
 
Unie výtvarných umělců Plzeň 

 
se smutkem oznamuje, že dne 2. dubna 2020 

zemřela ve věku 92 let paní  
 

Marie Lacigová 
členka UVU Plzeň  

 
Narodila se 7. března 1928 v Pardubicích, ale po ukončení pražských vysokoškolských studií na VŠUP (prof. F. Muzika, obor knižní  
a užitá grafika) a Pedagogické fakultě UK trvale působila v Plzni. Věnovala se nejen péči o své 3 syny, ale působila jako výtvarný 
pedagog, závažná byla také její práce pro Anatomický ústav Lékařské fakulty UK v Plzni. Průběžně se věnovala vlastní výtvarné tvorbě, 
opírající se o ilustraci, užitou grafiku, grafiku, kresbu a malbu. Marie Lacigová vytvořila početné dílo, které oslovovalo děti i dospělé  
a přinášelo jim radost a krásu, čitelnost, poetičnost, fantazii a hlubokou znalost člověka i mnoha oborů jeho práce. Byla jí blízká příroda, 
květiny, rumištní rostliny, staré stromy, keře osídlené ptáky. Stala se zde bystrým a vnímavým pozorovatelem. Také literatura tvořila její 
důležitý svět. Měla ráda klasické ruské autory, K. Čapka, pověsti a pohádky naše i světové. Pro ně také vytvořila své známé práce, ať to 
byl výtvarný doprovod pro H. CH. Andersena, Chodské pohádky, Vodnické pohádky či různé pověsti ze Šumavy či Plzně. Výrazným 
počinem byly pohádky na každý den pro francouzského vydavatele s 365 ilustracemi. Vzniklo tak pozoruhodné, monumentální dílo. 
Spolu s přírodou měla Marie Lacigová také ráda historii. Vytvořila mnoho vedut historických měst nejen na Plzeňsku, kde akcentovala 
dominanty, vždy však ozvláštněné zajímavým detailem. Strávila mnoho času studiem reálií v muzeích a dokázala historický detail ve 
svých dílech uplatnit. Měla také ráda lidi, vytvořila řadu portrétů nejen literárních postav, ale i členů své rodiny či tváří přátel. 
Je třeba připomenout, že jakékoliv zlo bylo Marii Lacigové zcela cizí, i to čertisko či krutý lakomec v sobě nesli prvek laskavosti či humoru, 
neboť taková byla i Marie Lacigová. Laskavá, vtipná, moudrá, radost s ní pobývat, dívat se jejíma očima a poslouchat nepatetické 
vyprávění. Bude se po ní velmi stýskat, s úctou a láskou na ni budeme vzpomínat. 

 

Poslední rozloučení s paní Marií Lacigovou se uskuteční v úzkém rodinném kruhu. 
 

Čest její památce! 


