativních proudů a příběhů. Zároveň mě baví 
vytvořit z nich celek. V tomto případě je celek 
autoportrét, který vypadá jako silueta. Z dálky 
to vypadá jako žlutá silueta ženy na černém 
pozadí. Když se člověk podívá zblízka, zjistí,  
že se uvnitř odehrávají podrobné příběhy. 

Několikrát jste zmínila COLDPLAY. Já se 
vás na ně samozřejmě chci také zeptat. 
Neleze vám ještě na nervy, když se vás na 
ně dokola každý ptá? 
Ne, já je mám samozřejmě moc ráda. Akorát 
se mě lidé často ptají, jestli s nimi budu dělat 
další album. COLDPLAY jsou pro mě velmi milí 
lidé a vždy bych jim ráda pomohla. Myslím si 
ale, že je správné, když pro ně dělá každé al-
bum diametrálně odlišný umělec. Je to zajíma-
vé jednak pro umělce i pro ně. Věnovala jsem 
jejich tvorbě téměř dva roky svého života vel-

mi intenzivním způsobem. Před tím jsem se 
bála brát zakázky. Cítila jsem, že práce, kterou 
dělám, musí vycházet z nejhlubší podstaty mě 
samotné. Díky spolupráci s COLDPLAY jsem si 
uvědomila, že pokud se naváže kooperace se 
správným člověkem nebo lidmi, mohou obě 
strany růst jako umělci díky zkušenostem in-
spirativního tvůrčího dialogu. 

Věřím, že tahle spolupráce byla předur-
čená osudem. Vnímáte vy nějaké paralely 
v osudech mezi vámi a členy kapely, nebo 
mezi vámi a Chrisem Martinem? 
Rozhodně ano. Už jsme vlastně zmínily to, že 
jsme oba Ryby, což je duální znamení. Chris 
si vybral ta křídla, která jsou také duální. Dvě 
křídla jsou po výtvarné stránce vlastně syme-
trickým obrazem jedno druhého. O naší spo-
lupráci byl natočen film „Křídla pro Coldplay“, 
ve kterém se režisér Peter Hirjak snaží nastínit 
to, že mezi životem frontmana Chrise Marti-
na a mým životem je spousta paralel. Hlavně 
v dětství, které je plné imaginace, lásky a pod-
pory od okolí. Oběma se nám dostává to štěs-
tí být umělci a potom naše cesty paralelně po-
kračují dál. Oba pracujeme a jdeme si za svým 
cílem. Ocitáme se v Londýně v době, kdy jsme 
se ještě vůbec neznali. Já jsem studovala na 
Royal College Of Art a on na University College 

“Díky spolupráci s COLDPLAY 
jsem si uvědomila, že pokud se 
naváže kooperace se správným 

člověkem nebo lidmi, mohou 
obě strany růst jako umělci díky 

zkušenostem inspirativního 
tvůrčího dialogu.“

Obal singlu „True Love” (COLDPLAY) od Míly Fürstové
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London. Ačkoli jsou obě školy od sebe v pod-
statě jen pár metrů, tenkrát jsme se nesetkali. 

Dotýkají se vás i jejich texty? Je nějaká 
skladba z  jejich repertoáru, která je pro 
vás výjimečná? 
Vy jste tak hezky před chvílí řekla, že ta spolu-
práce byla předurčena osudem. V roce 2009 
jsem se potýkala s  hodně těžkou záležitostí  
a byla jsem opravdu na dně. Ocitla jsem se  
u své české kamarádky, která žije v Londýně. 
Když už nevěděla, jak mi pomoct, dala mi na 
klín svůj laptop a pustila skladbu od COLD-
PLAY – „Viva La Vida“. Měla jsem pocit, že mi 
tu skladbu poslala nebesa. Vyprávěla přesně 
o tom, co jsem v  té chvíli potřebovala slyšet  
a v  ten moment mi pomohla. Potom se mi 
stala taková zvláštní věc. Stejná píseň mi vždy 
vstoupila do života v  různých okamžicích  
a na rozdílných místech světa, kdy ke mně 
promlouvala. Jako by šlo o nějaké znamení 
z nebes, kdy mi anděl klepal na rameno a říkal 
– všechno bude v pohodě. Ta skladba pro mě 
moc znamenala. Tenkrát to bylo tak intenziv-
ní, že jsem chtěla COLDPLAY alespoň napsat 
a poděkovat jim. Já ale nejsem typ člověka, 
který píše rockovým hvězdám, tak jsem to ni-
kdy neudělala. Za dva roky potom napsali oni 
mně. To pro mě bylo něco neuvěřitelného. 

Vám se krátce před spoluprací s  COLD-
PLAY narodilo první dítě a v jejím průběhu 
jste znovu otěhotněla. Spousta žen, hlav-
ně umělkyň, často říkají, že pro ně období 
těhotenství bylo tím nejkreativnějším. Jak 
jste to v tomto ohledu měla vy? 
Naprosto! Dodneška mám pocit, že ta křídla 
mají zvláštní sílu. Když vyšlo album „Ghost Sto-
ries“, začali mi psát lidé z celého světa, jak moc 
pro ně ta křídla znamenají. Jak se v nich odráží 
jejich život a jak jsem jim porozuměla. Tako-
vá velmi intenzivní reakce. A možná to bylo  
i tím, že jsem je kreslila, jak v Čechách říkáme, 
v požehnaném stavu. Já jsem cítila, že v mém 
nitru roste světlo, to dítě, ten nový život. Bylo 
to úžasné. Ve mně rostlo světlo a já jsem měla 
jako jediná od COLDPLAY přístup k albu, které 
bylo teprve v procesu tvorby. Na celém světě 
nás bylo asi sedm, kdo jsme k němu měli pří-
stup. Pořád dokola jsem poslouchala ty písně. 
Kreslila jsem přesně to, co ke mně ze skladeb 
promlouvalo a to, co jsem cítila. Zároveň ve 
mně rostlo dítě. Bylo to krásné a požehnané 
období. 

Která ze skladeb z  alba „Ghost Stories“, 
pro které jste vytvořila tu úžasnou grafiku, 
je pro vás nejoblíbenější? 
Moje úplně počáteční reakce byla na po-

Projekce uměleckých grafik od Míly Fürstové na koncertě COLDPLAY v USA



Other Skies (Jiné oblohy)

„Other Skies”



Míla Fürstová a Miro Žbirka v Londýně (2019)

Obal alba „Double Album” (Miro Žbirka) od Míly Fürstové
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slední skladbu, která se jmenuje „O“. Ta se 
mi moc líbila. Když už bylo album skoro ho-
tové a křídla už byla nakreslená, COLDPLAY 
na skladbách i nadále pracovali. Album ještě 
nebylo celé nahrané. Najednou mi poslali fi-
nální verzi alba a byla tam úplně nová pís-
nička, která tam předtím nebyla. Byla úplně 
jiná než ostatní skladby. Poslouchala jsem 
ji a nevěřila jsem vlastním uším. Na začát-
ku spolupráce probíhal náš kreativní dialog 
dost pomalu. Abychom si navzájem porozu-
měli a sblížili se, vyzdobili si celé nahrávací 
studio mými grafikami. Bylo jich tam asi 25. 
Jednou z  nich byla grafika, pod kterou teď 
sedím, když spolu mluvíme. Zároveň to byla 
první grafika, kterou si ode mě COLDPLAY 
koupili a jmenuje se „Other Skies“ (Jiné oblo-
hy). Je to obrovská kruhová grafika jiné oblo-
hy. Obloha je vlastně portrét ženy v obloze. 
Vytvořila jsem v ní mé vlastní konstelace. Na-
jednou se na albu objevila skladba „A Skies 
Full Of Stars“, která je vlastně o tom stejném. 
Říkala jsem si, to snad není pravda, půl roku 
nahrávají a chodí kolem té grafiky, a vypa-
dalo to, že je inspirovala. Bylo to naprosto 
úžasné. Vzápětí mi volal můj agent, který dal 
tuto spolupráci dohromady. Plakal mi do te-
lefonu, byl hodně dojatý a řekl mi, že COLD-
PLAY udělali píseň podle mé grafiky. Takhle 

jsem to měla potvrzené. Vlastně jsem s nimi 
o tom už nikdy nemluvila. Byla to hektická 
doba. Tvořila jsem grafiky pro všechny singly 
a potom jsem rodila. Bylo to velmi, velmi in-
tenzivní období. 

Kteří další interpreti nebo hudební žánry 
kromě COLDPLAY vás oslovují? 
Hudbu mám velmi ráda, ale při práci ji nepo-
slouchám. Její poslech by mě mohl rušit, od-
vádí pozornost od práce. Pokud samozřejmě 
nepoužívám hudbu jako inspiraci, jak tomu 
bylo v případě COLDPLAY. Někdy, když tisknu 
a dělám mechaničtější práci, poslouchám moc 
ráda mluvené slovo. Hudbu si hodně vybírám. 
Po COLDPLAY jsem spolupracovala s  Mirem 
Žbirkou, tak jsem hodně poslouchala jeho. 
Mám velmi ráda pana Jarka Nohavicu, miluji 
HRADIŠŤAN a klasickou hudbu. Poslouchám 
všechno, nejsem nijak stylově vyhraněná. 

Většinou si vás ke spolupráci někdo vybere 
a osloví vás. Je nějaká osobnost, se kterou 
byste si přála spolupracovat vy? 
To je zajímavá otázka. Vždy jsem byla v po-
kušení dělat něco kolem  módy, protože mé 
umění je hodně ženské. Mluvily jsme o grafi-
ce, která mě definuje a o hlavním motivu pří-
běhů, jež se odehrávají v  šatech ženy. Láká 

“A ta malinká školička mých dětí má motto: 
„Always Be Kind“ (Vždy buď laskavý).  

To se mi moc líbí. Považuji vzájemnou 
laskavost jednoho k druhému za jednu  
z nejdůležitějších věcí lidského života.“



„Always Be Kind” – Christ Church Primary School Values (Vždy buď milý – hodnoty Křesťanské Základní školy)
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mě spolupráce s  nějakou inspirativní módní 
návrhářkou. Také se velmi zajímám o divadel-
ní scénografii. 

Máte i další sny, které byste si do budouc-
na ráda zrealizovala? 
Jsem šťastná a vděčná, že můžu dělat to, co 
dělám. Chtěla bych využít daru, který jsem 
dostala do vínku, tím nejlepším způsobem. 
V současné době pracuji na projektu, který 
ještě není veřejný. Nedávno za mnou přišel 
jeden britský nakladatel s nesmírně zajíma-
vou nabídkou, která mě velmi překvapila.  
A sice vytvořit obal na anglický překlad „Ky-
tice“. Připadalo mi to jako úžasný nápad, 
protože tak mohu spojit vše, kým jsem. Jed-
nak jsem Češka a nyní jsem i Angličanka. 
Mé české kořeny jsou velmi silné. „Kytice“ 
je samozřejmě ikona naší literatury. Všichni 
jsme se ji museli ve škole naučit aspoň čás-
tečně nazpaměť. Najednou za mnou přijde 
Brit, abych ji ilustrovala pro mezinárodní 
publikum. Touto cestou se mohu stát am-
basadorkou české kultury, a to je pro mě 
velká čest. Obal je již hotový a dílo na titulní 
stranu jsem už odevzdala nakladateli. Byl 
z toho tak nadšený, že mě požádal, abych 
zvážila nabídku ilustrovat celou knihu.  
I když ta kniha nebyla ilustrovaná už léta. 

Jakmile vyjde v anglické verzi, mohla by vyjít 
i česky. Na tomto projektu v současné době 
pracuji. 

Mým zásadním cílem je, aby se mé grafiky sta-
ly součástí života lidí a jejich domovů. Opět se 
vrátím k tomu, o čem jsme mluvily na začátku. 
Měla jsem to štěstí, že jsem vyrůstala v domě, 
kde měli mí rodiče originální grafiky a já jsem 
se na ně dívala jako dítě. Vytvořilo to ve mně 
dialog, který pokračuje celý život. Když si ně-
kdo koupí mou grafiku, má ji doma a žije s ní, 
to je pro mě velmi důležité a zároveň obrov-
ská čest. Pokud máte doma umělecké dílo, ne-
vyhodíte ho.

Jste velmi inspirativní osobnost. Podělíte 
se s námi o vaše životní motto? 
„Buď upřímný sám k sobě i ve své práci“. Zá-
kladem mé práce je upřímnost. Také se mi 
hodně líbí motto školy, do které chodí moje 
děti. Zde v  Anglii školy často soutěží se svý-
mi motty. Mnoho lepších škol má motta jako: 
„Vždy buď nejlepší, jak můžeš být“ anebo „Ex-
celuj“, a tak dále. A ta malinká školička mých 
dětí má motto: „Always Be Kind“ (Vždy buď 
laskavý). To se mi moc líbí. Považuji vzájem-
nou laskavost jednoho k  druhému za jednu 
z nejdůležitějších věcí lidského života.        KT

My Soul Lives In The Forest III (Má duše žije v lese)



Motherhood III (Mateřství)



Within I (Uvnitř)
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