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Úspěch české kolekce v Birminghamu,
Milí příznivci Prague Patchwork Meeting,
V srpnovém čísle Vám přinášíme reportáž z Festival of Quilts v Birminghamu,
na kterém byl i letos zastoupen český patchwork, a to prostřednictvím
kolekce „Krajka“. Kolekce sklidila u návštěvníků výstavy velký úspěch. Jsme
moc rádi, že povědomí o českém patchworku v zahraničí rok od roku
roste. Doufám, že stejně kvalitní kolekci v Birminghamu představíme i příští
rok.
Všem, kteří do kolekce Art Clubu CZ přispěly svými nádhernými quilty patří
velký dík!
Krásný zbytek léta,

„Největší evropská
výstava patchworku a
quiltingu poskytla již
podruhé prostor pro
samostatnou galerii
českých autorek...“
Jana Štěrbová, str.2.

Anna Štěrbová

To nejlepší pro patchwork…
V této sekci najdete odkazy na prodejce, u kterých si můžete zakoupit šicí
stroje, látky a další pomůcky, které pro patchwork potřebujete!

www.sicistroj.cz
www.ragos.cz
www.strima.com
www.vierma.cz
www.bernina.cz www.bernina.sk
www.patchwork-hobby.cz

Expozice Prague Patchwrok Meeting na
Festival of Quilts, Birmingham, 2011
Foto: Petr Nikodem

www.patch-design.cz
www.aja-patchwork.cz
www.hotelstep.cz
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Prague Patchwork Meeting podruhé na Festival of Quilts v Birminghamu
Největší evropská výstava patchworku a quiltingu poskytla již podruhé prostor pro samostatnou galerii českých autorek.
Art Quilt klub se již tradičně profiluje povinným materiálem (2009 hadr na podlahu, 2010 látky barvené rzí), letošní quilty
musely obsahovat krajku jakéhokoliv typu, barvy a tvaru.
27 autorek vytvořilo obdivuhodnou a velmi rozmanitou kolekci. Návštěvníci oceňovali zejména originální nápady a způsob
zapracování krajky do kompozice, který jasně ukazuje individuální rukopis a styl tvůrkyň, od klasické až po zcela současnou
techniku art quiltu.
Televize Justhands-on.tv nám letos věnovala velký prostor s podrobnou komentovanou prohlídkou celé expozice. Zájem
měl i další TV štáb a mnoho evropských časopisů. Rostoucí renomé českého patchworku podtrhl pro milovnice tradičního
patchworku i rekordní quilt ze Sulky domečků, pro který byla postavena zvláštní sedmimetrová stěna, návštěvníkům ho
předváděla patronka projektu Dana Březinová.
Velmi děkuji všem svým kolegyním, které stánek PPM pomohly zajistit a všem zúčastněným autorkám. Celá kolekce je k
dispozici na speciálním CD včetně návodu na dva obdobné quilty s foto kurzem a popisem, zakoupit za Kč 50,- lze na
podzimním setkání BPK v Praze.
Hlavní atrakcí Festival of Quilts jsou vždy galerie jednotlivých autorek nebo muzejních sbírek.
K těm nezajímavějším letos patřily: Pia Welsch , Jette Clover (www.jetteclover.com), skupina Texui, Regina Benson
(www.reginabenson.com), Mary Lloyd Jones (www.marylloydjones.co.uk) , kolekce G. Heinz evropských A4 formátů
(www.quiltsundmehr.de), autorky sdružené v SAQA (www.saqa.com), Americké muzeum v Británii s nejstaršími
dochovanými quilty (www.americanmuseum.org), kolekce skotských, irských a velšských quiltů a mnoho dalších.
Kromě galerií mohli návštěvníci obdivovat quilty v soutěžích mnoha kategorií, vždy pod patronací nějaké značky šicích
strojů nebo nití, kromě vítězů byly porotou označeny i práce zasluhující zvláštní pozornost, kontroverzní či jinak výjimečné.
Tradičně byly skvěle obsazeny i všechny školní kategorie (5-8, 9-13, střední škola apod.), takový dorost můžeme pouze
závidět. Inspirací byla i prezentace výtvarných škol a designérských uskupení a jejich experimentování s textilem a
technikami.
Obrovskou nabídku připravilo několik set prodejců, kromě klasických látek a pomůcek mířil zájem art quiltařek již tradičně
do Art Van Go (www.artvango.co.uk) a Mijn-Eigen (www.mijn-eigen.nl), doufejme, že nám příští rok nabídnou svůj
sortiment i v Praze. Poptávka po orientálním a vzdáleném se odrazila nejen v některých kolekcích, ale i ve vyšší nabídce
obchodů s látkami z Afriky, Indie, Pákistánu a Egypta (ruční aplikace).
Průběžné ukázky barvících technik otevřené veřejnosti opět předváděla Leslie Morgan a její kolegyně, tentokrát zaměřené
na thermofax a laminaci.
Bylo to úžasné a těšíme se za rok na shledanou. Nemohu opomenout pozdravy do Česka od A. Merrett, K. Fassetta B.
Mably, S. Briscoe, A. Muze a E. Ginsberga, G. Heinz, M. Czeh a mnohých dalších včetně našich budoucích lektorek: Pii
Welsch a M. Gilbert. Závěrem děkuji panu Andrew Salmonovi, řediteli výstavy FOQ, za možnost představit opět český
patchwork v této renomované společnosti.
Jana Štěrbová

„27 autorek vytvořilo
obdivuhodnou a velmi
rozmanitou kolekci.
Návštěvníci oceňovali
zejména originální
nápady a způsob
zapracování krajky do
kompozice, který jasně
ukazuje individuální
rukopis a styl tvůrkyň…“
Jana Štěrbová
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Udělej si quilt
S rostoucí oblibou patchworku v České republice se firma Látky Mráz, jeden z nejvýznamnějších maloobchodních
prodejců látek, bytového textilu a galanterie na českém trhu, rozhodla výrazně rozšířit svou nabídku – ve svém eshopu www.dumlatek.cz vám nabízí všechno potřebné k tomu, abyste si mohly vytvořit svůj zcela originální quilt i vy!
Proč originální?
Na tuto speciální techniku sešívání různobarevných látek se sice vzhledem k její popularitě zaměřuje čím dál více
obchodů, Látky Mráz však získaly výhradní zastoupení dvou významných producentů z USA, patchworkové velmoci.
„Velkou novinkou je, že nyní můžeme nabídnout ucelené kolekce látek určených na quilty, originální designy ve
špičkové kvalitě a k tomu všechny potřebné pomůcky,“ říká majitel Pavel Mráz, který firmu založil už v roce 1992 a
neustále se snaží přizpůsobit přáním zákazníků.„Látky na patchwork jsme nabízeli vždycky, máme mnoho zákaznic.
Patchwork je ale čím dál žádanější, a tak jsme se rozhodli nabídnout víc. Pro tyto dva výrobce, Clothworks a Michael
Miller, jsme se rozhodli především proto, že spolupracují s těmi nejtalentovanějšími módními návrháři a jejich přístup,
který je velmi kreativní, skýtá obrovský potenciál,“ vysvětluje Pavel Mráz.
Nabídka obou výrobců je opravdu velkolepá. Módní studia a návrháři, honosící se mnoha oceněními, navrhují látky
na konkrétní quilt, z nichž každý má svou vlastní kolekci. Designéři obou firem své osobité kolekce nejrůznějších stylů,
vzorů, barev i nálad představují průběžně – z nich si pak vyberou ty nejzajímavější Látky Mráz tak, aby mohly
nabídnout výběr ucelených kolekcí i českým zákaznicím.
Takto pestrý výběr umožnilo především otevření e-shopu www.dumlatek.cz, který funguje už téměř rok a právě
například pro patchwork se ukázal jako ideální způsob nákupu. Po rozkliknutí nabídky v internetovém obchodě si
rychle uděláte představu a snadno vyberete tu správnou kolekci, takže ani nemusíte opouštět pohodlí svého
domova. „Reagujeme snáze na impulzy zákazníků. Nově jsme třeba schopni rozesílat zákaznicím i vzorečky.“ Stávající
nabídku látek na patchwork Látky Mráz předvedou také na výstavě FOR DECOR ve dnech 6-9.10 2011.
Kromě zmíněného e-shopu firma tyto látky prodává jak maloobchodně ve třech kamenných prodejnách, tak i
velkoobchodně za zajímavé ceny dalším odběratelům. Ať už se rozhodnete nakoupit jakkoli, jisté je jedno –
jedinečnost vašich výtvorů bude zaručená.
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Mystery quilt s Kimberly Einmo – Krok 3
Největší výběr pomůcek Vám i pro tento projekt nabízí
WIS Patchwork Studio (http://www.eshop.patchwork-studio.cz/)

1. Sešijte k sobě pruhy šíře 2” a délky 42” z látek 3 – 7 – 4 – 6 – 5 – 1 a to v pořadí, jak je zobrazeno. Sežehlete
všechny pruhy jedním směrem. Ušijte ještě jednu stejnou sadu. Nařežte kolmo na pruhy na celkem 24 kusů
šíře 3½” x 9½” (polotovar)
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3

#7

7
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9½“
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#5

6

#1

5
1

Ušijte 2 sady pruhů

Nařežte 24 dílů

2. K pruhovanému polotovaru přišijte z každé strany po jednom dílu E z látky 2 (3½” x 9½”). Švy sežehlete
směrem k dílu z pruhů. Hotový blok by měl mít tvar čtverce o straně 9½”.
Sada pruhů

E

„Trail block“

E

Ušijte 24 bloků

3. Odložte stranou. NEZAROVNÁVEJTE do přesného čtverce v této fázi!

Projekt podporuje generální zastoupení PFAFF firma Pavel Heišman
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Rekordní český quilt putuje dál, vidět ho můžete třeba v Tišnově

Kurzy v klubovně BPK
3.9.2011 sobota

10,00 – 14,00

Setkání BPK v Hotelu Step

¨

9.9.2011 pátek

od 16,00

Art Club

20. 9.2011 úterý

16,30 – 18,30

Cyklus tradičních bloků

Květa Sudová

21.9.2011 středa

17,00 – 19,00

Proplétaná šála

Naďa Harbichová

23.9.2011 pátek

od 16,00

Klub tradičního patchworku téma Letní úlovky

27. 9.2011 úterý

16,30 – 18,30

Cyklus Tašky a kabelky

28.9.2011 středa

10,00 – 16,00

Celodenní dílna: Top z Evolonu (zdarma) Jana Štěrbová

4.10. 2011 úterý

16,30 – 18,30

Cyklus tradičních bloků

Květa Sudová
Květa Sudová

Detaily rozvrhu, popisy a pomůcky najdete na www.b-p-k.cz v sekci Kurzy.
Dvouhodinové kurzy 200,-, čtyřhodinové 400 Kč, celodenní 600,- Kč. Přihlášky přijímají přímo lektorky:
Květa Sudová: kveta.sudova@gmail.com, 602 516 926
Naďa Harbichová: harbichová.n@seznam.cz, 723 120 524
Jana Štěrbová: jana-sterbova@seznam.cz, 724 161 846

PRAGUE PATCHWORK MEETING NEWSLETTER No.28
©Prague Patchwork Meeting s.r.o., 2011 www.praguepatchworkmeeting.com info@praguepatchworkmeeting.com
Stránka
5
Prague Patchwork Meeting Newsletter ● 2011, Červen ● www.praguepatchworkmeeting.com
Stránka
5obsah
Veškerý
je chráněn autorským zákonem,
jeho použití je možné pouze se souhlasem autora.
Prague Patchwork Meeting s.r.o. neověřovala informace třetích stran, za tyto tudíž neručí.

