Wolfgang Trettnak
Wolfgang Trettnak was born in Graz (Austria) in 1962. He has been active in the fields of
painting and graphics as an autodidact for more than 25 years. From 1980 to 1989 he studied
chemistry at the University of Graz, obtaining both a master’s and a doctor’s degree. After a
civil service in the domain of social assistance, he was working in the field of applied
research for more than 10 years at a private research centre in Graz until 2002. This period
was interrupted only by a one-year post doctorate stage in 1992 at the University of Florence
(Italy). Besides his scientific work, Wolfgang Trettnak has participated at numerous national
and international artistic workshops, seminars and courses. His artistic work is focused mainly
on painting with acrylic, oil and tempera colours. Several personal exhibitions took place in
Graz, the province of Styria (Austria) and in Florence (Italy). He is currently living as an artist
in Werndorf south of Graz.

Karel Hvížďala,
narozen 16.8. 1941 v Praze.Novinář a spisovatel. Po maturitě na gymnáziu studoval strojařinu
a později politické vědy a němčinu. Vydal patnáct knih rozhovorů, mj. České rozhovory ve
světě, Dialogy, Dálkový výslech s Václavem Havlem (přeloženo již bezmála do třiceti
jazyků), Myslet zeleň světa s Václavem Bělohradským, Když umřít, tak v Jeruzalémě s
Karolem Sidonem, Knížecí život s Karlem Schwarzenbergem atd., pět próz mj. Fialoví ježci,
Raroh a přes dvacet rozhlasových her. V šedesátých letech pracoval jako reportér v Mladém
světě, po normalizaci v nakladatelství Albatros, kde založil a řídil edici Objektiv.
Od roku 1978 do roku 1990 v exilu v SRN, v Bonnu, kde spolupracoval s RFE,
Deutschlandfunkem, BBC a psal rozhlasové hry. Od roku 1990 šéfreportérem a předsedou
představenstva společnosti, která vydávala MF Dnes, v letech 1994 - 1999 spoluzakladatel a
spoluvydavatel zpravodajského týdeníku Týden. Nyní ve svobodném povolání.
Autor přes dvaceti knih rozhovorů, pěti próz, řady rozhlasových her, dvou knih o médiích a
nyní připravuje k vydání knihu esejů.

http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-hvizdala.php

