Jméno a příjmení: MATRAGI Blanka
Titul: Obor: business, módní návrhářka
Specializace: česká módní návrhářka a podnikatelka, známá i pro design užitkových
předmětů nebo šperků, držitelka několika prestižních ocenění (např. cena Salvátora Dalí,
Významná česká žena ve světě, aj.)
Email: blanka@blanka.com
Web: http://www.blanka.com, http://www.blankamatragi.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blanka_Matragi
CV: viz také web
Módní návrhářka akad. mal. Blanka Matragi se narodila v roce 1953 ve Světlé nad Sázavou
v České republice.
Po ukončení základní školy se ve sklárnách Bohemia ve Světlé nad Sázavou vyučila
brusičkou skla.
V roce 1974 dokončila Umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě.
V tomtéž roce začíná studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor oděvní
výtvarnictví.
V roce 1976 získává první místo v celostátní soutěži „Módní tvůrce“, cenu Studia mladých,
Českého rozhlasu a časopisu Mladý svět, stává se jednou z nejznámějších módních
návrhářek ve střední Evropě.
V roce 1978 vyhrává soutěž o námětovou kolekci pro olympiádu v Moskvě, kde také pořádá
výstavu.
V roce 1979 se vdává za Dr. Ing. Makrama Matragiho, CSc.

V roce 1980 získává na Vysoké škole uměleckoprůmyslové titul „akademická malířka“.
V tomtéž roce se stěhuje za manželem do libanonského Bejrútu.
V letech 1980 – 1982 vytváří první návrhy večerních šatů v soukromé libanonské firmě.
V roce 1982 otevírá na hlavní bejrútské třídě Hamra svůj módní salón „Blanka Haute
Couture“.
V roce 1987 vyhrává Blanka Matragi světový konkurz na návrhy policejních uniforem v Abu
Dhabi
ve Spojených Arabských Emirátech.
V roce 1997 pořádá v Praze u příležitosti 15. výročí založení svého salónu v Bejrútu módní
přehlídku,
která se setkává s velkým zájmem všech společenských kruhů.
Dvacet let obléká nejen High Society v Libanonu a v Evropě, ale především manželky, sestry
a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu. Její doménou jsou velké
večerní toalety, svatební a zásnubní šaty.
V roce 1999 se Blanka Matragi návrhem a realizací kolekce „New line“ pro sklárny v
Kamenickém Šenově a kolekce skleněné bižuterie pro firmu Moser po letech vrací do oblasti
sklářské tvorby.
V roce 1999 pořádá v Bejrútu výstavu křišťálové kolekce.
V roce 2000 se stává čestnou občankou města Světlé nad Sázavou, kde se narodila.
V roce 2002 slaví 20. výročí založení svého salónu v Bejrútu a při této příležitosti navrhuje
novou kolekci a pořádá v Praze exkluzivní módní přehlídku spojenou se slavnostní recepcí.
23. dubna 2002 Blanka obdržela v Praze Evropskou cenu umění, udělovanou Evropskou
unií umění.
30. srpna 2002 byla Blance v Praze předána Mezinárodní cena Salvadora Dalího.
30. srpna 2002 Blanka též obdržela Národní cenu „František Kupka 2002“ za módní
návrhy udělovanou Unií českých grafických umělců.
3. října 2003 dostává od Senátu České republiky a Ministerstva zahraničních věcí titul:
Významná česká žena ve světě.
V březnu 2006 vydala v Čechách svou autobiografickou knihu „Blanka Matragi“.
Na podzim 2006 uspořádala v Obecním domě v Praze módní přehlídku a retrospektivní
výstavu
k 25. výročí její tvorby.
2. května 2007 získala za svou knihu „Blanka Matragi“ cenu „Český Bestseller 2006“.
28. listopadu 2008 dostává Blanka cenu „LADY PRO“ od Evropské společnosti pro kulturu.
V posledních pěti letech Blanka intenzivně spolupracuje s mnoha firmami průmyslového
a experimentálního designu.

V září 2011 vydává Blanka Matragi svou druhou autobiografii „Jedu dál“.
V roce 2012 Blanka oslaví 30. výročí své umělecké tvorby.Usporada velkou Galaprehlidku
v Obecnim Dome, a zahajuje tam tez svoiji retrospektivni vystavu.
V roce 2012 je zahajena vystava ‚TIMELESS“ v Praze v Obecnim dome- pro velky uspech je
prodlouzena do konce roku 2014.
V unoru 2014 se konala velka charitativni Galaprehlidka ve spolupraci s Central Group
„Returne of the Phoenix“, kterou slozila hold Narodnimu muzeu Sheikha Zayda Al Nahyan
v Abu Dhabi.
V cervnu 2014 ji byla od Ministra zahranicnich veci predana cena “GRATIAS AGIT .“
V zari 2014. byla slavnostne zahajena jej stala expozice sedmi velkych sklenenych sklupture
v parku u Zamecku v Petrovicich – Karvina.

