Světové kolekce a slavní návrháři!
Největší galerie nástěnných textilních obrazů již podeváté v Praze.
10. - 12. dubna 2015 proběhne v Praze již 9. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork
Meeting. Nejrozsáhlejší středoevropská přehlídka kombinovaných textilních technik se
uskuteční tradičně ve čtyřhvězdičkovém Wellness Hotelu Step, v pražských Vysočanech. Na
ploše o rozloze více než pěti tisíc metrů čtverečních v celkem již 5 halách se představí více
než 300 autorů, řada z nich s vlastní samostatnou galerií. Třetinu celkové plochy obsadí
obchody. Vystaveno bude více než 600 kusů autorských quiltů včetně kolekcí poprvé
představených ve střední a východní Evropě. V rámci výstavy Prague Patchwork Meeting
budou mít návštěvníci možnost zúčastnit se různých workshopů s renomovanými lektory
včetně dvou VIP kurzů s předními anglickými designéry K. Fassettem a B. Mablym.
Poprvé v historii PPM bude zařazen i kurz designového pletení.
Mezinárodní výstava Prague Patchwork Meeting je největší přehlídkou kombinovaných textilních
technik nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě. Hlavní kolekce zahrnuje přes 600 kusů
převážně nástěnných quiltů (moderní tapisérie) z celého světa a výběr autorských prací z České
republiky. Obchody v prodejní části nabídnou široký výběr látek, pomůcek, textilních doplňků, šicích
strojů, osvětlení, korálků, dekorací a barev na textil.
Do Prahy se sjedou přední autoři a autorky uměleckého quiltu
Duo britských textilních umělců Kaffe Fassett a Brandon Mably je považováno za největší současnou
návrhářskou špičku v oboru textilií. Mezinárodní autorské kolekce budou zastoupeny souborem na
téma IMAGINE, přední SAQA autorky přivezou kolekci International Threads a kurátorka P.
Goldenberg výběr prací evropsko-afghánské spolupráce na téma Z kuchyně. Textilní krajinářka
Martine Apaolaza z Francie vystaví své šité obrazy. Moderní techniky ve svých quiltech přinášejí Cas
Holmes a Anne Kelly z Velké Británie. Unikátní kolekci na téma Radiace-Záření získala Praha krátce
po její vernisáži na stejnojmenném kongresu v Ženevě. Po premiéře ve Francii vystaví svoji kolekci
ČERVENÁ i česká autorka Jana Štěrbová.
Doprovodné kurzy jsou vhodné pro pokročilé i začínající amatérky.
Na mnoha stáncích proběhnou ukázky různých technik a mini kurzy pro začátečníky, workshopy
povedou renomované tuzemské i zahraniční textilní autorky. Pro zájemce bude připravena i
sítotisková dílna.
Tradičně jsou prezentovány i charitativní, klubové a výměnné práce. Očekávanou premiéru bude mít
nová kolekce s povinným základním materiálem Kůže, kterou pak přebírají další evropské výstavy.
Program doplní i módní přehlídky včetně kloboukové show..
Prague Patchwork Meeting patří mezi světově nejnavštěvovanější textilní výstavy

Výstava se dnes s návštěvností 5,8 tisíc lidí řadí na 4. -5. místo v Evropě, přičemž její úroveň rok od
roku stoupá. Vedoucí postavení v Evropě si drží britský Birmingham s 35 tisíci návštěvníků.
Díky rostoucímu renomé výstavy a svému zaměření na lifestyle, dekor a hobby, je výstava Prague
Patchwork Meeting již tradičně i účastníkem populárních life stylových veletrhů For Decor, For
Interier a For Present v Letňanech.
Vstupenky na výstavu budou k dispozici na místě, a to buď jednodenní za 180,-, nebo třídenní
permanentka za 350,-.

www.praguepatchworkmeeting.com

Jana Štěrbová
ředitelka výstavy
GSM: +420 724 161 846
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RESUMÉ:

9. ročník Prague Patchwork Meeting
Termín:

10. - 12. 4. 2015
(10. 4. od 12 do 18 hod., 11.4. od 9.30 do 18 hod., 12.4. od 9.30 do 17 hod.)
Místo konání:
****Wellness Hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9
Vstupné:
jednodenní Kč 180,- na osobu, třídenní Kč 350,- na osobu
Plocha:
5600 m2, z toho 1750 m2 obchody (více než 60 firem)
Vystavovatelé:
více než 300 autorů a klubů včetně samostatných galerií
Návštěvnost:
5800 cca, největší textilní výstava ve střední a východní Evropě
Web:
www.praguepatchworkmeeting.com
Časopis:
měsíčník v češtině a angličtině Newsletter PPM (zdarma na webu a
abonenti)

