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Tradičně první dubnový víkend, tedy od 30. 3. do 1. 4. 2012, proběhne v Praze
již 6. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting. Nejrozsáhlejší
středoevropská přehlídka kombinovaných textilních technik se uskuteční již
tradičně ve čtyřhvězdičkovém Wellness Hotelu Step, v pražských Vysočanech.
Na ploše o rozloze čtyř tisíc metrů čtverečních se představí více než 250 autorů
a klubů, z toho 11 samostatných galerií. Necelou polovinu této plochy budou
sdílet také obchody. Vystaveno bude více než 500 kusů autorských quiltů
včetně kolekcí poprvé představených ve střední a východní Evropě. V rámci
výstavy Prague Patchwork Meeting budou mít návštěvníci možnost zúčastnit
se rozmanitých workshopů s předními instruktory v oboru.

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 500 kusů převážně nástěnných quiltů (moderní tapisérie) z celého světa a výběr
autorských prací z České republiky. Obchody v prodejní části nabízejí široký výběr látek,
pomůcek, textilních doplňků, šicích strojů, osvětlení, korálků, dekorací a barev na textil, na
mnoha stáncích probíhají průběžné ukázky různých technik a mini kurzy. V kongresovém
sále je k dispozici 350 míst na 14 různých workshopech, které vedou renomovaní zahraniční
textilní autoři. 3 kurzy nabízí techniky zpracování korálků.
Výstava se dnes řadí na 4. -5. místo v Evropě po Birminghamu s 35 tisíci, a St. Marie s více
než
20 tisíci návštěvníky. VIP hvězdou letošního ročníku je americký hudebník a textilní
umělec Ricky Tims, který zařadil Prahu do svého evropského turné, v sobotu a v neděli
předvede své workshopy formou show. Díky výtvarnému renomé výstavy a zaměření na
lifestyle, hobby a dekor byla Prague Patchwork Meeting nabídnuta v letech 2010 i 2011
mimo pravidelný termín i účast na For Decor, For Interier a For Present na výstavišti
v Letňanech.
Z Francie bude na výstavu exkluzivně zapůjčena kolekce Zámotek, vytvořena 35 autory
z celého světa. Vystaveny budou také reprodukce starých quiltů, miniformáty a profilová
výstava Rakouska.
V centrální galerii letos bude probíhat životní retrospektiva německé výtvarnice Pii
Welsch.
Ta vystoupí také v rámci workshopů, které má ve zvyku oživovat břišním tancem. Kurzy dále
povedou i G. Schultz-Herzberger z Německa, M. Gilbert z Belgie nebo L. Wesely
z Rakouska.
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Výstava má i soutěžní část, ve které mezinárodní porota ocení nejlepší textilní práce na
téma Otvor a Srub. Art quilty z vlny budou pak vystaveny v Birminghamu a v pěti dalších
evropských městech.
V září 2012 bude ve Francii poprvé realizována profilová výstava Český patchwork
a art quilt, spolu s exponáty z textilních sbírek Židovského muzea v Praze. Jedná se tak
o vůbec první výpůjčku těchto exponátů do zahraničí, Židovské muzeum se stalo partnerem
PPM s recipročním zvýhodněním pro návštěvníky.
Zahraničními mediálními partnery jsou odborné časopisy Patchwork Professional
a Patchwork a Quiltjournal, které výstavě pravidelně věnují velký prostor.
Prezentovány jsou i charitativní, klubové a výměnné práce, jakým je například projekt
Mystery Quilt americké autorky K. Einmo, který byl celoročně zveřejňován v Newsletteru
PPM, letos s osobní účastí paní Einmo.
www.praguepatchworkmeeting.com
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